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 جملس التجارة والتنمية
 بتمويل التنميةفريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين 

 الدورة الثانية
 2018تشرين الثاين/نوفمرب  9-7جنيف، 

 من جدول األعمال املؤقت 3البند 

متويللللل التنميللللة  الللللديوى وال للللدرة اللللل  لمللللل الللللديوى وال  للللا  ال نيويللللة   
 املرتابطة

 *مذكرة من أمانة األونكتاد  

 تنفيذي موجز  
األخري الذي طرأ على مؤشرات ديون البلدان تقد ِّم هذه املذكرة حملة عامة عن التطور  

الناميةةةة و لةةةد التلةةةديت الر يوةةةية الةةةل تواجةةةد قةةةدريا علةةةى  مةةةد الةةةديون    ةةةيا  ق ةةةةاي 
منهجيةةةةة مةايطةةةةة يقرفهةةةةا ا،قتثةةةةاد الةةةةدو ، مثةةةةد ديناميةةةةة النمةةةةو القةةةةامل  القةةةةا   علةةةةى الةةةةديون 

طا فةة مةن اايةارات الويا ةاتية الةةل وا ةتمرار ا،نةدماا املةا  الةدو ن وتنةاقك املةةذكرة كةذل  
ميكةةن األخةةذ لةةا علةةى الثةةقيدين الةةوطخ والةةدو  للتافيةةف مةةن ضةةدة تزايةةد مةةواطن ال ةةقف 
النامجةةةة عةةةن الةةةديون   ا،قتثةةةادات الناميةةةةن وتشةةةمد هةةةذه اايةةةارات تفةةةادي انةةةد،  أ مةةةات 

أعبةةاا الةةديونن  الةةديون وادةةاد ضلةةول حلةةا   ا ةةا،ت الةةل يثةةبمل فيهةةا مةةن  ةةري املمكةةن  مةةد
ويركز التلليد علةى رةرورة اتبةا  كةي كلة    ااجةرااات الويا ةاتية املتاةذة علةى الثةقيدين 
احملل  والقامل ، ف اًل عن اتبا  كي متمةايز اةاه البلةدان الناميةة الةل يلاةت مراضةد نتلفةة مةن 

 التلول احليكل ن
 

 

__________ 

 ُقدمت هذه الوثيقة   التاريخ املبني أعاله يوبب ضدوث أتخري   اهيزهان *
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 م دمة -أولا  
ااةةرباا ا كةةةوم  الةةدو  املقةةةخ يتمويةةد التنميةةةة، الةةل عقةةةدت   خةةالل الةةدورة األور لفريةةة   -1

 الةدورةر أن يكةون مورةو  قر    جنيف يوويورا، ت   2017تشرين الثاين/نوفمرب  10ار  8الفةة من 
هةةةةو  2018تشةةةةرين الثةةةةاين/نوفمرب  9ار  7الثانيةةةةة للفريةةةة  الةةةةل تُققةةةةد   جنيةةةةف خةةةةالل الفةةةةةة مةةةةن 

مةةد الةةديون والق ةةاي البنيويةةة املةايطةةة"ن وفيمةةا يلةة  األ ةةفلة اارشةةادية املتفةة  "الةةديون والقةةدرة علةةى  
 :(1)عليها للدورة الثانية لفري  اارباا ا كوم  الدو 

البلةدان الناميةة ا اا الةديون،  هةاكيف ميكن مقاجلة مواطن ال قف ا الية الةل تقاني )أ( 
 ومنع أ مات الديون الويادية واأل مات املالية؟

كيةةف ميكةةن ا، ةةتفادة ينجةةام مةةةن التمويةةد يلةةديون الوةةيادية، ااارجيةةة واحملليةةةة،  )ب( 
 أل راض التنمية املوتدامة   املوتقبد؟

املتثةلة يلويا ةات القامةة، املطلةةوب  وتلة هة  التايةريات املؤ وةية والتنييميةة  مةا )ا( 
القةةةامل  تةةةدع  يشةةةكد أف ةةةد  اجراؤهةةةا علةةةى الثةةةقيد الةةةدو  للتلقةةة  مةةةن أن هياكةةةد ادارة ا،قتثةةةاد

 ا، تادام املوؤول للديون، من جانب املقةرني واملقررني، لتمويد التنمية املوتدامة؟
كيةةف ميكةةن  وةةني األطةةر واألدوات القا مةةة ل ةةمان ادةةاد ضلةةول فقالةةة ومنثةةفة  )د( 

 وشفافة أل مات الديون الويادية؟
واو مةن خطةة عمةد أدية  -هةاا، وانيةاً -نيةاً ويتواف  مورو  املناقشة هذا مةع اةا  القمةد ا -2

ااطةة يقةةب ي ةرورة موةاعدة البلةدان الناميةة علةى  قية  القةدرة  مةنهةاا -أيين فمجال القمةد انيةاً 
علةةى  مةةد الةةديون   األجةةد الطويةةد "مةةن خةةالل  يا ةةات منوةةقة يةةدب ار تقزيةةز  ويةةد الةةديون، 

ريةةةةةا علةةةةةى سةةةةةو  ةةةةةلي ، ضوةةةةةب ا،قت ةةةةةاا" وختفيةةةةةف عةةةةةبا الةةةةةديون، واعةةةةةادة هيكلةةةةةة الةةةةةديون وادا
تقيةةي  قةةةدرة البلةةةدان الناميةةةة  يايةةةةتلليليةةةة الدوات األالقمةةةد هةةذا ار تقزيةةةز  اةةةالدعو يةةة(ن و 94 )الفقةةرة

يقةةدرات ادارة الةةديون  النهةةوضو  للبيةةا تالقلةةخ  التةةوافر وةةني  اررب  ا اجةةة يةة، و اعلةةى  مةةد ديوكةة
تقزيةز التقةاون يةني الةدا نني واملةدينني  ار(، ارافة 96و 95 لتديري منا ب للمااطر )الفقراتن رما ً 

 شةةدد(ن وي100-97)الفقةةرات  انةد،عهامبجةةرد  حلةاوادةاد ضلةةول فقالةةة  ،ملنةع ضةةدوث أ مةات الةةديون
أشةد تققيةداً  أصةبلااتلةف ففةات القمةالت مب هةاعلى أن عقود الةديون وأدوات  ويل أي اً اال القمد 
تواجهةةةد البلةةةدان الناميةةةة املتةةةمثرة ييفيةةةاً مةةةن  ةةةديت يقينهةةةا تتقلةةة   مةةةا وعلةةةى(، 101و 100)الفقةةةراتن 

اةال القمةد  يت ةم ن(ن و 102تكةررة )الفقةرة املطبيقيةة اليقدريا على  مد الةديون    ةيا  الكةوارث 
تريي   اطةار توافة  اراا مةون ةالقاملية ية،قتثةادادارة ااأبمهية اصالم  تذكرياً واو من خطة القمد -انياً 

تقزيةز النيةام املةا  الةدو ، والتافيةف مةن  اري اجةة  (، ويقةر  2002للمؤ ر الدو  لتمويةد التنميةة )
 109و 107و 105و 104وتقلبةةةةةات أ ةةةةةقار الوةةةةةلع األ ا ةةةةةية )الفقةةةةةرات  املاليةةةةةةتقلبةةةةةات الضةةةةدة 

اميةةةةة و ةةةةبد القمةةةةد أي ةةةةاً التزامةةةةاً "يتو ةةةةيع  ةةةةبد ايثةةةةال صةةةةوت البلةةةةدان الن اةةةةال وت ةةةةمن(ن 110و
مشةةةةةاركتها   عمليةةةةةة صةةةةةنع القةةةةةرار وورةةةةةع القواعةةةةةد   ا ةةةةةال ا،قتثةةةةةادي علةةةةةى الثةةةةةقيد الةةةةةدو " 

 (ن106 )الفقرة
ؤشةةرات القامليةةة امل  وتقةةدم هةةذه املةةذكرة حملةةة عامةةة عةةن ا،ااهةةات الر يوةةية للتطةةور األخةةري  -3
 على الثقيدين الوطخ والدو نالتلديت واايارات الويا اتية  أه ديون البلدان النامية، وتلاص ل

__________ 

(1) TD/B/EFD/1/3املرف  األولن ، 
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 ال لداى النامية يف الديوىان  النامجة عف ال مواطن تنامي -اثنياا  
 مواطن ال عف املايل تناميالنمو العاملي ال ائم ال  الديوى و  -ألف 

 توةةةجدتةةةزال موةةةتويت الةةةديون القامليةةةة  يقةةةد مةةةرور عقةةةد علةةةى األ مةةةة املاليةةةة القامليةةةة، ، -4
الةةديون القامليةةة قةةد  أصةةول أنيةةدة )انيةةر الشةةكد(ن ويقةةدر مقهةةد املاليةةة الدوليةةة قيا ةةية جدأرقامةةاً 
تريليةةةون  25موةةةجلة  يدة قةةةدرها  ،2018تريليةةةون دو،ر   كايةةةة ارار/مةةةار   247.2يلاةةةت 

   دو،ر تريليةون 168كانت تبلة    أكاضني    واضد،قام ي التاريخ هذا قبد موتواهادو،ر عن 
 ةن ويقدر األونكتاد أن نوبة الديون القاملي(2)2008-2007   اندلقت الل املالية األ مة يداية

 ،2008 عليةد   عةام تالثلث تقريبةاً عمةا كانة ينوبةار الناتي احملل  اامجا  القامل  قد  ادت 
الةةةديون القامليةةةة أكثةةةر مةةةن ثالثةةةة أمثةةةال النةةةاتي احمللةةة  اامجةةةا  القةةةامل ن ويقكةةة   أصةةةوليلاةةةت و 

 ةالنيميةةة احلشاشةةةة مةةةواطن قةةة  مةةةن انتقةةةاو عةةةامل  متوارةةةع  مةةةافيتمةةةاد الكبةةةري علةةةى الةةةديون ا،ع
لديناميةةة النمةةو القةةامل  الةةل ا ةةتمرت يلةةر   مةةن الثةةدمة القميقةةة الةةل نتجةةت عةةن األ مةةة املاليةةةن 

اعتمةاد املثةارب املركزيةة    علةى متوقفةاً ا،نتقةاو   قية  عةباُ  فيةد يا   يا ةا  أرةلى  و 
 مرهةةةو ً النمةةةو ا،قتثةةةادي القةةةامل   يةةةدنقديةةةة متوةةةاهلة للاايةةةة، ي اتتثةةةادات الرا ةةةدة  يا ةةةا،ق

 قي  األصول   األجد القثرين  ونتوققات وييورة امل التمويليةشروط يليدرجة عالية 
 2017-2001الديوى العاملية حسب مكوانهتا، 

 ناتي احملل  اامجا  القامل (من ال املفويةلنوبة ي)

 
ضوةةةةايت أمانةةةةة األونكتةةةةاد ا ةةةةتناداً ار اضثةةةةااات مثةةةةرب التوةةةةويت الدوليةةةةة  الةةةةديون القامليةةةةة  وةةةةوية  املثدر:

 الوو ن ا كوم  يقيمةالقطا   توا تما  ،من مجيع القطاعات املمنوضة ري املا   لقطا ا ي تما ت
ا،قتثةةةادات املتقدمةةةة: أ ةةةةاليا، الةةةدا رو، الوةةةويد،  ويوةةةرا، كنةةةدا، منطقةةةة اليةةةورو، اململكةةةة املتلةةةدة لربيطانيةةةا  مالضية:

الناشةةفة:  الوةو القيمةى وايرلنةدا الشةمالية، النةةرويي، نيو يلنةدا، الةو،يت املتلةدة األمريكيةةة، اليةاينن اقتثةادات 
الربا يةةةةد، يولنةةةةدا، اتيلنةةةةد، تركيةةةةا، تشةةةةيكيا، مجهوريةةةةة كةةةةوري،  ا، ةةةةاد الرو ةةةة ، األرجنتةةةةني، ا ةةةةرا يد، اندونيوةةةةيا،

جنةةةةوب أفريقيةةةةا،  ةةةةناافورة، شةةةةيل ، الثةةةةني، كولومبيةةةةا، مةةةةاليزي، املكوةةةةي ، اململكةةةةة القرييةةةةة الوةةةةقودية، احلنةةةةد، 
 هنااري، هون  كون  )الثني(ن

__________ 

 Bloomberg, "Global debt، قاعةةدة ييةةا ت رصةةد الةةديون القامليةةة،  و /يوليةةد  2018مقهةةد املاليةةة الدوليةةة،  (2)

topped $247 trillion in the first quarter, IIF says", 10 juillet 2018 ن وتوةتند تقةديرات مقهةد املاليةة الدوليةة
 نيلداً  72والقطا  القام    ،املا  القطا األ ر املقيشية، والقطا   ري املا ، وديون  يديون املتقلقة البيا تار 
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 هاورةةق عةةز تقطاعةةات املثةةرفية األ ا ةةية   مقيةة  ا،قتثةةادات املتقدمةةة الأن  ومةةع -5
أاتضةةت ثاةةرات اللةةوا مل التنييميةةة عةةودة  هةةور أ ةةوا   فقةةد، ديوكةةاكثةةرياً ضجةة    خف ةةتاملةةا  و 

يزيةةد ار ضةةد كبةةري مةةن خطةةر  )أتمةةني( ماليةةة  ةةري منيمةةة ملبادلةةة القجةةز ا، تمةةاين   "اليةةد"، مةةا
اااهةات  تتواصةدعة ، أن ويثورة (3)أوجد ال قف املا    ضال اكيار األ وا  األ ا ية تفش 
يشةمد الرييةة القاليةة  ، مبةاالةزمنقبد عقةد مةن  الذي ضدث ر ا،كيار املا ا أف تالل  األمولة

لشةةركات ا اعتمةةاد و يدة ،ا قيقةة  ا،قتثةةاد القطاعةةاتلقطاعةةات املاليةةة علةةى سةةو يفةةو  رييةةة ل
ا، ةتثمار القثةرية ، وانتشةار ا ةةاتيجيات اتةدف  عا ةداي ل ماننشطة املالية  ري املالية على األ

 املوةةتهلكنيشةةراا األ ةةه (، ف ةةاًل عةةن  ةةلوو  واعةةادةا،نةةدماا  عمليةةات)مبةةا   رلةة   دجةةاأل
يةةةةدعو ار القلةةةة  أي ةةةةاً أنةةةةد  ن وممةةةةاقةةةةروضالا ثةةةةول علةةةةى   ةةةةهولةصةةةةول و فقاعةةةةات األياملةةةةرتب  

 الوةةةو    القطاعةةةات الر يوةةةية  ةةةري املاليةةةة تركةةةزلوضيةةةت، علةةةى نطةةةا  وا ةةةع،  يدة ضةةةادة   
 مةةةواطن  تةتةةةب علةةةى هةةةذه ا،ااهةةةات اتمقةةةة  يدة  ن و،(4) ةةةيما التكنولوجيةةةا املتقدمةةةة( )،

 املوةةةتو املاليةةةة فلوةةةب، يةةةد تةتةةةب عليهةةةا أي ةةةاً رةةةاوط موةةةتمرة تةةةدفع ار ا فةةةاض  احلشاشةةةة
 مث ار ي ا   النمو القامل ن منلطلب، والدخد، والقمالة، و ل الكل 

لةةةرخيص ار ا دهةةةار تةةةدفقات رؤو  األمةةةوال اااصةةةة عةةةرب وقةةةد أف ةةةت وفةةةرة ا، تمةةةان ا -6
  توةقينيات  ةاألمةوال القاملية رؤو  تكةوينيُفة  هةذا ا، دهةار ار دعة   ا دودن ومع رل ، مل

تةةةدفقات     ث ةةةد مةةةا وهةةةو -كانةةةت تقلبايةةةا وموةةةايريا الةةةدورات ا،قتثةةةادية  القةةةرن املارةةة ، ار
لرؤو  األموال عند  ورامة فجا يةتدفقات خارجة و  داخلة لال تمان الرخيص   فةات الرخاا

ا لأل مات املاليةة، وأل مةات القمةالت ضينه بباً ر يوياً  - على صقويت  تملة يدلأول مؤشر 
يقةد األ مةة  تشهد فةة ما ن ومل1997الل شهديا البلدان النامية، مثد األ مة املالية اآل يوية   

ة تةدفقات رؤو  األمةوال اااصةة أل ةراض التنميةة وا، ةتثمار يتقلة  يتلوةني ادار  أي تقدم فيمةا
اليةةوم فلوةةب  تقتثةةر  ةةدود ،ا عةةربن فتةةدفقات رؤو  األمةةوال اااصةةة أطةةول آلجةةالاانتةةاج  

 تتقلةة  يةةدات القةةرن املارةة ، يتقلةةب الةةذي عرفتةةد   توةةقيناليةةنف  القةةدر مةةن  تتوةة علةةى كوكةةا 
 (6)قامليةةةالارجيةةة و ااقوامةةد الفتفةةت  ن ومةةا(5)شةةدعلةةى انتكا ةةات أ وتنطةةوي أرةةا  مببةةال  أي ةةاً 
التوقفةةات  -أتثةةري القوامةةد القطريةةة، هةةذه ا،نتكا ةةات  تفةةو ويدرجةةة  متزايةةد، سةةو علةةى تاةةذي

__________ 

(3) M Greenberger, 2018, Too big to fail U.S. [United States] banks’ regulatory alchemy: Converting 

an obscure agency footnote into an "At Will" nullification of Dodd-Frank’s regulation of the 

multi-trillion dollar financial swaps market. Institute for New Economic Thinking Working Paper 

No. 74ن 
(4) F Diez, D Leigh and S Tambunlertchai, 2018, Global market power and its macroeconomic 

implications, International Monetary Fund Working Paper No.18/137; UNCTAD, 2017, Trade and 

Development Report 2017: Beyond Austerity towards a Global New Deal (United Nations 

publication, Sales No. E.17.II.D.5), chapter VIن 
(5) B Eichengreen, P Gupta and O Masetti, 2017, Are capital flows fickle? Increasingly? And does the 

answer still depend on type? World Bank Policy Research Working Paper 7972¸B Eichengreen 

and P Gupta, 2016, Managing sudden stops, World Bank Policy Research Working Paper 7639ن 
(6) E Cerutti, S Claessens and D Puy, 2015, Push factors and capital flows to emerging markets: Why 

knowing your lender matters more than fundamentals, International Monetary Fund Working 

Paper No. 15/127ن 
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 شةروط، وتشةديد اليةذل  املتثةلةالوةيولة القامليةة واملاةاطر   ةو،تالل قد تنشم عن  - املفاجفة
أن قدرة البلدان الناميةة علةى  مةد  الويا  حلذا احلامة اتالتبقاملالية، وارتفا  قيمة الدو،رن ومن 

النيةةر  يثةةربالةةديون أتثةةرت عمومةةاً ي،نتكا ةةات الةةل عرفتهةةا تةةدفقات رؤو  األمةةوال اااصةةة، 
ا فةةاع علةةى الةةديون  قتثةةادية، منهةةا مةةثالً ا، هاأ وةة لتقزيةةزا كومةةات مةةن اجةةرااات  اختةةذهعمةةا 

 رفةةةعمقةةةد،ت الت ةةةا ، و  وخفةةة موةةةتو  مةةةناف  نوةةةبياً، وتقليةةةد عجةةةز امليزانيةةةة،   القامةةةة 
 األصول ا،ضتياطيةن

 عةةةباضجةةة   مةةنسةةةو  اد  علةةةىالقطاعيةةة  الديناميةةةة   تاةةةري ضةةدثالوقةةت نفوةةةد،  و  -7
قبةد عقةد مةن الةزمن،  ،الو،يت املتلدة األمريكية فف ن امن اضتمال اند،  أ ماي عز الديون و 

على  مد أعبا ها، وا،قةاض املفةرط للمؤ وةات  قادرةتقد  ن األ ر املقيشية الل ملأف ت ديو 
ار ضةةدوث كارثةةةن وعلةةى الةةر   مةةن أن ا ةةتهالو األ ةةر املقيشةةية القةةا   علةةى الةةديون    ،املاليةةة

  تشةماً   ةداملتجةدد للةديون  التو ةعهةذا  إنار ا،رتفةا  مةرة أخةر ، فة عةاد (7)الةو،يت املتلةدة
اكتمةةال عمليةةات خفةة  الةةديون املةاكمةةة قبةةد انةةد،  األ مةةة املاليةةة القامليةةةن ويةةدً،  عةةدم بيوةةب

ا،هتمةةام ار ا،رتفةةا  الوةةريع الةةذي عرفتةةد ديةةون الشةةركات  ةةري املاليةةة    أ لةةبمةن رلةة ،  ةةول 
أ ةةةةةوا   ةةةةةندات  تةةةةةؤديا،قتثةةةةةادات املتقدمةةةةةة وا،قتثةةةةةادات الناشةةةةةفة األكةةةةةرب ضجمةةةةةاً، ضيةةةةةث 

ن وا تناداً ار شركة  تاندرد أند يور تتزايد تدفتفت أمهي ما دوراً  ني ري املثرفي و طااوالالشركات 
 ةةري املاليةةةة يةةوترية أ ةةر  مةةةن النةةاتي احمللةة  اامجةةةا  اا ةة  طيلةةةة  الشةةركات لةةويل،  ةةت ديةةةون 

أ لةةب فةةةات الققةةد املارةة ن وعلةةى الثةةقيد القةةامل ، أصةةبمل أكثةةر مةةن ثلةةث الشةةركات  ةةري املاليةةة 
 أمثةال 5ار  هةاأريض مقايةدارتفقت نوبة ديةون تلة  الشةركات و  ا، تدانةى درجة عالية من عل
ضةةةةةني  اد ضجةةةةة   ةةةةةندات الثةةةةةنف  ةةةةةري   ، 2007  املا ةةةةةة فقةةةةة     5 مقارنةةةةةة يأكثةةةةةر،  أو

 واً  ريقاً،  الشركاتشهدت أ وا   ندات و ن (8)2008لشركات أريع مرات منذ لا، تثماري 
 تبلة نوةبة  وأصةبلت يما   ا،قتثادات الناشةفة الكبةرية ا جة    ا ةيا وأمريكةا الالتينيةة،  ،

ي،لتةزام متزايةداً علةى الةر    اخةالل ةندات الشةركات تواجةد خطةر  مةن  املا ة  25-20 ضوا 
 ن(9)من أ قار الفا دة املناف ة نوبيا

 لديوى يف ال لداى الناميةتطور ودينامية تنامي أا اء ا -ابء 
ت ةةع هشاشةةة البيفةةة املاليةةة وا،قتثةةادية  ةةديت خطةةرية أمةةام قةةدرة البلةةدان الناميةةة علةةى  -8

يةةةزال مقيةةة  الةةةديون القامليةةةة ضثةةةراً علةةةى البلةةةدان املتقدمةةةة،  ن ففةةة  الوقةةةت الةةةذي ،ا مةةةد ديوكةةة
  املا ةة مةن النةاتي  40مةن  موتو  أقد يقليةد منارتفقت ديون البلدان الناشفة والبلدان النامية 

ن و يلةةة  امةةةو  أصةةةول الةةةديو ن 2017  املا ةةةة    93.2 ار 2008احمللةةة  اامجةةةا  القةةةامل    
، ضيةةةث  ةةةا مبقةةةدل 2017دو،ر    تتريليةةةو  7.64قةةةدره  للبلةةةدان الناميةةةة ككةةةد مةةةا ةااارجيةةة

  املا ةةة امجةةاً،ن  80كثةةر مةةن أب ، أو2017و 2008  املا ةةة   الفةةةة يةةني  8.5 ةةنوي قةةدره 
__________ 

(7) Reuters, 2018, Mortgage, groupon and card debt: How the bottom half bolsters U.S. [United 
States] economy, 23 Julyن 

(8) Standard and Poor’s Global, 2018, Global corporate leverage trends 2018, 5 February. 
(9) S Lund, J Woetzel, E Windhagen, R Dobbs and D Goldshtein, 2018, Rising corporate debt: Peril 

or promise? McKinsey Global Institute Discussion Paper. 
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 293.4 اريليةةون دو،ر  155مةةن  ةن ااارجيةو وخةالل الفةةةة نفوةها، ارتفةةع امةةو  أصةول الةةدي
  املا ةةةةةن و ةةةةجلت  7.4 قةةةةدرهميثةةةةد مقةةةةدل  ةةةةو  ةةةةنوي  يليةةةةون دو،ر   أقةةةةد البلةةةةدان  ةةةةواً، مةةةةا

 ن(10)املا ة   9.5نوبتد  ةصول ديوكا ااارجيألا،قتثادات الناشفة مقدل  و أعلى يقليد 
ميةةةع البلةةةدان الناميةةةة، ارتفقةةةت نوةةةبة الةةةدين ار النةةةاتي احمللةةة  اامجةةةا  جب يتقلةةة  فيمةةةاو  -9
مجةةةا  اا ن هةةةذا الةةةرق أن  ةةةري (11)2017  املا ةةةة    25.7ار  2008  املا ةةةة    21.8 مةةن
صةةندو  النقةةد ا ةةتناداً ار ف نة  عةةدد متزايةةد مةةن البلةةدان الناميةة أشةةد قلقةةاً  تثةةرياااهةةات  فةة خي

   70، نوةةب الةةدين ار النةةاتي احمللةة  اامجةةا  ار أكثةةر مةةن 2017الةةدو ، ارتفقةةت، يلةةول 
ُةة  البلةةدان الناشةةفة واملتو ةةطة الةةدخد، و  ُُ ةة  البلةةدان  60أكثةةر مةةن  اراملا ةةة    ُُ   املا ةةة   

قاشةات التقاعديةة علةى امل اانفةا مثةد  ،ن وإبدراا ااثةوم ال ةمنية(12)الناميةة املناف ةة الةدخد
  املا ةةة   البلةةدان الناشةةفة واملتو ةةطة الةةدخد،  112والرعايةةة الثةةلية، ترتفةةع هةةذه النوةةبة ار 

ثةةةندو  لن وا ةةةتناداً ار  ليةةةد (13)  املا ةةةة   البلةةةدان املناف ةةةة الةةةدخد علةةةى التةةةوا  80وار 
ال تفادة من للنامية املؤهلة البلدان ا ضالةالنقد الدو  يشمن القدرة على  مد الديون تناول فيد 

  املا ةةةة مةةةن البلةةةدان الناميةةةة  40، يواجةةةد سةةةو (14)صةةةندوقد ا، ةةةتفماين للنمةةةو وا ةةةد مةةةن الفقةةةر
ن ويلةةول 2013  املا ةةة    21 ةةديت كبةةرية تتقلةة  يلةةديون، مقايةةد  ضاليةةاً املناف ةةة الةةدخد 

اطةةةر رةةةا قة  يشةةةدةرةةةة عةةةدد البلةةةدان الناميةةةة املناف ةةةة الةةةدخد املقر  ارتفةةةع ،2018منتثةةةف 
يلةةةةداً  24يلةةةداً ) 31ار  2013يلةةةةداً    13أصةةةةاًل مةةةن  ال ةةةا قة هةةةةذه تقةةةيك الةةةةل ن أوو الةةةدي

يلةةةةداً  ميةةةةاً  14 الففتةةةةان هةةةةااتن ةةةةا قة(ن وتشةةةةمد ال تقةةةةيك يلةةةةدان 7، ولل ةةةةا قة يشةةةةدةمقررةةةةاً 
قلقةةة يلةةداً ا ةةتفاد مةةن ختفيةةف عةةبا ديونةةد   اطةةار املبةةادرة املت 34مةةناف  الةةدخد مةةن أصةةد 

 ن(15)املبادرة املتقددة األطراب لتافيف عبا الديون يلبلدان الفقرية املثقلة يلديون أو
  أعبةاا خدمةةة الةديون، ضةة   ارتفةا   علةى اآلار الفوريةةة ،رتفةا  نوةب الةةديون  يةتةبو  -10

مبرضلةة انتقاليةة لبلدان النامية والبلةدان الةل  ةر ي يتقل  فيماعندما تكون  روب التمويد مواتيةن و 
وهةة  أد   - 2011  املا ةةة    8.7، ارتفقةةت نوةةبة خدمةةة الةةدين ار الثةةادرات مةةن اتمقةةةً 

هةةذه النوةةبة  تن وا ف ةة2016  املا ةةة    15.4ار  - نوةةبة منةةذ يدايةةة األ مةةة املاليةةة القامليةةة
 قار الولع ار ضد كبري ار انتقاو يق  أ يقز   ون يف د ،2017  املا ة    13.6 را

أقد البلدان  ةواً، شةهدت هةذه النوةبة أي ةاً  يدة مللو ةة  ن و 2016األ ا ية منذ منتثف 
__________ 

 ن2018ضوايت أمانة األونكتاد ا تناداً ار قاعدة ييا ت البن  الدو  على اانةنت، اضثااات الديون الدولية  (10)
 املرجع نفودن (11)
األمةة  املتلةةدة واموعةةة البلةةدان الناميةةة رات الةةدخد املةةناف   تثةةنيف يوةةبت ةة  اموعةةة أقةةد البلةةدان  ةةواً  (12)

 م  قا مةة البلةدان تقريبةاً، والفةر  الر يوة  هةو ادراا نيجةريي وفييةت نفة صندو  النقةد الةدو   تثنيف يوب
   قا مة صندو  النقد الدو ن

(13) International Monetary Fund, 2018, Fiscal Monitor: April 2018 - Capitalizing on Good Times, 

Washington, D.Cن 
 الةل ،تقيةي  قةدرة البلةدان املناف ةة الةدخد علةى  مةد الةديوني املتقلقةةانير قا مة صندو  النقد الةدو  ا اليةة  (14)

املوقةةةةةةةةةةع التةةةةةةةةةةا :   البلةةةةةةةةةةدان املؤهلةةةةةةةةةةة لال ةةةةةةةةةةتفادة مةةةةةةةةةةن الثةةةةةةةةةةندو  ا، ةةةةةةةةةةتفماين، وهةةةةةةةةةة  متاضةةةةةةةةةةة  تشةةةةةةةةةةمد
www.imf.org/external/Pubs/ft/dsa/DSAlist.pdf (ن2018 و /يوليد  5: املوقع  يرة اتريخ) 

(15) International Monetary Fund, 2018, Macroeconomic developments and prospects in low-income 

developing countries: 2018, International Monetary Fund Policy Paperن 

http://www.imf.org/external/Pubs/ft/dsa/DSAlist.pdf
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أفريقيةةةا جنةةةوب الثةةةلراا    و 2017  املا ةةةة تقريبةةةاً    10ار  2008  املا ةةةة    4.1مةةةن 
   12.9ار  2011  املا ةةة    3.8مةةن  أمثةةالالكةةرب ،  ادت هةةذه النوةةبة أبكثةةر مةةن ثالثةةة 

نوبة مفوية من كمدفوعات الفوا د املقرب عنها   ارتفقت، اً األشد فقر  البلدان ن و 2017املا ة   
  املا ةة  14ار  2008  املا ةة    5.8من  منتقلة ،أكثر من ال قف ارا كومية  اايرادات

ملا ةةة مةةن   ا 30ويلاةةت  ،  املا ةةة   أفريقيةةا جنةةوب الثةةلراا الكةةرب  18.5 ار، و 2017  
هةةذه النوةب مةةن نوةةب  تقةةةبجنةةوب الثةةلراا الكةرب ن و  البلةداناايةرادات ال ةةريبية   يقةة  

أعباا خدمةة الةدين الةل شةهديا الفةةة الةل  ةبقت الشةرو    مبةادرات ختفيةف عةبا الةدين   
 صةةقويتوجةةود األخةةر  الدالةةة علةةى  ااشةةاراتن ومةةن يةةني (16)القةةرن هةةذاأوا ةةد الققةةد األول مةةن 

مقارنةةة يلةةديون الطويلةةة  ،امجةةا  أصةةول الةةديون ااارجيةةة مةةنجةةد ضثةةة الةةديون القثةةرية األ  ةةو
 .تباطؤ كبري    و ا،ضتياطيات الدوليةيواقةان رل  األجد، 

 هةذاهذه التطورات يلفقةد اااةا ات الكبةرية الةل  ققةت   الققةد األول مةن  أيطلتو  -11
نوةةب ل ااقليمةة  املقةةدل ا فةة ، عنةةدما ديوكةةا  اةةال قةةدرة البلةةدان الناميةةة علةةى  مةةد  القةةرن

  املا ةة  20  املا ةة وأقةد مةن  40الدين ار الناتي احمللة  اامجةا  ار موةتويت تراوضةت يةني 
مبةةةادرات  ارالقةةةامل النةةةام ، وا ف ةةةت تكةةةاليف خدمةةةة الةةةدين أي ةةةاً ا فارةةةاً كبةةةرياًن وارةةةافة   

 دت، أالقةرن هةذاختفيف عبا الديون الل اخُتذت   توقينيات القرن املار  والققد األول من 
 يا ةةة ا،قتثةةاد الكلةة  املوجهةةة سةةو النمةةو وادارة الةةدين القةةام دوراً   تقزيةةز القةةدرة علةةى  مةةد 

 تاكتوةة، جةةداً  مواتيةةةعوامةةد خارجيةةة  ويف ةةدالةةديون ااارجيةةة   القديةةد مةةن البلةةدان الناميةةةن 
الطلةب علةى صةادرات  تزايةدنف  القةدر مةن األمهيةة، مثةد تكةاليف ا،قةةاض الةدو  املناف ةة و 

ا كومةةةات مةةةن ا ةةةد مةةةن القجةةةزين املةةةا  وااةةةارج  علةةةى   كنةةةتالقديةةةد مةةةن البلةةةدان الناميةةةة، 
 الوواان

 شةدةالو  ديونالة رةا قةترجةع ار فةةة أل ةباب مملوفةة  التثةاعديالزخ   هذايوتمر  ومل -12
كةود ا،قتثةادات     مثانينيةات وتوةقينيات القةرن املارة  يوةرب البلدان الناميةة الل شهديا اليةامل

وتبةاطؤ الطلةب الكلة  القةامل  يثةفة  - الناج    هذه ا الة عن األ مة املالية القاملية -املتقدمة 
لرا ةةدة دوليةةاًن البلةةدان الناميةةة علةةى خدمةةة ديوكةةا ااارجيةةة يلقملةةة ا سةةو قةةوض قةةدرة   علةةىعامةةة 
 اررة للةةدورات ا،قتثةةادية عةةرب ا ةةدود الدوليةةة دفقات ا، تمةةان الةةدو  الةةرخيص املوةةايِّ تةة وتةةؤدي
،  وتزيةةةةد  لبلةةةةدان الناميةةةةة،  ةةةةواا أكانةةةةت حلةةةةا يلفقةةةةد ديةةةةون مرتفقةةةةة أملا، ةةةةتقرار املةةةةا    عزعةةةة

لوةةةةلع األ ا ةةةةية، الةةةةل تتةةةةمثر يةةةةدورها مةةةةن عةةةةدم ا، ةةةةتقرار املةةةةا  وامل ةةةةةارية ل املتقلبةةةةة ةةةةوا  األ
اً   عدم ا، تقرار هذان اروا،نكماو ا،قتثادي، ُ 

دة علةى الوةلع األ ا ةية أتثةراً ن   البلدان النامية املقتمِّ و أتثرت القدرة على  مد الديو -13
التلون األخةري   مقةدل  وأاتمن 2011شديداً أبضدث هبوط   أ قار الولع األ ا ية منذ 

، 2017ارتفا  مطرد أل قار الوقود منذ  يفقد كبري  ضد ار تقز  الذيأ قار الولع األ ا ية، 
على الةر   مةن أن أ ةقار الوةلع األ ا ةية  لةت دون موةتويت الةذروة  ا،نتقاويق   ضدوث

  النامجة عن الديون   قفال مواطنن وأه  قا   مشةو   موملة تزايد 2011الل يلاتها   
 الوةةريعجةةراا ا،نةةدماا  تت ةةام قةةدالبلةةدان الناميةةة هةةو أن املوةةببات التقليديةةة ل ةةا قة الةةدين 

__________ 

 ن2018ضوايت أمانة األونكتاد ا تناداً ار قاعدة ييا ت البن  الدو  على اانةنت، اضثااات الديون الدولية  (16)
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الةةةل تتوةةة  يقلةةةة  - ، القامةةةة منهةةةا واااصةةةة علةةةى الوةةةوااللبلةةةدان الناميةةةة املاليةةةة واملثةةةرفية لةةةني ل
يلنيةةر ار أن التةةدفقات   أ ةةوا  ماليةةة دوليةةة متقلبةةة و ةةري منيمةةة ار ضةةد كبةةرين و  -ن ةةجها 

التُةةةةزم يةةةةد، وار أن فةةةةرم ا ثةةةةول علةةةةى مةةةةوارد ميوةةةةرة كانةةةةت  تبلةةةة  مةةةةا املاليةةةةة القامةةةةة الدوليةةةةة مل
، فقةد عمةدت البلةدان الناميةة ار البلةث أكثةر فةمكثر عةن التمويةد يشةروط ااريةة   (17) دودة

أمةةام املوةةتثمرين  ةةري املقيمةةنين األ ةةوا  املاليةةة للبلةةدان املتقدمةةة، وفتلةةت أ ةةواقها املاليةةة احملليةةة 
 و لت البلدان النامية أي اً ملواطنيها ي،قةاض وا، تثمار   اااران

 اد كثةةرياً مةةن  وقةةد ترتبةةت عةةن رلةة   ةةو،ت وارةةلة   ينيةةة ديةةون البلةةدان الناميةةة، ممةةا -14
ا  أقثةرن ا ةتلق اجةال  مةثاًل  الةى مةا وهةو التمويةد،اعةادة  وملااطرتقررها ملااطر الوو  

املكفولةة ضكوميةةاً  القامةة ااارجيةة أو اضثةة ديوكة ت، ارتفقةةاتمقةةيتقلة  يلبلةدان الناميةة  وفيمةا
  املا ةةةة  60ار أكثةةةر مةةةن  2000  املا ةةةة    40املوةةتلقة لةةةدا نني مةةةن القطةةةا  ااةةةام مةةن 

ضثةةًة كبةةرية مةةن  تشةةكدديون املثةةرفية، يلةة مقارنةةةوةةندات، ال ديةةونن وقةةد أصةةبلت 2017  
 2000  املا ةةةةة    24ارتفقةةةةت مةةةةن  املكفولةةةةة ضكوميةةةةاً، ار ديةةةةون البلةةةةدان الناميةةةةة القامةةةةة أو

  املا ةةة مةةن امةةو  ديةةون  46، ُمولةةت نوةةبة 2016ن ويلةةول (18)2014  املا ةةة    43 ار
 قةخارقنوات  عرب - 2007رقف النوبة املوجلة    أي -البلدان النامية املناف ة الدخد 

ارجيني يشكد  ريع يقد أن كان رل  ااتجاريني الدا نني الارتفع ا،قةاض من و  الوو  لشروط
وةةةندات الوةةةيادية ال ديةةةون  اصةةةدار  هةةةذا املنلةةةى التثةةةاعدين وكانةةةت (19)مناف ةةةاً   األصةةةد

 ؤو عاماًل دفع ار ضدوث ارتفا  ضاد   تكاليف خدمةة الةديون ضيةث ان انتكا ةات تةدف  ر 
 ن(20)ت  يدات عالية لقا د الوندات الويادية الدولية للبلدان الناميةاألموال فرر

وطةةةوال الققةةةد األول مةةةةن هةةةذ القةةةةرن، طةةةرأ  ةةةول مللةةةةوع أي ةةةاً  ثةةةةد   ا،نتقةةةال مةةةةن  -15
ضكوميةاً ار الةديون اااصةة  ةري امل ةمونة،  ةامل ةمون والةديونعلةى ديةون القطةا  القةام  ا،عتمةاد

   28اصة  ري امل مونة من الديون ااارجية للبلدان النامية من الديون اا نوبةضيث ارتفقت 
هةةذه الةكيبةةة مةةن  تن وقةةد  هةةر 2009و 2000ر نثةةف امجةةا  الةةديون ااارجيةةة يةةني ااملا ةةة 

ار أفريقيةا جنةوب  تالديون   البدايةة   اقتثةادات جنةوب ا ةيا وجنةوب شةر  ا ةيا، مث انتقلة
يون اااصةةة  ةةري امل ةةمونة مةةن امةةو  أصةةول الةةديون الثةةلراا الكةةرب  ضيةةث ارتفقةةت ضثةةة الةةد

 القةةةرن هةةذا  الوةةنوات اامةةة  عشةةرة األور مةةةن  أمثةةةالااارجيةةة الطويلةةةة األجةةد مبقةةةدار  ةةبقة 
__________ 

اون والتنميةة    د صا  املواعدة اا ا ية الر ية املقدمة من أع اا جلنةة املوةاعدة اا ا يةة التايقةة ملنيمةة التقة (17)
  املا ةة مةن الةدخد القةوم  اامجةا   0.7امليدان ا،قتثادي دون احلدب الذي ضددتد األمة  املتلةدة   نوةبة 

   0.6ميثةةد ا فارةةةاً يقيمةةة ضقيقيةةةة نوةةةبتد  ، وهةةو مةةةا2017يليةةةون دو،ر    146.6للجهةةات املاسةةةة، ويلةة  
دة اا ا يةةة الر يةةة ار أقةةد البلةةدان  ةةواً ركةةوداً   الوةةنوات ن وقةةد عرفةةت تةةدفقات املوةةاع2016 املا ةةة مقارنةةة ي

متةةةةةةام  :  ،OECD, 2018, Development finance dataاألخةةةةةةريةن انيةةةةةةر علةةةةةةى  ةةةةةةبيد املثةةةةةةال، 
www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-data/  اتريةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةخ  يرة(

 (ن2018 و /يوليد  5املوقع: 
(18) A/71/276ن 
(19) International Monetary Fund, 2018, Fiscal Monitor: April 2018 - Capitalizing on Good Times, 

Washington, D.Cن 
 2015  املا ةةة    11.4يليةةون دو،ر ويقا ةةد نوةةبتد  1.25أصةةدرت  ةةندات يقيمةةة املثةةال علةةى رلةة  هةةو  امبيةةا الةةل  (20)

  املا ةةةةة اصةةةةدار  16.26ن ويملثةةةةد، دفقةةةةت مو امبيةةةة  عا ةةةةداً ينوةةةةبة 2012  املا ةةةةة اصةةةةدار  5.63مقارنةةةةة ينوةةةةبة 
 ن، مقارنة يقا دات أقد يكثري قبد ي ع  نوات2016 ندات دولية   ضزيران/يونيد 

file://///conf-share1/LS/ARA/COMMON/MSWDocs/_3Final/www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-data/
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ن وارتفقةت ديةون الشةركات  ةري املاليةة   (21)يليون دو،ر 70دو،ر ار  ياليني 10وانتقلت من 
  املا ةة مةن  95أي أقةد يقليةد مةن  ،تريليةون دو،ر 30أكثر مةن  اراقتثادات الوو  الناشفة 

ن (22)ماثلةةةةة   األ ةةةةوا  املتقدمةةةةةاملوةةةةتويت املامةةةةو  النةةةةاتي احمللةةةة  اامجةةةةا ، متجةةةةاو ة يةةةةذل  
يورةةوم املاةةاطر املرتبطةةة يرتفةةا  موةةتويت ديةةون الشةةركات: فبا ةةتثناا الثةةني، ضيةةث  تتجلةةىو 

توتطيع الشركات ال امة   البلدان  ما  دراً أ لب األضوال،   ندات الشركات مملوكة  لياً  
يطريقة مال مة من ناطر ديوكا يلقمالت األجنبية ي،عتماد على أصول  ةتف   التلوطالنامية 

 ي،عتمةةاددع  ا،لتزامةةات املاليةة حلةذه الشةركات   اخةر املطةاب لةا   ااةاران وحلةذا الوةبب، تُة
أصةةبمل القطةةا  ااةةام  ةةري  مةةا ارات األجنبيةةة   ا،قتثةةادات احملليةةةن و اضتياطيةةات القمةةال علةةى

يكةةون لللكومةةات   الاالةةب أي خيةةار  ةةري  ويةةد اجلةةزا  قةةادر علةةى  مةةد ديونةةد ااارجيةةة، ،
 امليزانيات القامةن رمن التزامات اراألكرب من هذه الديون 

جنبيةةةة مةةةن امةةةو  الةةةديون األ كبةةةرية مةةةن الةةةديون املقو مةةةة يلقمةةةالت  نوةةةبة وجةةةودويةةةؤدي  -16
ا كوميةةة )الةةل تبلةة  سةةو الثلةةث مةةن امةةو  الةةديون ا كوميةةة   البلةةدان الناميةةة املرتفقةةة الةةدخد، 

 عامةد وهةو ، ةقار الثةربأبنةاطر مرتبطةة  ار (23)والثلثني   البلدان النامية املناف ةة الةدخد(
 ننو قدريا على  مد الديي يتثد مايزيد من التلدي الذي تواجهد البلدان النامية في

وقةةد  ةةقت ضكومةةات البلةةدان الناميةةة ار مقاجلةةة موةةملة تزايةةد تكةةاليف خدمةةة الةةديون  -17
الةةدين احمللةة  يلقملةةة احملليةةةن  ارلوةةندات الوةةيادية يقمةةالت دوليةةة يلتلةةول اعةةن اصةةدار  النااةةة

أن نوةبة  ةندات الةديون  مثةرب التوةويت الدوليةة مجقهةايلداً  مياً و شةفاً  65يهر ييا ت وتُ 
  املا ةةة  87ار  2000  املا ةةة    56احملليةةة مةةن امجةةا   ةةندات الةةديون ارتفقةةت مةةن ضةةوا  

هةذه البيةا ت   ضالتهةا،  اد  تتةاميلةداً  21من  متملفةجموعة فرعية مب يتقل  فيمان و 2015  
 518.3مةن  لينتقةدا كومات املركزية أبكثر مةن عشةرة أمثةال،  تثدرها الل احمللية لديونضج  ا

ن وتوةةةةةةةتطيع ا كومةةةةةةةات أن (24)2015دو،ر    تريليةةةةةةةو ت 5.3ار  2000يليةةةةةةةون دو،ر   
ميكند التافيةف  ختفف من ضدة رقفها ا اا تقلبات أ قار الثرب لذه الطريقة، لكن رل  ،

عنةدما تكةون  مةوال  األؤو اجفة   تةدفقات ر من ضدة تقررها الشديد ملااطر ا،نتكا ات املف
لديون احمللية مرتفقةن وعالوة على رل ، ينطوي  ول البلدان النامية من الديون لاألجنبية  ا يا ة

مة  قملةة علةى ضوةاب ال موملةالقامة ااارجية ار الديون القامة احمللية   الاالب على مقاجلة 
بمل هةةةةذه البلةةةةدان عةةةةاجزة عةةةةن اصةةةةدار  ةةةةندات  ةةةةتلقا   ومةةةةن مث، تثةةةةا،ت ةةةةارب اجةةةةال ألةةةةة 

ضكوميةةةة طويلةةةة األجةةةد يوةةةقر فا ةةةدة ميكةةةن  ملةةةد، ويتقةةةني عليهةةةا مةةةع رلةةة  أن تكةةةون   ورةةةع 
 القثرية األجدن أو املوتلقةيوممل حلا يوداد أو ترضيد  داد التزامايا 

__________ 

(21) A/71/276ن 
(22) J Wheatley, 2018, Upturn in global debt to pile pressure on emerging markets, Financial Times, 

11 Julyن 
(23) International Monetary Fund, 2018, Fiscal Monitor: April 2018 - Capitalizing on Good Times, 

Washington, D.Cن 
(24) Bank for International Settlements International Banking and Financial Statistics database, 2016; 

A/71/276ن 
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ليةة الدوليةة املا ف  ييفة اقتثادية عاملية يةيمن عليهةا ار ضةد كبةري األ ةوا ُ فويختثار،  -18
للبلةدان  يتام األخبار ا،قتثادية اليومية، ، ا ااضوا ية  رفية  حل ن و مالي وفاعلون ري املنيمة 
دعمةةةاً ، ةةةةاتيجيايا   ملةةةد ميكنهةةةا سةةةو علةةةى لال ةةةتدانة ةةةدود   يا ةةةا  هةةةامكالناميةةةة  ةةةري 

،  ةةواا يلفشةةد تيجياتهةةذه ا، ةةةاتبةةوا احملتمةةد أن  مةةناملقايةةد،  اا ا يةةة الطويلةةة األجةةدن و 
علةةى ديةةةون  علةةى أ ةةوا  الوةةندات احملليةةة، أو اعتمةةدت علةةى اصةةدار  ةةندات  ةةيادية دوليةةةة أو

 ةو،ت تطةرأ  مردهةاانتكا ةات مفاجفةة للتةدفقات ا، تمانيةة الدوليةة الرخيثةة  يوببالشركات، 
خارا  يطرة ضكومات البلدان النامية، ف اًل عن هروب رؤو  األموال  يةعلى متاريات  يا ات

تبةةدو مققولةةة    ةةد  ةةروب مال مةةة  كانةةتن الةةل  و ن ومةةن شةةمن أعبةةاا الةةدينتيجةةة لةةذل احملليةةة 
الةةذي قةةد تشةةهده دون  ا،رتفةةا لةةي  أقلهةةا  أل ةةباب لةة ور يطةةا  محةةاًل ، يوةةرعةأن تثةةبمل  مةةا

الوةةو ن فبمجةةرد أن  يوةةقر  كومةةة عةةن صةةكوو وةةتلقةاملديون الةة ةاي  اشةةقار تكةةاليف خدمةةة 
توةةةتلك  أ مةةةة الةةةديون مةةةثاًل، يوةةةبب طبيقةةةة تةةةدفقات رؤو  األمةةةوال اااصةةةة املوةةةايِّرة للةةةدورات 

خفة  قيمةة القملةة احملليةة  ويةؤدي مةة، ا،ا،قتثادية الةل تنشةم مةن أ ةوا  ماليةة دوليةة  ةري مني  
مةةةةةةة يلقمةةةةةةالت األجنبيةةةةةةةن يمةةةةةةة الةةةةةةديون املقو  قلمتةةةةةةزامن  ارتفةةةةةةا  ارلتلوةةةةةةني افةةةةةةا  الثةةةةةةادرات 

يتقلةة  يلبلةةدان املثةةدرة للوةةلع األ ا ةةية، تةتةةب علةةى رةةرورة تلبيةةة ا،ضتياجةةات املتزايةةدة  وفيمةةا
مةةن شةةمند أن يف ةة  ار تفةةاق   مةةا وهةةوتثةةب   ا ةةتمرار اانتةةاا،  ن أي ةةاً رةةاوط  و ادمةةة الةةدي

 ولع األ ا يةن  راوط نزولية على أ قار ال التوببالقرض و   فا 

 ال لداى النامية املتوسطة الدخل والدول اجلزرية الصغرية النامية صعوابت  
املةةا   ا،نةةدماايوةةبب  وا ةةتفلاحلا ،الةةديون عةةنال ةةقف النامجةةة  مةةواطنتشةكد موةةملة  -19

لثةةيقة يلبلةةدان الناميةةة، ورلةة  يثةةرب   ةةةً  ،دورات عةةدم ا، ةةتقرار املةةا  تةةواترالقةةامل  الوةةريع و 
أ مةةة القملةةة والةةديون الةةل  لقةةدالنيةةر عةةن مركزهةةا مةةن ضيةةث نثةةيب الفةةرد مةةن الةةدخد القةةوم ن و 

تةةذكري  صةةارذ  لةةذه ا قيقةةةن  ا جةة تشةةهدها األرجنتةةني وتركيةةا و ريهةةا مةةن البلةةدان الناميةةة الكبةةرية 
ناميةةة املتو ةةطة الةةدخد "، تةةزال تواجةةد قةةره خطةةة القمةةد صةةراضة، فةةإن البلةةدان التُ  وعلةةى سةةو مةةا

(ن وتنوعةةةةت التفوةةةريات   هةةةةذا 71 ةةةديت كبةةةرية   اةةةةال  قيةةة  التنميةةةةة املوةةةتدامة" )الفقةةةرة 
،عتبةةارات القامةةة ي وانتهةةاا ا ا يةةة (25)القوامةةد احليكليةةة الةةل تنشةةو نقةةاط  ةةول مةةن يةةدااً الثةةدد 

تنويع ا،قتثاد القامل  الذي يقةرب ضاليةاً تقلبةات املتقلقة يتزايد الققبات الل  ول دون ا تمرار 
اً، ارافة ار تزايد ال اوط على القدرات املؤ وية والويا ية للبلدان املتو طة الدخد فو واً يطي

 ن(26)ي اوط التثنيع املتمخر ةتزايد متطلبات ا، تثمار املرتبطل   قيها ار ا، تجاية 
يةةةة ا  ةةةةو  علةةةةىالقتثةةةةادات الناميةةةةة املتو ةةةةطة الةةةةدخد الركةةةةود احليكلةةةة  ل  ةةةةبب يقتثةةةةر و، -20

ا، ةةةتدانة وت ةةةارب اجةةةال  اخةةةتال،تأي ةةةاً تزايةةةد  يشةةةمدا،قتثةةةاد القةةةامل  الةةةذي طةةةال أمةةةده، يةةةد 
__________ 

ا ةتيقاب فةا   القمالةة  تواكةب الةلنقاط التلول هذه مةثالً ال ةاوط التثةاعدية علةى األجةور ا قيقيةة  تشمد (25)
هةةةةارات الةةةةل اقةةةةد التقةةةةدم قلةةةةة املو الرخيثةةةةة مةةةةن القطاعةةةةات التقليديةةةةة   اقتثةةةةاد قطاعةةةةات التثةةةةنيع ا ديثةةةةة، 

 يقيندن موتو التكنولوج  أصقب عند 
، : التلةول احليكلة  مةن أجةد  قية   ةو شةامد وموةتدم2016 تقرير التجارة والتنمية لقام، 2016، األونكتاد (26)

 R Doner and B Schneider, 2016, The 41-40)منشورات األمة  املتلةدة، نيويةورو وجنيةف(، الثةفلات 

middle-income trap: More politics than economics. Massachusetts Institute of Technology 

Working Paperن 
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 لتلةةةة هياكةةةةد اانتاجيةةةةة واملاليةةةةة  ةةةةري النارةةةةجة للاحملكةةةة    ةةةةريا، ةةةةتلقا  الةةةةل تنشةةةةم عةةةةن ا،نةةةةدماا 
ن شمن ميزة الوصول ار اموعةة أو ةع مةن أدوات التمويةد ن ومالدولية  األ وا  املالية  ا،قتثادات

تقيةةي  نةةةاطر  علةةى يلقةةةدرة مرتبطةةةأن تتةةمثر  ةةةلباً مبقوقةةات  القامليةةةوالةةديون   أ ةةوا  رؤو  األمةةةوال 
التمويةةد امليوةةر وختفيةةف عةةبا الةةديونن  مبةةادرات مةةنا، ةةتفادة  أهليةةةهةةذه األ ةةوا  ويقةةدم ا ةةتيفاا 

قيقةةة أن أ لبيةةة   اةةاهالً  ،للفةةرد ااةةامدخد الةةعتبةةات  ار ا ةةتناداً  ،هليةةةا، ةةتبقاد مةةن هةةذه األ وميثةةد
ن وتواجةد القديةد مةن الةدول اجلزريةة الثةارية الناميةة، (27)يقيشون   كنف هذه ا،قتثادات فقراا القامل

وهةة    مقيمهةةا يلةةدان متو ةةطة الةةةدخد، قيةةوداً ارةةافية نشةةمت عةةةن تزايةةد وتةةواتر تقررةةها للكةةةوارث 
، 2017و 2008حلةذه الةدول أبكثةر مةن ال ةقف يةني  ةن ااارجيةو الطبيقيةن و اد امةو  أصةول الةدي

   58.2ار  2008  املا ةةة    28.3 ضيةةث ارتفقةةت نوةةب ديوكةةا ار  اهةةا احمللةة  اامجةةا  مةةن
ن   املا ة   يقة  ا ةا،تن وتفةاق  مقةدل نوةبة خدمةة الةديو  100، وينوبة تفو  2017املا ة   

  ، 2017  املا ةةة    19.2ار  2008  املا ةةة    8.6مةةن  لينتقةةدار الثةةادرات يدرجةةة كبةةرية 
  املا ةةةة مةةةن  163.8  املا ةةةة ار  67.4ار الثةةةادرات مةةةن  ةن ااارجيةةةو ضةةةني ارتفقةةةت نوةةةبة الةةةدي

   16لاةةت يو النةةاتي احمللةة  ا،مجةةا ن و لةةت التكةةاليف ال ةةامة ادمةةة الةةديون ختنةة  املاليةةة القامةةة 
   40لتبلةةةة   2015   النوةةةةبة هةةةةذهرةةةةقف  ، وفاقةةةةت2010 املا ةةةةة مةةةةن اايةةةةرادات ا كوميةةةةة  

ي اجةةةة ار ايةةةالا اهتمةةةام خةةةام لثةةةقويت  ا تمةةةع الةةةدو  يوةةةل  ار ضةةةد مةةةا كةةةان  ولةةةفنن (28)املا ةةةة
فمةن  البيفة ، أتثرهةا قايليةة يوةببالدول اجلزرية الثةارية الناميةة الةل تواجةد ديةو ً ورةا قة ماليةة متكةررة 

متقدد األطةراب ملقاجلةة الةنقص املنهجة  لال ةتثمار   اةال التكيةف مةع تاةري و  أمشدالال م اتبا  كي 
ا،عتماد يثةورة  ةري مال مةة علةى تقبفةة املةوارد احملليةة واليةات التةممني  موملةاألجد الطويد، و   املناذ 

 القثرية األجدن

 يارات السياساتية الوطنية والدوليةتفادي أزمات الديوى  اخل -اثلثاا  
التمويد ااةارج  القةا   علةى اليةات ا، ةتدانة عنثةراً أ ا ةياً   أي ا ةةاتيجية  يثبمل -21

 ةةد ا،نةةدماا  اانتاجيةةة واملاليةةةن و  هةةاا ا يةةة تقتمةةدها البلةةدان الناميةةة ملواكبةةة تزايةةد تققيةةد هياكل
صةةنا  الويا ةةات   البلةةدان الناميةةة وا تمةةع  علةةى املطةةروماملةةا  القةةامل  الوةةريع، ييةةد الوةةؤال 

فيهةةةا الةةةديون، لةةةةدع   الةةةدو  علةةةى الوةةةواا هةةةو كيفيةةةة توةةةاري امكةةةا ت التمويةةةد ااةةةارج ، مبةةةا
ا، ةةةاتيجيات اا ا يةةةة الوطنيةةة، وتقلةةةيص املاةةاطر الناشةةةفة عةةن رلةةة  ار أد  موةةتو    ييفةةةة 

 اقتثادية عاملية متقلبة و ري وارلةن
 النامجةةةالةةل تنشةةم عةةن تزايةةد مةةواطن ال ةةقف  ية  مقاجلةةة ااشةةكا،ت الويا ةةاتوتكتوةة -22
ديون   البلةةدان الناميةةة أمهيةةة كةةرب  يلنيةةر ار التلةةديت الةةل ينطةةوي عليهةةا تنفيةةذ خطةةة الةةعةةن 

اآلجال احملددة حلان ومع أن التقديرات تتباين   هذا الثدد،  وف  2030 التنمية املوتدامة لقام

__________ 

(27) World Bank, 2016, Assisting middle-income countries in their quest to turn "billions to trillions", 
25 July املتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةام   :www.worldbank.org/en/news/feature/2016/10/25/assisting-middle-income-

countries-in-their-quest-to-turn-billions-to-trillions (ن2018 و /يوليد  5 املوقع  يرة )اتريخ 
 ن2018ضوايت أمانة األونكتاد ا تناداً ار قاعدة ييا ت البن  الدو  على اانةنت، اضثااات الديون الدولية  (28)

http://www.worldbank.org/en/news/feature/2016/10/25/assisting-middle-income-countries-in-their-quest-to-turn-billions-to-trillions
http://www.worldbank.org/en/news/feature/2016/10/25/assisting-middle-income-countries-in-their-quest-to-turn-billions-to-trillions
http://www.worldbank.org/en/news/feature/2016/10/25/assisting-middle-income-countries-in-their-quest-to-turn-billions-to-trillions
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ن  ةةري أن (29)ملاليةةنييلةيليةةو ت ولةةي  ي تقةةد  يوجةةد اتفةةا  عةةام مةةؤداه أن متطلبةةات ا، ةةتثمار 
املةةوارد املاثثةةة ضاليةةاً ادمةةة ديةةون يقةة  البلةةدان الناميةةة توةةاوي أرةةقاب نثثةةات ميزانيةةة 

 ن(30)ا، تثمارات رات الثلة أبهداب التنمية املوتدامة
ناميةةةةة شةةةةهدت يثةةةةورة موةةةةتمرة   الققةةةةود لابلةةةةدان الضجةةةة  ااشةةةةكال   أن  ويتجلةةةةى -23

ن البلةدان أبن فمضةد التقةديرات يةوض  املتقدمةةبلةدان الاألخرية  ويالت صافية  لبية ملواردهةا ار 
 16.3قيمتةةد ضةةوا   ار يقيةة القةةامل مبةا احملولةةةمثةةدراً صةافياً للمةةوارد  1980الناميةة شةةكلت منةذ 

، أدت الةديون ااارجيةة دوراً (32)تلةدة   وقةت مبكةراألمة  امل دأير تة وضوةبمان (31)تريليون دو،ر
لمةةوارد مةةن القةةامل النةةام  ار القةةامل املتقةةدم النمةةو، ل الوةةلبية الثةةافية تتلةةويالال ةةوريً   ديناميةةة 

األ ةةوا  املاليةةة الدوليةةة يةةدً، مةةن  مةةنأن  يدة ا،عتمةةاد علةةى )اعةةادة(  ويةةد هةةذه الةةديون  علمةةاً 
أ هةرت البلةوث هةذه و نا يةة واملتقةددة األطةراب  اد مةن تفةاق  الورةعن ا،عتماد على القنةوات الث

شددت على أن موارد البلدان النامية ُتوتنزب يوبب ا تمرار الفوار  الولبية  الشوا د مؤخراً ار
يني مقدل القا د على أصوحلا األجنبية مقارنة خبثومها األجنبيةة، ورلة  خالفةاً للفةرو  ااداييةة 

فتةو القلة  يتزايةد أي ةاً ا اا التةدفقات املاليةة  ن ومةا(33)هذا الثةدد البلةدان املتقدمةةالل تقرفها   
انتةةاا و ال ةةد ا حلياكةةد الوةةريع التطةةور ةةري املشةةروعة مةةن البلةةدان الناميةةة، وتراكمهةةا    ةةيا  

 الةةال ميواكبةةد قةةدر كةةاب مةةن التقةةاون ال ةةري  الةةدو   القيمةةة علةةى الثةةقيد الةةدو  علةةى سةةو ،
 ن(34) ك  البلدان النامية   ايرادايا ال ريبية الناشفة من مشاركتها   اانتاا القامل  تيوريل

 الساحة الدولية  اخليارات والتحد ت السياساتية الرئيسية -ألف 
 النظام الن دي واملايل الدويل  تعزيز السمات املالئمة للتنمية  

الناميةةة علةةى  مةةد  البلةةداند احملةةددة لقةةدرة يلنيةةر ار الطةةايع القةةامل  للقديةةد مةةن القوامةة -24
 ة  عنةدن  النقديةة واملاليةة الدوليةة أمةراً ، ا وكمةة، أصبمل اصالم الويا ات على موتو  اديوك

تلقيةة  انتاجيةةة لوتتمثةةد املهةةام الر يوةةية للنيةةام النقةةدي الةةدو    تةةوفري الوةةيولة الدوليةةة الال مةةة 
 مةةعقتثةةادات، وادةةاد تةةوا ن   تنوةةي  الويا ةةات الدوليةةة قمالةةة عةةرب نتلةةف ا،للمتوا نةةة، و ةةو 

 مراعاة ررورة ا فاع على ضيز للويا ات الوطنيةن

__________ 

(29) G Schmidt-Traub, 2015, Investment needs to achieve the sustainable development goals: Understanding 
the millions and trillions, Sustainable Development Solution Network Working Paperن 

 Government Spending Watch ،2018تقديرات موتندة ار منيمة  (30)
(www.governmentspendingwatch.org/spending-data)، ( :ن2018 و /يوليد  5اتريخ  يرة املوقع) 

(31) Global Financial Integrity, 2016, Financial flows and tax havens: Combining to limit the lives of 

billions of people, 5 December, available at www.gfintegrity.org/report/financial-flows-and-tax-

havens-combining-to-limit-the-lives-of-billions-of-people/  :(ن2018  و /يوليد 5)اتريخ  يرة املوقع 
(32) A/42/272-E/1987/72ن 
(33) Y Akyüz, 2017, External balance sheets of emerging economies: Low yielding assets, high-

yielding liabilities, The South Centre; See International Monetary Fund, 2018, External Sector 

Report: Tackling Global Imbalances amid Rising Trade Tensions, Washington, D.Cن 
(34) TD/B/EFD/1/2ن 

file://///conf-share1/LS/ARA/COMMON/MSWDocs/_3Final/www.governmentspendingwatch.org/spending-data
http://www.gfintegrity.org/report/financial-flows-and-tax-havens-combining-to-limit-the-lives-of-billions-of-people/
http://www.gfintegrity.org/report/financial-flows-and-tax-havens-combining-to-limit-the-lives-of-billions-of-people/
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ضثةوحلا علةى الوةيولة الدوليةة  ا ةتقرارويتقني على البلدان النامية ضالياً أن  اف  علةى  -25
   (35)اوتالتفةة اهةةذ وُدةةربِّ   وقةةت ييةةد تةةوافر هةةذه الوةةيولة وشةةروطها خةةارا نطةةا   ةةيطريان 

النيةةةام النقةةةدي الةةةدو  ا ةةةا  البلةةةدان الناميةةةة علةةةى الوةةةق  ار ا ثةةةول علةةةى  ةةةويالت خارجيةةةة 
  التقةرض أل مةات   ميةزان مةدفوعايا، علمةاً أن  تتمثةددقلها عررة ملااطر أشةد  ارافية، ما

ويلنيةةةر ار   القةةةرارات املتقلقةةةة يلتجةةةارة وا، ةةةتثمارن  أتثةةةريات  ةةةلبية لتقلبةةةات أ ةةةقار الثةةةرب
عدم وجود شبكة أمان مالية عاملية شاملة تتةيمل الةدع  للبلةدان املت ةررة مةن التاةريات املفاجفةة   
التجارة القاملية واألورا  املالية، يقع عبا التكيف مع ا،ختال،ت املتنامية   ا،قتثةاد الكلة  

يرامي تقشف مقي ِّةد للنمةو،  الذي ي طرها ار اعتماد األمر ،الل تقرب عجزاً  البلدانعلى عات  
 اضتياطيات القملة األجنبيةن من كبري  قدر مراكمةعلى  تقوم ةوخط  أتمني را  مكلف

ومةةن شةةةمن نيةةةام للنقةةةد الةةةدو  يةةةوا   التنميةةةة أن دنةةةب هةةةدر املةةةوارد   البلةةةدان الناميةةةة،  -26
هةةةذه البلةةةدان   البنيةةةوي، ورلةةة  ي،عتمةةةاد علةةةى اليةةةات تةةةدع   ا وحلةةة ا ةةةتباقيةيوةةةر يطريقةةةة ويُ 

مث دخةول أ ةوا  التثةدير املوثوقةة، لتمكينهةا  ومةنطويةد األجةد، الارج  ااةطلب الالوصول ار 
ا،قتثادات املرتفقةة اانتاجيةة علةى اعةادة تةدوير فوا  ةها  ويتشجيعمن توديد ديوكا ااارجية، 

  البلةةةدان األقةةةد انتاجيةةةةن واعةةةادة التةةةدوير هةةةذه تتطلةةةب  يا ةةةات تو ةةةقية   الةةةداخد لتلفيةةةز 
الطلب احملل  على الواردات مةن ا،قتثةادات املناف ةة اانتاجيةة الةل تقةرب عجةزاً، وا، ةتثمار 

  األ ةوا   الفةوا  ا ةتثمار  مةة ا،ضتياطيةات الدوليةة، أو  هذه ا،قتثةادات )يةدً، مةن مراك
شةةةروط مققولةةةة  املاليةةةة الدوليةةةة(، واقةةةراض ا،قتثةةةادات رات اانتاجيةةةة املناف ةةةة علةةةى أ ةةة  أو

 ميورةن ، وملا
ار  ويةةةد عةةةبا  للةةةدعوة املارةةة    د متتقنيةةةة الةةةل قُةةةالقةضةةةات امل وعلةةةى الةةةر   مةةةن -27

ر ا،قتثةادات رات الفةةوا   واانتاجيةة القاليةةة اقةد ز يةاً علةةى األج ولةوالتكيةف النقةدي الةةدو  
ار موتو  تواف   كلهاتر    ، فه  مل(36)الطلب القامل  اامجا  على املد  الطويد  فيزلدب 

اآلراا الويا ةةةة  املتقةةةةدد األطةةةةراب الةةةةال م لتنفيةةةةذهان ومةةةةن التةةةةدايري التثةةةةليلية األكثةةةةر واققيةةةةة 
لقيود ا الية على ااتضة  يولة دولية أكثر ا تقراراً تل  الل تركز على للتافيف على األقد من ا

اصالم اصدار وتو يع ضقو  الولب اااصة لتةوفري  ويةد ا ةا   دو  ارةا ن ومةن شةمن هةذه 
ورل   ،تواريها أل راض التنمية ميكن لية  ااصدارات اااصة لثكوو التمويد أن تتيمل موارد  

 ةةا   يشةةروط علةةى التمويةةد اا ا ثةةولا،ضتيةةاط  الةةدو ، وتيوةةري  متطلبةةاتمةةن خةةالل خفةة  
 ن(37)ااطر أقدمبميورة و 

__________ 

(35) JA Ocampo, 2017, Resetting the International Monetary (Non)System, United Nations University 
World Institute for Development Economics Research, Oxford University Press, Oxford and 

Helsinkiن 
(36) M Amato and L Fantacci, 2014, Back to which Bretton Woods? Liquidity and clearing 

as alternative principles for reforming international money, Cambridge Journal of Economics, 

38(6):1431-1452; X Zhou, 2009, Reform the international monetary system, People’s Bank of 

China, 23 Marchن 
(37) Department of Social and Economic Affairs, 2012, World Economic and Social Survey 2012: 

In Search of New Development Finance (United Nations publication, Sales No. E.12.II.C.1, 

New York)ن 
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صةةالضات التنييميةةة الراميةةة ار تثبيةةت ا ةةتقرار األ ةةوا  املاليةةة الدوليةةة  ةةري  ةةر  اا ومل -28
 مجةةام كةةبملدوليةةة أكثةةر ت ةةافراً تتةةيمل    يا ةةاتية اجةةرااات وجةةودن ويلنيةةر ار عةةدم  تشةة تقةةدم 
رؤو  األمةةةةوال  ضركةةةةة ل ةةةةب ، فإنةةةةد دةةةةدر يلبلةةةةدان الناميةةةةة أن تنيةةةةر   اعتمةةةةاد تةةةةدايري لةةةةةاألمو 

يعتبارهةةا اليةةة اداريةةة ر يوةةية ل ةةب  التةةدفقات املاليةةة وأعبةةاا الةةديون ااارجيةةة    ةةيا  الةةدورات 
اعتمةاد  يا ةات ا ةتباقية ادارة  كةانمب ال ةرورة منار رل ،  وارافةا، تمانية واملالية القامليةن 

ن ومةةةع رلةةة ، يةةةؤثر ا ةةةتمرار عةةةدم (38)الةةةديون هةةةدفها أتمةةةني  ةةةروب  ويةةةد مواتيةةةة لفةةةةات طويلةةةة
  خطة القمد الدولية لتمويد التنمية ألكا خطة تشدد يقوة   لباً ا تقرار األ وا  املالية الدولية 

ورلة   ثمي  أدوات التمويد هةذه   ت لقمليةورع قواعد أورمل  دب ويد نتلطةن و  أدواتعلى 
  األ وا  املالية  املتفش طايع القثري األجد التفادي خطر نقد لقبد نشرها على نطا  وا ع 

اار  ةلبية مباشةرة علةى قةدرة  علةىينطةوي  مةا هةوالدولية  ري املنيمة ار  اضة  ويةد التنميةة، و 
تنييميةةة الراميةةة ار تيوةةري عمليةةة ا،لتةةزام ن ومةةن شةةمن األدوات الاالبلةدان الناميةةة علةةى  مةةد ديوكةة

مةةةن مشةةةاريع التمويةةةد املاتلطةةةة   البلةةةدان الناميةةةة أن  املتمتيةةةةإبعةةةادة ا ةةةتثمار القا ةةةدات اااصةةةة 
ختفةةف مةةةن ضةةةدة هةةةذه اآلار الوةةةلبيةن ومةةةن الوةةبد اارةةةافية األخةةةر  املؤديةةةة ار تيوةةةري وصةةةول 

البلةةةةدان املتقدمةةةةة  ن، وفةةةةااُ و ار  مةةةد أعبةةةةاا الةةةةديتمويةةةةد اا ةةةةا  ، ومةةةةن مث ال ارالبلةةةدان الناميةةةةة 
 يدة كبةرية   رؤو  األمةوال املتاضةة للمثةارب   قي قة، ودعمها يلتزامايا اا ا ية الر ية املقل  

املقاصةةةة  ا ةةةادات ا يةةةة املتقةةةددة األطةةةرابن ويملثةةةد، يوةةةتل  دعةةة  اآلليةةةات ااقليميةةةة، مثةةةد اا
 ية رات الثلة، مزيداً من ا،هتمامنااقليمية والةتيبات املال

وركةةةةةزت اجلهةةةةةود الدوليةةةةةة الراميةةةةةة ار مقاجلةةةةةة تزايةةةةةد الشةةةةةوا د املرتبطةةةةةة أبعبةةةةةاا الةةةةةديون الةةةةةل  -29
القةةامل النةةام   ملهةةا علةةى تقزيةةز املبةةادغ القانونيةةة  ةةري امللزمةةة لتشةةجيع ااقةةراض وا،قةةةاض  يوةةتطيع ،

 الوةةةةةةياديني وا،قةةةةةةةاض لإلقةةةةةةراضونكتةةةةةةاد دغ األمبةةةةةةا تثةةةةةةد رتن و (39)الوةةةةةةيادي املوةةةةةةؤول والطةةةةةةوع 
ف ةد ألتوجيةد  املتةامكثةر مشةو،ً طةار املقيةاري األ، وتيةد ااالثةدد هذا   الطري ( 2012) املوؤولني

تطبيةةة  القواعةةةد واألعةةةراب القانونيةةةة  ارا ةةةتناداً  ،قةةةراض وا،قةةةةاض الوةةةيادينياملمار ةةةات   اةةةال اا
 هة ن وهةذه املبةادغ (40)ةوا، ةتدام ،وضوةن النيةة ،والنزاهة ،واملشروعية ،الدولية الرا اة مثد الشفافية

 70نتيجة يةوث قانونيةة واقتثةادية شةاملة، ف ةالً عةن عمليةة تشةاور وا ةقة النطةا  مشلةت أكثةر مةن 
دولةةة مةةن الةةدول األع ةةاا الدا نةةة واملدينةةة، وصةةندو  النقةةد الةةدو ، والبنةة  الةةدو ، ومنيمةةة التقةةاون 

مليدان ا،قتثادي، و دي يرية  و ةري رلة  مةن اجلهةاتن وعةالوة علةى رلة ، أشةري ار والتنمية   ا
هةةةذه املبةةةةادغ   خطةةةة القمةةةةد، ورُضةةةب لةةةةا   القديةةةد مةةةةن قةةةرارات اجلمقيةةةةة القامةةةة لألمةةةة  املتلةةةةدة، 
وأصةةبلت ينةةداً موضةةداً لإليةةالر   تقريةةر فرقةةة القمةةد املشةةةكة يةةني الوكةةا،ت املقنيةةة ي ةةتقراض  ويةةد 

تايقةةة التنميةةةن وتركةةز اخةةر املبةةادرات رات الثةةلة، مثةةد املبةةادغ التوجيهيةةة التشةةايلية  موعةةة القشةةرين وم
، على أف ةد املمار ةات وا،شةةاطات الويا ةاتية مةن منيةور (41)(2017املتقلقة يلتمويد املوؤول )

 ا تدامة أدوات و يا ات التمويد املبتكرة القا مة على الوو ن

__________ 

(38) Department of Social and Economic Affairs, 2018, Navigating financial risks through 
macroprudential policies: Recent experiences of emerging economies, Policy Brief No. 57ن 

(39) A/72/253ن 
 JP Bohoslavsky and M Goldmann, eds., 2016, Specialذه املبةادغ، انيةر: حل ليد مفثد  لالطال  على (40)

Edition on Sovereign Debt, The Yale Journal of International Law, 42(2)ن 
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يشةكد  ار تو ةيع نطةا  توافة  اآلراا يشةمن مةا تلة ت القةانون  ةري امللةزم وترم  مبادرا -30
 ةلوكاً موةؤوً، للمقررةني واملقةرةةني علةى ضةد  ةةواا يايةة ا ةد مةن اضتمةةال ضةدوث أ مةة ديةةون 

نتةا ي أكثةر   قية عمليةة أكثةر شةفافية، و  ورةع يادية، ف ةاًل عةن تقزيةز املوةؤوليات املشةةكة، و 
 دةمقي ِّةة ةةري  يطبيقتهةةا، ،كانةةت مبةةادغ القةةانون  ةةري امللةةزم ة الةةديونن وملةةاانثةةافاً وكفةةااة  ةةد أ مةة

قةةانو ً وتقتمةةد علةةى ا،لتةةزام الطةةوع ، فةةإن مةةن شةةمن التوصةةد ار توافةة  وا ةةع   اآلراا أن يةةؤدي 
دوراً هاماً يتمهيد الطري  سو تقارب تنييمة  علةى الثةقيدين الةوطخ والةدو ، وامكانيةة اصةالم 

قةةانو ًن وتوجةةد أ ةةاليب نتلفةةة، ولةةو أكةةا متكاملةةة مةةن ضيةةث املبةةدأ، لتقزيةةز التنفيةةذ األطةةر امللزمةةة 
الفقةةال لألطةةر املقياريةةة وأدلةةة املمار ةةات الف ةةلىن وميكةةن ادراا هةةذه األمةةور موةةبقاً   خيةةارات 

وندات الديون الويادية  وميكن أي اً تكثيةف اجلهةود وتنوةيقها لتيوةري نشةرها، لالبنود التقاقدية 
  وميكةةن كةةذل  أن تراعةة  منهجيةةة يطريقةةةزيةةز اآلليةةات املؤ وةةية والتنييميةةة الوطنيةةة لتنفيةةذها وتق

هةةةذه املبةةةادغ التوجيهيةةةة   اجرااايةةةا  - هيفةةةات التلكةةةي  احملةةةاك  احملليةةةة أو -احليفةةةات الق ةةةا ية 
 وصنع قرارايان

مةد أعبةاا الةديون ا ا،ت الل يثبمل فيها من الوارمل أن من  ري املمكن   فف  أخرياً،و  -31
 ،أب ةةةةةقار الوةةةةةلع األ ا ةةةةةية تةةةةةدفقات رؤو  األمةةةةةوال، أوي املتقلقةةةةةةيوةةةةةبب الثةةةةةدمات ااارجيةةةةةة )

يلبيفة(، قد يكون من ال روري التفكري   مبادرات جديدة لتافيةف رةا قة الةديون علةى أشةد  أو
عةةبا البلةةدان رةةقفاًن و ةةيتطلب رلةة  مقةةايري  وةةنة  ةةدد شةةروط وضجةة  ا، ةةتفادة مةةن ختفيةةف 

البوةيطة املوةتندة ار موةتويت نثةيب الفةرد مةن النةاتي احمللة  اامجةا ،  املقةايي الديون وتتجاو  
ا، ةةتثمارات املرتبطةةة أبهةةداب  مةةعف ةةالً عةةن تثةةمي  اليةةات ملواامةةة فوا ةةد ختفيةةف عةةبا الةةديون 

تاةري املنةاذ للجنةة ي ، مثةد مقةةم املبادلةة املتقلة املشةروطة املبادلةةاملوتدامةن ومن شمن اليةات  التنمية
 ديةةد الشةةروط التيوةةريية   مرضلةةة ،ضقةةة، أن توةةاعد  ا،قتثةةادية ألمريكةةا الالتينيةةة والكةةاري ، أو

 على رمان ا تادام فقال لتافيف عبا الديون   البلدان املوتفيدةن

 أطر ت ييم قدرة ال لداى النامية ال  لمل ديوهنا  
  تثةةمي   اً مباشةةر  أتثةةرياً  منهةةا،  ملةةدميكةةن  مةةا تبةةني الةةل ،تقةةاريف أعبةةاا الةةديون تةةؤثر -32

ن و الةةدي أعبةةااعلةةى  مةةد  لقةةدرةل التقليةةديا رجةةةن ويركةةز التقريةةف  ورةةا  يا ةةات التثةةدي لأل
لويا ةات القامةة وا،قتثةاد الكلة  يتاةريات املتقلقةة املتطاي  يني اموعة مةن  وجود موملةعلى 

اعةةادة هيكلةةة الةةديون،   التالةةف عةةن الوةةداد، أودعو اريةة ، ورةةع مةةعمةةع تثبيةةت الةةدين، أي 
ن ويتوةة  هةةذا الةةنهي يلةكيةةز علةةى ديناميةةة (42) ةةري مققةةولو  كبةةري  أثةةر راتاختةةار تةةدايري تكيةةف  أو

األجةةةد  يةةةني تةةةةاومالةةةديون القثةةةرية األجةةةد ا ةةةتناداً ار توققةةةات أداا ا،قتثةةةاد الكلةةة    فةةةةة 
ُأشري اليد   يا اتيةن وعلى  رار ما اشكا،ت لىعنطوي ياألجد الطويد، األمر الذي و املتو   

أخطةاا كبةرية  علةىطويلةة األجةد ال، ، تنطةوي توققةات ا،قتثةاد الكلة  (43)  كثري مةن األضيةان
__________ 

(42) International Monetary Fund, 2013, Staff guidance note for public debt sustainability analysis in 
market-access countries, 9 Mayن 

(43) U Panizza, 2015, Debt sustainability in low-income countries: The grants versus loans debate in a 
world without crystal balls, Fondation pour les études et recherches sur le développement 

international Working Paper 120; O Blanchard, 1990, Suggestions for a new set of fiscal 

indicators, OECD Economics Department Working Paper No. 79ن 
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فلوةةب، يةةةد ان شةةةدة الةكيةةز علةةةى متاةةةريات الويا ةةيات القثةةةرية األجةةةد مثةةد الفةةةوا   املاليةةةة 
مةةةا ،  ري اديةةةة يةتةةةب عليهةةةا انكمةةةاو  ار مةةةنمل األولويةةةة لويا ةةةات  ةةة تةةةؤدياألوليةةةة ميكةةةن أن 

 يوةةبباألجةةد الطويةةد، والقةةدرة علةةى  مةةد الةةديون،   تقةةوي  اضتمةةا،ت النمةةو  اروتف ةة  
يوةداد  التزامها مع تنوج موتويت  ارالبلدان على تقليص ا تثمارايا الطويلة األجد  اجبارها

طالبةةات الةدا نني عةةوض مل القثةري املةةد األولويةة    اعطةااالةكيز علةةى فةن األجةةد ةديوكةا القثةري 
الطويةةةد هةةةو الةةذي دقةةةد هةةةذا الةةةنهي التقليةةةدي لتلديةةةد  املةةةد أهةةةداب التنميةةةة     ا، ةةتثمار 

ن وحلةةةةذا 2030 مةةةةع خطةةةةة التنميةةةةة املوةةةةتدامة لقةةةةام متقاررةةةةاً وتقيةةةةي  القةةةةدرة علةةةةى  مةةةةد الةةةةديون 
مةن منيةور األهةداب اا ا يةة  نو الوبب، دب ا،هتمام أبطر يديلة  دد القدرة على  مد الدي

املةةا  خارةةقة ،عتبةةارات  يا ةةاتية  واحلةةامكن و الطويلةةة األجةةد واقةةد املفارةةلة يةةني أعبةةاا الةةدي
طة التنمية اأن ختثص البلدان النامية ضثة متزايدة من مواردها  اروارلة، مبا يشمد ا اجة 

 ن2030 املوتدامة لقام

 ة الوطنيةاخليارات والتحد ت السياساتي -ابء 
  البلةةةدان الناميةةةة   رةةةوا  خاصةةةة أمهيةةةة تكتوةةة احمللةةة  الةةةدين  ادارة موةةةملةأرةةةلت  -33

ز ا،هتمةام   هةذا الثةدد   اآلونةة رك ةوتهةذه البلةدانن  ديةونعباا أاملوتويت ا رجة الل يلاتها 
ادات األخرية على صكوو الديون الل تواعد على ختفيف وقع الثدمات ااارجية على ا،قتثة

ن وهةةةذه الثةةةكوو املاليةةةة (44)ا،قتثةةةادية للدولةةةة الةةةةي  املشةةةروطةالناميةةةة، مثةةةد صةةةكوو الةةةديون 
لدولةةةة )النةةةاتي احمللةةة  لا،قتثةةةادية  ا الةةةةضةةةد متاةةةريات أبتةةةرتب  عا ةةةدايا ارتباطةةةاً تقاقةةةديً  أدوات

ويا  الطوارغ )كارثة طبيقية أو أبضد أ قار الولع األ ا ية مثاًل( أو الت ا ، أو اامجا ، أو
أجةةةد  وةةةني ادارة الةةةديون يةةةري   مةةةنُصةةةم مت  قةةةدصةةةل  مةةةثاًل(ن ونيةةةراً ار أن هةةةذه الثةةةكوو 

الثةكوو أن  هذهاموعة من املتاريات، فمن شمن  ار ا تناداً  ،خدمة الدين يلقدرة على الدفع
، ف ةاًل الدوليةةملاليةة تواعد على التافيف من عبا الويولة   أوقات ال ةا  علةى األ ةوا  ا

ن تلقا يةباهية التكلفة يتوفري الية تكيف اللديون لعن ا د من اضتمال اللجوا ار اعادة هيكلة 
هةةةذه اآلليةةةة ضةةة  اآلن علةةةى  علةةةىاقتثةةةر ا،عتمةةةاد  فقةةةدوعلةةةى الةةةر   مةةةن هةةةذه الفوا ةةةد احملتملةةةة، 

لدي الر يو  الذي يواجةد ن والت(45)ضا،ت قليلة تتقل  يوندات الكوارث، و ندات تاري املناذ
ثقة املوةتثمرين   هةذه الثةكوون  كوبي الة ا،قتثادية للدولة هو   املشروطةصكوو الديون 

املاةةةاطرة املرتبطةةةة يألخطةةةار املقنويةةةة، وعامةةةد اجلِّةةةد ة، وجةةةودة البيةةةا ت  اتأف ةةةى ارتفةةةا  عةةةالو و 
أ ةوا  هةذه الثةكوو  علمةاً أن ،علةى هةذه الثةكوو   الوةو  اقبال وجود عدموشفافيتها ار 

 ةةةري موجةةةودة أصةةةاًلن وتشةةةري هةةةذه األ ةةةوا  تكةةةن   ةةةة الوةةةيولة، ان مل ار شةةةديداً  افتقةةةاراً  تفتقةةةر
ا اليةةة ار أمهيةةة مشةةاركة املثةةارب اا ا يةةة املتقةةددة األطةةراب والبلةةدان املاسةةة مشةةاركة  اربالتجةة

 نتواتراً  ثرأكنشطة من أجد ييفة اليروب الال مة ،عتماد هذه الثكوو يطريقة 

__________ 

 ,International Monetary Fund, 2017, State-contingent debt instruments for sovereignsمةةثاًل:  (44)

International Monetary Fund Policy Paperن 
(45) UNCTAD, 2017, Environmental vulnerability and debt sustainability in the Caribbean: Do we 

have enough tools to address catastrophic risk? Policy Brief No. 62ن 
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القةدرة احملليةةة علةةى ادارة  تطةةورمةن  اً كةةان تطةوير أ ةةوا  الوةندات احملليةةة جةزااً هامةة  لةفنو  -34
  ةةلريً لتجةةةاو  تزايةةةد ا،قةةةةاض احمللةة  لةةةي  ضةةةال ً  ارالتلول مةةةن ا،قةةةاض ااةةةارج  فةةةالةةديون، 
مةةن املاةةاطر املقةنةةة يةةد )انيةةر اجلةةزا انيةةاً  طا فةةتتاللةةد  يةةدعةةن الةةديون،  النامجةةةال ةةقف  مةواطن

 يثةفة ،تر يخ الني  املثةرفية واملاليةة احملليةة ار احلادفةاجلهود  ت افر يشكدأعاله(ن ومع رل ، 
 ترمةةةة  ضةةةةني ةةةةيما  اليةةةةة ر يوةةةةية لةةةةدع  تقبفةةةةة املةةةةوارد احملليةةةةة وتنميةةةةة القطةةةةا  ااةةةةام، ، عامةةةةة،

جةةةةد للقطاعةةةةات ا،قتثةةةةادية النشةةةةيطةن ويكتوةةةة  تةةةةوفري  ويةةةةد طويةةةةد األ ارالويا ةةةةات القامةةةةة 
  فةمنطلة  ييفةة اليةروب الةل تت منالتنوي  ا، ةاتيج  للويا ات النقدية واملالية أمهية خاصة 

أ قار الثةرب املوةتقرة، والقةدرة علةى  مةد الةديون ااارجيةة  وديناميةا، تثمار احملل  القوي، و 
الكامةد  النطةا ا ةة النقديةة، مةن ال ةروري النيةر   لويي يتقل  فيماعلى مد  فةات طويلةن و 

دوات الويا ةةةاتية املتاضةةةة، مثةةةد رةةةواي  رؤو  األمةةةوال، ف ةةةاًل عةةةن تةةةدايري التلةةةوط الكلةةة  لةةةأل
علةةةى صةةةقيد الويا ةةةة  لتيوةةةري ادارة متزامنةةةة لأل ةةةقار، وأ ةةةقار الثةةةرب، وا، ةةةتقرار املةةةا ن أمةةةا

لتةةةدفقات املاليةةةة  ةةةري املشةةةروعة عنثةةةرين ، يشةةةكد  وةةةني  ثةةةيد ال ةةةرا ب ومقاجلةةةة اال ةةةريبية
تقبفةةة املةةوارد احملليةةة  علةى وةةينات  ادخةةالن ومةن شةةمن (46)احملليةةة يةهةةود الويا ةةاتاجلأ ا ةيني   

هةةةامك مةةةا  لتمويةةةد ا، ةةةتثمارات رات الثةةةلة أبهةةةداب التنميةةةة  ااتضةةةةوةةةاعد يةةةدوره علةةةى يأن 
 املوتدامة دون تقوي  القدرة على  مد الديونن

ا،هتمةةةام عةةةن كثةةةب يبنةةةاا القةةةدرات وا، ةةةتثمار   اةةةال نوعيةةةة ييةةةا ت  أخةةةرياً اةةة  وينب -35
أ ا ة    تثةمي   يا ةات  تةوافر ييةا ت  وةنة عةن الةديون ونوعيتهةا أمةر  فالديون وشةفافيتهان 

 ار ةةةيما يلنيةةةر  الةةةدو ، ، تال ةةة  القةةةدرة علةةةى  مةةةد الةةةديون،  ةةةواا علةةةى الثةةةقيد الةةةوطخ أو
الوقت  تقزيز القدرات التشايلية ادارة املااطرن و  ارلثكوو الديون، وا اجة التققيد املتزايد 

  ةةريتةةزال تاطيةةة ييةةا ت الةةديون ااارجيةةة للقطةةا  القةةام   القديةةد مةةن البلةةدان الناميةةة  ، ،الةةراهن
لةديون ي يتقلة  فيمةارةقيفة  توةجيد واايةالر والرصةدالتكةون اليةات  ضني  البةاً مةا  ، مكتملة

يثةري القلة  يوجةد خةام هةو تةراك   ( والديون اااصةن ومةاةوطنيالن دون و احمللية )مبا   رل  الدي
ضالةةةة ا،لتزامةةةات   رصةةةد واايةةةالر الالةةةديون  ةةةري املوةةةجلة )املافيةةةة( الناشةةةفة عةةةن عةةةدم كفايةةةة 

اةام    ةيا  الشةراكات يةني القطةاعني القةام وا ،املرتبطة يل ما ت القامةة املشروطةااارجية 
كيةا ت خارجيةة أو   يوا ةطةا،لتزامات ااارجية الثادرة عن الشركات اااصة احمللية  كذامثاًل، و 

ن وينباةةةة  تقزيةةةةز اجلهةةةةود ا اليةةةةة الةةةةل يبةةةةذحلا ا تمةةةةع الةةةةدو  اتامليزانيةةةة بو  ةةةةري مدرجةةةةة   كشةةةة
ا يشةمد جهةود مبة -دارة الةديون احملليةة   البلةدان الناميةة ا متكاملةةللمواعدة على  وني ني  

النها يةة  اادارةالةديون و  توةجيد لةني  ني  قةاملي  ال ني  واملتقهةد  صندو  النقد الدو ، والبن  الدو ، 
 أمانة الكومنولث ونيام األونكتاد ادارة الديون والتلليد املا ن أيلديون، ل

 حل أزمة الديوى  النهوض آبليات إاادة هيكلة الديوى السيادية -رابعاا  
والقجةةةةز عةةةةن توةةةةديدها   البلةةةةدان الناميةةةةة،  الةةةةديون رةةةةا قةيلنيةةةةر ار تزايةةةةد ضةةةةا،ت  -36

   ضاليةةةاً  املقتمةةةدةآلليةةةات لاكتوةةبت املناقشةةةات الةةةل طةةال أمةةةدها يشةةةمن التلوةةةينات ال ةةرورية 
ار ادةاد ضةد  الراميةةالقمليةات الراهنةة  تتو اعادة هيكلة الديون الويادية طايقاً مللاً جديداًن و 

__________ 

 نTD/B/EDF/1/2انير  (46)
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تقا ة   ةري عةادل لألعبةاا  ارتف ة   مةا  البةاً ا زأ والبطة ا، و  يطايقهاالديون الويادية  أل مات
 مةنن ومثةة عوامةد (47)املدينةة البلةدانوار تكاليف اقتثادية واجتماعية و يا ةية مرتفقةة تتكبةدها 

   ،اعوةةارا الةةةأتخةةري أي اعةةالن ر ةة    علةةىكةةاًل مةةن املةةدينني والةةدا نني    فةةزاألمهيةةة مبكةةان 
يفوةر تةردد الةدول املدينةة   اعةالن اعوةارها خوفةاً مةن  وهةو مةا ،الوةيولة تةوافرعدم  ضالةمقايد 

 ا،كيةةةار  تفةةةادي هةةةذا  اارة أ مةةةة ماليةةةة داخليةةةةن وللةةةدا نني املتقةةةاونني   هةةةذا الثةةةدد مثةةةللة  
 يلنيةر  النتيجةة الةل يتكبةدها الكةد دون املوةتو  وتكةونلللفاع على القيمة الووقية ألصةوحل ن 

اعةةادة هيكلةةة الةةديون الوةةيادية تفةةرض  عمليةةة أنار "رةةقفها وفةةوات أواكةةا"ن واةةدر ااشةةارة ار 
الثنا يةةةة واملتقةةةددة  اجلهةةةاتعلةةةى املةةةدين التفةةةاوض يثةةةورة منفثةةةلة مةةةع ففةةةات شةةة  مةةةن الةةةدا نني )

 ففات نتلفة من عقود الديونن يشمناألطراب واااصة( 
ملوةةملة ادخةةال  وةةينات علةةى  اهتمامهةةاالضية البةةار ة ااصةة الوةةبدوقةةد أولةةت اضةةد   -37

 ةيما  يلفقةد    ةيا  اعةادة هيكلةة الةديون الوةيادية، ، املقتمةدةاآلليات القا مة علةى الوةو  
 ا،قتثةةةةادية ي الةةةةةصةةةةكوو الةةةةديون املشةةةةروطة  ارديةةةةون الوةةةةندات الوةةةةيادية اااصةةةةةن وارةةةةافة 
اجلمةاع     ااجةرااى  يدة و وةني ا ةتادام ينةود للدولة، ركزت هذه املناقشة ار ضد كبري عل

توةةممل يتطبيةة  و هةةذه البنةةود   عقةةد الةةدين األصةةل   تةةدرا ةةيا  اصةةدار الوةةندات الوةةياديةن و 
ا،تفةةا  املتفةةاوض يشةةمند عتبةةة الةةدع   يلةةور عنةةدمجيةةع الةةدا نني  علةةى الزاميةةاً اجةةراا اعةةادة احليكلةةة 

قةضةةات األخةر  الةةل ميكةن اعتبةةار أكةا قا مةةة علةةى احملةدد موةةبقاً رةمن ينةةود الققةدن ومةةن يةني امل
الةةذي أصةةبمل  املقاملةةة   املوةةاواةجلهةةود الةةل يةةذلت لتورةةيمل شةةرط ي املتقلقةةةأ ةةا  الوةةو  تلةة  

 ن2016 اك  الو،يت املتلدة ض   أماممورع اهتمام    يا  مرافقات األرجنتني 
قبةد  يكةونيشةمكا  التفةاوض وأبنهي القا مةة علةى الوةو  أبكةا طوعيةة، وتتو  هذه الن   -38

أي أ مةةة، وإباتضتهةةا ااصةةالم تةةدردياً، األمةةر الةةذي قةةد يوةةاعد علةةى ا ةةتقرار الوةةو  وا ةةد مةةن 
 علةةةةى لةةةةا مرضةةةةب  وةةةةينات ادخةةةةال ار يرمةةةة صةةةةالم هةةةةذا اا ضيةةةةزعةةةةدم اليقةةةةنين ولةةةةفن كةةةةان 

م، فةةإن مةةداه يبقةةى مقتثةةراً علةةى ديةةون الوةةندات، مفاورةةات اعةةادة هيكلةةة ديةةون القطةةا  ااةةا
  تمةد فشةد أبي املرتبطةةنطب  أبثر رجق  على الوندات الثادرة  ةايقاً أو يقةاا املشةاكد ي و،
لمفاوراتن ومن مث، فةإن ا،قةاضةات الراميةة ار اصةالم ينةود ااجةراا اجلمةاع  ومقاجلةة شةرط ل

  ا ةةةةد مةةةةن دور ضةةةةامل  الوةةةةندات  ةةةةري املتقةةةةاونني  قةةةة  ااضةةةةاً يُةةةةذكر  مل التقامةةةةد   املوةةةةاواة
هةةذا الثةةدد، ُأضةةر  يقةة   )"الراف ةةون"( والةةدا نني املتاثثةةني   صةةكوو الةةديون املتقثةةرةن و 

ميتةةةد ليشةةةمد الةةةو،يت الق ةةةا ية  التقةةةدم علةةةى موةةةتو  اجلهةةةود التشةةةريقية الوطنيةةةة، لكةةةن رلةةة  مل
 ات الثلةنعموماً عقود الوندات ر رمنهاتثدر  اللاأل ا ية 

مةةةني  اصةةةةالم اليةةةات اعةةةةادة  لةةةةنهي متجةةةدد   اهتمةةةةام   و   ويلنيةةةر ار هةةةةذه القيةةةوب، أُ  -39
فتةو األونكتةاد يؤكةد منةذ يدايةة أ مةة  هيكلة الديون الويادية علةى الثةقيد املتقةدد األطةرابن ومةا

رااات أن اجةةةة (48)ات القةةةةرن املارةةةة يةةةةات وأوا ةةةةد مثانينيالةةةةديون الر يوةةةةية األور   أواخةةةةر  ةةةةبقين
مللف الديون الويادية ينباة  أن  قة  هةدفني: املوةاعدة علةى منةع ا،كيةار املةا   املنيمةالتووية 
__________ 

)منشةةورات  : ورةةع البنيةةان املةةا  القةةامل    خدمةةة التنميةةة2015 ،تقريةةر التجةةارة والتنميةةة، 2015األونكتةةاد،  (47)
 (نوجنيف نيويورو ،A.15.II.D.4املبيع  األم  املتلدة، رق 

 1980ار ورةةةةع مبةةةةادغ وارةةةةلة اعةةةةادة جدولةةةةة الةةةةديون، وأقةةةةر الةةةة  ادارتةةةةد    1977دعةةةةا األونكتةةةةاد    (48)
 الومات املفثلة لقملياتد املقبلة املتقلقة مبشاكد ديون البلدان النامية املهتمةن
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  البلدان الل تواجد صةقويت   خدمةة التزامايةا ااارجيةة، وتةوفري اليةات لتيوةري اعةادة هيكلةة 
ار  احلةةدفان هةةذان تةةااحي خةةدمتها وفقةةاً للققةةد األصةةل ن و، مواصةةلةميكةةن  عادلةةة للةةديون الةةل ،

 موةتهدصندو  النقد الدو     داعالن اافال ، مثلما اقةض األركان متكاملةاجرااات دولية 
تقةةةدد األطةةةراب اعةةةادة هيكلةةةة الةةةديون املطةةةار اان وميكةةةن أن يبةةةدأ القةةةرن هةةةذاالققةةةد األول مةةةن 

 الويادية من ي ع نقاط أ ا ية:
مؤقةةت للةةديون القامةةة و/أو اااصةةة يقلنةةد البلةةد املةةدين انفةةراديً، وتثةةد   وقةفُ  )أ( 

 تفاديً لت ارب املثاحل  ةعليد هيفة موتقل
قمليةات الثةرب، مبةا يشةةمد تقلية  قايليةة  ويةةد ل ةةواي  يهةذا الوقةف  مواكبةة )ب( 

 ني على الوواا ودا ع القمالت األجنبية و ريها من األصول الل حيتف  لا املقيمون و ري املقيم
نمل مبوجبهةةةا تلقا يةةةاً أولويةةةة ُ ةةة، ا ةةةا زين نيتمويةةةد املةةةدينيورةةةع ترتيبةةةات خاصةةةة  )ا( 

ضالةة متةمخرات    ياقةراضعن ترتيبات خاصةة  ف الً للديون املتقاقد عليها يقد الوقف،   داد
  ويد الواردات و ريها من املقامالت األ ا ية لللواب اجلاري  ااتضة الوداد

وشطبها، ا تناداً ار مفاورةات  هااعادة هيكلة الديون، مبا يشمد اعادة  ويل )د( 
 يني املدين والدا ننين

وتتةةةةةةيمل املبةةةةةةادغ األ ا ةةةةةةية لألمةةةةةة  املتلةةةةةةدة يشةةةةةةمن عمليةةةةةةات اعةةةةةةادة هيكلةةةةةةة الةةةةةةديون  -40
لورةةةةع اطةةةةار  مقةةةةةمأضةةةةدث  ،69/319(، الةةةةواردة   قةةةةرار اجلمقيةةةةة القامةةةةة 2015) الوةةةةيادية
تنبةةةخ علةةةى التوجيهةةةات الةةةل قةةةدمها  وهةةة  ،جةةةد توجيةةةد هةةةذه املفاورةةةاتأن مةةةن األركةةةا متكامةةةد

 Sovereign Debt Workouts: Going Forward - Road:2015األونكتةاد   أضةد منشةوراتد   

Map and Guide [ الدليد - ةالويادي الديون توويت افا ] هةذا القمةد  وتندن ويوخارطة الطري
والقةةدرة علةةى  ،وضوةةن النيةةة ،والشةةفافية ،والنزاهةةة ،هةة  الشةةرعية ،ُوةةة مبةةادغ قانونيةةة عامةةة ار

أكثةر  اجةراا  يثةب    تةدرد  دليةد لورةعاطاراً قانونياً تفورييً  تيمل مد الديون، وه  مبادغ ت
اعةةداد  ياطةة  مجيةةع املراضةةد يةةدااً يقةةرار اعةةادة احليكلةةة، مثو لةةديون الوةةيادية ا لتوةةويةنزاهةةة وكفةةااة 
 يقد اعادة احليكلةن املفاورات نفوها، وانتهاًا يق اي ما ويقدهااملفاورات، 

تمويةةد ي تتقلةة وقةد شةةر  صةةندو  النقةةد الةةدو  مةةؤخراً   القمةد أبضكةةام جديةةدة واعةةدة  -41
وااقراض   ضالة متةمخرات الوةداد، مبةا ييوةر توةوية الةديون الوةياديةن  ةري أن  ينا ا ز  نياملدين
لةةديون الوةةيادية ليكلةةة التوافقيةةة احلاعةةادة  يشةةمنسةةو اعتمةةاد وتنفيةةذ اطةةار متقةةدد األطةةراب  التقةةدم

يةتةةب علةةى رلةة  مةةن عةةدم توافةة     ومةةا ،يةةزال يطيفةةاًن ويقكةة  هةةذا األمةةر ت ةةاريً للمثةةاحل ،
ااصةةالم  مطالبةات وضجة القانونيةة، يلت ةاريت اآلراا الويا ةية، ف ةاًل عةن املاةاوب املرتبطةة 

الةتيبةات املؤ وةاتية الةل ميكةن أن  يشةمنمث ار صقد مقةضةات يقينهةا  منا اجة و وا ، املؤ 
 ون الرقاية والتنوةي  والةدع  التقةخ لقمليةات اعةادة هيكلةة الةديون الوةيادية وا وكمةة ااداريةةن 

القا مةةة علةةى الوةةو  والقةةوانني و هي الر يةةة املتقةةددة األطةةراب الةةن   يُنيةةر ار أن مبكةةان األمهيةةةومةةن 
 فيمةا يينهةا متنافيةة و ريمكملة  جاً املتبقة   اعادة هيكلة الديون الويادية يعتبارها كُُ  امللزمة  ري

الويادية أبكرب قدر من الفقالية، وختفيف وققهةا علةى  الديونعدد أ مات  لتزايدالتثدي  هدفها
 د  ضدنار أ 2030 تنفيذ خطة التنمية املوتدامة لقام
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 الستنتاجات -خامساا  
 مةةةواطنلةةةديون و ليواجهةةةد القةةةامل النةةةام    الوقةةةت الةةةراهن مةةةن ارتفةةةا   شةةة    أن مةةةا ، -42

تلول يورعة ار عقبة كمداا أمةام التنميةة املوةتدامة عمومةاً، وتنفيةذ ت أخذت ال قف املا  ضالة  
ال ةةا قة املاليةةة و ن و ة الةةديرةةا ق اجتيةةا خثوصةةاًن ويتطلةةب  2030 خطةةة التنميةةة املوةةتدامة لقةةام

البالاةةةة الةةةل تكتوةةةيها التةةةدايري الويا ةةةاتية  األمهيةةةةالتثةةةدي أل ةةةبالمان ولةةةي  مثةةةة مةةةن شةةة    
والتنييميةةة الةةل توةةاعد علةةى ا ةةد مةةن تقلبةةات تةةدفقات رؤو  األمةةوال الدوليةةة، وت ةةمن توجيةةد 

 لة األجدنر مشاريع ا تثمارية وا ا ية طوياالتمويد ااارج  يطريقة موثوقة 
 مةةةد عةةةبا  علةةةىالبلةةةدان الناميةةةة  يقةةةدرةوتتطلةةةب مناقشةةةة و ليةةةد الويا ةةةات رات الثةةةلة  -43

كي كل  ضيال موملة ااصالم على الثةقيد احمللة  وااقليمة  والةدو ن وينباة    كايةة  اتبا الديون 
: أو،ً، تشةجيع لشروط الل تنوةج  علةى مجيةع املوةتويت مةع هةدفني ر يوةيني مهةاي ا،هتماماملطاب 
التلةةويالت الثةةافية ااداييةةة للمةةوارد مةةن القةةامل املتقةةدم النمةةو ار القةةامل النةةام  علةةى  ضالةةة ارالقةةودة 

، القةدرات اانتاجيةة والتثةديرية بقيةداملد  القثري  وانياً، رمان انشاا البلدان النامية، على املةد  ال
يتطلةةب  الال مةةة لللةةد مةةن اعتمادهةةا علةةى التمويةةد ااةةارج ، ودعةة  عمليايةةا اا ا يةةة اااصةةة لةةان و،

وا ةةقة مةةن اايةةارات الويا ةةاتية فلوةةب،  طا فةةالتلةدي الكةةامن   هةةذه املهمةةة ا ةةتقراض ومناقشةةة 
مةةن التثةةدي لتلةةديت  ميك ِّةةنات الوطنيةةة يةةني اةةا،ت الويا ةة ضةةذرتةةوا ن  ادةةاديةةد يتطلةةب أي ةةاً 

 ناالديون يعتماد نيام دو  يدع  قدرة البلدان النامية على  مد ديوك
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 جملس التجارة والتنمية
 املعين بتمويل التنميةفريق اخلرباء احلكومي الدويل 

 الدورة الثانية
 2018تشرين الثاين/نوفمرب  9-7جنيف، 

 من جدول األعمال املؤقت 3البند 

 متويل التنمية: الديون والقدرة على حتمل الديون والقضااي البنيوية املرتابطة  
 مذكرة من أمانة األونكتاد  
 تصويب  

 ، اجلملة األخرية من الفقرة29الفقرة   
 عن "املتعلقة ابلتمويل املسؤول" بـ "املتعلقة ابلتمويل املستدام". ستعاضي  

 41احلاشية   
 درج احلاشية ابلصيغة التالية:ت  

 /www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Schlaglichter انظــــــــــر: 

G20-2016/g20-operational-guidelines-for-sustainable-financing  : متـــــــــوع/ 5)اتريـــــــــو ع:ر  املوقـــــــــ 
 (.2018 يوليه
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 جملس التجارة والتنمية
 املعين بتمويل التنميةفريق اخلرباء احلكومي الدويل 

 الدورة الثانية
 2018تشرين الثاين/نوفمرب  9-7جنيف، 

 من جدول األعمال املؤقت 3البند 

 متويل التنمية: الديون والقدرة على حتمل الديون والقضااي البنيوية املرتابطة  
 مذكرة من أمانة األونكتاد  
 تصويب  

 23الفقرة   
 ال ينطبق على النص العريب.

 )اتبع( 33الفقرة   

 ال ينطبق على النص العريب.

 46احلاشية   
 .ال ينطبق على النص العريب
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