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 اللجنة اإلحصائية

 الدورة السادسة واألربعون
 5102آذار/مارس  3-6

 *)و( من جدول األعمال املؤقت 06البند 
    بنود للعلم: اإلحصاءات املالية

كة بـ  الوكـاالت   تقرير صـندو  النقـد الـدون عـن  رقـة العمـر امل ـتر         
 املعنية باإلحصاءات املالية

  
 مذكرة من األم  العام  

ــاعي      ــس االقتصــادي واالجتم ــرر اجملل ــا ملق ــام   5102/502و ق ــ  الع ، يت ــرا األم
بإحالـــة تقريـــر صـــندو  النقـــد الـــدون عـــن  رقـــة العمـــر امل ـــتركة بـــ  الوكـــاالت املعنيـــة    

ائية للعلم. ويعرض هـذا التقريـر آ ـر املسـتجدات     باإلحصاءات املالية املقدم إىل اللجنة اإلحص
املتعلقة باألن طة الرئيسية لفرقة العمـر امل ـتركة بـ  الوكـاالت منـذ دورة اللجنـة اإلحصـائية        

. وقد أحرزت  رقـة العمـر امل ـتركة تقـدما كـبجما ت إـاالت إحصـاءات الـديون         5105لعام 
دليلل  إكمــال العمــر ت  ــدي     اخلارجيــة وإحصــاءات ديــون القطــا  العــام،  ــا ت ذلــ       

لإلحصـــائي  واملســـتعمل ، بليـــة جعلـــ  مواكبـــا  3102إحصلللت ال اللللخلارج ا تعايللل  ل لللت  
ألحــدا املعــايجم اإلحصــائية الدوليــةا ون ــر قاعــدة البيانــات ااديــدة إلحصــاءات الــديون          

 ـترك   اخلارجية الفصليةا وتلقي تقارير عن إحصاءات الديون اخلارجية الفصلية من مجيـ  امل 
ت املعيــار اخلــاش لن ــر البيانــات وت منطقــة اليــورو، وكــذل  مــن عــدد مت ايــد مــن     10الـــ 

امل ــارك  ت النمــام العــام لن ــر البيانــاتا وحــدوا زيــادة كــبجمة ت م ــاركة االقتصــادات    
 
 

 * E/CN.3/2015/1. 
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املسامهة ت قاعدة بيانات ديون القطـا  العـام الفصـليةا وتع يـ  املركـ  امل ـتر  ب ـون الـديون         
ارجيــةا وإعــداد مــواد للــدورة التدريبيــة ت إحصــاءات الــديون اخلارجيــة تتما ــ   امــا مــ   اخل

ــر         ــات عم ــة وحلق ــر الصــندو  ودورات تدريبي ــة املســتقملة ت مق ــايجم اإلحصــائية الدولي املع
 وحلقات دراسية إقليمية.

 واللجنة مدعوة إىل اإلحاطة علما هبذا التقرير. 
  

 مقدمة -أوال  
 ـت رعايـة    0225، اليت أن ئت عام (0)العمر املعنية باإلحصاءات املاليةعادت  رقة  - 0

من أجر تنسيق العمـر علـ   سـ  البيانـات      0221اللجنة اإلحصائية، إىل االجتما  ت عام 
املتعلقة بالـديون اخلارجيـة واالحتياطيـات الدوليـة، مـ  االهتمـام بالسـهمة املنلجيـة وال ـفا ية          

البيانات. وتساعد البيانات املتعلقة بالديون اخلارجية علـ  تقيـيم الفـع      ودقة املواعيد وتوا ر
ــ           ــة العمــر امل ــتركة ب ــاممل عمــر  رق ــر عــن برن ــدم تقري ــا. وقع ــد م ــان لبل احملتمــر للو ــ  امل

. ويقـدم هـذا   5105 رباير وآذار/مارس /الوكاالت إىل اللجنة ت دورهتا اليت عقدت ت  باط
دات املتعلقـة  ـا أ ـ  مـن عمـر منـذ التقريـر األ ـجم وينجممـر برنـاممل           التقرير بيانا بآ ر املستج

العمر املتفق علي  ت اجتما   رقة العمر امل ـتركة الـذي استفـا   البنـ  الـدون ت وا ـنطن       
ــمة ت  ــارس  02و  03العاصـ ــر     5102آذار/مـ ــة العمـ ــر  رقـ ــاممل عمـ ــعوبة برنـ ــم صـ . ورغـ

لـود التعاونيـة واملنسـقة والد وبـة الـيت يبـذ ا       امل تركة،  إهنا سـوا تواصـر االسـتفادة مـن اا    
 أعفا ها، واليت تعد عامه رئيسيا ت  احلا.

  
 العمر املنلجي -ثانيا  
 لإلحصائي  واملستعمل  5103دلير إحصاءات الديون اخلارجية لعام  -أل   

ــق مــ  املنممــات      - 5 ــدون، بتعــاون وثي أكملــت إدارة اإلحصــاءات ت صــندو  النقــد ال
ألعفاء ت  رقة العمر امل تركة، العمر عل   دي  دليـر إحصـاءات الـديون اخلارجيـة لعـام      ا

لقفالـــة التجـــانس التـــام مـــ  املعـــايجم  5113. ويســـتقمر الـــدلير ااديـــد دليـــر عـــام 5103
اإلحصائية الدولية املسـتقملة إلحصـاءات ااسـابات القوميـة وإحصـاءات ميـ ان املـد وعات،        

__________ 

جتتمـ   رقــة العمــر امل ــتركة، الــيت يرأســلا صــندو  النقـد الــدون، ســنويا. وتتــول   رقــة العمــر مــن  ــ ل     (0) 
أمانة القمنولـ  واملصـرا املركـ ي األوروص وصـندو  النقـد الـدون ومنممـة        ملصرا التسويات الدولية و

التعاون والتنمية ت امليدان االقتصادي وأمانة نادي باريس ومؤ ر األمم املتحدة للتجـارة والتنميـة )أونقتـاد(    
 والبن  الدون.
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، ودليــر ميــ ان املــد وعات وو ــ  (5)(5111)نمــام  5111يــة لعــام ونمــام ااســابات القوم
، عل  التـوان. ويفـمن ذلـ  اتسـا  إحصـاءات الـديون       (3)االست مار الدون، الطبعة السادسة

اخلارجية م  مي ان املـد وعات، وو ـ  االسـت مار الـدون، وااسـابات القوميـة. ويـو ر دليـر         
يلا مفاهيميـا إ ـا يا، وجـداول جديـدة ومنقحـة      توج 5103إحصاءات الديون اخلارجية لعام 

ــة. كــذل  ي ــر  دليــر      ــة أهنــا ذات  ائــدة  ليلي للعــرض، وإموعــات أ ــرم معلــوم بالتجرب
إحصاءات الديون اخلارجية مفلوم صـات الـديون اخلارجيـة الـذي يسـتتب  املقارنـة بـ   ـ ون         

وا  الصـقو  امل ـاهبة، ويـدممل    الديون اخلارجية باايازات من األصول املالية اخلارجية مـن أنـ  
 امل تقات املالية ومواق  االلت امات الطارئة ت  لير الديون اخلارجية.

علـ    5103وقد ن رت الطبعة األ جمة مـن دليـر إحصـاءات الـديون اخلارجيـة لعـام        - 3
. وجـرم تنســيق  5102( ت أيار/مـايو  www.tffs.orgاملوقـ  ال ـبقي لفرقـة العمـر امل ـتركة )     

حفية مت امنة تعلن عن ذل  الن ر  يما ب  بعـ  املنممـات األعفـاء ت  رقـة العمـر      ن رة ص
امل تركة. وأبللت أمانة  رقة العمر امل تركة مقـدمي التقـارير ت كـر مـن ميـ ان املـد وعات،       
ــدمي         ــة، ومق ــديون اخلارجي ــي  بإحصــاءات ال ــدون، واإلحصــائي  املعن ــت مار ال وو ــ  االس

ىل املعيار اخلاش لن ر البيانات، والنمام العام لن ـر البيانـات، بـذل  الن ـر     التقارير باالستناد إ
. وأرسلت نسخ مطبوعـة مـن الـدلير بالللـة اإلنقلي يـة إىل البلـدان       لقترويعن طريق الربيد اإل

األعفــاء ت صــندو  النقــد الــدون ومقــدمي بيانــات إحصــاءات الــديون اخلارجيــة الفصــلية.    
لير إىل الللــات اإلســبانية واإلنقلي يــة والروســية والصــينية والعربيــة. وحاليــا، جتــري ترمجــة الــد

 .5102وستتا  نسخ من الدلير هبذه الللات ت عام 
 

 دلير إحصاءات ديون القطا  العام -باء  
ــائي      - 2 نن ـــرت الطبعـــة األ ـــجمة مـــن دليـــر إحصـــاءات ديـــون القطـــا  العـــام لإلحصـ

. ومنـــذ ن ـــر الـــدلير، عملـــت املنممـــات  5100 ت كـــانون األول/ديســـمرب (2)واملســـتعمل 
األعفاء ت  رقة العمر امل تركة بن اط لتـرويمل الـدلير مـن  ـهل حلقـات العمـر واالقـات        
الدراســية واألن ــطة املماثلــة. ويتــا  دليــر إحصــاءات ديــون القطــا  العــام، املــواءم مــ  نمــام   

ــام    ــة لعـــ ــابات القوميـــ ــر   5111ااســـ ــة العمـــ ــبقي لفرقـــ ــ  ال ـــ ــن املوقـــ ــتركة  ، مـــ امل ـــ
(www.tffs.org/PSDStoc.htm )   وين ــر أيفــا ت  ــقر مطبــو . كــذل  تتــا  ا ن نســخ مــن

 دلير إحصاءات ديون القطا  العام بالللات اإلسبانية واإلنقلي ية والروسية والصينية والعربية.
__________ 

 .E.08.XVII.29من ورات األمم املتحدة، رقم املبي   (5) 
 .5112مة، صندو  النقد الدون، وا نطن العاص (3) 
 .5100وا نطن العاصمة، صندو  النقد الدون،  (2) 
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 توا ر بيانات الديون -ثال ا  
 جية الفصليةقاعدة بيانات البن  الدون إلحصاءات الديون اخلار -أل   

، أصـدر البنـ  الـدون، بالتعـاون مـ  صـندو  النقـد        5102ت ت رين األول/أكتوبر  - 2
الدون، قاعدة البيانات ااديدة إلحصاءات الديون اخلارجية الفصـلية املتوائمـة  امـا مـ  دليـر      

ودليـر ميـ ان املـد وعات وو ـ  االسـت مار الـدون،        5103إحصاءات الديون اخلارجية لعام 
طبعة السادسة. وقد بـدأت عمليـة عـرض إحصـاءات الـديون اخلارجيـة الفصـلية علـ  أسـاس          ال

، حينمــا دعــي مقــدمو بيانــات قاعــدة بيانــات   5103ذلــ  الــدلير ت كــانون األول/ديســمرب  
باسـتددام ااـداول    5102إحصاءات الديون اخلارجية إىل تقدمي بيانات الرب  ال اي مـن عـام   

. وطعلب إىل مقدمي البيانـات إبـه    5102ت رين األول/أكتوبر  6ااديدة املستقملة حبلول 
ــايجم        ــات  وجــب املع ــدون إذا كــان سيتســب  ــم تقــدمي البيان ــد ال ــ  الدون/صــندو  النق البن
ااديــدةا وإذا عجــ وا عــن ذلــ ، بوســعلم مواصــلة تقــدمي البيانــات باســتددام ااــداول الــيت   

املـد وعات. وكـان مـن امللـم أمهيـة  وريـة ت هـذه         تستند إىل الطبعة اخلامسة من دلير ميـ ان 
العملية اافاظ عل  قاعدة بيانـات وحيـدة مسـتقملة و ـاملة متوائمـة مـ  البيانـات التار يـة.         
ومــن  ، ت إطــار عمليــة الت ــاور، حــول البنــ  الــدون بيانــات إحصــاءات الــديون اخلارجيــة  

د إىل الطبعــة اخلامســة مــن الــدلير إىل بيانــات  الفصــلية التار يــة والراهنــة املبلــا عنــلا باالســتنا  
تســـتند إىل الطبعـــة السادســـة، باســـتددام قواعـــد التحويـــر العامـــة. و  إطـــه  االقتصـــادات  
امل اركة، اليت مل تقدم بياناهتا عل  أسـاس الطبعـة السادسـة مـن الـدلير، علـ  البيانـات احملولـة         

ااديــدة متاحــة علــ  املوقــ  التــان:  بقواعــد عامــة للحصــول علــ  موا قتــلا. وقاعــدة البيانــات
http://datatopics.worldbank.org/debt/home. 

، تقــوم كا ــة االــات امل ــتركة ت املعيــار اخلــاش لن ــر البيانــات   5103ومنــذ عــام  - 6
بــاإلبه  عــن بيانــات ديــون  ارجيــة  صــلية إىل قاعــدة بيانــات إحصــاءات الــديون اخلارجيــة   

ــدار   ــبة إلصـ ــلية. وبالنسـ ــام   الفصـ ــن عـ ــاي مـ ــر ال ـ ـــ   5102الفصـ ــات،   ــدة البيانـ ــن قاعـ إن مـ
 م ـــتركا ت املعيـــار اخلـــاش لن ـــر البيانـــات، ومنطقـــة اليـــورو، 10م ـــتركا مـــن مجلـــة  20
م اركا ت النمام العام لن ر البيانات، أبللوا عن بيانات إىل قاعـدة بيانـات إحصـاءات     03و 

ادســة مــن دليــر ميــ ان املــد وعات وو ــ  الــديون اخلارجيــة الفصــلية باالســتناد إىل الطبعــة الس
االست مار الدون. وقدمت بقية االقتصادات املبللة تقـارير عـن بيانـات الفصـر ال ـاي مـن عـام        

اســتنادا إىل الطبعـــة اخلامســـة مـــن الـــدلير،    ويلـــلا إىل بيانـــات تســـتند إىل الطبعـــة   5102
وي قاعـدة بيانـات إحصـاءات    السادسة لن رها ت إحصاءات الـديون اخلارجيـة الفصـلية. و تـ    

الديون اخلارجية الفصلية/املعيار اخلاش لن ر البيانات عل  أربعة جداول جديدة، لقيـت قبـوال   



E/CN.3/2015/25 
 

 

14-66015 5/10 

 

اقتصـادات للمـرة األوىل(،    2حسنا، ب ون االستحقاقات املتبقية قصـجمة األجـر )أبللـت عنـلا     
  املاليـة والتـد قات   اقتصـادا(، والتو يـق بـ  األو ـا     00وصات الـديون اخلارجيـة )أبلـا عنـ      

اقتصادات(، وجدول مد وعات  دمة الديون حسـب القطـا  ونـو  الصـ       2)أبللت عنلا 
ــلا  ــة    1)أبللــــت عنــ ــديون اخلارجيــ ــاءات الــ ــات إحصــ ــادات(. و تــــوي قاعــــدة بيانــ اقتصــ

الفصلية/املعيار اخلاش لن ر البيانات ااديدة عل  جـدول جديـد عـن النقـد األجـنص وتفصـير       
اقتصادا عن بيانات  ذا اادول(. وقـام عـدد مـن االقتصـادات املقدمـة       00ة )أبلا العملة احمللي

 للبهغات بتنقيح بيانات قدمت سابقا.
ــر امل ــتركة         - 1 ــة العم ــات األ ــرم ال ــريقة ت  رق ــدون واملنمم ــ  ال وسيواصــر البن

ت إحصـاءات  ت جي  امل ارك  ت النمام العام لن ر البيانات علـ  االنفـمام إىل قاعـدة بيانـا    
الديون اخلارجية الفصلية، بسبر منـلا بع ـات الصـندو  لبنـاء القـدرات ت ميـ ان املـد وعات،        

 والو   االست ماري الدون، وإحصاءات الديون اخلارجية.
 

 قاعدة بيانات البن  الدون لديون القطا  العام -باء  
اقتصـادا ) ـع     11عل  ، قدم ما يربو بقلير 5102حىت هناية ت رين ال اي/نو مرب  - 1

عــدد االقتصــادات املقدمــة لبهغــات عنــد إعــداد التقريــر األ ــجم املقــدم إىل اللجنــة اإلحصــائية( 
ــات  صــلية،         ــ  بيان ــات تل ــام. وتفــم قاعــدة البيان ــون القطــا  الع ــات دي ــات لقاعــدة بيان بيان

لقطـا  العـام   معمملا وارد من البلدان النامية/ذات األسوا  النا ئة، عـن حالـة إمجـان ديـون ا    
يانـات الفصـلية املتعلقـة هبـا:     بالقيمة االمسيـة. و يمـا يلـي نطـا  القطاعـات الـيت دقـن تقـدمي الب        

( مي انيـة ااقومـة املرك يـةا    3القطا  ااقومي العاما )ب( القطا  ااقومي املرك يا ) )أ(
مـو  القطـا    )د( املؤسسات ااقوميـة غـجم املاليـةا )هــ( املؤسسـات ااقوميـة املاليـةا )و( إ       

العام. وتتفمن قاعدة البيانات بيانات ااالة املالية حسب كـر مـن أجـر االسـتحقا  األصـلي      
وأجر االستحقا  املتبقي )القصجم األجر والطوير األجر(، موزعـة حسـب الصـ ، وكـذل      
بيانات ااالة موزعة حسب  ئة العملة )العملة احمللية والعملة األجنبية(، وحسـب مقـان إقامـة    

ــات       ا ــوب للم ــاركة ت قاعــدة بيان ــن  ــارجي(. وااــد األدش املطل ــي ودائ ــن  ل ــدائن )دائ ل
 القطا  العام هو تقدمي بيانات االة دين ااقومة املرك ية موزعة حسب نو  الص .

وسيواصــر صــندو  النقــد الــدون ت ــجي  اقتصــادات الســو  الناميــة والنا ــئة علــ      - 2
لا بع ـات الصـندو  للمسـاعدة التقنيـة ت إحصـاءات التمويـر       االنفمام إىل املبادرة، بسـبر منـ  

ااقومي وإحصـاءات ديـون القطـا  اخلـاش. وبالت ـاور مـ  املنممـات األ ـرم األعفـاء ت          
 رقة العمر امل تركة ب  الوكاالت، قام أيفا كـر مـن البنـ  الـدون وصـندو  النقـد الـدون        

بدعوة اقتصـادات أ ـرم متقدمـة النمـو لتقـدمي      ومنممة التعاون والتنمية ت امليدان االقتصادي 
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ــام.        ــون القطــا  الع ــات دي ــام إىل قاعــدة بيان ــون القطــا  ااقــومي الع ــات متاحــة عــن دي بيان
و ددت  رقة العمر امل تركة ب  الوكاالت عل   رورة التركيـ  ب ـقر  ـاش علـ  جتنـب      

 األ رم استدداملا. االزدواجية والتفارب م  مناذج اإلبه  اليت تطلب املنممات الدولية
 

 (2)مسائر املرك  امل تر  ب ون الديون اخلارجية -جيم  
يقــوم الفريــق الفرعــي للمركــ  امل ــتر  ب ــون الــديون اخلارجيــة )مصــرا التســويات   - 01

ــ        ــدان االقتصــادي والبن ــة ت املي ــدون، ومنممــة التعــاون والتنمي ــة، وصــندو  النقــد ال الدولي
وت ـمر تلــ  التلـيجمات مــا يلــي:   ينات ل يــادة تع يـ  املركــ .  الـدون( بتنفيــذ عـدد مــن التحسـ   

بالنسبة لسندات الديون، التحول مـن سـندات الـديون الدوليـة ملصـرا التسـويات الدوليـة         )أ(
قة اا مــات إىل بيانــات ســندات الــديون ت دراســة صــندو  النقــد الــدون االستقصــائية املنســ 

ــة      ــة الرمسي ــة، التحــول مــن االعتمــادات التجاري االســت مارا )ب( بالنســبة لهعتمــادات التجاري
ملنممة التعاون والتنمية ت امليدان االقتصادي إىل التمويـر التجـاري املـؤمعن عليـ  قصـجم األجـر       

 الدراسـة  ال اد بجمنا )ج( تعـدير التـواتر إىل تـواتر نصـ  سـنوي   ـيا مـ  نمـام اإلبـه  ت         
االستقصــائية املنســقة اا مــات االســت مار. وســيعرض التقريــر املتعلــق بتنفيــذ هــذه املقترحــات  
واالستعراض الذي جيري كر ثها سنوات التفا  مستوم اخلدمات للمرك  امل ـتر  ب ـون   

 .5102الديون اخلارجية  هل اجتما   رقة العمر امل تركة ب  الوكاالت ت عام 
  

 اء القدراتبن -رابعا  
واصر صندو  النقد الدون تع ي  املعايجم اإلحصائية الدولية ااديـدة مـن  ـهل مقـر      - 00

ــ  الصــعيد       ــة وحلقــات العمــر واالقــات الدراســية املنممــة عل ــدورات التدريبي الصــندو  وال
ات اإلقليمي. وكما ذعكر أعهه،  ت مواءمة مجي  املواد التدريبية م  املعـايجم ااديـدة إلحصـاء   

ــام   ــر عــ ــديون )دليــ ــديون اخل 5103الــ ــاءات الــ ــون  إلحصــ ــاءات ديــ ــر إحصــ ــة ودليــ ارجيــ
العـام(. كـذل  واصـر الصـندو  جلـوده لتحسـ  القـدرة علـ  مجـ  بيانـات الـديون             القطا 

 وجتميعلـــا ون ـــرها مـــن  ـــهل برناإـــ  للمســـاعدة التقنيـــة والتـــدريب. وت ت ـــرين ال ـــاي/ 
دريبية اليت تنمم ت املقر واليت تدوم ألربعـة أسـابي    ، أجرم الصندو  دورت  الت5103 نو مرب

ب ـون إحصـاءات الـديون اخلارجيـة املواءمـة  امــا مـ  دليـر إحصـاءات الـديون اخلارجيـة لعــام           
ــة     5103 ــدورة مــن تعــاون مســؤول  د لــون منممــات أ ــرم أعفــاء ت  رق . واســتفادت ال

__________ 

ــديون اخلارجيــة ت آذار/مــارس        (2)  ــق املوقــ  ال ــبقي للمركــ  امل ــتر  لل ــو ر مصــدرا جامعــا    5116أعطل لي
 لإلحصاءات ال املة للديون اخلارجية.
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وأمانــة القمنولــ ، واملصــرا العمــر امل ــتركة بــ  الوكــاالت )مصــرا التســويات الدوليــة، 
املرك ي األوروص، ومؤ ر األمـم املتحـدة للتجـارة والتنميـة، والبنـ  الـدون(، قـدموا عرو ـا         

ــام       ــة. وت ع ــدرج ت نطــا   ــربهتم الفني ــن    5105ب ــون موا ــي  تن ــدد م ــرور ع ــد م ، وبع
رجيـة،  السنوات، استون  صندو  النقد الدون تدريبـ  اإلقليمـي علـ  إحصـاءات الـديون اخلا     

 ا ي مر تنميم دورات ت األماكن التالية: )أ( معلد  يينا امل تر  مـ  صـندو  النقـد الـدون     
(ا )ب( حلقتـــان دراســـيتان للحســـاب الـــذي تـــديره اليابـــان 5105)كـــانون األول/ديســـمرب 

ألن ــطة  تــارة مــن أن ــطة صــندو  النقــد الــدون نممتــا للبلــدان اا ريــة مــن آســيا واحملــي     
(ا )ج( معلــد  5103ر مــن  يجــي وتايلنــد )عقــدت االقتــان ت  وز/يوليــ        ا ــاديف ت كــ 

 وســــنلا ورة )ت ــــرين األول/ التــــدريب اإلقليمــــي امل ــــتر  بــــ  صــــندو  النقــــد الــــدون 
ــوبر ــا واانـــوب   5103 أكتـ ــر  أ ريقيـ ــاد القلـــي واإلدارة املاليـــة ت  ـ (ا )د( معلـــد االقتصـ

(، حيـ  تفـمنت الـدورة أيفـا مو ـو       5103األ ريقي ت بوتسوانا )ت رين األول/أكتوبر 
( مركــ  صــندو  النقــد الــدون لهقتصــاد والتمويــر ت   ـإحصــاءات ديــون القطــا  العــاما )هــ  

ــت )أيلول/ســبتمرب    ــ    5102ال ــر  األوســ  ت القوي ــدريب امل ــتر  ب (ا )و( ومركــ  الت
عـــادة، (. وكال5102صــندو  النقــد الــدون والربازيــر ت الربازيــر )ت ــرين األول/أكتــوبر        

تعاونت املنممات األعفاء ت  رقة العمر امل تركة بـ  الوكـاالت ت هـذه الـدورات بصـورة      
تبع  عل  التقدير. ونممت دورات تدريبية وحلقـات عمـر ب ـون إحصـاءات ديـون القطـا        

ال ــراكة امل ــتركة لصــندو  النقــد الــدون مــن أجــر أ ريقيــا ت تــونس العاصــمة           العــام ت
(، وت معلـــد االقتصـــاد القلـــي واإلدارة 5102وكـــانون ال اي/ينـــاير  5103)نيســـان/أبرير 

(، وت 5103املالية ت  ـر  أ ريقيـا واانـوب األ ريقـي ت بوتسـوانا )ت ـرين األول/أكتـوبر        
(، وت إندونيسـيا  5103معلد  يينا امل تر  م  صـندو  النقـد الـدون )ت ـرين ال ـاي/نو مرب      

 (.5102) باط/ رباير 
أمانة القومنول  أيفا الدعم للبلدان ت إعـداد إحصـاءات الـديون ون ـرها،      وقدمت - 05

، 5102مــن  ــهل عقــد مــؤ رات وحلقــات عمــر إقليميــة وإقامــة أن ــطة قطريــة. وت عــام    
نممت أمانة القمنول  حلقيت عمر تـدريبيت  إقليميـت  وةسـة بـراممل تـدريب قطريـة تتعلـق        

ام نمام أمانـة القمنولـ  لتسـجير وإدارة الـديون.     بتجمي  إحصاءات الديون ون رها باستدد
وقد ننممت حلقتا العمر بالتنسيق م  املصرا املرك ي ملنطقـة  ـر  البحـر القـاريص ومعلـد      
االقتصاد القلي واإلدارة املالية ت  ر  أ ريقيا واانـوب األ ريقـي، وحفـرمها مـديرو  ـؤون      

بلـدان ت منطقـة اانـوب األ ريقـي      01بلـدا ت منطقـة البحـر القـاريص ومـن       02الديون مـن  
و ر  أ ريقيا، عل  التوان. ونممت الرباممل التدريبية لقر مـن بربـادوس، وغيانـا، وليسـوتو،     
وموزامبيق، وناميبيا. ونممت أمانة القمنول ، بالتعاون م  ومعلـد االقتصـاد القلـي واإلدارة    
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بوتسـوانا ملنطقـة اانـوب األ ريقـي     املالية ت  ر  أ ريقيا واانـوب األ ريقـي، حلقـة عمـر ت     
و ر  أ ريقيا ب ون احصاءات ديون القطا  العام. وعر ت حلقة العمر امل ـارك  بواـائ    
نمـــام أمانـــة القمنولـــ  لتســـجير وإدارة الـــديون لتجميـــ  البيانـــات واإلبـــه  و قـــا لـــدلير    

ــا       ــة عرو ــا ب ــون م ــدمت األمان ــ ، ق ــام. إ ــا ة إىل ذل ــون القطــا  الع ــي: ي إحصــاءات دي ل
اإلبه  عن إحصاءات الديون من  هل نمام أمانة القمنول  لتسجير وإدارة الـديون ت   )أ(

ــدون ت وا ــنطن       ــد ال ــة ت مقــر صــندو  النق ــديون اخلارجي ــة إلحصــاءات ال ــدورة التدريبي ال
العاصمة. وقدمت األمانة أيفا املساعدة لرببادوس وبابوا غينيا ااديدة ت و   ن رة الـديون  

ومية، ونفذت بع ات لبلدان بعينلا بتركي  عل   س  نوعية بيانات الـديون ت عـدد مـن    ااق
ــا،       ــا، وغيانـ ــا، وجامايقـ ــاغو، وت،انيـ ــداد وتوبـ ــوانا، وترينيـ ــادوس، وبوتسـ ــادات )بربـ االقتصـ
وليسوتو، وناميبيا(. وقدمت املساعدة ت إن اء إموعـة كاملـة مـن بيانـات الـديون ااقوميـة       

وحيد لقر من بربادوس، وترينيداد وتوباغو، وسي ـير، وليسـوتو. وقـدمت    ت نمام حاسوص 
أمانــة القمنولــ  املســاعدة إىل ســريهنقا عــن طريــق الــدعم االست ــاري للسياســات، وب ــون 
تطوير السو  احمللي للديون، وإىل ترينيداد وتوباغو ب ون و   دلير إجراءات متعلق بتجميـ   

مام أمانة القمنول  لتسـجير وإدارة الـديون، ولبوتسـوانا    بيانات الديون واإلبه  من  هل ن
ــديون، وملالطــا      وجــ ر  جمجــن الربيطانيــة ب ــون صــياغة اســتراتيجية متوســطة األجــر إلدارة ال

 ب ون صياغة قانون للديون ااقومية.
و يما يتعلق جبانب التجمي ، أصدرت أمانة القمنول  أحـدا طبعـة مـن نمـام أمانـة       - 03

. والطبعـة ااديـدة   5102( ت أيلول/سبتمرب 1-5 ير وإدارة الديون )الطبعةالقمنول  لتسج
مر ـق   )ب(إلحصاءات ديـون القطـا  العـاما    تتفمن ما يلي: )أ( مر ق جديد لتصدير البيانات 

لإلبــه  عــن الــديون  2ال ــقر  -تصــدير جديــد لنمــام البنــ  الــدون لإلبــه  عــن الــديون   
اشا )ج( تقارير جديدة من أجـر  سـ  الرصـد والتحليـر     اخلارجية املؤمن عليلا للقطا  اخل

للمدــاطر ت ااا مــةا )د( إبــه  املــدين  إىل البنــ  الــدون املمت ــر لقواعــد تبــادل البيانــات     
( مر ـق جديـد مصـمم للتنبـؤ بتـد قات  دمـة الـديون، مـ  مراعـاة          ـاإلحصائية والوصـفيةا )هـ  

ة لتيسـجم اإلبـه  عـن تـد قات  دمـة الـديون       األيام غجم أيـام العمـرا )و( أداة جديـدة مصـمم    
ورصيد املد ون تستبعد املبالا غجم املنصر ة   يا م  توصـيات مسـتمدة مـن األدلـةا )ز( أداة     

 لتسجير البيانات وجتميعلا عن منتجات الديون املرنة اليت تنطوي عل   يارات مدإة.
حلقـات   01والتنميـة )األونقتـاد(   وعل  حنو  اثر، أجرم مؤ ر األمم املتحدة للتجارة  - 02

إىل  5103عمــــر متصــــلة بإحصــــاءات الــــديون  ــــهل الفتــــرة مــــن ت ــــرين األول/أكتــــوبر  
ــ   ــنلهدي ،     5102ح يران/يوني ــديون، ب ــاراغوايا وإحصــاءات ال ــات، ب )التحقــق مــن البيان
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ومجلورية القونلو، وااملورية الدومينيقيـة، وغـابون، وعمـان، وبـاراغوايا و ليـر حا مـة       
العمـر  الديون، القونلو، ومجلورية القونلو الددقراطية، والسلفادور(. واستددمت ت حلقات 
والتحليـر  هذه أحدا طبعة من منوذج بناء القدرات إلحصاءات الديون ت نمام إدارة الديون 

إلحصــاءات الــديون اخلارجيــة  5103املــان، الــذي يتفــمن أحــدا املعــايجم املتصــلة بــدلير عــام 
 الديون.اءات ديون القطا  العام،  فه عن آ ر التطورات ت إال إحصاءات ودلير إحص

ات برإيـات برنـاممل   اروعل  جانب التطبيق، أعدإت هذه املعايجم تدرجييا ت آ ر إصد - 02
ــن  ــدمات          ــدان املســتفيدة م ــة للبل ــا  بصــورة منتمم ــيت تت ــان، ال ــر امل ــديون والتحلي إدارة ال

ن إصدارات الربإيـات واـائ  لإلنتـاج اااسـوص اميـ  التقـارير       الربناممل. وسي مر امل يد م
اليت حيتاج إليلا ت اإلبه  إىل قواعد بيانات الديون اخلارجيـة وديـون القطـا  العـام. وأ ـجما،      

ــامش مــن م ــاري  التعــاون التابعــة للربنــاممل اســتد    دام قواعــد البيانــات املوحــدة،  يعــ ز عــدد متن
ع  العـام واخلـاش اخلارجيـة املقفولـة وغـجم املقفولـة،  ـا ييسـر         ي مر بيانات ديـون القطـا    ا

 اإلبه  إىل قواعد بيانات إحصاءات الديون اخلارجية وديون القطا  العام.
  

ــتركة     - امسا   ــر امل ــ ــة العمــ ــبقي لفرقــ ــ  ال ــ ــة   املوقــ ــاالت املعنيــ ــ  الوكــ بــ
 املالية باإلحصاءات

ون ــر إحصــاءات  5103جيــة طبعــة عــام متابعـة لن ــر دليــر إحصــاءات الــديون اخلار  - 06
الديون اخلارجيـة الفصـلية،    ـدي  املوقـ  ال ـبقي لفرقـة العمـر امل ـتركة بـ  الوكـاالت.           

ــام    ــا  ع ــر        5102و ــهل اجتم ــت املنممــات األعفــاء بال ــقر املقت ــة العمــر، رحب لفرق
 ـبقي املعـ ز   للموق  ال بقي وتقدمت بعدد من االقتراحات ل يادة تع ي ه. وي ـمر املوقـ  ال  

لفرقة العمر  صائص سـللة االسـتعمال و ـدي ا للمعلومـات املرتبطـة بون ـطة  رقـة العمـر ت         
 .5102إال الديون. وسينمم إطه  املوق  ال بقي للفرقة قبر هناية عام 

  
 برناممل عمر  رقة العمر امل تركة ب  الوكاالت ت املستقبر -سادسا  

درجة ت برناممل عمر  رقة العمر امل تركة ب  الوكـاالت  ت مر األن طة الرئيسية امل - 01
مــا يلــي: )أ( تقريــر عــن  ويــر    5102 ــلرا واملتفــق عليــ  ت آذار/مــارس   05الــذي يــدوم 

بيانــات إحصــاءات الــديون اخلارجيــة الفصــلية اســتنادا إىل دليــر إحصــاءات الــديون اخلارجيــة    
ةا )ب( تقريـر عـن النـلمل ااديـد املتبـ       واخلطوات املقبلة من أجر زيادة امل ـارك  5103 لعام

ت عرض إحصاءات ديون القطا  العام ت قاعدة البيانات امل تركة ب  صندو  النقـد الـدون   
ومنممة التنمية والتعاون ت امليدان االقتصادي والبن  الدون بلية إتاحة قدر أكرب من املقارنـة  
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اءات الـيت يـتع  اذاذهـا لتحسـ  اإلبـه       لبيانات الديون ااقومية عـرب البلـدان، وعـن اإلجـر    
عــن إحصــاءات ديــون القطــا  العــاما )ج( اإلعــهن عــن إحصــاءات الــديونا )د( تقريــر عــن    
التحسينات املقتر  إد ا ا علـ  املركـ  امل ـتر  ب ـون الـديون اخلارجيـة واالسـتعراض الـذي         

تقريـر عـن مجـ     ( ـجيري كر ثـها سـنوات التفـا  مسـتوم اخلـدمات للمركـ  امل ـتر ا )هـ        
بيانــات االلت امــات االحتماليــة ااقوميــة العامــةا )و( تقريــر عــن تــوا ر بيانــات صــات الــديون   

 ااقوميةا )ز( تقرير عن تقييم سندات الديون ت أنممة إدارة الديون.
  

 االجتما  املقبر لفرقة العمر امل تركة -سابعا  
ــاء     - 01 ــات األعفـ ــر للمنممـ ــا  املقبـ ــد االجتمـ ــوا يعقـ ــتركة    سـ ــر امل ـ ــة العمـ ت  رقـ
ة )األونقتــاد( ت جنيــ  يــومي الوكــاالت ت مقــر منممــة األمــم املتحــدة للتجــارة والتنميــ بــ 
   .5102آذار/مارس  03 و 05
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