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  مؤمتر األمم املتحدة 
  للتجارة والتنمية

  الدورة الثالثة عشرة
  الدوحة، قطر

  ٢٠١٢أبريل / نيسان٢٦-٢١

  جتنب أزمات الديون وإدارهتا    

  ألونكتاد الثالث عشرل حدث خاص    

  ٢٠١٢ريل أب/ نيسان٢٢مركز قطر الوطين للمؤمترات، يف الدوحة، يف ُعقد يف     

  موجز أعدته أمانة األونكتاد    
 جمموعة من املبادئ الدولية املتعلقة باإلقراض واالقتراض         وتنفيذ أُطلقت عملية إقرار    -١

  .أزمات الديون وإدارهتابتجنب ن يف حلقة النقاش املتعلقة ن املسؤولْيالسياديْي
 اإلقـراض واالقتـراض     واملشاركون على أن املبادئ املتعلقة بتعزيز     احملاورون  واتفق    -٢

 عـدم تسبب  وقد  . حدهتاومن  السياديني املسؤولني هتدف إىل احلد من تواتر أزمات الديون          
عدد كبري  لتوجيه عملية التمويل السيادي يف حدوث        وجود قواعد ولوائح متفق عليها عاملياً     

ذات بلـدان   راض السيادي غري املسؤول واإلقراض السيادي غري املسؤول ل        قتاالحاالت  من  
 من املبادئ التوجيهيـة     سد هذه الفجوة باستحداث جمموعةٍ    هو  املبادئ  والغرض من   . سيادة
  . وتعززها اإلقراض واالقتراض السيادية املسؤولةممارساتتشجع عية اليت الطْو
لمبادئ لوأعرب كبار املوظفني احلكوميني الذين شاركوا يف االجتماع عن تأييدهم             -٣

لية التمويل أكثَر مسؤولية سُيسهم يف حتقيق االسـتقرار املـايل           باإلمجاع، ذلك أن جعل عم    
اتـسمت   عقب مناقشاٍت    ٢٠١٢مايو  /وقد أُقر مشروع املبادئ يف أيار     . والنمو االقتصادي 

اخلرباء العامل املعـين بتعزيـز      فريق  إطار اجتماعات    والتعددية جرت يف     بالشفافية والشمول 
املؤسـسات املاليـة املتعـددة      اليت شاركت فيها    ن،   السياديني املسؤوليْ  اإلقراض واالقتراض 

 األونكتاد منذ ذلك احلني، إىل جانـب    وأجرت أمانة . بصفة مراقب األطراف ونادي باريس    

 TD/483  األمم املتحدة 

 
  Distr.: General 

9 May 2012 
Arabic 
Original: English 



TD/483 

GE.12-50771 2 

    إقليمية مع خرباء وحكومـات أكثـر       مشاورات ثنائية و   شركاء إقليميني ووطنيني، سلسلة   
  . بادئ بلداً، أسفرت عن إجراء تنقيحات عديدة ملشروع امل٦٠ من
للطبيعة غري امللزِمة والطوعية هلـذه      ونظراً  . تنفيذ املبادئ قضية  االجتماع  كما ناقش     -٤

 عريضة من اخليارات املؤسسية والسياسية والتعاقدية       سلسلة، فقد جرى التداول بشأن      املبادئ
جتنب  شّدد االجتماع على طابعها الطْوعي، وكذلك على الصالت بني           وقد. تعزيز تنفيذها ل

  .  أزمات الديون واحلفاظ على االستقرار املايل وتعزيز التنمية االقتصادية
أزمات الديون الـسيادية وإدارهتـا      جتنب  ومن بني التحديات اليت تواجهها جهود         -٥
لبلـدان  لوينبغي  . العامليلحوظة يف عملية التمويل السيادي على الصعيد        املقانونية  الفجوة  ال

وهتدف مبـادئ األونكتـاد إىل      . زيادة النمو وحتسينه  لتعزيز   كرباالستدانة بصورة أ  النامية  
 على حنو ق النمو وإىل تيسري التمويل السيادي للبلدان الناميةيتشجيع الديون اليت تسهم يف حتق    

لتوازن بـني  حمققة آراء، و استشرافية وشاملة ومستندة إىل توافق      املبادئ  هذه  وتعترب  . مستدام
مبـادرة  فـإن   هذه املبادئ بالفعـل،     تتبع  بعض البلدان   ورغم أن   . األزماتجتنب  السيادة و 
  .  نشوَء جمموعة من املبادئ على الصعيد الدويلمتثل األونكتاد 

تغيريات يف سـلوك اجلهـات الدائنـة        حدوث  على  هذه املبادئ   وميكن أن تشجع      -٦
، وفوائـد   مشاكل الوكاالت وتشمل القضايا املشتركة بني الطرفني      . واملدينة على حد سواء   

ه تظل هناك   بيد أن .  عليه ج املايل املَتعاقَد  للمنَتاملقترضة  اإلدارة الرشيدة للديون، وفهم اجلهات      
ومن . هذه املبادئ حتويل املبادئ إىل أفعال وقبول الدول واملؤسسات املالية الدولية حتديات يف

 لـتاليف   - ن بصورة أكفأ   بإدارة الديو  - الضروري أيضاً، يف هذا السياق، اختاذ تدابري وقائية       
  . مؤسسيةالتراكم املفرط للديون، ووضع إجراءات

عريـضة مـن    فهناك سلسلة   الطبيعة غري امللزِمة والطوعية هلذه املبادئ،       أما فيما يتعلق ب     -٧
وحـىت إن أُدجمـت املبـادئ يف        . لتعزيز تنفيذها متاحة  اخليارات املؤسسية والسياسية والتعاقدية     

ومن ثَّم، يلزم وضع حوافز من أجل تقـدمي املعلومـات،           . ها قضيةًَ قائمة  معاهدة، فسيظل تنفيذ  
  .وينبغي أن تكون املبادئ وسيلةً، ال غاية. وتعزيز املنافسة يف ما بني البلدان يف تنفيذ هذه املبادئ

        


