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 اللجنة املخصصة لعمليات إعادة هيكلة
 الديون السيادية

 دورة العمل األوىل

 2015شباط/فرباير  3-5

 من جدول األعمال املؤقت 2البند 

    إقرار جدول األعمال ومسائل تنظيمية أخرى
 جدول األعمال املؤقت والشروح  

 
 جدول األعمال املؤقت  

  
 انتخاب أعضاء املكتب. - 1

 جدول األعمال ومسائل تنظيمية أخرى.إقرار  - 2

 وضع إطار قانوين متعدد األطراف لعمليات إعادة هيكلة الديون السيادية. - 3

 اعتماد تقرير اللجنة املخصصة. - 4
 

 الشروح  

 انتخاب أعضاء املكتب - 1 

ــادة    ــنا امل ــ     ــال اللجــان        103ت ــا أن ــة عل ــة العام ــداخلع للجمعي ــن النظــاد ال م
  ية غري اللجان الرئيسية، تنتخب كل منها رئيسا ونائبا للرئيس أو أكثر ومقـررا األخرى للجمع

 علا أساس التوزيع اجلغرا  العادل واخلربة والكفاءة الشخصية.
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 إقرار جدول األعمال ومسائل تنظيمية أخرى - 2 

ــة العامــة     ــرار اجلمعي ، 2014كــانون األول/ديســمرب   29املــؤر   69/247عمــب رق
نة املخصصة ثبثة اجتماعات مدة كل منها ثبثـة أيـاد عمـل. وسـتعقد دورة العمـل      تعقد اللج

ــن   ــرة م ــباط/فرباير  5إىل  3األوىل   الفت ــتعقد   الفتــرة     2015ش ــة، فس ــدورة الثاني ، أمــا ال
 - . وسـتعقد دورة العمـل الثالثـة   فتـرة  نيران/يونيـ      2015نيسـان/أرريل   30إىل  28 مـن 

ــ   ــا 2015متوز/يولي ــا للمــادت    ، عل ــا. ووفق ــواريق . ق مــن النظــاد   99و  21أن حتــدد الت
الداخلع للجمعية العامة، تقر اللجنة جدول أعماهلا املؤقت وررنامج عملها. وقـد أعـد جـدول    

 .69/247األعمال املؤقت وفقا أل كاد القرار 
 

 وضع إطار قانوين متعدد األطراف لعمليات إعادة هيكلة الديون السيادية - 3 

، أن تنشــجل جلنــة  صصــة 69/247مــن قرارهــا  1ررت اجلمعيــة العامــة،   الفقــرة قــ 
يكــون رــاب املشــاركة فيهــا مفتو ــا جلميــع الــدول األعضــاء والكيانــات  ات مركــن املراقــب    

األمم املتحدة، لتتوىل، عن طريق عملية تفاوض  كومية دولية ُتجرى علـا سـبيل األولويـة      
خـبل دوراــا التاســعة والســت ، وضــع إطــار قـانوين متعــدد األطــراف لعمليــات إعــادة هيكلــة   
الديون السيادية، و لك توخيًا جلملـة أمـور منـها زيـادة فعاليـة النظـاد املـا  الـدو  واسـتقرار           

علا التنبؤ راجتاهات ، وحتقيق النمو ا.قتصادي املطرد الشـامل املنصـو ورلـول التنميـة     والقدرة 
 املستدامة، وفقًا للظروف واألولويات الوطنية.

 
 اعتماد تقرير اللجنة املخصصة - 4 

يـتع  علـا اللجنـة املخصصـة، لـدى اختتـاد أعماهلـا، أن تعتمـد تقريـرا رغـرض تقد ـ              
، ينبغـع  69/247مـن القـرار    10وراا التاسعة والست . ووفقا للفقرة اجلمعية العامة   د إىل

 .أن يتضمن التقرير اقترا ا كع تنظر في  اجلمعية وتتخذ رشأن  اإلجراء املناسب
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