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الدورة الثانية والسبعون
البند ( 22ب) من جدول األعمال
جمموعات البلدان اليت تواجه أوضاعا خاصة :متابعة مؤمتر
األمم املتحدة الثاين املعين ابلبلدان النامية غري الساحلية

مذذرةرة شذذيو ة مؤرخذذة  31ةذذانون األول/د سذذمر  7132موجهذذة إىل األمذذن العذذا م ذ
البعثة الدائمة لزامبيا لدى األمم املتحدة
هتـد البعثـ الدائمـ جلمهوريـ زامبيـا لــد األمـم املتحــدة حتياهتـا إىل األمـن العــا لألمـم املتحــدة
وتتشـ أبن حتي ـ طي ـ رســال موجه ـ مــن رئــي مكتـ جمموع ـ البلــدان الناميـ غــر الســايلي  ،مؤرخ ـ
 2٢أيلول/سبتمرب ( 2١٠٢انظ امل فق).
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مرفذ الرسذذالة املؤرخذذة  31ةذذانون األول/د سذذمر  7132املوجهذذة إىل األمذذن العذذا مذ
املمثل الدائم لزامبيا لدى األمم املتحدة
 2٢أيلول/سبتمرب 2١٠٢
بصفيت رئي مكت جمموع البلدان النامي غر السايلي  ،أتش أبن أيي طي النص املـنح
واحملـ ــد للنظ ـ ــا ال ـ ــداخل ال ـ ـ اعتم ـ ــد وزراء خارجي ـ ـ ال ـ ــدول األعض ـ ــاء يف جمموع ـ ـ البل ـ ــدان النامي ـ ـ
غ ـر الســايلي يف اجتمــاعهم الــوزار الســا عش ـ املعحــو يف نيويــور يف  2١أيلول/ســبتمرب ،2١٠٢
على هـام املناقشـ العامـ للـدورة الثانيـ والسـبعن للجمعيـ العامـ (انظـ الضـميم ) ،ولإلعـنن الـوزار
(انظ  .)A/72/635وأرجو ممتنا تعمـيم هـ ال سـال وضـميمتها بوصـفها وثيحـ مـن واثئـق اجلمعيـ العامـ ،
يف إطار البند ( 22ب) من جدول األعمال ،وتنحيحا للوثيح السابح (.)A/C.2/64/5
(توقيع) الزارو ةاابمبوي
السـفر
املمث الدائم
رئي جمموع البلدان النامي غر السايلي
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الضميمة

النظا الداخلي جملموعذ ذذة البلدان النامية غري الساحلية

 - 3اجملموعة وعضو تها
 ٠-٠تتك ــون جمموع ـ البل ــدان الناميـ ـ غ ــر الس ــايلي م ــن  22م ــن ال ــدول النامي ـ األعض ــاء يف األم ــم
املتحــدة الــيت لــي لــديها ســاي حب ـ  ،وفحــا للتع ي ـ ال ـوار يف املــا ة  ٠21مــن اتفاقي ـ األمــم املتحــدة
لحانون البحار (انظ الت يي لنطنع على قائم الدول األعضاء)(.)٠
 2-٠وينبغ أل بلـد غـر سـايل مـن الـدول األعضـاء يف األمـم املتحـدة ي غـ يف أن يصـب عضـوا
يف اجملموع أن يفع ذلك عن ط يق الكتاب إىل رئي اجملموع ال يحو إبخطارها بناء على ذلك.
 2-٠وجيوز للمجموع مـن مكـ امل اقـ لـدول أعضـاء أخـ يف األمـم املتحـدة تعـ ب عـن اهتمامهـا
يف أعمـال اجملموعـ  .وجيـوز عــوة الـدول امل اقبـ للمشـارك يف االجتماعــا ال مسيـ  .غـر أن اختـاذ الحـ ارا
بشـ ـ ن املس ــائ ذا األمهيـ ـ ابلنس ــب للمجموعـ ـ  ،مب ــا يف ذل ــك احل ــق يف التف ــاو  ،يحتصـ ـ عل ــى وهل ــا
األعضاء.

 - 7اهلدف
 ٠-2توف اجملموع منتد لدوهلا األعضاء لتوضي وتع ي مصاحلها االقتصا ي اجلماعي  ،مبا يف ذلك
بصف خاص التنفي الفعـال لألهـدا والغـات وبـ ام العمـ املتفـق عليهـا عامليـا املتعلحـ بتنميـ البلـدان
النامي ـ غــر الســايلي  ،مــن أج ـ تع ي ـ قــدرهتا علــى التفــاو بصــورة مشــةك بش ـ ن الحضــات االقتصــا ي
الدولي ال ئيسي اخ منظوم األمم املتحدة ومنظم التجارة العاملي ومجيع احملاف الدولي واملتعد ة األط ا .
وتوج اجملموع اهتمامها يف املحا األول إىل حتحيق أفض الش وط للمجموع يف إطـار الحـ ارا
2-2
ّ
واإلعــن وخط ـ العم ـ وغــر ذلــك ممــا تح ـ ر اجلمعي ـ العام ـ لألمــم املتحــدة ومــؤا ا الحم ـ الدولي ـ
واالتفاقيا واملؤا ا  .وتسعى اجملموع إىل احلصول على االمتيازا والتسهين وعلى امل يد مـن املـوار
املالي واملسـاعدة التحنيـ مـن بلـدان املـ ور العـاب الناميـ والبلـدان املاحنـ ومنظومـ األمـم املتحـدة وغـر ذلـك
من املؤسسا الدولي واإلقليمي اإلمنائي واالقتصا ي واالجتماعي واملالي .

 - 1اختاذ القرارات

 ٠-2تتخ اجملموع الح ارا على أسا توافق اآلراء(.)2
 2-2ويل يضور ثلث أعضاء اجملموع ألغ ا

انتخاب مكت جديد.

__________
( )٠تشد ول بوليفيا املتعـد ة الحوميـا علـى وضـعها البحـ علـى حنـو مـا ور يف اإلعـنن املتض ّـمن يف اتفاقيـ األمـم املتحـدة
لحانون البحار.
(” )2توافق اآلراء“ يعين اختاذ ق ار ون اعةا رمس وال تصويت؛ وه ا ال يتسىن إال يف يال عد تسجي أ اعةا رمس
مــن الوفــو علــى توافــق اآلراء ،وعلــى ال ـ غم مــن أن بع ـ الوفــو قــد تكــون هلــا حتفظــا علــى املس ـ ل املوضــوعي املط وي ـ
أو ج ـ ـ ء منهـ ــا (احلولي ـ ـ الحانوني ـ ـ لألمـ ــم املتحـ ــدة لعـ ــا ،(United Nations publication, Sales No. E.96.V.6) ،٠8٢٢
الفص السا ).
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 - ٤املكتب والرئيس واملسؤوليات
 ٠-1تنتخ اجملموع سبع أعضاء للمكت من بن ممثل أعضائها وفحا للتوزيع اجلغ ايف التايل:
ثنث من ممثل الدول األعضاء من أف يحيا
اثنان من ممثل الدول األعضاء من آسيا
وايد من ممثل الدول األعضاء من أورواب الش قي
وايد من ممثل الدول األعضاء من أم يكا النتيني
 2-1وتنتخ اجملموع ال ئي من بن أعضاء املكتـ علـى أسـا مبـدأ التنـاوب اجلغـ ايف ،مـع إيـنء
االعتبار الواج للعضوي السابح على أسا املعلوما املحدم من األمان العام  .ويف يال تعـ ّ ر علـى
جمموع إقليمي ما اقةاح م ش لشغ منص ال ئي  ،فإن اجملموع اليت تليها تحةح م شحا ،على أسا
مبدأ التناوب اجلغ ايف.
 2-1وتنتخ اجملموعـ ئـ الـ ئي مـن بـن أعضـاء املكتـ  .ويتـوىل ئـ الـ ئي مهـا الـ ئي يف
يال غياب .
 1-1ويتخـ انتخــاب املكتـ و ئـ الـ ئي الطــابع ال مسـ خــنل االجتمــاع السـنو لــوزراء خارجيـ
جمموع البلدان النامي غر السايلي .
 ٥-1وتبدأ مدة والي الـ ئي وأعضـاء املكتـ يف  ٠كـانون الثاين/ينـاي وتسـتم ملـدة سـنتن ،وتنتهـ
يف  2٠كانون األول /يسمرب.
 ٦-1وتتمث املهم األولي لل ئي يف ت ؤ مجيع اجتماعا اجملموع وتنسيق أعماهلا .ويحو ال ئي
بدور املتحد ابسم اجملموع وميث وجها النظ املشةك للمجموع يف االجتماعـا احلكوميـ الدوليـ
ملنظوم األمم املتحدة ومجيع احملاف الدولي واملتعد ة األط ا .
 ٢-1وجيــوز للمكتـ أن يعــن أت مــن أعضــائ للعمـ كمنســحن بشـ ن مســائ موضــوعي حمــد ة مــن
بينها مثن التجارة الدولي  ،واوي التنمي  ،وتغر املناخ.
 ٢-1ويحــو أعضــاء املكت ـ بــدعم وتع ي ـ الشــفافي واملســاءل بش ـ ن اإلج ـ اءا الــيت اخت ـ وها خــنل
فةة واليتهم.
الروز
 8-1يضــع ال ـ ئي املبــا التوجيهي ـ املتعلح ـ ابلــربوز واالتصــال للمجموع ـ بــدعم مــن مكت ـ املمث ـ
الســام ألقـ البلــدان منـوا والبلــدان الناميـ غــر الســايلي والــدول اجل ريـ الصــغرة الناميـ مــن أجـ إبــن
اجملتمع الدويل على حنو فعال مبصاحل اجملموع  ،واكتسـاب عـم الصـندو االسـتمماين ،هبـد االضـطنع
ابألنشط اليت يحو هبا املكت لك ينف على حنـو فعـال األهـدا والغـات وبـ ام العمـ املتفـق عليهـا
عامليا املتعلح بتنمي البلدان النامي غر السايلي .
َّ ٠١-1
وتحد املبا
حتديثها سنوت.
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التقر ر السنوي
 ٠٠-1يحد ال ئي تح ي ا سنوت للمجموع بدعم من مكت املمث السام ألق البلـدان منـوا والبلـدان
النامي غر السايلي والدول اجل ري الصغرة النامي يف هناي السن .
اجلدول الزمين لألنشطة
 ٠2-1يع

ال ئي اجلدول ال مين لألنشط على اجملموع لتنظ فيها يف بداي ك سن .

احملاضر املوجزة
 ٠2-1يحو ال ئي إببن اجملموع مبوج حماض االجتماعا ال مسي .
احمليوظات
 ٠1-1يعــن ال ـ ئي عض ـوا يف املكت ـ ليحــو ابلتنســيق مــع مكت ـ املمث ـ الســام ألق ـ البلــدان من ـوا
والبلــدان النامي ـ غــر الســايلي والــدول اجل ري ـ الصــغرة النامي ـ بش ـ ن احلفــا علــى الســجن الــيت توثــق
أنشط جمموع البلدان النامي غر السايلي وتوفر إمكاني الوصول إليها.

 - ٥االجتماع السنوي لوزراء اخلارجية
 ٠-٥يعحد االجتماع السنو لوزراء خارجي جمموع البلدان النامي غر السايلي  ،يسـ االقتضـاء،
يف بداي الدورة العا ي للجمعي العام يف نيويور .

 - ٦اجتماعات الوزراء املسؤولن ع التجارة والبنية التحتية للنقل
 ٠-٦تعحد اجتماعا الوزراء املسـؤولن عـن التجـارة يف البلـدان الناميـ غـر السـايلي  ،ورت ،يسـ
االقتضــاء ،للتشــاور بشـ ن املســائ املتصــل ابلتجــارة الــيت هتــم اجملموعـ  ،مبــا يف ذلــك املفاوضــا اجلاريـ يف
منظم التجارة العاملي ولتنسيق موق اجملموع بش ن ه املسائ .
 2-٦وتعحــد اجتماعــا الــوزراء املســؤولن عــن البني ـ التحتي ـ للنح ـ يف البلــدان النامي ـ غــر الســايلي
ورت ،يس االقتضاء.
 2-٦وجيــوز عنــد االقتضــاء عحــد اجتماعــا خمصصـ وزاريـ للبلــدان الناميـ غــر الســايلي  ،مــن أجـ
التشاور بش ن موق اجملموع خبصوص قضات إمنائي أخ ذا أمهي كرب ابلنسب للمجموع .
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التر يل
جمموعذ ذذة البلذ ذذدان الناميذ ذذة غذ ذذري السذ ذذاحلية :البلذ ذذدان املكونذ ذذة ،موزعذ ذذة حبسذ ذذب املنذ ذذا
(يف أ لول/سبتمر )713٦
أفر قيا
-٠

بوتسوا

-2

بوركينا فاسو

-2

بوروند

-1

مجهوري أف يحيا الوسطى

-٥

تشا

-٦

إثيوبيا

-٢

ليسوتو

-٢

منو

-8

مايل

 - ٠١النيج
 - ٠٠رواندا
 - ٠2جنوب السو ان
 - ٠2سوازيلند
 - ٠1أوغندا
 - ٠٥زامبيا
 - ٠٦زمبابو
آسيا
 - ٠٢أفغانستان
 - ٠٢بواتن
 - ٠8كازاخستان
 - 2١قرغي ستان
 - 2٠مجهوري الو الدميح اطي الشعبي
 - 22منغوليا
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 - 22نيبال
 - 21طاجيكستان
 - 2٥تكمانستان
 - 2٦أوزبكستان
أورواب الشرقية
 - 2٢أرمينيا
 - 2٢أذربيجان
 - 28مجهوري مولدوفا
 - 2١مجهوري محدونيا اليوغوسنفي سابحا
أمر كا الالتينية
 - 2٠بوليفيا ( ول  -املتعد ة الحوميا )
 - 22ابراغوا
املراقبون لدى اجملموعة
سويس ا (اجملموع اليت مح ها جني )
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