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 2017كانون األول/ديسمبر   20قرار اتخذته الجمعية العامة في   
 
 

 [(A/72/418/Add.3بناء على تقرير اللجنة الثانية )]  
 
 

 القدرة على تحمل الدين الخارجي والتنمية  - 72/204
 

 ،إن الجمعية العامة 
املـــ ر   59/223 و 2003كـــاناأل األول/مي ـــم    23املـــ ر   58/203إىل قراراهتـــا إذ تشيييير  

 61/188 و 2005كــاناأل األول/مي ـــم    22املـــ ر   60/187 و 2004كــاناأل األول/مي ــم    22
 2007كــــــــاناأل األول/مي ــــــــم    19املــــــــ ر   62/186 و 2006كــــــــاناأل األول/مي ــــــــم    20املــــــــ ر  

كــــاناأل األول/مي ــــم    21املــــ ر   64/191 و 2008كــــاناأل األول/مي ــــم    19املــــ ر   63/206 و
املـــــــــــــــــــــــــــ ر   66/189 و 2010كـــــــــــــــــــــــــــاناأل األول/مي ـــــــــــــــــــــــــــم   20املـــــــــــــــــــــــــــ ر   65/144 و 2009
 68/202 و 2012كــاناأل األول/مي ــم    21املــ ر   67/198 و 2011األول/مي ــم   كــاناأل 22

 2014كــــــــاناأل األول/مي ــــــــم    19املــــــــ ر   69/207 و 2013كــــــــاناأل األول/مي ــــــــم    20املــــــــ ر  
 ،2016كاناأل األول/مي م    21امل ر   71/216و  2015كاناأل األول/مي م    22امل ر   70/190 و

 عمل األمم املتحدة يف هذا جملال،إىل  وإذ تنوه 
حتايــل عاملنــا  ”، املعنــاأل 2015أيلال/ســبتم   25املــ ر   70/1قرارهــا وإذ تؤكييد ميين جديييد  

، الذي اعتمدت فيه جمماعة من األهداف والغايات العاملية الشاملة “2030خطة التنمية امل تدامة لعام 
النــاو وتي ــ  إىل التحــال، وإ  تعيــد ت كيــد والبعيــدة املــدت املتعلقــة بالتنميــة امل ــتدامة، الــ  تركــ  علــى 

، وإمراكهـا أأل الق ـاء 2030الت امها بالعمـل موأل كلـل مـن أجـل تنييـذ هـذ  الطـة بالوامـل  لـال عـام 
غىن عنـه   لك اليقر املدقع، ها أك  حتد يااجهه العامل وشرٌط ال يف على اليقر جبميع صار  وأبعام ، مبا

االقتصـامي واالجتمـاع   -ت امها بتحقيق التنمية امل تدامة ب بعامهـا الثثةـة لتحقيق التنمية امل تدامة، وال
على حنا متاازأل ومتوامل، وباالستيامة من اإلجنـازات الـ  حتققـ  يف إ ـار األهـداف اإل ا يـة  -والبيئ  

 مل ينيذ من تلك األهداف، لألليية وال ع  إىل استومال ما
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بشـــ أل خطـــة عمـــل  2015متاز/ياليـــه  27املـــ ر   69/313قرارهـــا  وإذ تؤكيييد مييين جدييييد  ي يييا 
يتجــ أ مــن خطــة التنميــة  أميــأ أبابــا الصــامرة عــن املــ متر الــدوو الثالــي لتمايــل التنميــة، الــ  تشــول جــ ءا ال

اهتـــا املتعلقـــة باســـا ل التنييـــذ مـــن وتـــُدعم ها وتومل هـــا وت ـــاعد  يف تاغـــي  ســيا  غاي 2030امل ــتدامة لعـــام 
خـثل سياسـات وإجـراءات عمليـة، وتعيـد ت كيـد االلتـ ام ال ياسـ  القـاي بالتصـدي لتحـدي التمايـل وهتيئـة 

 العامل ، بيئة مااتية على مجيع امل تايات لتحقيق التنمية امل تدامة، بروٍح من الشراكة والت امن على الصعيد
وبدخالـــه املبوــر ليــ  النيــا ، وإ  تشـــجع مجيــع أ ــراف االتيــا  علـــى  (1)باتيــا  بــاريأ وإذ ترحيي  

الـ  مل تـامب بعـد  (2)تنييذ  بشول كامل، كمـا تشـجع أ ـراف اتياقيـة األمـم املتحـدة اإل اريـة بشـ أل تغـ  املنـا 
صــوات تصــديقها أو قباوــا أو ماافقتهــا أو ان ــمامها، علــى أأل تقــام بــذلك ل ــو االقت ــاء ويف أقــر  وقــ  

 ممون،
 ،(3)إىل امل متر املتعلق باألزمة املالية واالقتصامية العاملية وت ة ها يف التنمية وإىل وةيقته التاميةوإذ تشير  
على أأل القدرة على حتمل الدين أمر أساس  لـدعم النمـا، وإ  ت كـد أ يـة القـدرة علـى وإذ تشدد  

يق أهداف التنمية امل ـتدامة، وإ  ت ـلم بـ أل أزمـات حتمل الدين وفعالية إمارة الدين يف اجلهام الرامية إىل حتق
تتبعهـا  الـدياأل تت ـم بتوالييهـا الباهوـة وهةارهـا امل ـرة بـ مار منهـا فـرا العمـل واالسـتثمار املنـت ، وغالبـا مـا

 ختيي ات يف اإلنيا  العام يف جماالت منها الصحة والتعليم، مما ي ةر بشول خاا يف اليقراء وال عياء،
أأل كــــل بلــــد م ــــ ول يف املقــــام األول عــــن تنميتــــه، وأأل مور ال ياســــات  جديييييد وإذ تؤكييييد ميييين 

ي ـري منهـا يف جمـال إمارة الـدين، مور  ـاري يف حتقيـق  واالسرتاتيجيات اإل ا ية الا نيـة، مبـا يف  لـك مـا
هــداف التنميــة امل ــتدامة، وإ  ت ــلم ب ــرورة إكمــال اجلهــام الا نيــة، مبــا فيهــا اجلهــام املبذولــة لتحقيــق األ

اإل ا ية واحلياظ على القدرة على حتمـل الـدين، بـ ام  وتـداب  وسياسـات عامليـة ماعمـة ترمـ  إىل تاسـيع 
نطا  فرا التنمية املتالة للبلداأل النامية، مع مراعاة الوروف الا نية وكيالة الرتام ال يطرة الا نية على 

 زمام األمار والرتام االسرتاتيجيات وال يامة الا نية،
علـــى أأل القـــدرة علـــى حتمـــل الـــدين تتاقـــك علـــى ت ـــافر عاامـــل كثـــ ة علـــى  إذ تكيييرر التدكييييدو  

الصــعيدين الــدوو والــا  ، وإ  تشــدم علــى غــرورة االســتمرار، عنــد حتليــل القــدرة علــى حتمــل الــدين، يف 
مراعـــاة الوـــروف الاصـــة لوـــل بلـــد واألةـــر املرتتـــو علـــى الصـــدمات الارجيـــة، مثـــل تقلـــو أســـعار ال ـــلع 

 ألساسية والطاقة وتدفقات رؤوو األماال الدولية،ا
إزاء اآلةــار ال ــلبية املرتتبــة علــى اســتمرار غــعك االقتصــام العــامل  وبــ ء  وإذ تعييرع عيين القليي  

وتــ ة انتعـــام النمـــا والتجـــارة علـــى الصـــعيد العــامل ، مبـــا يف  لـــك اآلةـــار املرتتبـــة يف التنميـــة، وإ  تـــدرت أأل 
رللة لرجة  يافة بوث  من املخـا ر املنـذرة بالتـدهار، مبـا يف  لـك املعـدالت االقتصام العامل  يول يف م

ــــة، واســــتمرار امل ــــتات  ــــدفقات رؤوو األمــــاال مــــن بعــــا االقتصــــامات الناشــــئة والنامي ال ــــلبية لصــــايف ت
املــنخيا ألســعار ال ــلع األساســية، وارتيــاب معــدالت البطالــة، وال ســيما يف صــياف الشــبا ، وارتيــاب 

لقطــاعا الــاا والعــام يف كثــ  مــن البلــداأل الناميــة، وإ  تشــدم علــى لــ وم مااصــلة بــذل اجلهــام مديانيــة ا

_________________ 

 .21-م أ/1، املقرر FCCC/CP/2015/10/Add.1اعت مد يف إ ار اتياقية األمم املتحدة اإل ارية بش أل تغ  املنا  يف الاةيقة  (1) 

 (2) United Nations, Treaty Series, vol. 1771, No. 30822. 

 ، املرفق.63/303القرار  (3) 
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ملعاجلــــة مــــاا ن ال ــــعك وأوجــــه االخــــتثل النوميــــة، وإصــــثح النوــــام املــــاو الــــدوو وتع يــــ  ، مــــع تنييــــذ 
ل احملافوــة اإلصــثلات املتيــق عليهــا لــا اآلأل ملااجهــة هــذ  التحــديات وإلــراز م يــد مــن التقــدم يف ســبي

 على الطلو العامل ،
بالــدور املهــم الــذي ي ميــه ختييــك عــوء الــدياأل، علــى أســاو كــل لالــة علــى لــدة، وإذ تسييل    

يشـــمل إلغــاء الـــدياأل، ل ــو االقت ـــاء، وإعـــامة هيولــة الـــدياأل، باصــيهما أماتـــا ملنــع أزمـــة الـــدياأل  مبــا
 وإمارهتا وت ايتها،

لطبيعيــــــة الشــــــديدة والصــــــدمات االجتماعيــــــة بــــــ أل مــــــن املموــــــن للوــــــاار  ا وإذ تسييييييل   ي ييييييا 
االقتصامية أأل تقاض قدرة بلد بعينه على حتمل الدياأل، وإ  تثلظ أأل الدا نا احلواميا قد اختـذوا  أو

خطـــاات لتخييـــك الت امـــات ســـدام الـــدياأل مـــن خـــثل إعـــامة جدولـــة الـــدياأل وإلغـــاء الـــدياأل يف أعقـــا  
و إيباال يف غر  أفريقيا، وإ  تشـجع علـى النوـر يف اختـا  لدو  زل ال أو ت انام  ويف سيا  أزمة ف و 

امل يــد مــن الطــاات للتخييــك مــن عــوء الــدياأل، ل ــو االقت ــاء، و/أو تــداب  أخــرت ليا ــدة البلــداأل 
 املت ررة على هذا النحا، بقدر اإلمواأل،

لــداأل ألأل عــدما مــن البلــداأل الــ  متــر ب وغــاب خاصــة، وال ســيما الب وإذ تعييرع عيين  ييالق القليي  
ال ـاللية والـدول اجل ريـة الصـغ ة الناميـة، وكـذلك بعـا  األفريقيـة، وأقـل البلـداأل  ـاا والبلـداأل الناميـة غـ 

ي ال  البلداأل املتاسطة الدخل، تااجه حتديات يف خدمة مياهنا وألنه بالرغم من اجلهام الدولية املبذولة، ال
أل وت صـنك هـذ  البلـداأل، وفقـا لتقييمـات القـدرة علـى عدم مت ايد من البلداأل النامية يعاين من و  ة الـديا 

 حتمل الدياأل، من البلداأل العاج ة عن ت ديد الدياأل أو املعرغة بشدة لطر العج  عن ت ديد الدياأل،
بـــ أل اآلةـــار املتبقيـــة لألزمـــة املاليـــة واالقتصـــامية العامليـــة  وـــن أأل تي ـــ  إىل تقـــايا وإذ تسيييل    

داف اإل ا يـة املتيـق عليهـا موليـا، مبـا يف  لـك أهـداف التنميـة امل ـتدامة، وأأل التقـدم احملـرز يف حتقيـق األهـ
 هتدم القدرة على حتمل الدين يف بلداأل كث ة، وخصاصا البلداأل النامية،

باملبــاما التاجيهيـة للتشــغيل مـن أجـل التمايــل امل ـتدام الـ  تــروج وـا جمماعــة  وإذ تحيي  علميا 
علـى أأل تااصـل التعـاوأل علـى حنـا يشـمل اجلميـع ويت ـم بالشـيافية مـع  العشرين، وحتـي جمماعـة العشـرين

ســا ر الــدول األع ــاء يف األمــم املتحــدة فيمــا تقــام بــه مــن عمــل لوــ  تويــل توميــل مبــامرات اجملماعــة 
 تع يدها منوامة األمم املتحدة، أو

 ؛(4)بتقرير األما العام تحي  علما - 1 
للـــال فعالـــة شـــاملة وما مـــة ويف الاقـــ  املناســـو  علـــى األ يـــة الاصـــة إل ـــام تشيييدد - 2 

 ملشاكل مياأل البلداأل النامية من أجل تع ي   اها االقتصامي وتنميتها؛
ب  يــة التحــديات وأوجــه ال ــعك، وياصــة اجلديــدة والناشــئة منهــا، فيمــا يتعلــق  تسييل  - 3 

ليـة الـ   ـرأت علـى التوـاين العـام بقدرة البلداأل النامية على حتمـل الـدين الـارج  نتيجـة التغيـ ات اويو
للـــدياأل، والنمـــا ال ـــريع لـــدياأل القطـــاب الـــاا يف العديـــد مـــن البلـــداأل الناشـــئة والبلـــداأل الناميـــة وكـــذلك 

 االستخدام املت ايد ألموات وهن  جديدة للتمايل؛

_________________ 

 (4) A/72/253. 

https://undocs.org/ar/A/72/253
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الشــااغل املت ايــدة بشــ أل ســرعة ارتيــاب ميــاأل الشــركات وارتيــاب خطــر التعــرض  تالحيي  - 4 
األســاا  املاليــة وســرعة  ــا أعبــاء خدمــة الــدياأل باعتبارهــا مــن العاامــل الــ   وــن أأل تــ مي إىل  لتقلبــات

 أزمات مالية وأزمات مياأل، وما ي تتبعه  لك من غرورة تن يق االستجابات ال ياساتية؛
امل ــ ولية امل موجــة للبلــداأل الدا نــة والبلــداأل املدينــة عــن ونــو تــراكم الــدياأل الــ   تؤكييد - 5 

 وــــن حتمــــل عبئهــــا للحــــد مــــن خطــــر العــــامة إىل الاقــــاب يف أزمــــة ميــــاأل أخــــرت، وت خــــذ يف اعتبارهــــا  ال
التحديات ال  تشولها البيئة واملخا ر االقتصامية العاملية فيما يتعلق بالقدرة على حتمل عوء الدياأل يف 

 لنامية يف هذا الصدم؛بعا البلداأل النامية واملتقدمة النما، واحلاجة إىل مااصلة م اعدة البلداأل ا
بالــدور الــذي ي ميــه اإل ــار املتعلــق بقــدرة البلــداأل املنخي ــة الــدخل علــى حتمـــل  تقيير - 6 

الدين، الذي اشرتت يف وغعه صندو  النقد الدوو والبنك الدوو، يف تاجيه القرارات املتعلقـة بـاالقرتاض 
علـى إجـراء مشـاورات ميتالـة وشـيافة، واإلقراض، وتتطلع إىل تنييذ الصيغة امل توملة لإل ـار، وتشـجع 

مبشــاركة تامــة مــن الــدا نا واملقرتغــا مــن القطــاعا العــام والــاا  ــدف مراعــاة شــااغلهم ليثمــا كــاأل 
 مناسبا؛  لك

غرورة عدم االستعانة مب شر والد إلصدار ألوام هنا ية بش أل قدرة بلـد  تكرر تدكيد - 7 
على حتمل الَدين، ويف غاء التحديات وأوجه ال عك اجلديدة فيمـا يتعلـق بقـدرة البلـداأل الناميـة علـى  ما

 حتمل الدين الارج ، ل بما يتبا من أعمال م متر األمم املتحدة للتجارة والتنميـة والتحلـيثت األخـ ة
الـــ  اشـــرتت يف إعـــدامها صـــندو  النقـــد الـــدوو والبنـــك الـــدوو، ت كـــد احلاجـــة إىل حت ـــا مجـــع البيانـــات 
وناعيتهـــا يف جمـــاالت تشـــمل الـــدين العـــام احمللـــ  والـــدياأل الاصـــة احملليـــة والارجيـــة، ف ـــث عـــن ال ـــمات 

 ألولايات الا نية؛القانانية والتنويمية، مثل امللوية وتقامي العملة والاالية الق ا ية وفقا ل
غرورة تاافر بيانات شاملة يف الاق  املناسو عن م تات وتوـاين  تكرر  ي ا تدكيد - 8 

الدياأل ألغراض منها بناء نوم لإلنذار املبور  دف احلد من ت ة  أزمات الدياأل، وتـدعا البلـداأل املدينـة 
 لـــك مناســـبا، وترلـــو بالعمـــل والدا نـــة إىل توثيـــك جهامهـــا جلمـــع البيانـــات وإصـــدارها، ليثمـــا يوـــاأل 

اجلــاري الــذي تقــام بــه امل س ــات  ات الصــلة مــن أجــل تطبيــق أموات مبتوــرة لرصــد ال ــا قة املاليــة يف 
البلداأل النامية وإنشاء سجل مرك ي للبيانات يشمل معلامات عن عمليات إعامة هيولة الدياأل، وتدعا 

اوأل التقــ  الــ  هتــدف إىل زيــامة القــدرة اإللصــا ية اجلهــات املاحنــة إىل النوــر يف زيــامة معمهــا لــ ام  التعــ
 للبلداأل النامية يف  لك الصدم؛

علـــى غـــرورة أأل تااصـــل منوامـــة األمـــم املتحـــدة، مبـــا يف  لـــك جمماعـــة البنـــك تشيييج   - 9 
الـــدوو وصـــندو  النقـــد الـــدوو واجلهـــات املعنيـــة األخـــرت، إجـــراء أنشـــطة حتليليـــة وتقـــدمي املشـــارة يف جمـــال 

قااعـــد  وامل ـــاعدة التقنيـــة إىل احلوامـــات، بنـــاء علـــى  لبهـــا، يف جمـــال إمارة الـــدياأل وتشـــغيلال ياســـات 
البيانــات واحليــاظ عليهــا، وتشــ  يف هــذا الصــدم إىل أأل مــ متر األمــم املتحــدة للتجــارة والتنميــة ينبغــ  أأل 

لقـة بالـدياأل، مبـا يشـمل يااصل القيام بعملـه التحليلـ  وال ياسـات وتقـدمي امل ـاعدة الينيـة يف امل ـا ل املتع
 برنام  نوام إمارة الدياأل والتحليل املاو؛

غــرورة تع يــ  تبــامل املعلامــات والشــيافية للت كــد مــن أأل تقييمــات القــدرة علــى  تؤكييد - 10 
حتمل الدياأل ت ـتند إىل بيانـات شـاملة وماغـاعية وماةـا   ـا، مبـا يف  لـك تقيـيم الـدياأل الا نيـة العامـة 

غماأل حتقيق أهداف التنمية امل تدامة، وتشجع على زيامة حت ـا تبـامل املعلامـات، والاصة، من أجل 
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على أساو  اع ، عن عمليات االقـرتاض واإلقـراض بـا مجيـع املقرغـا واملقرتغـا وحتـي  علمـا مببـامرة 
 مات؛منتدت باريأ ال  هتدف إىل اجلمع با اجلهات ال يامية الدا نة واملدينة لتبامل اآلراء واملعلا 

بـ أل القــدرة علـى حتمــل الـدين علــى املـدت الطايـل تتاقــك علـى مجلــة أمـار منهــا  تسيل  - 11 
النما االقتصامي وتعبئة املاارم احمللية والدولية، والتاقعات املتعلقـة بصـامرات البلـداأل املدينـة، وإمارة الـدين 

م أي ـا إ ـام فـرا العمـل، على حنا  ون حتمله، واتبـاب سياسـات سـليمة يف جمـال االقتصـام الولـ  تـدع
ووغــع أ ـــر تنويميـــة شـــيافة وفعالـــة، والنجـــاح يف التغلــو علـــى املشـــاكل اإل ا يـــة اويوليـــة، ومـــن   فهـــ  
تتاقــك علــى هتيئــة بيئــة متوينيــة علــى مجيــع امل ــتايات، تي ــ  إىل حتقيــق التنميــة، وت ــلم أي ــا ب ـــرورة 

 لدياأل يف األجل الطايل؛م اعدة البلداأل النامية يف حتقيق القدرة على حتمل ا
أأل بعــــا البلــــداأل الناميــــة املنخي ــــة الــــدخل واملتاســــطة الــــدخل الــــ   تالحيييي   قليييي  - 12 

تشارت يف املبامرتا احلاليتا لتخييك عوء الدياأل لديها لاليا أعباء مياأل كب ة  ون أأل ت ع قياما  مل
يــدل علــى غــرورة النوــر، ل ــو  علــى تعبئــة املــاارم الثزمــة لتحقيــق أهــداف التنميــة امل ــتدامة، وهــا مــا

، يف وغع مبامرات أقات إلمارة الدين فيما خيـ  تلـك البلـداأل، وتشـدم علـى أ يـة القـدرة علـى االقت اء
 حتمل الدين يف األجلا املتاس  والطايل ملعاجلة م  لة الدياأل الثنا ية والدياأل غ  التابعة لنامي باريأ؛

يــك مــن عــوء علــى أأل البلــداأل اليقــ ة املثقلــة بالــدياأل امل ــتافية لشــروط التخيتشييدد  - 13 
مل ي ـهم مجيـع الـدا نا، مـن القطـاعا العـام  الدياأل لن تواأل قـامرة علـى التمتـع بوامـل امل ايـا املتالـة مـا

والـــاا علـــى ال ـــااء، يف ت ـــايات الـــدياأل، ل ـــو االقت ـــاء، ل ـــماأل قـــدرة تلـــك البلـــداأل علـــى حتمـــل 
 يشاركاا لا اآلأل مشاركة كاملة مل الدين، وتدعا الدا نا، من القطاعا العام والاا على ال ااء، ممن

يف مبامرات التخييك من عوء الدياأل، إىل زيامة مشاركتهم بقدر كب ، بطر  منها امل اواة يف املعاملة، 
قدر اإلمواأل، با البلداأل املدينة ال  أبرم  مع الدا نا اتياقات للتخييـك مـن عـوء الـدياأل إىل مرجـة 

  ون حتملها؛
يوــل اجملتمـع الـدوو يقوــا يف رصـد لالـة ميــاأل البلـداأل الناميـة، مبــا يف غـرورة أأل  تؤكيد - 14 

 لــك أقــل البلــداأل  ــاا والبلــداأل الناميــة غــ  ال ــاللية والــدول اجل ريــة الصــغ ة الناميــة، وأأل يااصــل اختــا  
تداب  فعالة يي ل أأل تواأل يف نطا  األ ر القا مة، عند االقت اء، من أجل معاجلة مشولة مياأل تلك 
البلـــداأل، وتقـــر بـــ أل املبـــامرات الراميـــة إىل إمارة الـــدياأل بشـــول ســـليم  وـــن أأل يوـــاأل وـــا مور ر ي ـــ  يف 
اإلفــراج عــن مــاارم ينبغــ  اســتخدامها يف أنشــطة تت ــق مــع امل ــاع  الراميــة إىل الق ــاء علــى اليقــر جبميــع 

والتنميـــة امل ـــتدامة، ومـــع  أشـــواله وأبعـــام ، مبـــا يف  لـــك اليقـــر املـــدقع، وتع يـــ  النمـــا االقتصـــامي املطـــرم
األهــداف اإل ا يــة املتيــق عليهــا موليــا، مبــا فيهــا أهــداف التنميــة امل ــتدامة، وحتــي البلــداأل يف هــذا الصــدم 
علــى اســتخدام املــاارم امليــرج عنهــا مــن خــثل مبــامرات التخييــك مــن عــوء الــدياأل، وياصــة مــن خــثل 

ــــدياأل وختيي ــــها، يف حتقيــــق تلــــك األهــــداف، يف ــــة امل ــــتدامة  إلغــــاء ال ســــياقات شــــا منهــــا خطــــة التنمي
 ، وفقا ألولاياهتا واسرتاتيجياهتا الا نية؛(5)2030 لعام

أأل البلــداأل  وــن أأل ت ــعى إىل التيــاوض، كحــل أخــ ، علــى أســاو كــل لالــة  تالحيي  - 15 
بصـية م قتـة  على لدة ومن خثل األ ر القا مة، إلبرام اتياقات با املدينا والدا نا بش أل وميد الـدياأل

 من أجل امل اعدة على ختييك اآلةار ال لبية ألزمة الدياأل وحتقيق االستقرار على م تات االقتصام الول ؛
_________________ 

 .70/1القرار  (5) 

http://undocs.org/ar/A/RES/70/1
http://undocs.org/ar/A/RES/70/1
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باجلهام ال  يبذوا الدا ناأل وتدعاهم إىل إبداء م يد من املرونة وا  البلداأل النامية  تقر - 16 
املت ررة من الواار  الطبيعية لتموينها من معاجلة شااغلها الا نية املتعلقة بالدياأل، مع مراعاة احلـاالت 

 وااللتياجات االقتصامية واالجتماعية الاصة وذ  البلداأل؛
يـة إنشــاء أ ــر قانانيــة وتنويميــة قايـة مناســبة و نيــا لثقــرتاض امل ــتدام علــى ب   تسييل  - 17 

الصعيد الا   والبلدي ت تند إىل اإلمارة امل تدامة للدياأل، وتدعمها إيرامات وقدرات كافيـة، عـن  ريـق 
 هذا الصدم، اجلدارة اال تمانية احمللية ف ثً عن أساا  الدين البلدية امل تدامة املاسعة عند االقت اء، ويف

تشــدم علــى أ يــة إنشــاء جهــات وســيطة ماليــة مث مــة للتمايــل احل ــري، ل ــو الوــروف احملليــة، مثــل 
صناميق التنمية اإلقليمية والا نية وموأل الا نية واحمللية أو املصارف اإل ا يـة، مبـا يف  لـك هليـات التمايـل 

 ل الا   والدوو؛ املشرتت، ال   ون أأل حتي  التمايل العام والاا والتماي
علـــى أ يـــة اجلهـــام املتعـــدمة األ ـــراف مـــن أجـــل التصـــدي للتحـــديات املت ايـــدة تشيييدد  - 18 

 التعقيد العابرة للحدوم ال  وا هةار خط ة على التنمية والقدرة على حتمل الدياأل؛
االيــة  بالــدور الــذي ت ـطلع بــه األمــم املتحـدة وامل س ــات املاليــة الدوليـة، وفقــا ل تسيل  - 19 

كــل منهــا، وتشــجعها علــى مااصــلة معــم اجلهــام العامليــة الراميــة إىل حتقيــق النمــا املطــرم والشــامل والتنميــة 
امل تدامة وتطاير قدرة البلداأل النامية على حتمل الدين الارج ، باسا ل منها الرصد املتااصل للتدفقات 

 املالية العاملية واآلةار املرتتبة عليها يف هذا الصدم؛
وجــا  أأل يعمــل املــديناأل والــدا ناأل ســايوا لــدرء لــدو  لــاالت علــى  تكييرر التدكيييد - 20 

، وعلـى أأل احليـاظ علـى م ـتايات مـن الـدين  وـن  ون حتّملهـا وإل ـام احللـال لت ـايتها الدياأل ال  ال
قرغـة أي ـا م ـ ول

 
ية تقـدمي حتملها م  ولية تقع على عاتق البلداأل املقرتغة، وت لم بـ أل علـى اجلهـات امل

تقــاض قــدرة بلــد بعينــه علــى حتمــل الــدين، وحتــي  علمــا يف هــذا الصــدم مببــاما مــ متر  القــروض بطريقــة ال
األمم املتحدة للتجارة والتنمية بشـ أل اإلقـراض واالقـرتاض ال ـياميا امل ـ ولا، وتـدرت املتطلبـات املنطبقـة 

الدياأل و/أو سياسة البنك الدوو املتعلقـة املنصاا عليها يف سياسة صندو  النقد الدوو املتعلقة  دوم 
بــاالقرتاض بشـــروط غـــ  مي ــرة وال ـــمانات الـــ  وغــعتها جلنـــة امل ـــاعدة اإل ا يــة التابعـــة ملنومـــة التعـــاوأل 
والتنمية يف امليداأل االقتصامي يف نوامها اإللصا   لتع ي  قدرة البلداأل املتلقية على حتمل الدياأل، وتعقد 

جــل التاصــل إىل تاافـــق عــامل  يف اآلراء بشــ أل مبــاما تاجيهيــة حتــدم م ـــ وليات العــ م علــى العمــل مــن أ
 املدين والدا ن يف سيا  االقرتاض ال يامي وتقدمي القروض ال يامية، باالستيامة من املبامرات القا مة؛

ـــــدياأل  تيييييدعو - 21  ـــــق بال ـــــع لـــــدو  أزمـــــات فيمـــــا يتعل ـــــك اجلهـــــام الراميـــــة إىل من إىل توثي
انتشــارها وتوالييهــا وخطارهتــا عــن  ريــق تع يــ  اآلليــات املاليــة الدوليــة ملنــع نشــا  والتخييــك مــن لــدة 

األزمـــات وللهـــا، وتشـــجع القطـــاب الـــاا علـــى التعـــاوأل يف هـــذا الصـــدم، وتـــدعا الـــدا نا واملـــدينا إىل 
مااصلة البحي للقيام، عند االقت ـاء وعلـى أسـاو متيـق عليـه وبصـارة تت ـم بالشـيافية علـى أسـاو كـل 

ة على لدة، باستخدام صوات جديدة و  نة تتعلق بالدين مثل مقاي ة الدياأل، مبا يف  لك حتايل لال
 الدياأل إىل أسهم يف مشاريع مت قة مع أهداف التنمية امل تدامة، وكذلك صوات مقاي ة الدياأل؛

 عقــد املــ متر احلــامي عشــر املعــ  بــ مارة الــدياأل مــن جانــو مــ متر األمــم املتحــدةتالحيي   - 22 
للتجارة والتنمية، وتشجع امل متر على مااصلة عمله التحليل  وال ياسات وتقـدمي امل ـاعدة التقنيـة يف امل ـا ل 
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املتعلقــة بالــدياأل والتشــجيع علــى وغــع سياســات لإلقــراض واالقــرتاض ال ــياميا امل ــ ولا، وبــذلك توملــة 
 املعنية األخرت، ل و االقت اء؛العمل الذي يقام به البنك الدوو وصندو  النقد الدوو واجلهات 

إزاء قدرة األقليات غ  املتعاونة من أصحا  ال ـندات علـى تعطيـل  تعرع عن قلقها - 23 
إرامة الغالبية العومى من أصـحا  ال ـندات الـ  تقبـل بعمليـة إعـامة هيولـة اللت امـات بلـد مـا  ـر ب زمـة 

األ أخـرت، وتثلــظ الطــاات التشــريعية الــ  ميـاأل، بــالنور إىل التمــال لــدو  هةـار أوســع نطاقــا يف بلــد
ـذت يف بعــا البلــداأل ســعيا إىل منـع تلــك األنشــطة وتشــجع مجيـع احلوامــات علــى اختــا  إجــراءات يف  اخت 
 لــك الصــدم، ل ــو االقت ــاء، وعــثوة علــى  لــك، حتــي  علمــا باملناقشــات اجلاريــة يف األمــم املتحــدة 

 بش أل ق ايا الدياأل؛
أأل ت ع يف اعتبارها قدرة األقليات غ  املتعاونة من أصحا   احلوامات على تشج  - 24 

ال ندات على عرقلة عمليات إعامة هيولة االلت امات الااقعة علـى عـاتق البلـداأل الـ  متـر ب زمـات ميـاأل، 
 وتشجع الدا نا واملدينا على العمل معاً من أجل وغع اتياقات ال ندات تبعا لذلك؛

أ مخلــ  علــى شــروط امل ــاواة يف املعاملــة والعمــل اجلمــاع  الــ   باإلصــثلات الــ  ترحيي  - 25 
اقرتلتها رابطة األساا  الرأمسالية الدولية، وأيدها صندو  النقد الدوو، للحد من غعك اجلهـات ال ـيامية إزاء 

مـن الدا نا الراف ا، وتشجع البلداأل على اختا  م يد من اإلجراءات إلمراج تلـك األلوـام يف كـل مـا تصـدر  
ســندات، وترلــو باســتمرار العمــل الــذي يقــام بــه صــندو  النقــد الــدوو مــن أجــل رصــد األخــذ بتلــك الشــروط 

 و ي اليارات املتالة حلل م  لة التعامل مع أرصدة الدياأل غ  امل دمة موأل تلك األلوام؛
ن أأل األمــم املتحــدة، باصــيها هيئــة عامليــة لواميــة موليــة، تتــي  منــ ا لوــل مــتالحيي   - 26 

الدا نا واملدينا من أجل مناقشة سبل حت ا القدرة على حتمل الدين الـارج  وتشـجع منتـدت اجمللـأ 
االقتصامي واالجتماع  املع  مبتابعة متايل التنمية على مااصلة هذ  املناقشات، يف لدوم الاالية املنا ة 

س ــات املاليـــة الدوليــة، ومــن بينهـــا بــه، وتــدعا يف هــذا الصـــدم إىل مااصــلة التعــاوأل اجلـــاري فيمــا بــا امل  
م س ات بريتاأل وومز، وياصة صندو  النقد الدوو، وكيانات األمم املتحـدة املعنيـة، مبـا يف  لـك مـ متر 
األمــم املتحــدة للتجــارة والتنميــة، وســا ر املنتــديات  ات الصــلة، وفقــا لااليــة كــل منهــا، وعمــث بــالقرارات 

  ات الصلة  ذ  امل  لة؛
ب نشــاء فريــق الــ اء احلوــام  الــدوو املعــ  بتمايــل التنميــة التــابع ملــ متر األمــم   ترحيي - 27 

املتحدة للتجارة والتنمية وباختصاصاته، وتطلو يف هذا الصـدم أأل تقـدم نتـا   عملـه باصـيها م ـا ات 
 منتومة يف منتدت متابعة متايل التنمية؛

ـــار املناســـو للـــدور معـــاة ر ـــيأ اجلمعيـــة العامـــة واألمـــا العـــا تكيييرر - 28  م إىل إيـــثء االعتب
احملـاري الــذي ي ميــه احليــاظ علــى االســتقرار املــاو واسـتقرار االقتصــام الولــ  للبلــداأل الناميــة وتي ــ   لــك 
االستقرار، مبا يف  لك القدرة على حتمل الدياأل، ومعم بيئة اقتصامية ومالية وتنويمية  لية ومولية مااتية 

، وتــــدعا يف هــــذا الصــــدم مجيــــع اجلهــــات 2030طــــة التنميــــة امل ــــتدامة لعــــام ومناســــبة لاســــا ل تنييــــذ خ
امل س ية الر ي ية املعنية، مبـا يف  لـك صـندو  النقـد الـدوو والبنـك الـدوو ومـ متر األمـم املتحـدة للتجـارة 

 والتنمية إىل معم هذ  اجلهام، وفقا لاالية كل منها؛
ت القـدرة علـى حتمــل الـدياأل الاصـة بوـل بلــد، البلـداأل املاحنـة، مبراعــاة لتحلـيث تيدعو - 29 

إىل مااصلة تاف  التمايل بشروط مي رة ويف شـول مـن  للبلـداأل الناميـة، األمـر الـذي  وـن أأل ي ـهم يف 
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تع ي  القدرة على حتمل الدياأل على املديا املتاس  والبعيد، وتثلـظ قيـام صـندو  النقـد الـدوو ب عيـاء 
 فاا د الدين يف شول قروض موأل فا دة؛ البلداأل النامية امل هلة من

اجملتمـــع الـــدوو إىل مااصـــلة بـــذل اجلهـــام الراميـــة إىل زيـــامة الـــدعم، مبـــا يف  لـــك  تيييدعو - 30 
امل اعدة املالية والتقنية، لبناء القدرات امل س ية يف البلداأل النامية لتع ي  إمارة الـدياأل الـ   وـن حتملهـا، 

 أ مــن اســرتاتيجيات التنميــة ســااء يف املرالــل األوىل أو املرالــل النها يــة، باعتبــار تلــك اإلمارة جــ ءا ال يتجــ
الا نيــة، بطــر  منهــا تع يــ  الشــيافية وامل ــاءلة يف نوــم إمارة الــدياأل وقــدرات التيــاوض وإعــامة التيــاوض، 
ـــدين الـــارج   وعـــن  ريـــق معـــم املشـــارة القانانيـــة فيمـــا يتعلـــق بالتصـــدي للـــدعاوت الق ـــا ية املتعلقـــة بال

 لا  ون حتقيق القدرة على حتمل الدين واحملافوة عليها؛ ومطابقة بيانات الدياأل با الدا نا واملدينا
يتصــل  إىل مــ متر األمـم املتحــدة للتجـارة والتنميــة مااصـلة التعــاوأل وتوثييـه فيمــا تطلي  - 31 

ب نشــطة بنــاء القــدرات وبــنوم رصــد اإلنــذار املبوــر يف البلــداأل الناميــة يف جمــال إمارة الــدين والقــدرة علــى 
، وتـدعا صـندو  النقـد الـدوو 2030هام يف تنييذ خطة التنميـة امل ـتدامة لعـام حتمل الدين  دف اإلس

والبنــك الــدوو إىل القيــام بــذلك، بالتعــاوأل مــع اللجــاأل اإلقليميــة ومصــارف التنميــة اإلقليميــة وامل س ــات 
 املالية املتعدمة األ راف واجلهات املعنية األخرت؛

ألمم املتحدة اختا  التداب  واإلجراءات املناسبة جبميع الدول األع اء ومبنوامة ا تهي  - 32 
لتنييذ االلت امات واالتياقات والقرارات الصامرة عن امل مترات الر ي ية ومـ مترات القمـة الـ  تعقـدها األمـم 

 املتحدة، وال سيما ما يتعلق منها مب  لة قدرة البلداأل النامية على حتمل الدين الارج ؛
العــام أأل يقــدم إىل اجلمعيــة العامــة يف مورهتــا الثالثــة وال ــبعا تقريــرا إىل األمــا  تطليي  - 33 

عــن تنييــذ هــذا القــرار وأأل ي ــّمن تقريــر  تقييمــا لألةــر احملتمــل لثلتياجــات االســتثمارية الثزمــة لتحقيــق 
ال أهداف التنمية امل تدامة على قدرة البلداأل النامية على حتمل الدياأل، وتقرر أأل تدرج يف جدول األعم

يف إ ار “ القدرة على حتمل الدين الارج  والتنمية”امل ق  لدورهتا الثالثة وال بعا البند اليرع  املعناأل 
 ما مل يتيق على خثف  لك. “امل ا ل املتعلقة ب ياسات االقتصام الول ”البند املعناأل 
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