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البلدان حنو حل دائم ملشاكل ديون:الديون اخلارجية والتنمية - ٦٢/١٨٦
 النامية

 
،إن اجلمعية العامة 
 ٢٠٠٣ديــــــسمرب/ كــــــانون األول٢٣ املــــــؤرخ٥٨/٢٠٣ إىل قراراــــــاإذ تــــــشري 
ــسمرب/ كـــانون األول٢٢ املـــؤرخ٥٩/٢٢٣ و  كـــانون٢٢ املـــؤرخ٦٠/١٨٧ و٢٠٠٤ديـ

أزمـةب املتعلقـة ٢٠٠٦ديـسمرب/ كـانون األول٢٠ املـؤرخ٦١/١٨٨ و٢٠٠٥ديسمرب/األول
الديون اخلارجية والتنمية،

أن بـسلم الـيت تـ)١(إىل املؤمتر الـدويل لتمويـل التنميـة ووثيقتـه اخلتاميـة وإذ تشري أيضا 
 عنصر مهم حلشد املوارد لالستثمار العام واخلاص، حتملهاتمويل بديون ميكنال
ســبتمرب/ أيلــول٨أللفيــة املعتمــد يفل إىل إعــالن األمــم املتحــدةوإذ تــشري كــذلك 

٢(٢٠٠٠(، 
 ،)٣(٢٠٠٥مؤمتر القمة العاملي لعامنتائج إىلوإذ تشري 
تابعـة بشأن م٢٠٠٦يونيه/ حزيران٣٠ املؤرخ٦٠/٢٦٥إىل قرارها وإذ تشري أيضا 

، مبـا يـشمل األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة٢٠٠٥النتائج املتعلقة بالتنمية ملؤمتر القمة العـاملي لعـام
 وغريها من األهداف اإلمنائية املتفق عليها دوليا،

_______________

ــر )١( ــل اتقريــ ــدويل لتمويــ ــؤمتر الــ ــسيك،املــ ــونتريي، املكــ ــة، مــ ــارس/ آذار٢٢-١٨لتنميــ  ٢٠٠٢مــ
 .، املرفق١، الفصل األول، القرارA.02.II.A.7)منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع(
 .٥٥/٢ انظر القرار )٢(
 .٦٠/١ انظر القرار )٣(
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 ،٢٠٠٣يونيه/ حزيران٢٣ باء املؤرخ٥٧/٢٧٠إىل قرارها وإذ تشري كذلك 
 هة الرئيسية عن تنميته، وأنـيسؤولكل بلد أن يتحمل املعلى أنديجدنوإذ تؤكد م 

واستراتيجيات التنمية، مبـا يف ذلـك الوطنيةدور السياساتليس من قبيل املغاالة التأكيد على
حتقيق التنمية املـستدامة، وإذ تعتـرف بـضرورة إكمـاليفما يسري منها يف جمال إدارة الدين،

ترمي إىل توسيع نطاق الفـرص اإلمنائيـةاجلهود الوطنية بربامج عاملية داعمة وتدابري وسياسات
االحتـرام للـسيطرة الوطنيـةاملتاحة أمـام البلـدان الناميـة، مـع مراعـاة الظـروف الوطنيـة وكفالـة

 لالستراتيجيات والسيادة الوطنية،و زمام األمورعلى
أمهية ربزت على أن القدرة على حتمل الديون أمر أساسي لدعم النمو، وإذوإذ تشدد 

وفعاليـة إدارة الـدين يف اجلهـود الراميـة إىل بلـوغ األهـداف اإلمنائيـةعلى حتمل الـديونالقدرة
املوارد املاليـة املفـرجتلكلبلدان توجيهأنه ينبغي ل، مبا فيها األهداف اإلمنائية لأللفية، وةالوطني
 ختفيف عـبء الـدين، وخباصـة عـن طريـق خفـض الـدين وإلغائـه، حنـو أنـشطةعن طريقعنها

األهـدافبلـوغالنمو االقتصادي املطرد والتنمية املـستدامة وحتقيقالقضاء على الفقر و وتسقت
 اإلمنائية املتفق عليها دوليا، مبا فيها األهداف اإلمنائية لأللفية،

املبادرة املتعددة األطـراف لتخفيـف عـبء الـدينما قامت به وإذ تالحظ مع التقدير 
 نياثـنعلـى املـستحقةمـن عـبء الـديونبـصورة كـبريةفيـفلتخامـنواجلهات املاحنـة الثنائيـة

 يف إطـار املبـادرةكمـال نقطـة اإلبلغـت بالـديون، الـيتةثقلـامل ةفقريمن البلدان البلدانيوعشر
 ،)٤(املعززة املتعلقة بالبلدان الفقرية املثقلة بالديون

املثقلـــةلبلــدان الفقــريةل حتــسن حالـــة الــديون اخلارجيــةوإذ تالحــظ مــع االرتيــاح 
بالديون، وإن كان القلق يساورها بشأن وجود عدد مـن البلـدان الناميـة املنخفـضة واملتوسـطة
الدخل ال تزال تواجه صعوبات يف إجياد حل دائم ملشاكلها املتعلقـة بالـديون اخلارجيـة، األمـر

 الذي ميكن أن يضر بالتنمية املستدامة فيها،
ــوإذ ترحــب  دان الفقــرية املثقلــة بالــديون واملبــادرة املتعــددة املبــادرة املتعلقــة بالبلــأن ب

البلـدان الفقـرية املثقلـة بالـديون مـن زيـادة إنفاقهـا علـىمكنتـااألطراف لتخفيف عبء الدين
ــا يتماشــى و ــة، مب ــن اخلــدمات االجتماعي ــة وغريهــا م ــصحية والتعليمي ــاتاألاخلــدمات ال ولوي

_______________

مـنبلـدا٢٩من املتوقع أن يؤدي ختفيف عبء الـدين مبوجـب املبـادرتني إىل ختفـيض أرصـدة ديـون )٤(
حالـة تنفيـذ املبـادرة” . تقريبـايف املائـة ٩٠ نـسبة بلبـتنقطـة ابلغـتالبلدان الفقـرية املثقلـة بالـديون الـيت

، مـن إعـداد“املتعلقة بالبلدان الفقـرية املثقلـة بالـديون واملبـادرة املتعـددة األطـراف لتخفيـف عـبء الـدين
 ).٢٠٠٦أغسطس/آب(موظفي املؤسسة اإلمنائية الدولية وصندوق النقد الدويل
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تفــق عليهــا دوليـا، مبــا فيهـا األهــداف اإلمنائيــةواألهــداف اإلمنائيـة املالوطنيـةطـط اإلمنائيــةاخلو
 لأللفية،

 البلدان الفقـرية املثقلـة بالـديون الـيتواجهها أمهية التصدي للتحديات اليت تؤكدوإذ ت 
ــيت ــوغ نقطــة اإلالق ــةكمــال صــعوبات يف بل ــرية املثقل ــدان الفق ــة بالبل ــادرة املتعلق  يف إطــار املب

ال تـزال تـرزح حتـتالفقـرية املثقلـة بالـديونلبلـدانبعض األنبالديون، وإذ تعرب عن القلق
 بلـوغعبـاء ديـون ال ميكـن حتملـها بعـدأل اجديدتراكماأن تتجنبعليهاأعباء ديون ثقيلة، و

 املبادرة،هذه يف إطاركمالنقطة اإل
الــيت ــتم البلــدان الناميــةلــسلع واخلــدماتتعزيــز فــرص وصــول ابــأن واقتناعــا منــها 

 سهم بشكل كبري يف قدرة تلك البلدان على حتمل الديون،يسواقإىل األبتصديرها
 ؛)٥( بتقرير األمني العامحتيط علما - ١ 
 على األمهية البالغة إلجياد حل فعال وشامل ودائـم يف الوقـت املناسـبتشدد - ٢ 

يـق بإمكامـا أن يـسامها يف حتقئهاعبوختفيف الديونملشاكل ديون البلدان النامية، ألن متويل
 النمو االقتصادي والتنمية؛

 علـى وجـوب تقاسـم الـدائنني واملـدينني املـسؤولية عـن احليلولـةتشدد أيـضا - ٣ 
 دون نشوء حاالت يتعذر فيها حتمل الديون؛

 على أن القدرة على حتمل الـديون تتوقـف علـى تـضافر الكـثريتكرر التأكيد - ٤ 
ــوطين، وتــشدد ــدويل وال ــصعيدين ال ــى ال ــى ضــرورة االســتمرار يف مراعــاةمــن العوامــل عل عل

الظروف اخلاصة بكل بلـد واألثـر املترتـب علـى الـصدمات اخلارجيـة عنـد حتليـل القـدرة علـى
ضرورة عدم استخدام أي مؤشر مبفرده للتوصل إىل أحكـام ائيـة بـشأن ربزوتحتمل الديون،

خدام مؤشــراتالقـدرة علــى حتمـل الــديون، ومــع التـسليم، يف هــذا الــصدد، باحلاجـة إىل اســت
شفافة وقابلة للمقارنة، تدعو صندوق النقد الدويل والبنك الدويل إىل أن يأخذا يف اعتبارمهـا،

، عـدةأمـور عـنلدى تقييمهما مسألة القدرة على حتمـل الـديون، الـتغريات اجلوهريـة النامجـة
ي أو يف الكوارث الطبيعيـة والـصراعات والـتغريات يف توقعـات النمـو علـى الـصعيد العـاملمنها

شروط التبادل التجاري، وخباصـة بالنـسبة للبلـدان الناميـة الـيت تعتمـد علـى الـسلع األساسـية،
عن تأثري التطورات يف األسواق املالية، وأن يواصال تقـدمي معلومـاتالتغريات النامجةوكذلك

رك فيهـاهذه املسألة مـن خـالل منتـديات التعـاون القائمـة، مبـا فيهـا املنتـديات الـيت تـشت بشأن
 الدول األعضاء؛
_______________

)٥( A/62/151.
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أن القـدرة علـى حتمـل الـديون علـى املـدى الطويـل تتوقـف علـىعلى شددت - ٥ 
مجلة أمور، منها النمو االقتصادي وحشد املوارد احملليـة والتوقعـات املتعلقـة بـصادرات البلـدان

 اتبــاعاملدينــة، وبالتــايل فهــي تتوقــف علــى يئــة بيئــة دوليــة مؤاتيــة للتنميــة، وإحــراز تقــدم يف
سياسات سليمة يف جمال االقتصاد الكلي، ووضع أطر تنظيمية شفافة وفعالة، وحتقيق جناح يف

  املشاكل اهليكلية للتنمية؛مواجهة
 التقــدم احملــرز يف إطــار املبــادرة املتعلقــة بالبلــدان الفقــريةتالحــظ مــع التقــدير - ٦ 

 الدين، وتدعو إىل تنفيـذمها بالكامـلاملثقلة بالديون واملبادرة املتعددة األطراف لتخفيف عبء
ويف الوقت املناسب وإىل توفري موارد إضـافية لكفالـة عـدم تقلـيص القـدرة املاليـة للمؤسـسات

 الـدائنونهمفـي ن ضرورة مشاركة مجيـع الـدائنني علـى قـدم املـساواة، مبـؤكد وت،املالية الدولية
 من خارج نادي باريس والدائنون التجاريون؛

 هذا الصدد، على أن ختفيف عبء الدين ليس بـديال عـن مـصادر، يفتشدد - ٧ 
 التمويل األخرى؛

ــادرة املتعــددة حتــث - ٨  ــة أن تكــون التزاماــا إزاء املب اجلهــات املاحنــة علــى كفال
ــة ــديون مكمل ــة بال ــرية املثقل ــدان الفق ــة بالبل ــادرة املتعلق ــدين واملب ــف عــبء ال األطــراف لتخفي

تشدد على أنه ال بد للجهات املاحنة من تقدمي تعـويض كامـل علـىلتدفقات املعونة القائمة، و
أســاس التقاســـم املنـــصف لألعبـــاء النامجـــة عــن التكـــاليف الـــيت تتكبـــدها املؤســـسات املاليـــة

الصلة فيما يتعلق باملبادرة املتعددة األطراف لتخفيـف عـبء الـدين، وتـدعو إىل مواصـلة ذات
مبـادرة البلـدان الفقـرية املثقلـة بالـديون، جتري يف إطـاراليتعمليةالإمتاممن أجلالبلداندعم

، على أن تفـي بالتزاماـا يف أسـرع وقـت على السواءوتشجع مجيع األطراف، الدائنة واملدينة
 ممكن دف إمتام عملية ختفيف عبء الدين؛

 أنه، على الرغم مـن التقـدم الـذي حتقـق، مل تـتمكن بعـضتالحظ مع القلق - ٩ 
 اخلاصة باملبادرة املتعلقـة بالبلـدان الفقـرية املثقلـة بالـديون مـنكماليت بلغت نقطة اإلالبلدان ال

إدامة قدرا على حتمل الـديون، وتؤكـد أمهيـة تـشجيع االقتـراض واإلقـراض بـشكل مـسؤول
وضـرورة مــساعدة تلـك البلــدان علـى إدارة عمليــات االقتـراض الــيت تقـوم ــا وجتنـب تــراكم

 بوســائل منــها بنــاء القــدرات يف جمــال إدارة الــدين واســتخدام املــنحديــون يتعــذر حتملــها،
هم الذي يؤديه اإلطار املشترك بني صـندوق النقـد الـدويل الدور املربزوالقروض التساهلية، وت

لبلدان املنخفضة الدخل يف توجيه القـراراتعلى حتمل الديون بالنسبة لقدرةلوالبنك الدويل ل
كاملـةالشاركةاملـراض، وتشجع على مواصلة استعراض هـذا اإلطـار باملتصلة باالقتراض واإلق

 لحكومات املقترضة، على حنو يتسم باالنفتاح والشفافية؛ل
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بـني طـوعي فيمـاعلـى أسـاس تبـادل املعلومـاتحتـسني على مواصلةتشجع - ١٠ 
  بشأن عمليات االقتراض واإلقراض؛ني واملقترضنيمجيع الدائن

نــك الــدويل وصــندوق النقــد الــدويل إىل إبقــاء جممــل اآلثــارلبا دعوــا تكــرر - ١١ 
لبلدان املنخفضة الدخل قيد االسـتعراض،على حتمل الديون بالنسبة لقدرةالاملترتبة على إطار

ــسياسات ــة بالـ ــات اخلاصـ ــساب التقييمـ ــشفافية يف حـ ــوخي الـ ــدعو إىل تـ ــةوتـ ــدان العامـ للبلـ
قـديرات أداء البلـدان الـيت أعـدا املؤسـسةوالتقييمات املؤسسية، وحتيط علما بالكشف عـن ت

 اإلطار؛هذااإلمنائية الدولية واليت تشكل جزءا من
ــديون وتــشجعرحــبت - ١٢  ــة بال ــدان الفقــرية املثقل ــذهلا البل ــيت تب ــاجلهود ال  تلــك ب

، ويب ذه البلدان أن تواصل تعزيز سياساا الداخليـة وإدارـا االقتـصادية، بوسـائلاجلهود
ها اســتراتيجيات احلــد مــن الفقــر، وأن يــئ بيئــة حمليــة مؤاتيــة لتنميــة القطــاع اخلــاصمــن بينــ

وحتقيق النمو االقتصادي واحلـد مـن الفقـر، مبـا يف ذلـك وضـع إطـار مـستقر لالقتـصاد الكلـي
لألعمـال التجاريـةوإجياد أنظمة شـفافة ومـسؤولة يف جمـال املاليـة العامـة وإشـاعة منـاخ سـليم

 ميكــن التنبــؤ ــا، وتــدعو، يف هــذا الــصدد، الــدائنني مــن القطــاعني اخلــاص اســتثماريمنــاخو
 بتخفيــفتني املتعلقــتنيالــذين ال يــشاركون حــىت اآلن بالكامــل يف املبــادرعلــى الــسواءوالعـام

البلـدان املدينـة الـيتمعاملـةعبء الدين إىل زيـادة مـشاركتهم بقـدر كـبري، بوسـائل مـن بينـها
 قـدرمماثلـةمعاملـةالـذي ميكـن حتملـهنني للتخفيف من عـبء الـدينأبرمت اتفاقات مع الدائ

، وتدعو مؤسسات التمويل الدولية واجلهات املاحنة إىل مواصلة تقدمي التمويـل املالئـماإلمكان
 وبشروط ميسرة بالقدر الكايف؛

 أن ختفيف عـبء الـدين ميكـن أن يـؤدي دورا أساسـيا يف اإلفـراج عـنتؤكد - ١٣ 
 املطـردالقضاء علـى الفقـر وحتقيـق النمـو االقتـصاديتسق ووجيهها حنو أنشطة تموارد ينبغي ت

األهداف اإلمنائية املتفق عليهـا دوليـا، مبـا يف ذلـك األهـداف اإلمنائيـةبلوغوالتنمية املستدامة و
البلـدان علــى أن توجــه املــوارد الـيت أفــرج عنــها مــن خــالليف هــذا الــصدد، ،لأللفيـة، وحتــث

 ن، وخباصة من خالل إلغاء الدين وخفضه، إىل حتقيق تلك األهداف؛ختفيف عبء الدي
تــدابري ومبــادرات إضــافية ترمــي إىل كفالــة القــدرةاختــاذإىل النظــر يفتــدعو - ١٤ 

إلغـاءفــيعلى حتمل الديون على املدى الطويل من خالل زيادة التمويل القـائم علـى املـنح، و
ــةالــديون املت يف املائــة مــن١٠٠مــا نــسبته ــشروطعــددة األطــراف والثنائيــة الرمسي املــستوفية ال

 وعلـى أسـاس كـل حالـةعنـد الـضرورة والقيام،،املستحقة على البلدان الفقرية املثقلة بالديون
ــة ــدان النامي ــدة البل ــه إىل حــد كــبري لفائ ــادة هيكلت ــدين أو إع ــف عــبء ال ــى حــدة، بتخفي عل

 املبــادرةهاشملتــ الــيت العــبء ديوــااملنخفــضة واملتوســطة الــدخل غــري القــادرة علــى حتمــل
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املتعلقة بالبلدان الفقرية املثقلة بالـديون، وكـذلك استكـشاف آليـات مـن أجـل التـصدي علـى
 البلدان؛ حنو شامل ملشاكل ديون تلك

 نادي باريس على أن يراعي، عند معاجلة مسألة ديون البلـدان املدينـةتشجع - ١٥ 
 تـشملها املبـادرة املتعلقـة بالبلـدان الفقـرية املثقلـة بالـديون،املنخفضة واملتوسطة الـدخل الـيت ال
 يف األجـل املتوسـط إىل جانـب الثغـرات الـيت تواجههـا يفاقدرة تلك البلدان على حتمل ديوـ

التمويـل، وحتــيط علمــا مـع التقــدير بنــهج إيفيـان الــذي يتبعــه نـادي بــاريس يف وضــع شــروط
ت اخلاصـة للبلـدان املدينـة، مـع اإلبقـاء علـىلتخفيف عـبء الـدين مكيفـة حـسب االحتياجـا

  إلغاء الدين بالنسبة للبلدان الفقرية املثقلة بالديون؛ةعملي
شاكل ديون البلدان الناميـة املتوسـطة الـدخل،الفعالة ملعاجلةامل ضرورةتؤكد - ١٦ 

  وسـيلة عمليـةوصـفه أمهيـة ـج إيفيـان الـذي يتبعـه نـادي بـاريس، ب، يف هذا الـصدد،وتؤكد
الـذي يـستعمل اإلطار احلـايل للقـدرة علـى حتمـل الـديونتركيزملعاجلة هذه املسألة، وتالحظ

 تحليل حالة الديون اخلاصة بالبلدان املتوسطة الدخل على ديناميات الـديون املتوسـطة األجـلل
 ؛بصفة أساسية

 أن عدة بلدان نامية قد متكنت من خفض دينـها العـام اخلـارجي عـنتالحظ - ١٧ 
، من أجل سداد االلتزامات املترتبـة عليهـا بـالعمالتة حملي سندات قروض زيادة إصدارطريق

األجنبية، وتدرك أنه على الرغم من أن هذا التحول يف هيكل الـدين خيفـض كـثريا مـن خمـاطر
 توجـداملرتبطة بالتزامات الدين العـام، فـإن مـستويات الـدين احمللـي ميكـن أناألجنيبالصرف

الـدين العـام، وتـدعو إىلوالقـدرة علـى حتمـلالنـسبة إلدارة االقتـصاد الكلـيحتديات أخرى ب
افظـة علـى القـدرة علـىمـن أجـل احملعلى إدارة املستويات اجلديدة للـدين احمللـي تعزيز القدرة

 الدين العام؛جمملحتمل
 الـيتطة الـدخلــــــة واملتوســ أن بعض البلدان الناميـة املنخفـضاــظ أيضـتالح - ١٨ 

 خاصة يف حـشد املـواردا أيضا قيودواجهالدين تعبءتخفيف لتاناحلالي انبادرتامل ال تشملها
 الالزمة لتحقيق األهداف اإلمنائية املتفق عليها دوليا؛

 وعلــى أســاس كــلعنــد الــضرورة،ني إىل أن يواصــلوا واملــدينني الــدائنتــدعو - ١٩ 
 الـديون مـن أجـل التخفيـف مـنيـضةقامعمليـاتحالة على حدة، استخدام آليات من قبيـل

ال تــستطيعديــونالــيت تنــوء بعــبءعــبء ديــون البلــدان الناميــة املنخفــضة واملتوســطة الــدخل
املبادرة املتعلقة بالبلدان الفقرية املثقلة بالديون، وحتـيط علمـاؤهلة لالستفادة منوغري محتملها

م يف مـشاريع األهـداف اإلمنائيـةتبـديل الـديون بأسـه”قترحوتقييمه ملمبناقشات نادي باريس
 ؛“لأللفية
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أن تكـون يف نطـاقمـن املستحـسن مواصلة اختاذ تدابري فعالة،ضرورةتؤكد - ٢٠ 
األطر القائمة، من أجل معاجلة مشاكل ديون أقل البلدان منـوا، بطـرق مـن بينـها إلغـاء الـديون

ائنني مـن القطـاعني العـام واخلـاصلدمنوا البلدانأقلالثنائية واملتعددة األطراف املستحقة على
 سواء؛ على حد

آخذة التحليالت اخلاصة بقدرة كـل بلـد ،واصلأن ت البلدان املاحنة إىلتدعو - ٢١ 
جهودها من أجل زيادة املنح الثنائيـة للبلـدان الناميـة على حدة على حتمل الديون يف االعتبار،

ألجلــني املتوســط والطويــل، وتــسلمسهم يف القــدرة علــى حتمــل الــديون يف اتــ أنالــيت ميكــن
بضرورة متكني البلدان من االستثمار يف عدة قطاعات، منها الصحة والتعلـيم، مـع احملافظـة يف

 الوقت نفسه على القدرة على حتمل الديون؛
ــم يفال أن وكــاالتتالحــظ - ٢٢  ديــد فــرصحتتقــدير االئتمــاين تقــوم بــدور مه

، ويــب، يف منـهاؤوس األمـوال وتكــاليف االقتـراضاألسـواق الدوليــة لـرىلإالبلـدانوصـول
هــذا الــصدد، باملؤســسات املاليــة واملــصرفية الدوليــة أن تنظــر يف تعزيــز شــفافية آليــات تقــدير

 الـيت جيريهـاةالـسياداملتـصلة بالكيانـات ذاتاملخاطر، وتالحظ أنـه ينبغـي لتقييمـات املخـاطر
 مقاييس دقيقة وموضوعية وشـفافة، األمـرحد من استخدامالقطاع اخلاص أن تزيد إىل أقصى

  اجلودة؛عاليةالذي ميكن تيسريه من خالل توفري بيانات وحتليالت
 جبهــود اتمــع الــدويل ويــب بــه إبــداء املرونــة، وتؤكــد ضــرورةترحــب - ٢٣ 

ــةيفتلــك اجلهــود مواصــلة ــدان النامي ــيما البلــدانالــ بعــد انتــهاءمــساعدة البل صراع، وال س
لديون والفقرية، على إجناز خطوات التعمري األوىل الالزمة لتحقيـق التنميـة االقتـصاديةبا املثقلة

 واالجتماعية؛
 املرونـة جتـاهاءبـدإ إىلم وتـدعوهونالـدائناليت يقوم اهوداجلبترحب أيضا - ٢٤ 

نها مـنيتمكلالبلدان النامية املتضررة من الكوارث الطبيعية، على أساس كل حالة على حدة،
 التصدي لشواغلها املتعلقة بالديون؛

ــاء القــدرترحــب كــذلك - ٢٥  ــدعم بن ــه أن ي ــدويل ويــب ب  ات جبهــود اتمــع ال
إدارة األصـول واخلـصوم املاليــة وأن يعـزز إدارة الــديون مـن أجــلاملؤسـسية يف البلـدان الناميــة

 ؛ستراتيجيات التنمية الوطنيةال مكمالجزءاذلك وصفحتملها ب نكمياليت
 مؤمتر األمم املتحـدة للتجـارة والتنميـة وصـندوق النقـد الـدويل والبنـكتدعو - ٢٦ 

الــدويل إىل القيــام، بالتعــاون مــع اللجــان اإلقليميــة ومــصارف التنميــة وغريهــا مــن املؤســسات
، مبواصـلة التعـاونأصـحاب املـصلحة املتعـددين املعنـينياملالية املتعـددة األطـراف ذات الـصلة و
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ة بناء القدرات يف البلـدان الناميـة يف جمـال إدارة الـدين والقـدرة علـى حتمـلفيما يتصل بأنشط
 ن؛والدي

 اتمع الدويل، مبا يف ذلك منظومة األمم املتحدة، إىل مواصـلة اجلهـودتدعو - ٢٧ 
لبلـدان الناميـة يف جمـال إدارةلأنـشطة بنـاء القـدراتفيمـا يتعلـق بالرامية إىل زيادة الدعم املايل

ــدين و ــديال ــى حتمــل ال ــدرة عل ــسموالق ــدين تت ــى إجيــاد نظــم إلدارة ال ــدان عل ــشجع البل ن، وت
 بالشفافية وختضع للمساءلة؛

 جبميـــع الـــدول األعـــضاء ومنظومـــة األمـــم املتحـــدة اختـــاذ التـــدابرييـــب - ٢٨ 
واإلجراءات املالئمة لتنفيذ التزامـات واتفاقـات وقـرارات املـؤمترات الرئيـسية ومـؤمترات القمـة

تعقدها األمم املتحـدة، وخباصـة مـا يتعلـق منـها مبـسألة مـشاكل الـديون اخلارجيـة للبلـداناليت
 النامية، وتدعو مؤسسات بريتون وودز والقطاع اخلاص إىل القيام بذلك؛

 إىل األمني العام أن يقدم إىل اجلمعية العامـة يف دورـا الثالثـة والـستنيتطلب - ٢٩ 
 يـضمن ذلـك التقريـر حتلـيال شـامال وموضـوعيا حلالـة الـديونتقريرا عن تنفيذ هذا القرار وأن

اخلارجية ومشاكل خدمة الديون اليت تواجه البلدان النامية، واستعراضا للجهـود املبذولـة لبنـاء
  اليت تبذهلا منظومة األمم املتحدة؛اجلهودالقدرة على إدارة الدين، وال سيما

يف إطـار ، لـدورا الثالثـة والـستني أن تدرج يف جدول األعمال املؤقـتتقرر - ٣٠ 
ــد املعنــون ــي”البن ــسياسات االقتــصاد الكل ــا بعنــوانابنــد،“املــسائل املتعلقــة ب ــديون” فرعي ال

 .“حنو حل دائم ملشاكل ديون البلدان النامية:اخلارجية والتنمية
 ٧٨اجللسة العامة

 ٢٠٠٧ ديسمرب/ كانون األول١٩
 


