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نحققو و قق  ’’، المع ققون 68/304الطرائققا المتعة ققة يت ايققذ ال ققرار  - 69/247
إطقققققققققار ققققققققققانوني متعقققققققققدد األطقققققققققرا  لعمةيقققققققققا  إ قققققققققادة  ي ةقققققققققة 

 ‘‘السيادية الديون
 

 ،عامةإن الجمعية ال 
حنـــو و ـــ  ”، املعنـــو  2014أيلول/ســـبتم   9املـــ ر   68/304إىل قرارهـــا  إذ تشقققير 

 ،“إطار قانوين متعدد األطراف لعمليات إعادة هيكلة الديو  السيادية
أيلول/ســــــبتم   8إىل إعــــــم  األمــــــم املتحــــــدة ل ل يــــــة، املعتمــــــد    وإذ تشققققققير  ي ققققققا 
2000
وى للجمعيــة العامــة املعـه باألهــداف الألافيــة ل ل يــة وإىل االجتمـا  العــال الر يــ  املسـت (1)
 ،(2)اخلتامية وإىل وثيقته
2005إىل الوثيقــة اخلتاميــة ملــ مر القمــة العــامل  لعــال  وإذ تشققير كققذل  

، وإىل متابعــة (3)
املتعلقــة بالتنميــة،  ــا   هلــ  األهــداف الألافيــة ل ل يــة  2005نتــافم مــ مر القمــة العــامل  لعــال 

 ،(4)ها من األهداف الألافية املت ق عليها دولياوغي 
وإىل مــ مر املتابعــة الــدوم  (5)إىل املــ مر الــدوم لتمويــم التنميــة ووثيقتــه اخلتاميــة وإذ تشققير 

لتمويــم التنميــة املعــه باســتعرات تن يــا توا ــق وراء مــونتيم ووثيقتــه اخلتاميــة ال ــادرة بعنــوا  إعــم  
_______________ 

 .55/2القرار  (1)

 .65/1القرار  (2)

 .60/1القرار  (3)

 .60/265القرار  (4)

)منشــورات األمــم  2002وهار/مــار   22-18تقريــر املــ مر الــدوم لتمويــم التنميــة، مــونتيم، املكســي ،  (5)
 ، املر ق.1(، ال  م األول، القرار A.02.II.A.7املتحدة، رقم املبي  
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كــــــانو   20املــــــ ر   68/204، وإىل قــــــرار اامعيــــــة العامــــــة (6)ةالدوحــــــة بشــــــم  مويــــــم التنميــــــ
، وإىل املــ مر الـــدوم الثالــل لتمويـــم التنميــة املقــرر عقـــد    أديــ  أبابـــا، 2013األول/ديســم  
 ،2015موز/يوليه  16إىل  13  ال رتة من 

ــــــو  وإذ تشققققققير  ي ققققققا  إىل مــــــ مر األمــــــم املتحــــــدة للتنميــــــة املســــــتدامة الــــــام ع قــــــد   ري
وإىل وثيقتـــــه اخلتاميـــــة  2012حزيرا /يونيـــــه  22إىل  20جـــــانيو، ال ازيـــــم،   ال ـــــرتة مـــــن  دم

 ،(7)“املستقبم الام ن بو إليه”املعنونة 
الـــام أقـــرت  يـــه  2009موز/يوليـــه  9املـــ ر   63/303إىل قرارهـــا  كقققذل   وإذ تشقققير 

لعامليــة وتمثيهــا   التنميــة الــام ع قــد الوثيقــة اخلتاميــة للمــ مر املتعلــق باألزمــة املاليــة واالقت ــادية ا
 ،2009حزيرا /يونيه  30إىل  24  نيويورك   ال رتة من 

 ــــرورة ت عيــــم التنســــيق واالتســــام  قيقــــاي للتــــ زر مــــ  ســــافر عمليــــات األمــــم  وإذ تؤكققققد 
املتحــدة اوكوميــة الدوليــة هات ال ــلة،  ــا  يهــا علــى وجــه اخل ــو  العمليــة التح ــيية للمــ مر 

 م الثالل لتمويم التنمية،الدو 
 ا أجنـز  نـندوم النقـد الـدوم، ومـ مر األمـم املتحـدة للتجـارة والتنميـة، وإدارة  وإذ تسةم 

األمانـــة العامـــة، ونـــادم بـــاري  مـــن أعمـــال    ـــال إعـــادة   الشـــ و  االقت ـــادية واالجتماعيـــة 
 هيكلة الديو  السيادية،

ا األمـم املتحـدة وامل سسـات املاليـة الدوليـة، كـم بـاألدوار الـت ت ـ ل   ـ وإذ تسّةم  ي ا 
و ــق واليتــه، وإه تشــجعها علــى موانــلة دعــم ااهــود العامليــة الراميــة إىل  قيــق التنميــة املســتدامة 

 وإجياد حم دافم ملشكلة ديو  البلدا  النامية،
أ  تنشـــن انـــة ك  ــة يكـــو  بــاا املشـــاركة  يهـــا م توحــا اميـــ  الـــدول  ت ققرر - ١ 

 ــــاء والكيانــــات هات مركــــز املراقــــ    األمــــم املتحــــدة، لتتــــوىل، عــــن طريــــق عمليــــة ت ــــاوت األع
ـــرى علـــى ســـبيم األولويـــة وـــمل دورعـــا التاســـعة والســـت ، و ـــ  إطـــار قـــانوين  حكوميـــة دوليـــة ل 
ـــــــة أمـــــــور ـــــــاي امل ـــــــديو  الســـــــيادية، وهلـــــــ  تووي ـــــــة ال ـــــــات إعـــــــادة هيكل  متعـــــــدد األطـــــــراف لعملي

 ل املـــــــــام الـــــــــدوم واســـــــــتقرار  والقــــــــــدرة علـــــــــى التنبـــــــــ  بالاهاتــــــــــه،منهـــــــــا زيـــــــــادة  عاليـــــــــة الن ــــــــــا
النمـــــو االقت ـــــادم امل ـــــرد الشـــــامم املن ـــــ  وبلـــــوو التنميـــــة املســـــتدامة، و قـــــاي لل ـــــروف  و قيـــــق

 الوطنية؛ واألولويات

_______________ 

 ، املر ق.63/239القرار  (6)

 ، املر ق.66/288القرار  (7)
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كــم   أ  تعقــد اللجنــة امل   ــة ثمثــة اجتماعــات علــى األقــم مــدة ت ققرر  ي ققا - ٢ 
حزيرا /يونيــه وموز/يوليــه مــن   كــانو  الثاين/ينــاير و  أيار/مــايو و   ثمثــة أيــال عمــم   أواوــر منهــا
، وأنــه جيــوز للجنــة امل   ــة أ  لــرم مشــاورات إ ــا ية وجلســات نــياغة حســ  2015عــال 

 االقت اء؛
 أ  لتم  اللجنة امل   ة   مقر األمم املتحدة   نيويورك؛ ت رر كذل  - ٣ 
إىل رفــــي  اامعيــــة العامــــة أ  يت ــــا مــــا يلــــزل مــــن الرتتيبــــات التن يميــــة  تطةقققق  - ٤ 

 لتمك  اللجنة امل   ة من إجناز أعماهلا   الوقت املناس ؛
إىل األم  العال أ  يـدعو الـدول األع ـاء والكيانـات هات مركـز املراقـ   تطة  - ٥ 

تعـــدد األطــــراف لعمليـــات إعــــادة إىل تقـــدع تعليقاعـــا علــــى العنانـــر ال ـــرورية ل طــــار القـــانوين امل
أيــال قبــم انعقــاد االجتمــا  األول للجنــة امل   ــة،  10هيكلــة الــديو  الســيادية   موعــد أق ــا  

 وإتاحة تل  التعليقات إلكرتونيا؛
هيئـات من ومــة األمــم املتحــدة وم سسـاعا املعنيــة، وكــال  ســافر ااهــات  تققد و - ٦ 

ة القليميــة والدوليــة وال ســيما البنــ  الــدوم ونــندوم هات ال ــلة،  ــا   هلــ  امل سســات املاليــ
النقــد الــدوم، وأي ــا املن مــات اوكوميــة الدوليــة واملن مــات غــي اوكوميــة، وم سســات الق ــا  
اخلـــــــا  واألوســـــــات األكادميـــــــة املهتمـــــــة بـــــــاألمر، إىل الســـــــهال   العمـــــــم املوكـــــــول إىل اللجنـــــــة 

 م املتحدة؛امل   ة، و قا للممارسات املتبعة   األم
اللجــــــــــا  القليميــــــــــة إىل املســــــــــا ة   أعمــــــــــال اللجنــــــــــة امل   ــــــــــة،  تققققققققققد و - ٧ 
 االقت اء؛ حس 
إىل األمـــــ  العـــــال أ  يقـــــدل كـــــم مـــــا يلـــــزل مـــــن دعـــــم ألعمـــــال اللجنـــــة  تطةققققق  - ٨ 

امل   ة،  ا   هلـ  مـن وـمل ك الـة التعـاو   يمـا بـ  الوكـاالت، واملشـاركة ال عالـة واالتسـام 
عـن طريـق االسـت ادة مـن اخلـ ة التقنيـة ملـ مر األمـم املتحـدة  وخبانـةاألمم املتحدة،  داوم من ومة

 للتجارة والتنمية وامل سسات املالية القليمية والدولية، حس  االقت اء، كم و ق واليته؛
إىل األم  العال أ  يبال جهـودا مـن أجـم اسـت دال املـوارد املتاحـة  تطة   ي ا - ٩ 

ال عليــة ملمثلــ  البلــدا  الناميــة، وال ســيما البلــدا  الــت تواجــه أو ــاعا وانــة،    لزيــادة املشــاركة
ــــة، إ ــــا ة إىل الق ــــا   ــــة والثنافي ــــدعو أي ــــا ااهــــات املاحنــــة الدولي ــــة امل   ــــة، وت أعمــــال اللجن
اخلـــا ، وامل سســـات املاليـــة، وامل سســـات وااهـــات املاحنـــة األوـــرى الـــت هلـــا القـــدرة علـــى القيـــال 

دعم أعمال اللجنـة امل   ـة بتقـدع ت عـات، تشـمم تت يـة تكـالي  السـ ر بال ـافرة  بال ، إىل
   الدرجة االقت ادية وبدل القامة اليوم  وم رو ات حم ات الس ر؛
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إىل اللجنــــة امل   ــــة أ  تقــــدل إىل اامعيــــة العامــــة   دورعــــا التاســــعة  تطةقققق  - ١٠ 
 جراء املناس .والست  اقرتاحا لك  تن ر  يه وتت ا بشمنه ال

 
 77 االسة العامة

 2014كانو  األول/ديسم    29
 


