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 مذكرة من األمني العام  
  

، **امتثــاال لطلــب اللجنــة اإلحــصائية الــذي تقــدمت بــه يف دورــا الــسابعة والــثالثني   
ــر صــندوق ا    ــة تقري ــة العمــل املــشتركة بــني    يتــشرف األمــني العــام بإحال ــدويل عــن فرق لنقــد ال

ويطلــب إىل اللجنــة أن حتــيط . الوكــاالت املعنيــة باإلحــصاءات املاليــة املقــدم إىل اللجنــة للعلــم 
 .علما بالتقرير

 

 * E/CN.3/2007/1. 
ــة للمجلــس االقتــصادي واالجتمــاعي،   ا **  ــائق الرمسي ، الفــصل (E/2006/24) ٤، امللحــق رقــم ٢٠٠٦نظــر الوث

 .٢باء، الفقرة ، األول
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 مقدمة -أوال  
ــام  - ١ ــاد  ١٩٩٨يف ع ــادت إىل االنعق ــة      ، ع ــاالت املعني ــني الوك ــشتركة ب ــل امل ــة العم فرق

رعايــة اللجنـة اإلحــصائية بــاألمم  ب ١٩٩٢عــام  الـيت كانــت قــد أنـشئت   )١(ةباإلحـصاءات املاليــ 
يانــات الــديون اخلارجيــة   سني ب لتحــ العمــل املــضطلع بــه  مــن أجــل تنــسيق   وذلــك ،املتحــدة

ــوفر       ــد وت ــزام باملواعي ــشفافية وااللت ــة وال ــة، مبــا يف ذلــك الــسالمة املنهجي واالحتياطيــات الدولي
 بلـدان  أمـام املـايل لبلـد مـا     احملتمـل للوضـع   ضعفالـ وتساعد هذه البيانات على تقييم     . البيانات
 بــاألمم املتحــدة يف فرقــة إىل اللجنــة اإلحــصائيةبرنــامج عمــل الدم تقريــر عــن وقــد قُــ. أخــرى
عمل منذ التقريـر األخـري      سجل ما أجنز من     ويقدم هذا التقرير استكماال ل    . ٢٠٠٣مارس  /آذار

، برنــامج العمــل املــستقبليوستــستمر االســتفادة يف إعــداد . وعرضــا لربنــامج العمــل املــستقبلي
ركة يف  ات املـش   من اجلهود التعاونية املنسقة واملستدامة اليت تـضطلع ـا الوكـاال            على صعوبته، 

 .لفرقةلالعمل، وهذه اجلهود هي مفتاح النجاح فرقة 
 إىل اللجنــة اإلحــصائية، حققــت فرقــة العمــل  ٢٠٠٣مــارس /منــذ تقــدمي تقريــر آذار و - ٢

مـصادر  /وطنيـة الصادر  املـ  بيانـات مـن      إتاحة االطالع بـشكل أسـرع علـى       منها  كربى  إجنازات  
بيانـات الـديون اخلارجيـة الربـع     إتاحـة  ، ولـسوق مـصادر ا /الـدائنني من مصادر  بيانات   و املدينني
 تقيـيم لإطـار   ، ووضـع    بشكل أكثر تفـصيال   الدائن  وتصنيف الصكوك حسب مصدرها     سنوية،  

الـديون اخلارجيـة، عـالوة علـى التـدريب املـشترك مـن              ألغـراض إحـصاءات      )٢(جودة البيانـات  
 .ةيأجل بناء قدرات البلدان يف جمال إعداد بيانات الديون اخلارج

 
 توفر بيانات الديون اخلارجية -ثانيا  

 
 املركز املشترك للديون اخلارجية -ألف  

مـصرف  و صندوق النقـد الـدويل  و  شارك كل من البنك الدويل     ،بتأييد من فرقة العمل    - ٣
 املركــز املــشترك إنــشاءيف  منظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتــصادي والتــسويات الدوليــة
املركـــز خطـــوة رئيـــسية يف جمـــال نـــشر  ميثـــل و. ٢٠٠٦مـــارس / يف آذار)٣(للـــديون اخلارجيـــة

بيانـات الـديون اخلارجيـة      وجيمـع املركـز بـني       . إحصاءات الديون اخلارجية على اتمع الـدويل      
بيانــات الــسوق /وتلــك الــصادرة عــن الــدائنني املــديننيبيانــات / الوطنيــةالــصادرة عــن اجلهــات

 يتـضمن بيانـات الـسوق يف جـدول        /الدائننيجت بيانات   وأدر. نتقاةاملجنبية  األصول  األ وبعض
صـندوق   و البنـك الـدويل  هاإعداد اليت سبق واشترك يف     اإلحصاءات املشتركة للديون اخلارجية   

ــة ومنظمــة التعــاو    ــدان االقتــصادي  النقــد الــدويل ومــصرف التــسويات الدولي ــة يف املي ن والتنمي
 وقعــت الوكــاالت ٢٠٠٦مــارس /ارويف آذ. ١٩٩٩ عــام إنــشاؤه مت ا شــبكيا موقعــوأودعوهــا
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إضفاء الصفة الرمسية على التعاون القائم بينـها وكـذلك،          من أجل   األربع اتفاق مستوى خدمة     
.  فيما يتعلق بالعمـل املـستقبلي املتـصل بـاملركز          مواقع مسؤولياا ، حتديد   من األمور اهلامة  وهو  

لمركـز يف حـني تعهـدت منظمـة         وقد تعهد البنك الدويل باالستمرار يف صيانة املوقع الشبكي ل         
 .التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي باستضافة سجل املركز

 
 مصادر بيانات املدينني/املصادر الوطنية للبيانات -باء  

 اإلحـصاءات الربـع سـنوية        قاعـدة بيانـات     مـن  املـدينني بيانـات   /بيانات الوطنيـة  التؤخذ   - ٤
قاعـدة  وتـشمل  . ٢٠٠٤نـوفمرب  /تـشرين الثـاين  يف لـدويل  البنك ابدأها  اليت   )٤(ةللديون اخلارجي 

لديون اخلارجية تقدمها البلدان املطبقـة للمعيـار        الفصلية ل بيانات  ال جمموعة أساسية من     البيانات
البيانــات إىل مفــاهيم اموعــة مــن اخلــاص لنــشر البيانــات التــابع للبنــك الــدويل، وتــستند هــذه 

.  طــوعيقاعــدة البيانــاتواالشــتراك يف . ارجيــةدليــل الــديون اخل يف موضــحةوجــداول عــرض 
 ).ملعيار اخلاصواحد ال يطبق ا بلدومنها (بيانات ديوا اخلارجية ب بلدا ٥٦ يزودهاوحاليا 

 
 الدائننيمصادر بيانات  -جيم  

املرفــق نظــر ا(يف املركــز الــسوق / جــدول البيانــات الــصادرة عــن الــدائنني اآلنيتــضمن - ٥
مقارنـة مبـا كـان عليـه يف         تقريبا   حجم جمموعة البيانات قد تضاعف       أي أن ،   سطرا ٢٦) األول

. ٢٠٠٦ الـذي سـيوقف العمـل بـه بنهايـة عـام               للديون اخلارجيـة   جدول اإلحصاءات املشتركة  
وتتـألف  .  املركـز دوال صـناعية   املـشتركة، يغطـي   موقع الـشبكي لإلحـصاءات    لل ه خالفا أنعلى  

ــدائنني مــن   ســندات )ب( وغريهــا مــن أشــكال االئتمــان،   القــروض و)أ(: جمموعــة بيانــات ال
 املتــصلة بالتجــارة واملعتمــدة رمسيــا وســندات  اتاالئتمانــ (تكميليــةمعلومــات ) ج( الــديون، و

باســتثناء ( بنـود تذكرييـة تــشمل االحتياطيـات الدوليـة     )د( ، و)الـديون يف حـوزة غـري املقــيمني   
ألوراق املالية، وإمجـايل اإليـداعات       ا حوافظواألصول املقتناة على سبيل االستثمار يف       ) الذهب

تضمن املركز كذلك جدوال موجزا تعقـد فيـه   يو. خارج احلدود القطرية لدى مصارف أجنبية    
الــسوق /املقارنــة بــني البيانــات الــصادرة عــن مــصادر وطنيــة وتلــك الــصادرة عــن الــدائنني          

 .ن املصدريناليت تتوفر بيانات عنها مللبلدان خيص سندات الديون والقروض، وذلك  فيما
إحـصاءات مكانيـة وإحـصاءات مـصرفية         (ةتزال بيانات مصرف التسويات الدولي     وال - ٦

وقـد أمنـت    . متثـل مكونـا رئيـسيا يف اجلـدول        ) موحدة وإحصاءات عن سندات الديون الدولية     
منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي التمويل الالزم الستئناف جتميع بيانات القـروض             

وفيمـا يتعلـق    .  نتيجة حملدودية املـوارد    كان املركز يعاين منها   ائية، مما ميثل سدا لفجوة كبرية       الثن
 )٥(مـع احتـاد بـرين     العمـل    يف   ةببيانات ائتمانـات التـصدير، فقـد بـدأ مـصرف التـسويات الدوليـ              



E/CN.3/2007/22  
 

06-65398 5 
 

ائتمانـات التـصدير املـؤمن عليـه، وهـو النظـام       عـن  إلبالغ الربع سنوي  ل هدف استخدام نظام  
منظمـة التعـاون والتنميـة      ووباإلضافة إىل ذلك، أطلق البنك الدويل       . ي جرى حتديثه مؤخرا   الذ

يف امليدان االقتصادي وبعض وكاالت ائتمان التصدير الرئيسية مبـادرة جديـدة لتقيـيم إمكانيـة                
 .احلصول على بيانات عن ائتمانات التصدير

 
 بيانات ديون القطاع العام -دال  

 مبادرة صندوق النقد الدويل لوضع منوذج للبيانـات         ٢٠٠٤ل يف عام    أيدت فرقة العم   - ٧
ويهـدف مـن وراء   . ون القطـاع العـام ألغـراض املراقبـة    إحـصاءات ديـ  عـن  يستخدم يف اإلبالغ    

 وضع شكل موحد لعرض إحصاءات ديون القطاع العـام يـستند إىل منـهجيات          )أ(املبادرة إىل   
 ،)٢٠٠١(دليــل اإلحــصاءات املاليــة احلكوميــة  و دليــل الــديون اخلارجيــةمتعــارف عليهــا مثــل 

 حتسني توفر إحصاءات ديون القطـاع العـام مـن خـالل التعـاون الـدويل يف جمـال اإلبـالغ                  )ب(
 .ضطلع ا البنك الدويلي اليت راقبةعن الديون، واملساعدة الفنية، وأعمال امل

 الدراســـة وجـــرى إىل اآلن االتـــصال بـــسبعة وعـــشرين بلـــدا لـــدعوا للمـــشاركة يف   - ٨
 ة، وقـد قـام أربعـ   ديـون القطـاع العـام    منوذج إحصاءات جتريبجرى فيها ياالستكشافية اليت س 
عتزم يف الفترة القادمة العمل علـى جتميـع عـدد كـاف مـن الـدول                وي. بياناتمن البلدان بتقدمي    

 .املبلغة عن إحصاءات ديون قطاعها العام يف غضون عامني
حـول اإلطــار  التوجيهيـة  املــذكرة علـى  ويل فرقــة العمـل  صــندوق النقـد الـد  طلـع  أوقـد   - ٩

املبــادرة املتعــددة األطــراف  اإلحــصائي املتبــع مــن أجــل االســتفادة مــن املــساعدة الــيت تقــدمها    
دليـل ميـزان   ملـذكرة باالسـتعانة باملنهجيـة الـواردة يف     وضعت هذه ا  وقد  . لتخفيف عبء الدين  

 اإلحـصاءات النقديـة واملاليـة      دليـل  و ٢٠٠١ام  لعـ  دليل إحصاءات املالية احلكومية   و املدفوعات
 . جماالت إحصائية خمتلفةيفمن أجل كفالة اتساق ما يسدى يف املذكرة من نصح 

 
 جودة بيانات الديون اخلارجية -ثالثا  

باإلضافة إىل حتسني تـوفر بيانـات الـديون اخلارجيـة الـصادرة عـن الـسلطات الوطنيـة،                    - ١٠
ملمارسـات  لتـرويج  ا: اثـنني ملتصلة جبودة البيانـات علـى صـعيدين    تتصدى فرقة العمل للمسائل ا 

ــدة تتــصل  ــيم جــودة البيانــات  وتــستند جبــودة البيانــات  جي صــندوق النقــد  لــدى   إىل إطــار تقي
 من جودة البيانات الواردة مـن الـسلطات الوطنيـة مـن خـالل إجـراء فحـوص                   والتأكدالدويل،  

 .للوقوف على مدى اتساقها
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 إحصاءات الديون اخلارجيةبيانات جودة إطار تقييم  -ألف  
من خالل مشاورات مـع وكـاالت أخـرى مـشاركة يف فرقـة العمـل، أصـدر صـندوق                    - ١١

ــدويل يف   ــرانالنقــد ال ــة/حزي ــديون  ٢٠٠٥ يوني ــات ال ــيم جــودة بيان ــة إطــار تقي ــذي  اخلارجي  ال
ائية جيـدة تـشمل إدارة املؤسـسات اإلحـصائية، والعمليـات اإلحـص            إحصائية  تضمن ممارسات   ي

وقـد راعـت فرقـة العمـل أن يكـون إلطـار التقيـيم فيمـا يتعلـق           . األساسية، والنواتج اإلحـصائية   
جتميـع ونـشر     يف “يدةاجلمارسات  امل”بالديون اخلارجية استخدامات كثرية منها التعرف على        

 بــرامج املــساعدة ورصــد؛ وتــصميم  والتــرويج لتلــك املمارســاتإحــصاءات الــديون اخلارجيــة
 هدوروقيــيم جــودة إحــصاءات الــديون اخلارجيــة الــصادرة عــن الــسلطات الوطنيــة؛    الفنيــة؛ وت

دعــم املتــربعني لعمليــة بنــاء    التمــاس كــأداة للتقيــيم الــذايت تــستخدمها ســلطات البلــدان يف      
 .، مما يتسم بأمهية خاصةالقدرات

 
 املقارنة بني وضع االستثمار الدويل والديون اخلارجية -باء  

مــل مبــادرة صــندوق النقــد الــدويل اجلديــدة الراميــة إىل تقيــيم اتــساق دعمــت فرقــة الع - ١٢
إطـار تقيـيم    املطبقة للمعيار اخلاص قاعدة بيانـات       البلدان  بيانات الديون اخلارجية اليت تزود ا       

والــواردة يف ــا املتعلقــة بوضــع االســتثمار الــدويل والبلــدان  بيانــات تلــك ةمــع جمموعــاجلــودة 
ــادرة إىل حتــسني ييانــات   تلــكترمــيو. ات مــوازين املــدفوعاتالكتــاب الــسنوي إلحــصاء   املب

 بغيـة اسـتخدامها    ـا الديون اخلارجية لدى البلدان وبياناا املتعلقة بوضع االستثمارات الدولية 
جـداول مقارنـة أرسـلت    إعـداد  وقد نتج عـن هـذا العمـل    .  االقتصاديةراقبةبفعالية يف أعمال امل   

وبيانـات يف   ـا   يار اخلاص واليت هلا بيانات عن وضع االستثمار الـدويل           إىل البلدان املطبقة للمع   
وجـرى اسـتعراض   .  لتعلق عليهـا ٢٠٠٤قاعدة بيانات الديون اخلارجية الربع سنوية آلخر عام   

. االختالفــات الرئيــسية، وخاصــة فيمــا يتعلــق بالقطــاع وتــاريخ االســتحقاق وتــصنيف الــصك  
 .د إجراءات بعينها لسد الفجواتجرى فيما خيص بعض البلدان حتدي كما

 
 بناء القدرات -رابعا  

 فرقـــة العمـــل إســـهاما كـــبريا يف التعريـــف بأفـــضل  الوكـــاالت املـــشاركة يفأســـهمت - ١٣
املمارسات فيما يتعلق بتجميع بيانات الديون اخلارجية، وذلك من خـالل االضـطالع بأنـشطة       

 .مشتركة لبناء القدراتتدريب 
، ٢٠٠٣رير الـسابق املرفـوع إىل اللجنـة اإلحـصائية يف دورـا لعـام              وكما ورد يف التق    - ١٤

 حـول    يف تنظيم سلـسلة جديـدة مـن الـدورات التدريبيـة            ٢٠٠٢مايو  /بدأ البنك الدويل يف أيار    
وجهــة إىل املــستوى املتوســط مــن القــائمني علــى جتميــع البيانــات، وذلــك    م الــديون اخلارجيــة
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وباإلضــافة إىل ذلــك، . رى املــشتركة يف فرقــة العمــلبالتعــاون مــع ممــثلني مــن الوكــاالت األخــ 
يف تنظـيم   ) األونكتـاد (اشتركت أمانـة الكومنولـث مـع مـؤمتر األمـم املتحـدة للتجـارة والتنميـة                  

ــاون مــع الوكــاالت املــش    ــة بالتع ــة إقليمي ــة العمــل ادورات تدريبي ــا، تلقــي  . ركة يف فرق وإمجالي
 بلـدا   ١٤٢ مـن املـستوى املتوسـط مـن           مـن جممعـي البيانـات      ٥٧٢التدريب يف تلك الـدورات      

 ).نظر املرفق الثاينا (٢٠٠٦سبتمرب / إىل أيلول٢٠٠٢مايو /خالل الفترة من أيار
 

 برنامج العمل املستقبلي -خامسا  
 يف اجتماعهـا املنعقـد يف واشـنطن العاصـمة       ها خلـط سـريها املـستقبلي      يف معرض وضـع    - ١٥

ة العمـــل التقـــدم احملـــرز حـــىت ذلـــك ، استعرضـــت فرقـــ٢٠٠٦مـــارس / آذار١٤  و١٣يـــومي 
 وإنشاء املركـز املـشترك وقاعـدة بيانـات الـديون            دليل الديون اخلارجية  وقد أمثر إعداد    . التاريخ

البلـدان مـن     أوضاع   بيانات بتجميعه،   يسلط الضوء  اخلارجية الربع سنوية إطارا ذا قيمة كربى      
 كمـا يعتـرب اإلطـار       . على كيفيـة انتقـال املـدخرات بـني البلـدان           الثنائية،الديون اخلارجية   حيث  

أداة مكملــة لألعمــال املتعلقــة ببيانــات احلــساب اخلتــامي اجلاريــة حاليــا وذلــك بتــوفري تفاصــيل 
 .األصول واخلصوم اخلارجية للبلدان

 وحتليـل الـسوق،     راقبة وكشف أوجه الضعف   ونظرا إلدراكها أمهية عملها ألغراض امل      - ١٦
ت فرقة العمل بأن تركز يف عملها على اجلوانب التنفيذيـة املتعلقـة بالبيانـات، ومـن تلـك                    تعهد

 البيانـات  صـحة اجلوانب جتدر اإلشارة إىل سد الفجوات يف جمموعـات البيانـات والتحقـق مـن         
 الصادرة عن اجلهات النظرية، وذلك إىل جانب احملافظة علـى           باإلحصاءاتاملوجودة مبضاهاا   

وسـينعقد اجتمـاع فرقـة العمـل القـادم يف      . عي فيما يتعلق مبنهجية الديون اخلارجيةدورها الطلي 
 .٢٠٠٧مارس / آذار٣٠  و٢٩يف جنيف 
 :وجتدر اإلشارة إىل أن فرقة العمل ترى ضرورة ملا يأيت - ١٧

التوسـع يف تغطيـة البيانـات       ) أ( ويتضمن ذلـك     .حتسني توفر بيانات الديون اخلارجية     • 
بيانــات الــسوق يف املركــز   /الــدائننيحتــسني بيانــات  ) ب(، املــدينني بيانــات/الوطنيــة
وباإلضافة إىل ذلك، سيـستمر إعـداد إحـصاءات ديـون القطـاع العـام، ومـن                 . املشترك

 مـن البنـك الـدويل عـن دراسـته االستقـصائية عـن تـدفق                 يرد تقريران أحدمها  املقرر أن   
نقـد الـدويل حـول مقترحـه         من صـندوق ال    ، واآلخر رؤوس األموال بني بلدان اجلنوب    

 .إجراء دراسة استقصائية منسقة عن االستثمار املباشرالداعي إىل 
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 من خالل االعتمـاد بـشكل أكـرب علـى إطـار             .حتسني جودة بيانات الديون اخلارجية     • 
ــات  ــيم جــودة البيان ــة،   )٦(تقي ــديون اخلارجي ــة ال  وميكــن، واالســتمرار يف أعمــال مقارن

املنـهجي يف جمـال     للتوجيه   البلدان األعضاء بقاعدة بيانات      كذلك أن تزود فرقة العمل    
 .إحصاءات الديون اخلارجية

مواصلة السعي لتحقيق التعاون يف جمـال بيانـات الـديون اخلارجيـة بـني الوكـاالت                  • 
ــة العمــل  ــاء القــدرات     .املــشاركة يف فرق  ومــن املقــرر اســتعراض التعــاون يف جمــال بن

 التعـاون فيمـا يتـصل مبـسائل حتظـى           يعـزز لديون وأن   املتصلة بإعداد ونشر إحصاءات ا    
 .بدول معينةومنها ما يتصل باهتمام مشترك، 

 مـن  .احلفاظ على الدور الطليعي لفرقـة العمـل يف جمـال منهجيـة الـديون اخلارجيـة               • 
املنهجي يف جمـال تنظـيم الـديون لتحديثـه يف الطبعـة اخلامـسة               التوجيه  خالل استعراض   

 . ورصد التغيريات النامجة عن هذا التحديثدفوعات،دليل ميزان املمن 
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 املرفق األول
إحــصاءات الــديون اخلارجيــة املــشتركة للبنــك الــدويل وصــندوق النقــد     

الدويل ومصرف التسويات الدولية ومنظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان           
 االقتصادي

 
 )عند اية الفترة(الرصيد    
 ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣   )تحدةماليني دوالرات الواليات امل(

 البلد س
ــديون     ــود ال ــن بن ــاة م ــة منتق جمموع

 مجيـــــــع فتــــــــرات  ‐اخلارجيـــــــة  
 )أ(املصدر نوع البيانات االستحقاق

ــانون  كــــ
 /األول
 ديسمرب

 /آذار
 مارس

ــران /حزي
 يونيه

ــول  /أيلــــ
 سبتمرب

ــانون  كـــــ
 /األول
 ديسمرب

 /آذار
 مارس

ــكال    ــن أشـ ــا مـ ــروض وغريهـ القـ
         االئتمان

قروض من خارج احلدود القطريـة      
مقترضة من مصارف تقـع مقارهـا        

 يف بلدان أجنبية

مصرف التسويات الدولية بيانات الدائنني

      
قـــروض إىل : مـــن اإلمجـــايل أعـــاله

 جهات من غري املصارف
مصرف التسويات الدولية بيانات الدائنني

      
منظمة التعاون والتنمية يف  ائننيبيانات الد القروض الثنائية الرمسية، اإلمجايل 

       امليدان االقتصادي
منظمة التعاون والتنمية يف  بيانات الدائنني قروض املعونة: من اإلمجايل أعاله

       امليدان االقتصادي
منظمة التعاون والتنمية يف  بيانات الدائنني خالفه 

       امليدان االقتصادي
ــراف   ــددة األطـــ ــروض املتعـــ : القـــ

 إلمجايلا
  بيانات الدائنني

      
صـندوق النقـد    : من اإلمجايل أعاله  

 الدويل
 صندوق النقد الدويل بيانات الدائنني

      
املؤسسات األخـرى املفـصحة      

 عن بياناا الربع سنوية
 البنك الدويل بيانات الدائنني

      
االئتمانـــــات املتعلقـــــة بالتجـــــارة   

 اإلقراض من غـري   : واملدعومة رمسيا 
 املصارف

  بيانات الدائنني

      
         سندات الديون

      مصرف التسويات الدولية بيانات السوق سندات الديون الدولية
مـا صـدر عـن      : من اإلمجـايل أعـاله    

 جهات من غري املصارف
مصرف التسويات الدولية  السوقاتبيان

      
       البنك الدويل بيانات املدينني سندات برادي 
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 )عند اية الفترة(الرصيد    
 ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣   )تحدةماليني دوالرات الواليات امل(

 البلد س
ــديون     ــود ال ــن بن ــاة م ــة منتق جمموع

 مجيـــــــع فتــــــــرات  ‐اخلارجيـــــــة  
 )أ(املصدر نوع البيانات االستحقاق

ــانون  كــــ
 /األول
 ديسمرب

 /آذار
 مارس

ــران /حزي
 يونيه

ــول  /أيلــــ
 سبتمرب

ــانون  كـــــ
 /األول
 ديسمرب

 /آذار
 مارس

         معلومات تكميلية
االئتمانـــــات املتعلقـــــة بالتجـــــارة   

 اإلمجايل: واملدعومة رمسيا
  

      
ــري     ــوزة غـ ــديون يف حـ ــندات الـ سـ

 املقيمني
 صندوق النقد الدويل بيانات الدائنني

      
         الديون املستحقة خالل عام

ــن   ــا مــ ــديون وغريهــ ــكال أالــ شــ
 االئتمان

  
      

رف ذات إدارة القــروض مــن مــصا
أجنبيـــة أو تقـــع مقارهـــا يف بلـــدان 

 أجنبية

ةمصرف التسويات الدولي بيانات الدائنني

      
منظمة التعاون والتنمية يف  بيانات الدائنني القروض الرمسية الثنائية، اإلمجايل

       امليدان االقتصادي
ن والتنمية يف منظمة التعاو بيانات الدائنني قروض املعونة: من اإلمجايل أعاله

       امليدان االقتصادي
منظمة التعاون والتنمية يف  بيانات الدائنني خالفه 

       امليدان االقتصادي
ــراف   ــددة األطـــ ــروض املتعـــ : القـــ

 صندوق النقد الدويل
 صندوق النقد الدويل بيانات الدائنني

      
االئتمانـــــات املتعلقـــــة بالتجـــــارة   

 :واملدعومة رمسيا
  ئننيبيانات الدا

      
ــري     ــن غـ ــات مـ ــن جهـ ــراض مـ اإلقـ

 املصارف
  بيانات الدائنني

      
         سندات الديون

      مصرف التسويات الدولية بيانات السوق سندات الديون الدولية
مـا صـدر عـن      : من اإلمجـايل أعـاله    

 جهات من غري املصارف
مصرف التسويات الدولية بيانات السوق

      
         - -ريية البنود التذك

جمموعــة منتقــاة مــن األصــول  
 األجنبية

  
      

ــة   ــات األجنبيـ ــتثناء (االحتياطيـ باسـ
 )الذهب

 صندوق النقد الدويل بيانات الدائنني
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 )عند اية الفترة(الرصيد    
 ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣   )تحدةماليني دوالرات الواليات امل(

 البلد س
ــديون     ــود ال ــن بن ــاة م ــة منتق جمموع

 مجيـــــــع فتــــــــرات  ‐اخلارجيـــــــة  
 )أ(املصدر نوع البيانات االستحقاق

ــانون  كــــ
 /األول
 ديسمرب

 /آذار
 مارس

ــران /حزي
 يونيه

ــول  /أيلــــ
 سبتمرب

ــانون  كـــــ
 /األول
 ديسمرب

 /آذار
 مارس

اة علـــــى ســـــبيل قتنـــــاألصـــــول امل
 االستثمار يف احلوافظ

 صندوق النقد الدويل بيانات الدائنني
      

د إمجــايل اإليــداعات خــارج احلــدو 
 القطرية لدى مصارف أجنبية

مصرف التسويات الدولية بيانات املدينني
      

مــن جهــات  : مــن اإلمجــايل أعــاله 
 من غري املصارف

مصرف التسويات الدولية بيانات املدينني
      

  
 ).امليتاداتا(من املقرر ربطه بالبيانات الفوقية  )أ( 
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 املرفق الثاين
 بالــديون اخلارجيــة الــيت نظمتــها فرقــة العمــل الــدورات التدريبيــة املتعلقــة  

 املشتركة بني الوكاالت املعنية باإلحصاءات املالية
 )٢٠٠٦سبتمرب /أيلول - ٢٠٠٢مايو /أيار(
  
 

احللقـــــة الدراســـــية ومكـــــان    
 البلدان الوكاالت املشاركة الوكالة الرئيسية انعقادها

عـــــــــــدد 
 املتدربني

ــشترك    ١ ـــا املــ ـــد فيينــــ  -معهـــــ
مــــــايو / أيــــــار١٧-٦) فيينـــــا 
٢٠٠٢ 

 نــادي بــاريس ومــؤمتر أمانــة  النقد الدويلصندوق
األمـــــم املتحـــــدة للتجـــــارة 
والتنميـــــــــــة ومـــــــــــصرف 

ـــ  ــسويات الدوليــــــــ  ةالتـــــــــ
واملــــــــــصرف املركــــــــــزي 

 األورويب

٣٠ ٢١ 

ــة    ٢ ــة املعني ــة العمــل اإلقليمي حلق
بالـــديون للمـــصرف املركـــزي 
ــة شــرق البحــر الكــارييب    ملنطق

 ٢٠٠٢ يوليه/، متوز)باستري(

البنــــك الــــدويل وصــــندوق  أمانة الكومنولث
 النقد الدويل

٦٧ ١٦ 

حلقــة العمــل األقاليميــة املعنيــة   ٣
مــارس /، آذار)لنــدن(بالــديون 
٢٠٠٣ 

البنــــك الــــدويل وصــــندوق  الكومنولثأمانة
 النقد الدويل

٢٣ ١٥ 

ــدريب    ٤ ــل للتـــ ــز الربازيـــ مركـــ
مايو / أيار ٢٣-١٢،  )برازيليا(

٢٠٠٣ 

أمانــة نــادي بــاريس ومــؤمتر   صندوق النقد الدويل
األمـــــم املتحـــــدة للتجـــــارة 
والتنميـــــــــــة ومـــــــــــصرف 

 ةالتسويات الدولي

٣٤ ١٦ 

ــدريب   ٥ ــنغافورة للتــ ــز ســ مركــ
 / أيلــــــول٢٢، )ســــــنغافورة(

ــبتمرب إىل  ــشرين ٣ســــــــ  تــــــــ
 ٢٠٠٣أكتوبر /األول

 ومـصرف   الكومنولـث أمانة صندوق النقد الدويل
 ةالتسويات الدولي

 

٣١ ١٦ 

ــي املـــــ   ٦ ــد األفريقـــ شترك املعهـــ
 تــــشرين ٢٨-١٧) ياونــــدي(

 ٢٠٠٣نوفمرب /األول

ــاريس   صندوق النقد الدويل ــادي بـــــ ــة نـــــ أمانـــــ
 ةومصرف التسويات الدولي

 

٢٦ ١٩ 

ــشترك    ٧ ــد فيينــا امل ، )فيينــا(معه
 ٢٠٠٤يوليو / متوز٢٣-١٢

أمانــة نــادي بــاريس ومــؤمتر   صندوق النقد الدويل
األمـــــم املتحـــــدة للتجـــــارة 
والتنميـــــــــــة ومـــــــــــصرف 

ــسويات الدو ــالتـــــــــ  ةليـــــــــ
واملــــــــــصرف املركــــــــــزي 

 األورويب

٣٠ ٢١ 

مقــر صــندوق النقــد الــدويل،     ٨
ــمة ( ــنطن العاصــ -١١، )واشــ

 ٢٠٠٥ هيولي/ متوز٢٩

أمانــة نــادي بــاريس والبنــك  صندوق النقد الدويل
الــــــدويل ومــــــؤمتر األمــــــم  

 املتحدة للتجارة والتنمية 

٣٩ ٣٩ 
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احللقـــــة الدراســـــية ومكـــــان    

 البلدان الوكاالت املشاركة الوكالة الرئيسية انعقادها
عـــــــــــدد 
 املتدربني

ــدريب    ٩ ــصني للتــــ ــز الــــ مركــــ
ــيجني(  /ب آ١٩-٨، )بـــــــــــــ

 ٢٠٠٥أغسطس 

 ٥٥ ١ ةمصرف التسويات الدولي نقد الدويلصندوق ال

ــشترك    ١٠ ــد فيينــا امل  ،)فيينــا(معه
 ٢٠٠٥سبتمرب / أيلول١٦-٥

ــة صندوق النقد الدويل ــثأمانـ ــؤمتر الكومنولـ  ومـ
األمـــــم املتحـــــدة للتجـــــارة 

) األونكتــــــــاد(والتنميــــــــة 
 ةومصرف التسويات الدوليـ  

واملــــــــــصرف املركــــــــــزي 
 األورويب

٣٠ ٢٨ 

ــا املـــــــشترك  ١١  معهـــــــد أفريقيـــــ
ــونس( ــشرين ١٨-٧، )تــــ  تــــ

 ٢٠٠٥نوفمرب /الثاين

 صندوق النقد الدويل
 

 وأمانـــة الكومنولـــثأمانـــة
نادي بـاريس ومـؤمتر األمـم       
ــة   ــارة والتنميـ ــدة للتجـ املتحـ

ــاد( ومـــــــصرف ) األونكتـــــ
 ةالتسويات الدولي

٢٥ ١٧ 

ــوب   ١٢ ــا واجلنــــ ــرق أفريقيــــ شــــ
 ٢٥-٢١، )كمبــاال(األفريقــي 

 ٢٠٠٥نوفمرب /تشرين الثاين

معهـد  منولـث و  الكوأمانة
االقتــصاد الكلــي واإلدارة  
املاليــــــة لبلــــــدان شــــــرق 
 يأفريقيا واجلنوب األفريق

مؤمتر األمم املتحدة للتجارة    
) األونكتــــــــاد(والتنميــــــــة 

 وصندوق النقد الدويل 

٢٩ ٩ 

ــريب   ١٣ ــد العـ ــندوق النقـ ــو (صـ أبـ
ــيب ــانون ٢٦–١٥، )ظـــــ  كـــــ
 ٢٠٠٦يناير /الثاين

ة للتجارة  مؤمتر األمم املتحد   صندوق النقد الدويل
) األونكتــــــــاد(والتنميــــــــة 

 ةومصرف التسويات الدولي

٣٢ ١٦ 

ــدريب    ١٤ ــل للتـــ ــز الربازيـــ مركـــ
 / آذار٣١-٢٠، )برازيليـــــــــا(

 ٢٠٠٦مارس 

أمانــة نــادي بــاريس ومــؤمتر   صندوق النقد الدويل
األمـــــم املتحـــــدة للتجـــــارة 

) األونكتــــــــاد(والتنميــــــــة 
 ةومصرف التسويات الدولي

١٨ ١٨ 

 حلقـــــــة عمـــــــل األرجنـــــــتني ١٥
ــة  ــوينس آيــــرس(اإلقليميــ ، )بــ

أبريـــــــــل / نيـــــــــسان٢٨-٢٧
٢٠٠٦ 

مـــــؤمتر األمـــــم املتحـــــدة  
ــة   ــارة والتنميــــــــ للتجــــــــ

 )األونكتاد(

 ٢٢ ٦ صندوق النقد الدويل

ــوب   ١٦ ــا واجلنــــ ــرق أفريقيــــ شــــ
 ١١-١٠، )كمبــاال(األفريقــي 

 ٢٠٠٦ يوليو/متوز

مـــــؤمتر األمـــــم املتحـــــدة  
ــة   ــارة والتنميــــــــ للتجــــــــ

ــاد( ــد  و)األونكتـــــ معهـــــ
 واإلدارة االقتــصاد الكلــي 

املاليــــــة لبلــــــدان شــــــرق 
 يأفريقيا واجلنوب األفريق

 ١٩ ٣ صندوق النقد الدويل

 الدورة اإلقليمية لغرب أفريقيـا     ١٧
ــاون(  / آب١٠-٨، )فريتــــــــــ

 ٢٠٠٦أغسطس 

معهـد  و الكومنولـث أمانة
غـــــــرب أفريقيـــــــا إلدارة 
الــــــــــــشؤون املاليــــــــــــة  

 واالقتصادية

 ٣٢ ٥ صندوق النقد الدويل
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احللقـــــة الدراســـــية ومكـــــان    

 البلدان الوكاالت املشاركة الوكالة الرئيسية انعقادها
عـــــــــــدد 
 املتدربني

ــز اإلقل ١٨ يمــــــــــي دورة املركــــــــ
للمساعدة التقنية ملنطقة البحـر     

-١٨، )بربـــادوس (الكـــارييب  
 ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٢٩

 الكومنولثأمانة صندوق النقد الدويل
 

٣٠ ١٨ 

 ٥٧٢    )أ(اإلمجايل 
 

 شخــصا مــن ٥٧٢شــارك يف الــدورات التدريبيــة الــيت نظمتــها الوكــاالت املــشاركة يف فرقــة العمــل  )أ( 
 . بلدا١٤٢ الديون اخلارجية من القائمني على جتميع بيانات

 احلواشي
أمانــة تتــألف مــن ممــثلني عــن  هــي و. صــندوق النقــد الــدويل فرقــة العمــل الــيت جتتمــع بــشكل ســنوي   يــرأس  )١( 

ة  ومؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمي     صندوق النقد الدويل  الكومنولث وأمانة نادي باريس والبنك الدويل و      
.  ومنظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتـصادي     املـصرف املركـزي األورويب   وةومصرف التسويات الدوليـ  

ــو ــة يف      ت ــع املمثل ــة بــشكل أساســي الوكــاالت األرب ــديون اخلارجي ــق ”ضطلع بعمــل املركــز املــشترك لل الفري
نظمـة التعـاون والتنميـة     ومة ومصرف التـسويات الدوليـ    وصندوق النقد الدويل  البنك الدويل   :  وهي “الفرعي

 .يف امليدان االقتصادي
 .يستخدم إطار تقييم جودة البيانات يف إجراء تقييمات شاملة جلودة بيانات البلدان )٢( 
 اختبـارا جتريبيـا للبيانـات    www.jedh.orgلديون اخلارجيـة املتـاح علـى املوقـع الـشبكي        لأجرى املركز املشترك     )٣( 

 .)امليتاداتا( الفوقية البياناتاإلحصائية ولتبادل 
ــدخول   )٤(  ــع ســنوية    إميكــن ال ــة الرب ــديون اخلارجي ــات إحــصاءات ال ــشبكي  علــى ىل قاعــدة بيان ــوان ال ــايلالعن  :الت

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/DATASTATISTICS/EXTDECQEDS/0,,menuPK:1

805431~pagePK:64168427~piPK:64168435~theSitePK:1805415,00.html. 
 ). وكالة٥٢االحتاد الدويل ملؤمين االئتمان واالستثمار، وهو جمموعة مكونة من (احتاد برين  )٥( 
ميكن اعتبار هذا االستخدام جزءا من اقتـراح البنـك الـدويل الـداعي إىل وضـع أداة تشخيـصية لتقيـيم القـدرة           )٦( 

االسترشـاد ـا يف تـصميم بـرامج اإلصـالح           ) أ: (على إدارة الديون يف البلدان املنخفضة الدخل، وذلك بغيـة         
خـالل فتـرات     يف مـا يتعلـق بـإدارة الـديون           رصد األداء ) ب( ويف تقدمي املساعدة الفنية ويف بناء القدرات، و       

 .الزمن من
 


