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  2014أيلول/سبتمبر  9في  قرار اتخذته الجمعية العامة

 ](A/68/L.57/Rev.1)اإلحالة إىل جلنة رئيسية  دون [
 

عمليووواع إةووواألة  ي لوووة متعووودأل ااطووورا  لإطوووار قوووانوني  وضووو نحوووو  - 68/304
 الديون السياألية

 
 ،إن الجمعية العامة 
2000أيلول/سـبتم   8 إىل إعـنن األمـم املتحـدة ليل،يـة، املعتمـد ي إذ تشير 

وإىل االجتمـا   (1)
 ،(2)العام الرفيع املستوى للجمعية العامة املعين باألهداف اإلمنائية ليل،ية وإىل وثيقته اخلتامية

2005إىل الوثيقـــة اخلتاميـــة ملـــ ار القمـــة العـــامل  لعـــام  وإذ تشوووير أي وووا 
، وإىل متابعـــة (3)

علقــة بالتنميــة،  ــا ي هلــ  األهــداف اإلمنائيــة ليل،يــة املت 2005نتــائم مــ ار القمــة العــامل  لعــام 
 ،(4)وغريها من األهداف اإلمنائية املت،ق عليها دوليا

الـــُ ّيســـلام فيهـــا  (5)إىل املـــ ار الـــدوي لتمويـــ  التنميـــة ووثيقتـــه اخلتاميـــة وإذ تشوووير كوووذل  
عــام واخلــاإ، وإىل مهــم د ــد املــوارد لنســت مار ال رعنصــهــو بــ ن التمويــ  بــديون لهــن  ملهــا 

مــ ار املتابعـــة الــدوي لتمويـــ  التنميــة املعـــين باســتعراء من،يـــو موافــق تراء مـــونتري  ووثيقتــه اخلتاميـــة 
املــ ر   68/204اجلمعيـة العامـة قــرار  وإىل، (6)الصـادرة باسـم إعـنن الدوحــة ب ـ ن اويـ  التنميـة

 ،2013نون األول/ديسم  كا  20
_______________ 

 .55/2القرار  (1)
 .65/1القرار  (2)
 .60/1القرار  (3)
 .60/265القرار  (4)
)من ــوراا األمــم  2002مــار  تهار/ 22-18مقريــر املــ ار الــدوي لتمويــ  التنميــة، مــونتري ، املهســي ،  (5)

 ، املرفق.1(، ال،ص  األول، القرار A.02.II.A.7املتحدة، رقم املبيع 
 .، املرفق63/239القرار  (6)

http://undocs.org/ar/A/RES/68/204
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ــــدوي  2014اوز/يوليــــه  30املــــ ر   68/279إىل قرارهــــا  وإذ تشووووير  ب ــــ ن املــــ ار ال
من،يــو موافــق تراء مــونتري   ال الــل لتمويــ  التنميــة املتــومن عقــدق مــن أجــ  مقيــيم التقــدم ا ــرز ي

 ـــيت ومع يـــ  عمليـــة متابعـــة اويـــ  التنميـــة، و ديـــد العقبـــاا واملعوقـــاا الـــُ وإعـــنن الدوحـــة، ومن
معــ ء  قيــق التايــاا واألهــداف املت،ــق عليهــا ي هلــ  اإلرــار، وكــول  اإلجــراءاا واملبــادراا 
النزمــة للتتلــى علــن هــوق املعوقــاا، ومعاجلــة القوــايا اجلديــدة والناســقة،  ــا ي هلــ  ي ســيا  

ألرـراف الـُ بـول  ي اةونـة األمـرية لتع يـ  التعـاون اإلمنـائ  الـدوي، مـع مراعـاة اجلهود املتعـددة ا
التحــوالا اجلاريــة ي ميــدان التعــاون اإلمنــائ ، وعنقــاا الــ ابت القائمــة بــ   يــع مصــادر اويــ  
التنميــــة، وأوجــــه التــــ زر بــــ  أهــــداف التمويــــ  جلميــــع األبعــــاد ال نثــــة للتنميــــة املســــتدامة، ومراعــــاة 

 ،2015 داجة إىل دعم مطة األمم املتحدة للتنمية ملا بعد عاما

ــــة املســــتدامة إىل تشووووير أي ووووا وإذ   ــــو د  الــــو  ّعقــــد مــــ ار األمــــم املتحــــدة للتنمي ي ري
وثيقتـــه اخلتاميـــة املعنونـــة إىل و  2012ح يران/يونيـــه  22إىل  20ي ال،ـــ ة مـــن  ،ال ازيـــ  ،جـــانريو

 ،(7)“املستقب  الو  نصبو إليه”
 فيــه أقــراالــو   ،2009اوز/يوليــه  9املــ ر   63/303إىل قرارهــا  كووذل   إذ تشوويرو  

الوثيقــة اخلتاميــة للمــ ار املتعلــق باألزمــة املاليــة واالقتصــادية العامليــة وم ثريهــا ي التنميــة الــو  ّعقــد 
 ،2009ح يران/يونيه  30إىل  24ي نيويورك ي ال، ة من 

اداجــــة إىل مع يــــ  االمســــا  والتنســــيق وونــــى ازدواجيــــة اجلهــــود فيمــــا يتعلــــق  وإذ تؤكوووود 
 بعملية اوي  التنمية،

بتقريــــر جلنــــة اخلــــ اء املعنيــــة باإللــــنحاا ي الن ــــام النقــــد  واملــــاي  وإذ تحوووويم ةلمووووا 
 ،(8)ال ة والست الدوي الُ دعا إىل عقدها رئيس اجلمعية العامة ي دورهتا ال 

 2003كــــــــــــانون األول/ديســــــــــــم    23املــــــــــــ ر   58/203إىل قراراهتــــــــــــا  وإذ تشووووووووووووير 
كــــــــانون   22املــــــــ ر   60/187 و 2004كــــــــانون األول/ديســــــــم    22املــــــــ ر   59/223 و

 62/186 و 2006كـــانون األول/ديســـم    20املـــ ر   61/188 و 2005األول/ديســـم  
 كـــــــانون األول/ديســـــــم   19املـــــــ ر   63/206و  2007كـــــــانون األول/ديســـــــم    19املـــــــ ر  
املـــــــــــــ ر   65/144و  2009كـــــــــــــانون األول/ديســـــــــــــم    21املـــــــــــــ ر   64/191و  2008
 2011ول/ديســـــم  كـــــانون األ  22املـــــ ر   66/189و  2010كـــــانون األول/ديســـــم   20

_______________ 

 ، املرفق.66/288القرار  (7)
(8) A/63/838. 

http://undocs.org/ar/A/RES/68/279
http://undocs.org/ar/A/RES/63/303
http://undocs.org/ar/A/RES/58/203
http://undocs.org/ar/A/RES/ 59/223
http://undocs.org/ar/A/RES/63/206
http://undocs.org/ar/A/RES/64/191
http://undocs.org/ar/A/RES/65/144
http://undocs.org/ar/A/RES/66/189
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كــــــــانون   20املــــــــ ر   68/202و  2012كــــــــانون األول/ديســــــــم    21املــــــــ ر   67/198 و
 ، 2013األول/ديسم  

دوثها هلـا عواقـى وميمـة علــن أن أزمـاا الـديون السـيادية م ـهلة يتهــرر حـ وإذ تالحو  
الّصــعد السياســ  واالقتصــاد  واالجتمــاع ، وأن عمليــاا إعــادة هيهلــة الــديون الســيادية  ــاهرة  

 م لوفة ي الن ام املاي الدوي،
يـ ال  أن عـددا مـن البلـدان الناميـة املن ،وـة واملتوسـطة الـدم  ال وإذ تالح  مو  الللو  

ك  ديونــه اخلارجيــة، دــا قــد يــنعهس ســلبا علــن التنميــة يواجــه لــعوباا ي إحــاد حــ  دائــم مل ــا 
 املستدامة ي مل  البلدان،

بـ ن التصـد  مل ـاك  الـديون السـيادية الـُ مواجههـا البلـدان الناميـة جـ ء  هـام  وإذ تسلم 
 من التعاون الدوي،

مــا لت ،يــد الــدين، الــو  يــتم علــن أســا  كــ  حالــة علــن حــدة، مــن أ يــة  وإذ تؤكوود 
لناميــة،  ــا ي ــمله مــن إلتــاء للــديون، حســى االقتوــاء، وإعــادةا هليهلــة الــديون كــ دام  للبلــدان ا

 لتجنى أزماا الديون وإدارهتا،
ضـــرورة الســـع  إىل إرســـاء سياســـاا وقائيـــة مســـ ولة للتصـــد  ليزمـــاا  وإذ تؤكووود أي وووا 

 املالية بتية  س  س،افية الّن م املالية الورنية واستدامتها،
ق الســـياد  لهـــ  دولـــة ي أن معيـــد هيهلـــة ديووـــا الســـيادية، وهـــو ادـــق بـــاد وإذ تسووولم 

 الو  ينبت  أال معطله أو معرقله أ  مدابري مت وها دول أمرى،
بـــ ن مســـاع  الــدول إلعـــادة هيهلـــة ديووــا الســـيادية ينبتـــ  أال  بطهـــا  وإذ تسوولم أي وووا 

املت صصـــة مـــن قبيـــ  الصـــناديق يعرقلهـــا الـــدائنون التجـــاريون،  ـــا ي هلـــ  لـــناديق االســـت مار  أو
التحورية، الوين يسـعون إىل سـراء ديووـا املتع ـرة ي األسـوا  ال انويـة ب سـعار غ،وـة للتايـة وعلـن 

 سبي  املواربة له  يطالبوا بالسداد الهام  هلا ع  سب  التقاض ، 
وغـري  أن دائين القطا  اخلـاإ الـوين لولـون الـديون السـيادية ألـبحوا ك ـريينتالح  وإذ  

معروف  ومـن الصـعى التنسـيق بيـنهم وأن هنـاك  موعـة متنوعـة مـن أدواا الـدين ورائ،ـة عريوـة 
مــن اجلهــاا امل ولــة ســلطة إلــدار الــدين، وهــو مــا حعــ  إعــادة هيهلــة الــديون الســيادية عمليــة 

 معقدة،
مــ ار قمــة ر ســاء ال ــواغ  الــُ أّعــر  عنهــا ي اإلعــنن الصــادر عــن  أي وواتالحوو   وإذ 

مــن أجــ  ن ــام عــامل  جديــد ”عــن موضــو  والصــ  الــو  ّعقــد  77 ــــول وحهومــاا  موعــة الد
 15و  14ي ســــانتا كــــروز د  الســــيريا، دولــــة بولي،يــــا املتعــــددة القوميــــاا، ي  “للعــــيك الهــــرم

http://undocs.org/ar/A/RES/ 67/198
http://undocs.org/ar/A/RES/68/202
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2014ح يران/يونيــه 
وب ن ــطتها  “الصــناديق االنتهازيــة”مــن ســواغ  متعلــق  ــا ّيســمن   ، وهــ(9)

الــُ يتلــى عليهــا رــابع املوــاربة، دــا ي ــه  هتديــدا جلميــع عمليــاا إعــادة اهليهلــة الــُ مــتم ي 
 املستقب  لديون البلدان النامية واملتقدمة النمو علن السواء،

املبــادراا الــُ جــرا دراســتها ي إرــار امل سســة الدوليــة للتنميــة  وإذ ت وو  فووي ااةتبووار 
الصــناديق ”وي لــندو  النقــد الــدوي مــن أجــ  مواجهــة أن ــطة مــا ّيســمن  التابعــة للبنــ  الــدوي

، وكان من ضمن أهدافها منع هـوق الصـناديق مـن التهسـى مـن الـدعاوى الـُ مقيمهـا “االنتهازية
خيــ   دــاملواجهــة أعبــاء هــوق الــدعوى ضــد البلــدان املدينــة الــُ موــطر لتحويــ  اله ــري مــن مواردهــا 

 هيهلة الديون،بالترء من عملياا إعادة 
، 2003ي  لة أمـور إىل العمـ  الـو  قـام بـه لـندو  النقـد الـدوي ي عـام  وإذ تشير 

بـــدعم مـــن اللجنــــة الدوليـــة لل ــــ ون النقديـــة واملاليــــة، لصـــياغة مقــــ   ب ـــ ن تليــــة إلعـــادة هيهلــــة 
 الديون السيادية،

ي  املســـ ول  الـــُ املبــادا املتعلقـــة بت ـــجيع اإلقـــراء واالقـــ اء الســـيادأ يـــة  وإذ تؤكووود 
، وهتــدف إىل التقليــ  مــن 2011أيار/مــايو  4ألــدرها مــ ار األمــم املتحــدة للتجــارة والتنميــة ي 

ســيو  أزمـــاا الـــديون الســـيادية ومنـــع حـــدول حـــاالا االســـتدانة الـــُ ال لهـــن  ملهـــا وا اف ـــة 
،يـــة، مـــن مـــنل علـــن معـــدل منـــو اقتصـــاد  ثابـــ  واملســـاعدة علـــن  قيـــق األهـــداف اإلمنائيـــة ليل

 م جيع االق اء السياد  املس ول،
ضــــرورة االســــتمرار ي معاجلــــة مــــوارن الوــــعد وأوجــــه االمــــتنل الــــُ  وإذ تؤكوووود أي ووووا 

 مع   الّن م وضرورة بول اجلهود املتواللة من أج  إلن  الن ام املاي الدوي ومع ي ق،
لـــه إرـــار قـــانوي ســـليم لتيســـري أن الن ـــام املـــاي الـــدوي ال يتـــوافر  وإذ تالحووو  مووو  الللووو  

إعــادة هيهلــة الــديون الســيادية بصــورة من مــة لهــن التنبــ  مــا، وهــو مــا ي يــد مــن ارم،ــا  مهــاليد 
 عدم االمت ال،

بوـرورة إن ــاء إرـار قـانوي ييســر إعـادة هيهلـة الــديون السـيادية بصـورة من مــة،  وإذ تلور 
ون إحـــاد ا،ـــ اا م يـــد ب ـــه  غـــري ويســـما باســـتعادة مقومـــاا الســـنمة والقـــدرة علـــن النمـــو د

مقصـــود مـــن غـــارر عـــدم االمت ـــال، ويهـــون رادعـــا  ي ـــين الـــدائن  عـــن  ريـــ  إجـــراءاا التقاضـــ  
 ون إليها أثناء الت،اوء علن إعادة هيهلة الديون، ـ  املعِطلة الُ قد يلج

_______________ 

(9) A/68/948.املرفق ، 
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زمـاا ي هوا السـيا  أ يـة إرسـاء  موعـة واضـحة مـن املبـادا متنـاول إدارة األ وإذ تؤكد 
املاليـــة وحلاهـــا وم مـــو ي االعتبـــار إلـــ ام دائـــين القـــروء الســـيادية بالتصـــرف  ســـن نيـــة وبـــرو  مـــن 

 ديون الدول السيادية،من يم التعاون من أج  التول  لتوافق لآلراء ب  ن إعادة 
بــ ن عمليـــاا إعــادة هيهلــة الـــديون ينبتــ  أن يهــون عنصـــرها األساســ  هـــو  وإذ تسوولم 

داد ادقيقيــة حــت ال مــ د  إىل اإلضــرار بــالنمو االقتصــاد  و ســاع  إ ــاز  ديــد إمهانــاا الســ
األعمـــال غـــري املهتملـــة ي ســـيا  األهـــداف اإلمنائيـــة ليل،يـــة وأهـــداف التنميـــة املســـتدامة ومطــــة 

 ،2015التنمية ملا بعد عام 
ادة أن التطــوير التــدرح  للقــانون الــدوي ومدوينــه أمــران ضــروريان ي ســيا  إعــ وإذ تؤكوود 

هيهلـــة الـــديون الســـيادية بتيـــة جعـــ  هـــوق العمليـــة وســـيلة أك ـــر فعاليـــة لتن،يـــو األهـــداف واملبـــادا 
 الواردة ي مي ا  األمم املتحدة ومع يم أ ية دورها ي العنقاا ب  الدول،

علــــن األ يــــة اخلالــــة الــــُ يتســــم مــــا إحــــاد حــــ  فعــــال وســــام  ودائــــم  تشوووودأل - 1 
البلــدان الناميــة وهلــ  مــن أجــ  مع يــ  منوهــا االقتصــاد  ومنميتهــا  وحِســن التوقيــ  مل ــاك  ديــون

 ال امل  للجميع؛
إىل مه يـــد اجلهـــود الراميـــة إىل ونـــى أزمـــاا الـــديون مـــن مـــنل مع يـــ   تووودةو - 2 

التولــ  بتيــة اةليــاا املاليــة الدوليــة ملنــع ن ــو  األزمــاا وحلهــا، بالتعــاون مــع القطــا  اخلــاإ و 
 دلول مقبولة للجميع؛

واإلجـراءاا جبميع الـدول األعوـاء و ن ومـة األمـم املتحـدة الـاه التـدابري  تهيب - 3 
املناسبة لتن،يو االلت اماا واالم،اقاا والقراراا الصادرة عن املـ اراا الرئيسـية ومـ اراا القمـة الـُ 

مـــ  الـــدين علـــن  الناميـــة معقـــدها األمـــم املتحـــدة، وال ســـيما مـــا يتعلـــق منهـــا  ســـ لة قـــدرة البلـــدان 
 ؛اخلارج ، ومدعو م سساا بريتون وودز والقطا  اخلاإ إىل القيام بول 

بــاألدوار الــُ موــطلع مــا األمــم املتحــدة وامل سســاا املاليــة الدوليــة، وفقــا  تسوولم - 4 
لواليــة كــ  منهــا، وم ــجعها علــن موالــلة دعــم اجلهــود العامليــة الراميــة إىل  قيــق التنميــة املســتدامة 

 ائم مل هلة ديون البلدان النامية؛ وإحاد ح  د
، دورهتــا التاســعة والســت  مــنلعلــن ســبي  األولويــة  موــع وأن معتمــدن ألوورر ت - 5 

عمليــاا إعــادة هيهلــة ل متعــدد األرــرافإرــارا قانونيــا  عــن رريــق عمليــة م،ــاوء حهوميــة دوليــة،
ملــــاي الــــدوي واســــتقرارق زيــــادة فعاليــــة الن ــــام اموميــــا  جلملــــة أمــــور منهــــا  وهلــــ  الــــديون الســــيادية،

التنميـــة بلـــو  و املطـــرد ال ـــام  املنصـــد نمـــو االقتصـــاد  ، و قيـــق الوالقـــدرة علـــن التنبـــ  باواهامـــه
 ؛وفقا  لل روف واألولوياا الورنية ،املستدامة
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 ب ـــ ن نــــ  إجـــراء امل،اوضـــاا ادهوميــــة الدوليـــةأن  ــــدد ررائـــق  أي وووا  تلووورر  - 6 
قبـــ   واعتمـــادق ي اجلـــ ء الرئيســـ  مـــن دورهتـــا التاســـعة والســـت ، فاملتعـــدد األرـــرااإلرـــار القـــانوي 

 .2014عام واية 
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