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مــ األ األمـــم املتحـــدة ال ـــا املعـــي
بالبلدان النامية غري الساحلية

فيينا 5-3 ،تشألين ال ا /نوفمرب 4102
البند  2من جدول األعمال امل قت
إقألار جدول األعمال وبألنامج العمل

جــدول األعمــال امل قــت املشــألوأل ملــ األ األمــم املتحــدة ال ــا املعــي
بالبلدان النامية غري الساحلية
مذكألة من األمني العام للم األ
يتشألف األمني العام للمـ األ بـ ن حي يـل هيـد جـدول األعمـال امل قـت املشـألوأل ملـ األ
األمــم املتحــدة ال ــا املعــي بالبلــدان الناميــة غــري الســاحلية وقــد دعــدم األمانــة العامــة هــذ
الشألوأل وفقا للممارسة املتبعة ،مع مألاعاة قألارام اللجنة التحضريية احلكومية الدولية
ويف ما يتعلق باملسـالل التنييميـة ،سـوف تصـدر األمانـة العامـة جـدون امنيـا م صـ
ل جتماعام قبل انعقاد امل األ
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الشألوأل
 - 0قألرم اجلمعية العامة يف قألارها  ،402/66دن يُعقد م األ األمـم املتحـدة ال ـا املعـي
بالبلدان النامية غري الساحلية يف عام  ،4102ويف قألارها  ،471/68وافقت مع التقـديأل علـ
العألض املقدم من النمسا نستضافة امل األ وسوف يعقد املـ األ يف فيينـا ،يف ال تـألة مـن  3إىل
 5تشألين ال ا /نوفمرب  ،4102يف مكتب األمم املتحدة يف فيينا
-4

وقد دسندم الونية التالية إىل امل األ ،وفقا لقألار اجلمعية العامة :444/67

(د) إجــألاء تقيــيم ــامل لتن يــذ بألنــامج عمــل دملــا  :تلبيــة انحتياجــام ا ا ــة
للبلدان النامية غـري السـاحلية نـمن إهـار عـاملي جديـد للتعـاون يف قـال النقـل العـابأل للبلـدان
غري الساحلية وبلدان املألور العابأل النامية
(ب) حتديد السياسام الدولية واإلقليمية ودون اإلقليمية والوهنيـة ال عالـة يف قـال
التعاون التجاري والتعاون يف قال النقل العابأل عل النطاق الدويل ،واسـتعألاض احلالـة الألاهنـة
لــنيم النقــل العــابأل يف نــوء التحــديام اجلديــدة والنا ـ ة ،والشــألاكام وال ــألو والوســالل
ال امة للتصدي هلا
(ج) الت كيـد مـن جديـد علـ انلتــعام العـاملي بتلبيـة انحتياجـام اإلمناليـة ا ا ــة
للبلدان النامية غري الساحلية والتصدي للتحديام اليت تواجههـا ،الـذي دعلـن عنـد يف مـ األام
األمم املتحدة الألليسية وم األام القمة
(د) حشــد الــدعم والعمــل علـ الصــعيد الــدويل ،مــن جانــب البلــدان الناميــة غــري
الساحلية ولصاحلها ،و ياغة إهار جديد للشألاكة اإلمنالية للعقد القادم واعتماد
 - 3وسيكون امل األ م توحا دمام مشاركة الدول التالية ،بناء عل دعـوة مـن األمـني العـام
للم األ دو تعيني ادر عند ،ووفقا للنيام الداخلي للم األ:
(د)

مم لو الدول األعضاء يف األمم املتحدة ودعضاء الوكانم املتخصصة؛

(ب) مم لو انحتاد األورويب؛
(ج) مم لو املنيمام احلكومية الدولية وغريها من الكيانام اليت تلقت من اجلمعيـة
العامة دعوة دالمة للمشاركة ،بص ة مألاقب ،يف دورام ودعمـال ييـع املـ األام الدوليـة الـيت
تعقد حتت رعايتها؛
(د)
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(هـ)

مم لو هي ام األمم املتحدة املهتمة؛

(و) مم لـــو املنيمـــام غـــري احلكوميـــة ذام املألكـــع انستشـــاري لـــدى ا لـــس
انقتصادي وانجتماعي؛
(ا) مم لو املنيمام احلكومية الدوليـة األخـألى ،وخا ـة تلـا الـيت وجهـت إليهـا
دعوة من األمني العام للم األ؛
(أل) مم لو املنيمام غري احلكومية ،مبا يف ذلا املنيمام من القطاع ا ـاو ،الـيت
وافقت عليها اللجنة التحضريية ووجهت إليها الدعوة حلضور امل األ؛
(ط)
حلضور امل األ

األ ـــخاو اآلخــــألون الــــذين وجـــد إلــــيهم األمــــني العـــام للمـــ األ دعــــوة

البند 0
افتتاأل امل األ
 - 2سي تتح امل األ يف الساعة  01:11مـن يـوم انثـنني 3 ،تشـألين ال ـا /نوفمرب ،4102
يف مكتــب األمــم املتحــدة يف فيينــا وســوف يعلــن اجلــدول اليــومي يف يوميــة األمــم املتحــدة
وسيتوىل رلاسـة املـ األ األمـني العـام لامـم املتحـدة دو األمـني العـام للمـ األ دو دي موظـ يف
األمانة العامة يعيند دي منهما ،إىل حني انتخاب رليس لد

البند 4
انتخاب الألليس
 - 5جـــألم العـــادة علـــ دن ينتخــــب رلـــيس وفـــد الدولــــة املضـــي ة املـــ األ (النمســــا)
رليسا للم األ

البند 3
كلمة الألليس
-6
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البند 2
إقألار جدول األعمال وبألنامج العمل
إقرار جدول األعمال
 - 7يـألد دعـ جــدول األعمـال امل قــت للمـ األ ،علـ النحــو الــذي وافقـت عليــد اللجنــة
التحضريية يف دورهتا األوىل
تنظيم األعمال
-8

جتدر اإل ارة إىل ما يلي:

(د) ستواع املوارد املتاحة للم األ ،حسـب انقتضـاء ،فيمـا بـني اجللسـام العامـة
واللجنــة اجلامعــة وجلنــة وثــالق الت ــويض ،واملكتــب وميكــن دن تقــدم خــدمام حمــدودة لعقــد
اجتماعام ا موعام اإلقليمية واملناسبام املوااية واجلانبية يف حال توافألم املألافق لذلا؛
(ب) وســوف حتــدد ســاعام العمــل للم ـ األ ،عل ـ وجــد الدقــة ،يف جــدول امــي
جيألي تعميمد قبل انعقاد امل األ
(ج)

ستُبث اجللسام العامة عل

بكة اإلنتألنت

إنشاء اهليئات الفرعية
 - 9وفقـا للمــادة  28مــن النيــام الــداخلي امل قــت ،سينشـ املـ األ جلنــة جامعــة وعم ـ
باملادة  6من النيام الداخلي امل قت ،سينتخب امل األ رلـيس اللجنـة ومبوجـب املـادة  51مـن
النيام الداخلي امل قت ،تقوم اللجنة بانتخاب نالب للألليس ،ما مل تقألر خ ف ذلا
 - 01وستنيأل اللجنة اجلامعـة يف البنـد  00مـن جـدول األعمـال امل قـت ،وبقيامهـا بـذلا،
تضــع بألنــامج عمــل مــن دجــل البلــدان الناميــة غــري الســاحلية علــ دســار مشــألوع دعدتــد
اللجنة التحضريية
 - 00ووفقا للمادة  29مـن النيـام الـداخلي امل قـت ،جيـوا للمـ األ واللجنـة اجلامعـة إنشـاء
دفألقة عاملة وي خذ يف انعتبار ،لدى إنشاء األفألقة العاملة ،توافأل مألافق خدمة امل األ
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البند 5
اعتماد النيام الداخلي
 - 04وافقــــت اللجنــــة التحضــــريية ،يف دورهتــــا األوىل ،علــ ـ النيــــام الــــداخلي امل قــــت
) ،(A/CONF.225/PC/L.2ودو ت ب ن يعتمد امل األ

البند 6
انتخاب دعضاء املكتب اآلخألين
 - 03تنص املادة  6من النيام الداخلي امل قـت علـ انتخـاب رلـيس ومقـألر للمـ األ و 05
نالبــا للــألليس ،ورلــيس للجنــة اجلامعــة املعمــع إنشــا ها مبوجــب املــادة  28وسيشــكل ه ـ نء
األعضاء ال مانية عشأل املكتـب ومبوجـب املـادة ن سـها ،يُنتخـب نـواب الـألليس بعـد انتخـاب
رليس اللجنة اجلامعة

البند 7
وثالق ت ويض املم لني املشاركني يف امل األ
(أ) تعيني أعضاء جلنة وثائق التفويض
 - 02تنص املادة  2من النيـام الـداخلي امل قـت علـ دن تعـني يف بدايـة املـ األ جلنـة لوثـالق
الت ويض تت ل من تسعة دعضاء ،ويقوم تكوينها عل األسار الـذي يقـوم عليـد تكـوين جلنـة
وثالق الت ويض التابعة للجمعية العامة لامم املتحدة يف دورهتا التاسعة والستني
(ب) تقرير جلنة وثائق التفويض
 - 05تنص املادة  2من النيام الداخلي امل قت علـ دن تتـوىل جلنـة وثـالق الت ـويض فحـص
وثالق ت ويض املم لني ،وتقـدم تقأليألهـا إىل املـ األ دون إبطـاء وتـنص املـادة  3علـ دن تقـدم
وثــالق ت ــويض املمـ لني ودمــاء املمـ لني املنــاوبني واملستشــارين إىل وكيــل األمــني العــام لامــم
املتحــدة ،املم ــل الســامي ألقــل البلــدان منــوا والبلــدان الناميــة غــري الســاحلية ،والــدول اجلعريــة
الصغرية النامية ،وهـو األمـني العـام للمـ األ ،قبـل املوعـد افـدد نفتتـاأل املـ األ مبـا ن يقـل عـن
دسبوعني إن دمكن وتصدر وثالق الت ويض عن رليس الدولة دو احلكومـة دو وايـأل ا ارجيـة،
دو ،يف حالة انحتاد األورويب ،عن رليس امل ونية األوروبية
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البنود  8و  9و 01
التبادل العام لآلراء
بيانام املنيمام احلكومية الدولية ،وغريها من املنيمام
بيانام املنيمام غري احلكومية
 - 06يوجد اننتبـا بوجـد خـاو إىل مسـ لة البيانـام الـيت سـتلق يف املناقشـة العامـة يُـدىل
هبذ البيانام يف غألفة اجتماعام قهـعة خصيصـا إلتاحـة البـث الشـبكي املبا ـأل ويبـدد إلقـاء
البيانام يف  3تشـألين ال ـا /نوفمرب وعمـ باملـادة  44مـن النيـام الـداخلي امل قـت ،سـتغلق
قالمة املتكلمني يف هناية اليـوم ال الـث للمـ األ وحتـدد مـدة البيانـام الـيت يـديل هبـا يف املناقشـة
العامة مم لو الدول املشاركة يف امل األ بعشأل دقالق ،وتلـا الـيت يـديل هبـا املشـاركون اآلخـألون
ب ما دقالق

البند 00
اعتماد النتالج النهالية للم األ
 - 07للنيأل يف البند  ،00سيعألض عل امل األ ،يف يلة دمور ،الوثالق التالية:
(د) مشـــألوع بألنـــامج العمـــل مـــن دجـــل البلـــدان الناميـــة غـــري الســـاحلية لل تـــألة
( ،4142-4102الذي دعدتد اللجنة التحضريية احلكومية الدولية )(A/CONF.225/-----؛
)ب) تقأليــأل األمــني العــام عــن انســتعألاض الــذي جيــألي كــل عشــأل ســنوام لتن يــذ
بألنامج عمل دملا  :تلبية انحتياجام ا ا ة للبلدان النامية غـري السـاحلية نـمن إهـار عـاملي
جديد للتعاون يف قال النقل العـابأل لصـا البلـدان غـري السـاحلية وبلـدان املـألور العـابأل الناميـة
((A/69/170؛
)ج) تقأليأل اللجنة التحضريية احلكومية الدوليـة ملـ األ األمـم املتحـدة ال ـا للبلـدان
النامية غري الساحلية عن دورهتا ال انية ((A/CONF.225/-----؛
)د) تقأليــأل انجتمــاع انستعألانــي التحضــريي عل ـ الصــعيد اإلقليمــي ألفأليقيــا
((A/CONF.225/PC/2؛
)هـ) تقأليأل انجتماع انستعألاني التحضريي عل الصعيد اإلقليمي لـدول دمأليكـا
ال تينية )(A/CONF.225/PC/3؛
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)و) تقأليـــــأل اجتمـــــاع انســـــتعألاض اإلقليمـــــي التحضـــــريي ألوروبـــــا و ســـــيا
((A/CONF.225/PC/4؛
(ا) تقأليــــــأل اللجنــــــة التحضــــــريية احلكوميــــــة الدوليــــــة عــــــن دورهتــــــا األوىل
((A/CONF.225/PC/5؛
)أل)

مشألوع اإلع ن السياسي

((A/CONF.225/----

البند  04من جدول األعمال
مسالل دخألى
 - 08ستوجِّد األمانة العامة انتبا امل األ إىل دي ثـار إداريـة وماليـة تتألتـب علـ اإلجـألاءام
املقتألحة من جانب امل األ ،وسيجألي عألنها يف وقت نحق عل اجلمعية العامة

البند 03
اعتماد تقأليأل امل األ
 - 09يُقتألأل دن يت ل تقأليأل م األ األمم املتحدة ال ا املعـي بالبلـدان الناميـة غـري السـاحلية
من مقدمة وث ثة فألوع عل دن يتضمن اجلعء األول إع نا؛ ودن يتضمن اجلعء ال ا بألنـامج
عمــــل مــ ـن دجــــل البلــــدان الناميــــة غــــري الســــاحلية؛ ودن يتنــــاول اجلــــعء ال الــــث املســــالل
التنييمية واإلجألالية
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