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    ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب  ١٩ يف قرار اختذته اجلمعية العامة

  ])A/69/466/Add.3(على تقرير اللجنة الثانية  بناء[
  

  القدرة على حتمل الدين اخلارجي والتنمية  - ٦٩/٢٠٧
  

  ،إن اجلمعية العامة  
 ٢٠٠٣كـــــانون األول/ديســـــمرب   ٢٣املـــــؤرخ  ٥٨/٢٠٣إىل قراراهتـــــا  إذ تشـــــري  

ــؤ ٥٩/٢٢٣ و ــمرب   ٢٢رخ املـ ــانون األول/ديسـ ــؤرخ  ٦٠/١٨٧ و ٢٠٠٤كـ ــانون  ٢٢املـ كـ
 ٦٢/١٨٦ و ٢٠٠٦كــانون األول/ديســمرب  ٢٠املــؤرخ  ٦١/١٨٨ و ٢٠٠٥األول/ديســمرب 

ــؤرخ  ــؤرخ  ٦٣/٢٠٦ و ٢٠٠٧كــانون األول/ديســمرب   ١٩امل كــانون األول/ديســمرب   ١٩امل
ؤرخ املــــــ ٦٥/١٤٤ و ٢٠٠٩كـــــانون األول/ديســـــمرب    ٢١املـــــؤرخ   ٦٤/١٩١ و ٢٠٠٨

 ٢٠١١كــانون األول/ديســمرب   ٢٢املــؤرخ  ٦٦/١٨٩ و ٢٠١٠كــانون األول/ديســمرب   ٢٠
ــؤرخ  ٦٧/١٩٨ و ــمرب   ٢١املـ ــانون األول/ديسـ ــؤرخ  ٦٨/٢٠٢ و ٢٠١٢كـ ــانون  ٢٠املـ كـ

  ،٢٠١٣األول/ديسمرب 
ــا   ــد يف    وإذ تشـــري أيضـ ــة، املعتمـ ــدة لأللفيـ ــم املتحـ ــالن األمـ ــبتمرب ٨إىل إعـ  أيلول/سـ
ــة     إىل االجتمــو ،)١(٢٠٠٠ ــة العامــة املعــين باألهــداف اإلمنائي ــع املســتوى للجمعي اع العــام الرفي

  ،)٢(لأللفية ووثيقته اخلتامية
املتعلـق   ٢٠٠٣حزيران/يونيـه   ٢٣باء املؤرخ  ٥٧/٢٧٠إىل قرارها  وإذ تشري كذلك  

دها بالتنفيذ واملتابعة املتكاملني واملنسـقني لنتـائج املـؤمترات الرئيسـية ومـؤمترات القمـة الـيت تعقـ        
  األمم املتحدة يف امليدانني االقتصادي واالجتماعي،

  
_______________ 

 .٥٥/٢القرار  )١(

 .٦٥/١القرار  )٢(
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  ،)٣(٢٠٠٥إىل الوثيقة اخلتامية ملؤمتر القمة العاملي لعام  وإذ تشري  
املتعلـــق  ٢٠٠٦حزيران/يونيـــه  ٣٠املـــؤرخ  ٦٠/٢٦٥إىل قرارهـــا  وإذ تشـــري أيضـــا  

يف ذلـك األهـداف اإلمنائيـة    املتعلقـة بالتنميـة، مبـا     ٢٠٠٥مبتابعة نتائج مؤمتر القمة العـاملي لعـام   
  لأللفية وغريها من األهداف اإلمنائية املتفق عليها دوليا،

إىل مــؤمتر و )٤(إىل املــؤمتر الــدويل لتمويــل التنميــة ووثيقتــه اخلتاميــة   وإذ تشــري كــذلك  
املتابعــة الــدويل لتمويــل التنميــة املعــين باســتعراض تنفيــذ توافــق آراء مــونتريي ووثيقتــه اخلتاميــة   

  ،)٥(“الدوحة بشأن متويل التنمية إعالن”
إىل املؤمتر املتعلق باألزمة املالية واالقتصادية العامليـة وتأثريهـا يف التنميـة وإىل     وإذ تشري  

  ،)٦(وثيقته اخلتامية
 إىل مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة الذي عقد يف ريـو دي جـانريو،   وإذ تشري أيضا  

ــرة مـــن   ــه  ٢٢ إىل ٢٠الربازيـــل، يف الفتـ ــة  ٢٠١٢حزيران/يونيـ ــة املعنونـ ، وإىل وثيقتـــه اخلتاميـ
  ،)٧(“املستقبل الذي نصبو إليه”

ــه  ٣٠املــؤرخ  ٦٨/٢٧٩إىل قرارهــا  وإذ تشــري كــذلك    ــق  ٢٠١٤حزيران/يوني املتعل
أديـس أبابـا يف الفتـرة مـن      بطرائق عقد املؤمتر الدويل الثالـث لتمويـل التنميـة، الـذي سـُيعقد يف     

  ،٢٠١٥متوز/يوليه  ١٦إىل  ١٣
الذي قـررت فيـه أن    ٢٠١٤أيلول/سبتمرب  ٩املؤرخ  ٦٨/٣٠٤إىل قرارها  وإذ تشري  

حتــدد طرائــق إجــراء املفاوضــات احلكوميــة الدوليــة واعتمــاد نــص اإلطــار القــانوين املتعــدد           
ــيادية يف اجلــزء       ــديون الس ــة ال ــادة هيكل ــات إع ــراف لعملي ــعة    األط ــا التاس ــن دورهت الرئيســي م

  ،)٨(٢٠١٤والستني، وذلك قبل هناية عام 
احلاجة إىل ضمان التنسيق واالتساق الفعليني ليتحقق التـآزر مـع العمليـات     وإذ تؤكد  

  احلكومية الدولية األخرى اجلارية يف هذا الصدد يف إطار األمم املتحدة،
_______________ 

 .٦٠/١القرار  )٣(

(منشـورات األمـم    ٢٠٠٢آذار/مـارس   ٢٢‐١٨تقرير املؤمتر الدويل لتمويل التنمية، مونتريي، املكسيك،  )٤(
 ، املرفق.١)، الفصل األول، القرار A.02.II.A.7املتحدة، رقم املبيع 

 ، املرفق.٦٣/٢٣٩القرار  )٥(

 ، املرفق.٦٣/٣٠٣القرار  )٦(

 ، املرفق.٦٦/٢٨٨القرار  )٧(

  .٦٩/٢٤٧انظر القرار  (٨)
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  ؛)٩(بتقرير األمني العام حتيط علما  - ١  
على أنـه مـن املهـم للغايـة إجيـاد حـل فعـال وشـامل ودائـم ويف الوقـت            دتشد  - ٢  

  تعزيز منوها االقتصادي وتنميتها؛املناسب للمشاكل املرتبطة مبديونية البلدان النامية ل
أنــه مــن املهــم مواصــلة النظــر مــن الناحيــة املوضــوعية يف البنــد الفرعــي   تؤكــد  - ٣  
  ؛‘‘والتنمية القدرة على حتمل الدين اخلارجي”املعنون 
ني تقريـرا  إىل األمني العام أن يقدم إىل اجلمعية العامـة يف دورهتـا السـبع    تطلب  - ٤  

  شامال عن هذه املسألة؛
أن تــدرج يف جــدول األعمــال املؤقــت لــدورهتا الســبعني البنــد الفرعــي   تقــرر  - ٥  
املسـائل املتعلقـة   ”يف إطـار البنـد املعنـون    “ القدرة على حتمل الدين اخلارجي والتنمية”املعنون 

  “.بسياسات االقتصاد الكلي
  

  ٧٥اجللسة العامة 
  ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب  ١٩

 

_______________ 

)٩( A/69/167. 


