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  قرار اختذته اجلمعية العامة

  
  ])A/67/435/Add.3( على تقرير اللجنة الثانية ناءب[

  

  القدرة على حتمل الدين اخلارجي والتنمية  - ٦٧/١٩٨
  

  ،اجلمعية العامةإن   

 ٢٠٠٣ديــــــسمرب /كـــــانون األول  ٢٣ املــــــؤرخ ٥٨/٢٠٣ إىل قراراـــــا  إذ تـــــشري   
ــؤرخ ٥٩/٢٢٣ و ــانون األول ٢٢ املـ ــسمرب /كـ ــؤرخ ٦٠/١٨٧ و ٢٠٠٤ديـ ــانون  ٢٢ املـ كـ

 ٦٢/١٨٦  و٢٠٠٦ديــسمرب /كــانون األول ٢٠ املــؤرخ ٦١/١٨٨  و٢٠٠٥ديــسمرب /األول
ــسمرب/ كــانون األول١٩املــؤرخ  ــؤرخ ٦٣/٢٠٦  و٢٠٠٧ دي ــسمرب /كــانون األول ١٩ امل دي
ــؤرخ ٦٤/١٩١  و٢٠٠٨ ــانون األول٢١ املـ ــسمرب/ كـ ــؤرخ ٦٥/١٤٤  و٢٠٠٩ ديـ  ٢٠ املـ

  ،٢٠١١ديسمرب / كانون األول٢٢ املؤرخ ٦٦/١٨٩ و ٢٠١٠ديسمرب /كانون األول

 ســـبتمرب/أيلـــول ٨ املعتمـــد يف ،إىل إعـــالن األمـــم املتحـــدة لأللفيـــة  أيـــضا وإذ تـــشري  
ــام  )١(٢٠٠٠ ــاع الع ــة     وإىل االجتم ــة العام ــستوى للجمعي ــع امل ــينالرفي ــة  ب املع ــداف اإلمنائي األه

  ،)٢(اخلتامية وثيقتهإىل لأللفية و

  ،)٣(٢٠٠٥الوثيقة اخلتامية ملؤمتر القمة العاملي لعام  إىل وإذ تشري كذلك  

 وإىل إعــالن الدوحــة )٤( إىل املــؤمتر الــدويل لتمويــل التنميــة ووثيقتــه اخلتاميــةوإذ تــشري  
الوثيقة اخلتامية ملؤمتر املتابعة الدويل لتمويل التنمية املعين باسـتعراض تنفيـذ       :بشأن متويل التنمية  
  ،)٥(توافق آراء مونتريي

_______________ 

 .٥٥/٢القرار  )١(
  .٦٥/١القرار  )٢(

 .٦٠/١القرار  )٣(
منـشورات األمـم    (٢٠٠٢مـارس  / آذار٢٢-١٨تقرير املؤمتر الدويل لتمويل التنمية، مونتريي، املكـسيك،         )٤(

  .، املرفق١، الفصل األول، القرار )A.02.II.A.7املتحدة، رقم املبيع 

  .، املرفق٦٣/٢٣٩القرار  )٥(
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إىل املؤمتر املتعلق باألزمة املالية واالقتصادية العاملية وتأثريها يف التنميـة           أيضا  إذ تشري   و  
  ،)٦(وإىل وثيقته اخلتامية

إىل مؤمتر األمم املتحـدة الرابـع املعـين بأقـل البلـدان منـوا وإىل إعـالن               وإذ تشري كذلك      

  ،)٧( لصاحل أقل البلدان منوا٢٠٢٠-٢٠١١اسطنبول وبرنامج عمل العقد 

يف ريـو دي جـانريو،     الـذي عقـد    لتنميـة املـستدامة   األمم املتحـدة ل   مؤمتر   إىل   وإذ تشري   

ــن   ــرة مـ ــل يف الفتـ ــران٢٢ إىل ٢٠الربازيـ ــه / حزيـ ــة  ٢٠١٢يونيـ ــة املعنونـ ــه اخلتاميـ  وإىل وثيقتـ

  ،)٨(“املستقبل الذي نصبو إليه”

 املتعلـق  ٢٠٠٣ يونيـه /حزيـران  ٢٣ بـاء املـؤرخ      ٥٧/٢٧٠إىل قرارهـا      أيضا وإذ تشري   

التنفيذ واملتابعة املتكاملني واملنسقني لنتـائج املـؤمترات الرئيـسية ومـؤمترات القمـة الـيت تعقـدها                   ب

   يف امليدانني االقتصادي واالجتماعي،األمم املتحدة

 املتعلــق ٢٠٠٦ هيونيــ/حزيــران ٣٠ املــؤرخ ٦٠/٢٦٥إىل قرارهــا   كــذلكوإذ تــشري  

 مبـا يف ذلـك األهـداف اإلمنائيـة       ، املتعلقـة بالتنميـة    ٢٠٠٥عـام   تابعة نتائج مؤمتر القمة العـاملي ل      مب

  لأللفية وغريها من األهداف اإلمنائية املتفق عليها دوليا،

 تــشرين ٢٥ اللجنــة الثانيــة يف عقــدا اخلاصــة الــيت املناقــشة مــع التقــدير تالحــظوإذ   

الــدروس : هيكلتــهاأزمــات الــديون الــسيادية وإعــادة ”موضــوع  بــشأن ٢٠١٢أكتــوبر /األول

  ،)٩(“ الديونلتسويةواقتراحات لوضع آليات  املستفادة

 أمهيـة   تؤكد على أن القدرة على حتمل الدين أمر أساسي لدعم النمو، وإذ             وإذ تشدد   

القدرة علـى حتمـل الـدين وفعاليـة إدارة الـدين يف اجلهـود الراميـة إىل حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة                    

ــة لأللفيــة،، مبــا فيهــا األهــدا  والدوليــةالوطنيــة ــا أزمــات الــديون  وإذ تــسلم بــأن ف اإلمنائي غالب

 تتبعهـا  وغالبـا مـا  ، املنـتج  فرص العمـل واالسـتثمار       ومضرة بأمور منها   باهظة التكلفة كون  ت ما

ــام   ــاق الع ــضات يف اإلنف ــها  ختفي ــيم،  يف جمــاالت من ــصحة والتعل ــؤثر ال ــا ي ــشكل خــاص  مم  يف ب

  والضعفاء، الفقراء
_______________ 

  .، املرفق٦٣/٣٠٣القرار  )٦(

 ٢٠١١مــايو / أيـار ١٣-٩ين بأقــل البلـدان منـوا، اسـطنبول، تركيـا،     تقريـر مـؤمتر األمـم املتحـدة الرابـع املعـ       )٧(
(A/CONF.219/7)الفصالن األول والثاين ،. 

  .، املرفق٦٦/٢٨٨القرار  )٨(

هل هناك ثغرات يف اهليكـل  ”) أ: ( التالية الفرعية  اللجنة الثانية املواضيع   عقدا اخلاصة اليت    املناقشةتناولت   )٩(
) ج(؛ “ املاضــيةالــديون مــن أزمــات املــستفادةالــدروس ”) ب (؛“عــادة هيكلــة الــديون؟املــايل الــدويل املعــين بإ

 .“ الديوناليت ميكن إنشاؤها لتسويةلية اآلمسات ”
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 هـذا   يفال بـد  عـن تنميتـه، وأنـه    مـسؤول يف املقـام األول  لـد  أن كل ب تعيد تأكيد   وإذ    

دور السياسات واالسـتراتيجيات اإلمنائيـة الوطنيـة، مبـا يف           أمهية   على   التشديد الصدد من إعادة  

 بــضرورة تــسلمحتقيــق التنميــة املــستدامة، وإذ يف يــسري منــها يف جمــال إدارة الــدين،  ذلــك مــا

هــود املبذولــة لتحقيــق األهــداف اإلمنائيــة واحلفــاظ علــى  ، مبــا فيهــا اجلإكمــال اجلهــود الوطنيــة

 بربامج وتدابري وسياسات عاملية داعمة ترمي إىل توسيع نطاق فـرص            القدرة على حتمل الدين،   

تــويل الــسلطات لبلــدان الناميــة، مــع مراعــاة الظــروف الوطنيــة وكفالــة احتــرام لالتنميــة املتاحــة 

  جيات والسيادة الوطنية،ستراتياالالوطنية زمام األمور واحترام 

 املؤسـسات املتعـددة األطـراف، مبـا يف ذلـك       تواصـل أن ضرورةتعيد أيضا تأكيد    وإذ    

يف  هـام،  االضـطالع بـدور  ،  املعنيـة نظومة األمم املتحدة واملنظمات األخـرى       الكيانات التابعة مل  

  ،يهاعل افظةواحمل  القدرة على حتمل الدينبناء والية كل منها، يف مساعدة البلدان على ضوء

 أن القدرة على حتمل الدين تتوقف علـى تـضافر عوامـل كـثرية علـى               تكرر تأكيد وإذ    

، عنـد حتليـل القـدرة علـى حتمـل          تشدد على ضرورة االستمرار   إذ  الصعيدين الدويل والوطين، و   

، مثـل   يف مراعاة الظـروف اخلاصـة لكـل بلـد واألثـر املترتـب علـى الـصدمات اخلارجيـة                الدين،

  االقتصادية العاملية،واألزمة املالية ليت جنمت عن الصدمات ا

ال تزال تـؤثر سـلبا       األزمة املالية واالقتصادية العاملية    أن    من وإذ تعرب عن بالغ القلق      

حمفوفــة  حرجــةرحلــة ال يــزال ميــر مب التنميــة، وإذ تــدرك أن االقتــصاد العــاملي بــصفة خاصــة يف

واتـساع  الية وأسواق السلع األساسية العاملية      ، تشمل اضطراب األسواق امل    هبوط كبري مبخاطر  

وإذ تؤكـد   االنتعـاش االقتـصادي علـى الـصعيد العـاملي،           الـيت ـدد    نطاق ضائقات املالية العامـة    

النظـام املـايل     تـشوب اليت  العامة  معاجلة مواطن الضعف وأوجه االختالل       االستمرار يف ضرورة  

وإذ تـسلم بـأن أي تفـاقم     وتعزيـزه،   إصـالحه الراميـة إىل    الدويل وضرورة مواصلة بذل اجلهـود       

آلثار السلبية النامجـة عـن األزمـة املاليـة واالقتـصادية العامليـة سـيعرض قـدرة البلـدان الناميـة                   يف ا 

  على حتمل الدين للخطر،

ــة  بذ تــسلموإ    الــوطين واإلقليمــي كــل مــن الــصعيد علــى  والتعــاون اجلهــودبــذل أمهي
إذ تقـر بـأن آثـار     ن األزمـة املاليـة واالقتـصادية العامليـة، و          للتحديات الناشئة ع   للتصديوالدويل  

 حتقيــق يفالتقــدم احملــرز  قــد تفــضي إىل تقــويض    و مــستمرةال تــزالالتنميــة  يفاألزمــة هــذه 
 القـدرة علـى     ، وتنال من   األهداف اإلمنائية لأللفية   فيهااملتفق عليها دوليا، مبا     األهداف اإلمنائية   

  االقتـصاد تأثريهـا يف  ها منـ بطـرق لدان، وال سيما البلـدان الناميـة،     بال العديد من حتمل الدين يف    
زيــــادة االقتــــراض مــــن أجــــل ختفيــــف اآلثــــار  واإليــــرادات احلكوميــــة وضــــرورة احلقيقــــي 

  لألزمة، السلبية
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ــضا    ــسلم أي ــ وإذ ت ــف عــبء   امب ــديونلتخفي ــى حــدة،     ال ــة عل ــى أســاس كــل حال  عل
نـع أزمـة    بوصـفهما أداتـني مل     ،يكلـة الـديون    وإعـادة ه   ، حسب االقتضاء،  إلغاء الديون يشمل   مبا

 األزمــة املاليــة واالقتــصادية العامليــة يف  ريأثتــلتخفيــف مــن  وإدارــا، مــن دور مهــم يف االــديون
  البلدان النامية،

 يف تعبئـة التمويـل مـن أجـل           رؤوس األمـوال اخلاصـة     دور تدفقات ب تسلم كذلك وإذ    
املفرطـة لـرؤوس األمـوال يف األجـل         تـدفقات   ال التحديات اليت تنطوي عليها   وإذ تؤكد   التنمية،  

ــة القــصري إىل ال ــدين، ا قــدرمبــا يف ذلــك ،  كــثري مــن البلــدان النامي  وإذ تــشجع علــى حتمــل ال
التــدابري التحوطيــة علــى مــستوى االقتــصاد الكلــي املتاحــة  ومــساوئ فوائــدمواصــلة اســتعراض 

  ، رؤوس األموالاتللتخفيف من تأثري تقلب تدفق

ــقالن وإذ تعــرب عــ    ــدان املنخفــضة عــددا مــن ن أل قل ــدخل  واملتوســطة البل واجــه ي ال
  حتديات يف خدمة ديونه،

ألنه رغم اجلهود الدولية املبذولة، ال تزال بلدان كثرية مـن    وإذ تعرب عن بالغ القلق        
الديون وتصنف، وفقا إلطار تقييم القدرة على حتمـل الـديون،            وطأةأقل البلدان منوا تعاين من      

  ان العاجزة عن تسديد الديون أو املعرضة بشدة خلطر العجز عن تسديد الديون، البلدمن

واملبـادرة  البلـدان الفقـرية املثقلـة بالـديون         املبـادرة املتعلقـة ب     أن   مع التقدير  وإذ تالحظ   
ختفيـف عـبء   سـامهت يف   واجلهـات املاحنـة الثنائيـة    عـبء الـديون  تخفيـف  لاملتعـددة األطـراف   

البلـدان  املبـادرة املتعلقـة ب   يف إطـار  اإلجنـاز  نقطـة  بلـغ  بلـدا  ٣٤كاهـل  بشكل كـبري عـن       الديون
الــذي كانــت يف أمــس احلاجــة إليــه  ختفيــف عــبء الــدين أدى إىلممــا الفقــرية املثقلــة بالــديون، 

وإذ تعـرب يف   يف جمال اخلـدمات االجتماعيـة،   ومكنها من إعادة ختصيص املوارد لالستثمارات   
أـا  علـى  تـزال تـصنف   جتاوزت نقطة اإلجنـاز ال  اليت  البلدان   ألن بعض   القلق الوقت نفسه عن  

ديون لـ  تراكمـا جديـدا  تجنـب   ت وال بـد هلـا أن      الـديون    معرضة بشدة خلطر العجـز عـن تـسديد        
  ،أعبائها ميكن حتمل ال

  بتـصديرها  لبلـدان الناميـة   ا الـيت ـتم   لسلع واخلدمات   ا بأن تعزيز وصول     واقتناعا منها   
  على حتمل الدين،تلك البلدان  كبري يف قدرة إىل األسواق يسهم بشكل

  ؛)١٠( بتقرير األمني العاميط علماحت  - ١  

يف إجيــاد حــل فعــال شــامل دائــم  الــيت يتــسم ــا  علــى األمهيــة اخلاصــة تــشدد  - ٢  

  ؛تهاملشاكل ديون البلدان النامية من أجل تعزيز منوها االقتصادي وتنميالوقت املناسب 

_______________ 

)١٠( A/67/174.  
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مليات اإلقراض واالقتراض علـى حنـو مـسؤول، وتـشدد            أمهية أن تتم ع    تؤكد  - ٣  

 القـدرة  تعـذر فيهـا  تعلى وجوب تقاسـم الـدائنني واملـدينني املـسؤولية عـن منـع نـشوء حـاالت                  

ــى ــون وودز ومــصارف      عل ــدول األعــضاء ومؤســسات بريت ــشجع ال ــدين، وت ــة حتمــل ال  التنمي

ــا      ــددة األطــراف واجله ــة املتع ــن املؤســسات املالي ــا م ــة وغريه ــة اإلقليمي ــى مواصــلة ت املعني  عل

مبـادرة مـؤمتر األمـم      مجلـة مـن املبـادرات منـها         يف إطـار    اجلارية حول هذا املوضـوع      املناقشات  

  ؛على حنو مسؤولني اإلقراض واالقتراض السياديلتشجيع  املتحدة للتجارة والتنمية

بالدور الذي يؤديه إطار القـدرة علـى حتمـل البلـدان املنخفـضة الـدخل                 تسلم  - ٤  

ن الذي اشترك يف وضعه صندوق النقد الدويل والبنك الدويل يف توجيـه القـرارات املتعلقـة     للدي

ــى         ــشجع عل ــة األخــرية، وت ــار يف اآلون ــا باســتعراض اإلط ــراض، وحتــيط علم ــاالقتراض واإلق ب

مواصلة استعراض اإلطار املذكور بصورة دورية علـى حنـو علـين وشـفاف، مبـشاركة تامـة مـن          

  ؛ة واملقرضةاحلكومات املقترضجانب 

 ضــرورة عــدم اســتخدام أي مؤشــر مبفــرده للتوصــل إىل أحكــام  تكــرر تأكيــد  - ٥  

 بـضرورة يف هـذا الـصدد، مـع اإلقـرار     تـدعو  علـى حتمـل الـدين، و    بلـد بعينـه     ائية بشأن قـدرة     

ــدويل       ــك ال ــدويل والبن ــد ال ــة، صــندوق النق ــة للمقارن  إىل أن اســتخدام مؤشــرات شــفافة وقابل

  مـواطن الـضعف اهليكلـي لـدى البلـدان      لقـدرة علـى حتمـل الـدين مراعـاة         ل يف تقييمهما    يواصال

 والـتغريات يف  والرتاعـات الكـوارث الطبيعيـة   عـن  لتغريات اجلوهريـة النامجـة، يف مجلـة أمـور،       وا

ــى الــصعيد العــاملي أو   ــادل التجــاري، و  توقعــات النمــو عل ــسبة  خبيف معــدالت التب إىل اصــة بالن

إىل  تأثري التطـورات يف األسـواق املاليـة، و   وعنلسلع األساسية،  ى ا اليت تعتمد عل  لبلدان النامية   ا

  إىل الدول األعضاء باستخدام األطر املناسبة؛ معلومات بشأن هذه املسألة أن يقدما

علـى حتمـل الـدين علـى املـدى الطويـل تتوقـف علـى مجلـة           القـدرة    بـأن    تسلم  - ٦  

ــة، والتوقعــات املتعلقــة بــصادرات   أمــور منــها النمــو االقتــصادي وتعبئــة املــوارد احملليــة   والدولي

البلـدان املدينــة، وإدارة الـدين علــى حنــو مـسؤول، واتبــاع سياســات سـليمة يف جمــال االقتــصاد     

ــي، ــفافة وفعالــة    الكل ــة ش ــر تنظيمي ــشاكل اإلمنائيــة      ، ووضــع أط ــى امل ــب عل والنجــاح يف التغل

  ؛مية للتنمؤاتيةفهي تتوقف على يئة بيئة دولية اهليكلية، ومن مث 

ــأيــضا تــسلم   - ٧   ــيت   ا تعــدد أبعــاد ضخامة وب ــة ال ــة واالقتــصادية العاملي ألزمــة املالي

ــدان      ــن البل ــد م ــديون يف العدي ــسب ال ــدهور حــاد يف ن ــسببت يف ت ــةت  وتؤكــد ضــرورة  ، النامي

االستمرار يف مساعدة البلدان النامية على جتنـب تـراكم الـديون الـيت ال تـستطيع حتملـها للحـد           

املوارد اإلضـافية الـيت   بـ وحتـيط علمـا يف هـذا الـصدد      أزمـة ديـون أخـرى،    من خطـر الوقـوع يف   

املتعـددة األطـراف،   مـصارف التنميـة   صندوق النقد الدويل وومنذ بدايتها   خالل األزمة    أتاحها
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الـدخل  نخفـضة   للبلـدان امل  مـنح   يف شـكل     و ةميـسر بـشروط   التمويـل    تـوفري مواصلة  دعو إىل   تو

  ة؛األزم آلثارالتصدي لتمكينها من 

ــ  - ٨   ــا األمــم املتحــدة واملؤســسات املاليــة  تــضطلع  بــاألدوار الــيت سلم كــذلكت

النمـو املطـرد الـشامل      دعم اجلهـود العامليـة الراميـة إىل حتقيـق           لـ الدولية، وفقا لوالية كـل منـها،        

 وتـشجعها   والقدرة علـى حتمـل الـدين اخلـارجي يف البلـدان الناميـة،             التنمية املستدامة   املنصف و 

 القيــام بــذلك، بوســائل منــها الرصــد املتواصــل للتــدفقات املاليــة العامليــة واآلثــار   لةعلــى مواصــ

  ؛الصدد املترتبة عليها يف هذا

 علـــى ضـــرورة تنـــسيق الـــسياسات الراميـــة إىل تعزيـــز متويـــل الـــديون تـــشدد  - ٩  

وتـشري يف هـذا الـصدد إىل التحـسن الـذي طـرأ       ن وإعـادة هيكلـة الـديون،    ووختفيف عبء الدي 

ار اإلقراض لصندوق النقد الدويل، من خالل مجلة أمور منها تبسيط الـشروط ووضـع              على إط 

صــكوك أكثــر مرونــة، مــن قبيــل ائتمانــات الــسيولة واالئتمانــات التحوطيــة، يف حــني تالحــظ   

 االقتـصادية ال مـربر    للـدورات  ة شـروط مـساير    اجلاريـة مـن أي     الربامج اجلديـدة و    ضرورة خلو 

مرنــة  تقــدمي مــساعدات تعــددة األطــراف علــى املــضي قــدما يف املالتنميــةهلــا، وحتــث مــصارف 

بـشكل  مـساعدة البلـدان الناميـة    وبشروط ميسرة تدفع مقدما وبصورة عاجلة يكون من شأا          

ــة إىل حتقيــق   إطــار يفكــبري وســريع علــى ســد ثغــرات التمويــل الــيت تواجههــا     جهودهــا الرامي

وعلـى حتمـل   علـى االسـتيعاب   لك البلدان تكل من قدرات أخذ مع األهداف اإلمنائية لأللفية،    

  ؛ يف االعتبارالدين

ــدويل   تالحــظ  - ١٠   ــد ال ــام صــندوق النق ــاء قي ــدان ا بإعف ــدخل  امللبل ــن نخفــضة ال م

اإلقـراض  تمويـل مـن مرافـق       الفائـدة علـى     دون  يف شـكل مـدفوعات      الفوائد املترتبة على الدين     

مرافـق  خـدمات    متديـد نظـر يف إىل الصندوق الـ  وتـدعو ، ٢٠١٢  عـام  حىت اية  بشروط ميسرة 

  ؛٢٠١٢إىل ما بعد عام نخفضة الدخل اإلقراض بشروط ميسرة للبلدان امل

 أخــري، علــى كحــللتفــاوض، إىل ا أن البلــدان ميكــن أن تــسعى تالحــظ أيــضا  - ١١  

اتفاقـات بـني املـدينني والـدائنني     إلبـرام  أساس كل حالة على حدة ومن خـالل األطـر القائمـة،     

 ختفيف اآلثار الـسلبية لألزمـة وحتقيـق         علىمن أجل املساعدة    بصفة مؤقتة   ن   جتميد الديو  بشأن

  الكلي؛  االقتصاد يفاالستقرار

 التقدم احملـرز يف إطـار املبـادرة املتعلقـة بالبلـدان الفقـرية املثقلـة        تالحظ كذلك   - ١٢  

القلـق  ن، وتعرب يف الوقت نفسه عن       وبالديون واملبادرة املتعددة األطراف لتخفيف عبء الدي      

 هـاتني  ، وتـدعو إىل تنفيـذ  اإلجنـاز  بعد نقطـة اختـاذ القـرار أو نقطـة          تبلغمن أن بعض البلدان مل      

 يف الوقــت املناســب وإىل مواصــلة تقــدمي الــدعم إىل البلــدان املــستوفية  علــى حنــو تــاماملبــادرتني 
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البلـدان  ب تعلقـة  امل بـادرة امل يف إطـار     املـضطلع ـا    إجناز العمليـة     يزال يتعني عليها   اليت ال لشروط  ل

 علــى الــسواء، علــى الوفــاء الدائنــة واملدينــةالفقــرية املثقلــة بالــديون، وتــشجع مجيــع األطــراف، 

ن؛و يف أسرع وقت ممكن بغية إجناز عملية ختفيف عبء الديابالتزاما  

ــديون وتــشجع تلــك     ترحــب  - ١٣   ــة بال ــدان الفقــرية املثقل ــذهلا البل ــيت تب ــاجلهود ال  ب

 البلدان أن تواصـل تعزيـز سياسـاا الداخليـة للنـهوض بـالنمو االقتـصادي                 اجلهود، ويب ذه  

 القطـاع اخلـاص   لتنميـة  مؤاتيـة  علـى الـصعيد احمللـي   والقضاء على الفقر، بوسائل منها يئة بيئة        

ــشفافية       ــسم بال ــة العامــة تت ــي وإجيــاد نظــم للمالي  وختــضعووضــع إطــار مــستقر لالقتــصاد الكل

ــدعو م  ــة واجلهــات املاحنــة إىل  للمــساءلة، وت ــل الدولي ــل  ؤســسات التموي  مواصــلة تقــدمي التموي

  بشروط ميسرة بالقدر الكايف؛املالئم 

املؤسسات املالية الدولية على استعراض تنفيذ مبادرات التخفيف مـن          تشجع    - ١٤  

عـبء الـديون وتأثريهـا مـن أجـل التوصـل إىل فهــم أفـضل لألسـباب الـيت جتعـل بعـض البلــدان            

 بعـد إجنازهـا للمبــادرة املتعلقـة بالبلـدان الفقـرية املثقلــة      امللحــة للـديون شاكل املـ تواجـه  تـزال   ال

ــا      ــل معـ ــدينني إىل العمـ ــدائنني واملـ ــدعو الـ ــديون، وتـ ــها  بالـ ــرق منـ ــد بطـ ــة  حتديـ ــبل معاجلـ سـ

  املشاكل؛ هذه

مـن  لتخفيـف   ا املستوفية لشروط أن البلدان الفقرية املثقلة بالديون      على   تشدد  - ١٥  

 مـن  مجيـع الـدائنني،      يـساهم  الكاملـة مـا مل       زايـاه  لـن تكـون قـادرة علـى التمتـع مب           ونعبء الـدي  

 لتــسويةيف اآلليـات الدوليـة   يـشاركوا  نــصيب عـادل و علـى الـسواء، ب   العـام واخلـاص   نيالقطـاع 

 العــام ني القطــاعمــنالــدائنني، ، وتــدعو الــدين علــى حتمــل  هــذه البلــدانقــدرةالــديون لــضمان 

 مل يـشاركوا حـىت اآلن مـشاركة كاملـة يف مبـادرات التخفيـف مـن        على السواء، ممـن  واخلاص  

ــدر كــبري،       ــادة مــشاركتهم بق ــبء الــديون، إىل زي ــرقع ــساواة يف املعاملــة، قــدر     بط منــها امل

اإلمكــان، بــني البلــدان املدينــة الــيت أبرمــت مــع الــدائنني اتفاقــات للتخفيــف مــن عــبء الــديون 

  بدرجة ميكن حتملها؛

ــادراتتؤكــد   - ١٦   ــديون ميكــن أن    أن مب ــن عــبء ال ــف م ــا   التخفي دور يكــون هل

رئيسي يف اإلفراج عن موارد ينبغي استخدامها يف أنشطة تتسق مع القضاء على الفقر وحتقيـق                

النمو االقتصادي املطرد والتنمية االقتصادية ومع األهداف اإلمنائية املتفق عليها دوليا، مبـا فيهـا               

هذا الصدد البلدان على استخدام املوارد املفرج عنـها عـرب     األهداف اإلمنائية لأللفية، وحتث يف      

مبادرات التخفيف من عبء الـديون، وخباصـة عـن طريـق إلغـاء الـديون وختفيـضها، يف حتقيـق             

، وفقــا ألولوياــا ٢٠١٥تلــك األهــداف، يف ســياقات شــىت منــها خطــة التنميــة ملــا بعــد عــام    

  واستراتيجياا الوطنية؛
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يــؤدي مــا تقدمــه مــن  الأتكفــل احنــة علــى اختــاذ خطــوات  البلــدان املتــشجع  - ١٧  

املبـادرة  املثقلة بالديون و  الفقرية  البلدان  املتعلقة ب بادرة  امل عبء الديون، يف إطار   موارد لتخفيف   

الـيت   مـوارد املـساعدة اإلمنائيـة الرمسيـة          املتعددة األطراف لتخفيف عـبء الـديون، إىل نقـص يف          

  لبلدان النامية؛إىل ا تقدم

الـيت  املنخفـضة واملتوسـطة الـدخل       الناميـة   أن بعض البلـدان      مع القلق تالحظ    - ١٨  

ميكـن أن  أعباء ديـون كـبرية   قد تواجه  عبء الديونتخفيف تستفيد من املبادرتني احلاليتني ل   ال

 فيهـا  على تعبئة املـوارد الالزمـة لتحقيـق األهـداف اإلمنائيـة املتفـق عليهـا دوليـا، مبـا                      اقيودتضع  

يــدل علــى ضــرورة النظــر يف وضــع مبــادرات لتخفيــف عــبء  منائيــة لأللفيــة، ممــا األهــداف اإل

الديون لتلك البلدان، حسب االقتضاء، وتشجع على النظر يف األخذ بنهج القدرة علـى حتمـل             

التابعـة لنـادي    نـهج جديـدة ملعاجلـة مـسألة الـديون غـري            وب الدين يف األجلني املتوسـط والطويـل      

  لثنائي واخلاص؛باريس على كل من الصعيد ا

 نــادي بــاريس علــى أن يأخــذ يف االعتبــار، عنــد معاجلــة مــسألة ديــون تــشجع  - ١٩  

البلدان املدينة املنخفضة واملتوسطة الدخل غري املشمولة باملبادرة املتعلقة بالبلدان الفقرية املثقلـة        

ت الــيت بالــديون، قــدرة تلــك البلــدان علــى حتمــل ديوــا يف األجــل املتوســط إىل جانــب الثغــرا 

 مــع التقــدير ــج إيفيــان الــذي يتبعــه نــادي بــاريس يف وضــع   وتالحــظتواجههــا يف التمويــل، 

 االحتياجــات اخلاصــة للبلــدان املدينــة، مــع  لتلبيــةن وللتخفيــف مــن عــبء الــدي خمتلفــة شــروط 

   بالنسبة للبلدان الفقرية املثقلة بالديون؛الديوناإلبقاء على عملية إلغاء 

البلـدان  أقـل   اتمع الدويل يقظا يف رصـد حالـة ديـون        يظلأن  ضرورة  ؤكد  ت  - ٢٠  

مـن   نطاق األطر القائمة، عند االقتـضاء،  يفكون  تيفضل أن    واصل اختاذ تدابري فعالة   أن ي منوا و 

واملتعـددة األطـراف   الـديون الثنائيـة   إلغـاء  بطـرق منـها    ،  تلك البلدان معاجلة مشكلة ديون    أجل  

  السواء؛  علىدائنني من القطاعني العام واخلاصاملستحقة على أقل البلدان منوا ل

 املرونـة  إبـداء ويـب بـه أن يواصـل     بذهلا اتمع الـدويل     ي باجلهود اليت    ترحب  - ٢١  

الناميـة يف فتـرة مـا بعـد      تلـك اجلهـود يف مـساعدة البلـدان           مواصـلة بـذل    وتؤكد ضـرورة  ،  فيها

علـى إجنـاز خطـوات الـتعمري     قلـة بالـديون،   املثالبلـدان الناميـة الفقـرية و    ، وال سيما    انتهاء الرتاع 

  التنمية االقتصادية واالجتماعية؛األويل الالزمة لتحقيق 

 إىل إبــداء املرونــة جتــاه م وتــدعوهالــيت يبــذهلا الــدائنونهود بــاجل ترحــب أيــضا  - ٢٢  

 ،معاجلـة شـواغلها املتعلقـة بالـديون      البلدان النامية املتضررة من الكوارث الطبيعية لتمكينها من         

  ؛البلدان  اخلاصة هلذهحتياجاتاالواحلاالت مع مراعاة 
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 إىل النظــر يف اختــاذ تــدابري ومبــادرات إضــافية ترمــي إىل كفالــة القــدرة   تــدعو  - ٢٣  

 نح وغـري املـ  القـائم علـى تقـدمي    على املدى الطويـل مـن خـالل زيـادة التمويـل      الدينعلى حتمل  

 يف املائـة مـن الـديون    ١٠٠نـسبته    مـا ذلك من أشكال التمويـل املقـدم بـشروط ميـسرة وإلغـاء              

لــشروط املــستحقة علــى البلــدان الفقــرية املثقلــة  لالرمسيــة الثنائيــة واملتعــددة األطــراف املــستوفية 

ن وبالديون، والقيام، عند الضرورة وعلـى أسـاس كـل حالـة علـى حـدة، بتخفيـف عـبء الـدي                  

 القادرة على حتمل عـبء ديوـا    إىل حد كبري لصاحل البلدان النامية غرية الديونإعادة هيكل  أو

  املشمولة باملبادرة املتعلقة بالبلدان الفقرية املثقلة بالديون؛ وغري

 التحليالت اخلاصة بقدرة كـل      مع مراعاة ،  تواصل البلدان املاحنة إىل أن      تدعو  - ٢٤  

مـن أجـل زيـادة املـنح الثنائيـة املقدمـة للبلـدان        بـذل اجلهـود   ،  الـدين بلد على حـدة علـى حتمـل         

 يف األجلـني املتوسـط والطويـل،      الـدين  أن تسهم يف تعزيز القـدرة علـى حتمـل            ميكنالنامية اليت   

االسـتثمار يف   تعزيـز فـرص العمـل واالسـتثمارات املنتجـة و          وتسلم بضرورة متكـني البلـدان مـن         

  ؛الدين  على القدرة على حتملاحلفاظعدة قطاعات من بينها الصحة والتعليم، مع 

  حدوث أزمات فيمـا يتعلـق بالـديون      ثيف اجلهود الرامية إىل منع     إىل تك  تدعو  - ٢٥  

 نـشوب تعزيـز اآلليـات املاليـة الدوليـة ملنـع         عـن طريـق    هافيلا وتك هاانتشارحدة  والتخفيف من   

ــشجع القطــاع   ــها، وت ــدائنني     األزمــات وحل ــدعو ال ــصدد، وت ــى التعــاون يف هــذا ال اخلــاص عل

قتـضاء وعلـى أسـاس متفـق عليـه وبـصورة تتـسم              عنـد اال  ،  البحـث للقيـام   مواصلة  إىل  واملدينني  

تتعلـق بالـدين   جديـدة وحمـسنة   صـكوك  اسـتخدام  بكل حالة على حـدة،   بالشفافية على أساس    

أسـهم يف مـشاريع األهـداف    مقابـل  وآليات مبتكرة مثل مقايضة الـديون، مبـا يف ذلـك الـديون            

  الديون؛مقايسة  صكوك وكذلكاإلمنائية لأللفية، 

ــدعو  - ٢٦   ــضات ــات ــج معــززة آل وضــع إىل النظــر يف   أي ــديون  لي ــة ال إعــادة هيكل

 ألطــر واملبــادئ القائمــة، مبــشاركة واســعة مــن اســتنادا إىل االــسيادية وآليــات تــسوية الــديون،  

اضـطالع مؤسـسات بريتـون وودز       ومعاملـة متـساوية     الدائنني واملدينني ومعاملة مجيع الـدائنني       

 يف هـذا الـصدد   ويـب ، مهـم دور  بـ ة األمم املتحدة  داخل منظوم  املعنية من املؤسسات وغريها  

األخــرى املناســبة  واملنتــدياتاألمــم املتحــدة  اجلاريــة داخــل تعــزز املناقــشاتأن ميــع البلــدان جب

 واجلـدوى مـن وضـع هـذا       ضرورة وضع إطار أكثر تنظيما للتعاون الدويل يف هذا اـال          بشأن  

  ؛اإلطار وأن تشارك يف هذه املناقشات

الـتفكري   منظومة األمم املتحدة علـى مواصـلة         يفمجيع الكيانات املعنية     تشجع  - ٢٧  

وضـع  جدوى يف  عادة هيكلة الديون السيادية وتسوية الديون و      إل آلية وضع   والنظر يف ضرورة  

   مبشاركة مجيع اجلهات املعنية؛آلية من هذا القبيل
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م واحـد يف     الس االقتصادي واالجتمـاعي إىل عقـد اجتمـاع مدتـه يـو             تدعو  - ٢٨  

 الرفيــع املــستوى مــع مؤســسات بريتــون وودز  االســتثنائي مــع اجتماعــه يتــزامن، ٢٠١٣عــام 

 املـستفادة لنظـر يف الـدروس      لومنظمة التجارة العاملية ومـؤمتر األمـم املتحـدة للتجـارة والتنميـة،              

عـادة هيكلـة الـديون     إل وضـع آليـات      املضطلع ا حاليا مـن أجـل      من أزمات الديون واألعمال     

لـــسيادية وتـــسوية الـــديون، مبـــشاركة مجيـــع اجلهـــات املعنيـــة، وتـــدعو أيـــضا رئـــيس الـــس   ا

  إىل إعداد موجز لوقائع االجتماع؛االقتصادي واالجتماعي 

لـديون الـسيادية لـبعض البلـدان الـيت حتولـت بـشكل        التغري يف تكوين ا    تالحظ  - ٢٩  

اخلـارجي إىل الـدين العـام    ن العـام  من الديوالتجاري إىل االقتراض   االقتراض الرمسي   من  متزايد  

احمللي، وإن كان اجلانـب األكـرب مـن التمويـل اخلـارجي الـذي تتلقـاه غالبيـة البلـدان املنخفـضة                

الكــبرية يف زيــادة الأن مــستويات الــدين احمللــي وأيــضا رمسيــا، وتالحــظ متــويال الــدخل ال يــزال 

حتـديات  تؤدي إىل نـشوء  كن أن  ميمن اجلهات الرمسية واخلاصة على حد سواء،  عدد الدائنني،   

ــل    يف جمــال أخــرى  ــى حتم ــدرة عل ــي والق ــصاد الكل ــام إدارة االقت ــدين الع  ضــرورة وتؤكــد، ال

  وحتليلها؛ مجع البياناتعملية  حتسني هامنبوسائل ، التغرياتآلثار املترتبة على هذه التصدي ل

ــشواغل املتعلقــة بالــدعاوى القــضائية املرفوعــة مــن جانــب    تقــر  - ٣٠   ــ بال  قيداصنال

 متـساوية صـعوبات يف احلـصول علـى معاملـة          وبأن بعض البلدان املدينـة قـد تواجـه          ،  االنتهازية

 يفالــشرط املوحــد الــوارد  علــى النحــو املطلــوب يف التــابعني لنــادي بــاريس، غــريمــن الــدائنني 

 نادي باريس، وتشجع على مواصلة قيام املؤسسات املعنية بتقـدمي اآلليـات واملـساعدة              اتفاقات

  لقانونية للبلدان املدينة لتسوية املسائل املتنازع عليها؛ا

 زيادة تبادل املعلومات والـشفافية واسـتخدام معـايري موضـوعية       ضرورة تؤكد  - ٣١  

، مـن  ةواخلاصـ العامة احمللية الديون ، مبا يف ذلك تقييم هاسيناريوهات الديون وتقييم  عند وضع   

تـضطلع   اجلـدارة االئتمانيـة    تقـدير أن وكـاالت     بـ  وتقـر ،  اإلمنائيـة هـداف   األأجل ضـمان حتقيـق      

 يف هـذا  وتكـرر ، املؤسسية والـسيادية  يف توفري املعلومات، مبا يف ذلك تقييم املخاطر       مهمدور  ب

الـصدد دعوــا رئــيس اجلمعيـة العامــة إىل عقــد مناقــشة مواضـيعية بــشأن دور وكــاالت تقــدير    

 إىل األمني العام أن يواصل اإلبالغ عـن هـذه   اجلدارة االئتمانية يف النظام املايل الدويل، وتطلب     

  املسألة عند إعداد تقريره عن تنفيذ هذا القرار؛

 يف زيـادة الـدعم، مبـا   الراميـة إىل  اجلهود  بذل   اتمع الدويل إىل مواصلة      تدعو  - ٣٢  
ديون الـ ذلك املساعدة املالية والتقنية، لبنـاء القـدرات املؤسـسية يف البلـدان الناميـة لتعزيـز إدارة              

تعزيـز  بطرق منـها   باعتبارها جزءا ال يتجزأ من استراتيجيات التنمية الوطنية،         اليت ميكن حتملها  
 دعـم   وعـن طريـق   التفـاوض   إعادة  التفاوض و قدرات  الشفافية واملساءلة يف نظم إدارة الديون و      
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طابقـة  بالتـصدي للـدعاوى القـضائية املتعلقـة بالـدين اخلـارجي وم      يتعلـق   املشورة القانونية فيمـا   
ــات  ــدينني    بيانـ ــدائنني واملـ ــني الـ ــديون بـ ــن الـ ــىت ميكـ ــل    حـ ــى حتمـ ــدرة علـ ــق القـ ــدين  حتقيـ الـ
  عليها؛ واحملافظة

مؤمتر األمـم املتحـدة للتجـارة والتنميـة وصـندوق النقـد الـدويل والبنـك               تدعو  - ٣٣  
ملاليـة  املؤسـسات ا التنميـة اإلقليميـة و  بالتعاون مع اللجان اإلقليمية ومصارف إىل القيام،   الدويل  

أنـشطة بنـاء    ب ما يتـصل   في هوتكثيفالتعاون  واصلة   مب ،واجلهات املعنية األخرى  املتعددة األطراف   
  ؛الدين والقدرة على حتمل الدينالقدرات يف البلدان النامية يف جمال إدارة 

ــادة  تــشجع  - ٣٤   ــادل املعلومــات، علــى أســاس طــوعي،    علــى زي ــشأن  حتــسني تب ب
  واملقترضني؛ الدائننياالقتراض واإلقراض بني مجيع 

مستوى وتكـوين الـديون     عن  يف الوقت املناسب    شاملة  بيانات  توافر   بأن   قرت  - ٣٥  
 احلد من تـأثري أزمـات الـديون،       دفإلنذار املبكر   ل بناء نظم     منها شرط ضروري جلملة أمور   

إىل احنـة  دعو اجلهـات امل وتـ تكثيف جهودها جلمـع البيانـات،   إىل وتدعو البلدان املدينة والدائنة     
زيـادة القـدرة اإلحـصائية للبلـدان     الـيت ـدف إىل   لتعـاون الـتقين   ربامج االنظر يف زيادة دعمها لـ  

  الصدد؛ النامية يف هذا

اختـــاذ التـــدابري   نظومـــة األمـــم املتحـــدة  مبميـــع الـــدول األعـــضاء و  جب يـــب  - ٣٦  
ؤمترات الرئيـسية  املـ ن واإلجراءات املناسبة لتنفيذ االلتزامات واالتفاقات والقرارات الـصادرة عـ    

البلــدان سألة قــدرة مبــ  منــهاتعلــقياألمــم املتحــدة، وال ســيما مــا  الــيت تعقــدها ومــؤمترات القمــة
ــة  ــى حتمــل  النامي ــدين اخلــارجي،  عل ــون وودز والقطــاع اخلــاص   ال ــدعو مؤســسات بريت إىل وت

  ؛بذلك القيام

 والـستني   الثامنـة ا   إىل األمني العام أن يقدم إىل اجلمعية العامة يف دورـ           تطلب  - ٣٧  
 الـديون  عـن حالـة   وأن يدرج يف التقرير حتليال شـامال وموضـوعيا      ،تقريرا عن تنفيذ هذا القرار    

، ويضمنه مرفقا حيوي مـوجز وقـائع االجتمـاع الـذي سـينظمه الـس                لبلدان النامية لاخلارجية  
  ؛االقتصادي واالجتماعي ملدة يوم واحد

ــدرج يف جــدول األعمــا  تقــرر  - ٣٨   ــدورا  أن ت ــةل املؤقــت ل ــستني الثامن ــد ال وال بن
املـسائل  ”يف إطـار البنـد املعنـون         “الدين اخلارجي والتنمية  القدرة على حتمل    ” املعنونفرعي  ال

  .“املتعلقة بسياسات االقتصاد الكلي

  ٦١اجللسة العامة 

  ٢٠١٢ ديسمرب/ كانون األول٢١

  


