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الختـاميـ  لمميمر األمم المتحـدة الرايت المىــــــــــــــتو  المضذن  ـالتضـاون ايمـا بي  بـلدان ال ذو ، وو ي ـ  

لمميمر األمم المتحــدة الرايت المىــــــــــــــتو  العــانن المضذن  ــالتضــاون ايمــا بي  بويذس آيرس الختــاميــ   
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 الشروح  
 افتتاح الدورة  -   1 

 
بين استتتتتتتتتتعراا التزتدي المحر  فة عنليتو نستة عمتل بوين  تنري لتشتتتتتتتتتجيي وعنليتو التعتاون التزنة فيمتا   - 2 

البلدان النامية، واستتتتراعيجية ااعجا ال الجدندة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب، ووثيزة ويرواة المتامية 
لمؤعمر األمم المتحتدة الرفيي المستتتتتتتتتتوى المعنة بتالتعتاون فيمتا بين بلتدان الجنوب، ووثيزتة بوين  تنري 

 بالتعاون فيما بين بلدان الجنوب المتامية لمؤعمر األمم المتحدة الرفيي المستوى الثاوة المعنة

ــي دل مدير برنامت األمم المتحدة اإنماةن يالبرنامت اإنماةن( ي ريرا ع  الت دل المحري فن يذ يط    ســـــــــ
المهـال المونلـ  يل  مذمومـ  األمم المتحـدة اإنمـاةيـ  فن   ـ  عمـل بويذس آيرس، واســــــــــــــترايي يـ  اتي ـا ـام  

ذو ، وو ي ــ  نيرو ن الختــاميــ  لمميمر األمم المتحــدة الرايت المىــــــــــــــتو  ال ــديــدة للتضــاون ايمــا بي  بلــدان ال 
المضذن  التضاون ايما بي  بلدان ال ذو ، وو ي   بويذس آيرس الختامي  لمميمر األمم المتحدة الرايت المىــــتو   

ل الت رير وف ــا ل رار الل ذــ  الرايضــ  ال  20/1مىــــــــــــــتو   العــانن المضذن  ــالتضــاون ايمــا بي  بلــدان ال ذو . وي ــدف
يأ( و ي ( و يج( م    ـ  عمـل بويذس آيرس، عل  نحو مـا أقريـه ال مةيـ  الضـامـ  فن    37والتوصــــــــــــــيـام  

وو ي   بويذس آيرس الختامي  لمميمر األمم المتحدة الرايت المىــــــــــتو  العانن المضذن  التضاون    33/134قرار ا 
 ايما بي  بلدان ال ذو ، ووف ا لل رارام والم ررام األ ر  ذام الصل .

ل الت رير، الـط  أعـدد ملتـع األمم المتحـدة للتضـاون ايمـا بي  بلـدان ال ذو ، ي ييمـا للت ـدل   وســــــــــــــي ـدعي
يذ يط التضاون ايما بي  بلدان ال ذو  اســــــتذا ا يل  الاحوق والت ارير المرحلي  الم دم  يل  الملتع  المحري فن 

م  ممســــــــــىــــــــــام مذموم  األمم المتحدة اإنماةي ، ونتاةت الاحوق التن يتذاول البلدان المت دم  الذمو والذامي   
تنشــــــــــــــ تهـا الراميـ  يل   عم ويضزيز  والمذممـام الحلوميـ  الـدوليـ  ومذممـام الم تمت المـدنن فن مـا يتضلق  ـ

 التضاون ايما بي  بلدان ال ذو .
 
 الوثائق   

ي رير مدير برنامت األمم المتحدة اإنماةن ع  اســـــــــــــتضرال الت دل المحري فن يذ يط     عمل بويذس آيرس  
اون ايما بي  بلدان  لتشـ يت ويذ يط التضاون الت ذن ايما بي  البلدان الذامي ، واسـترايي ي  اتي ا ام ال ديدة للتض

بي  بلــدان  ال ذو ، وو ي ــ  نيرو ن الختــاميــ  لمميمر األمم المتحــدة الرايت المىــــــــــــــتو  المضذن  ــالتضــاون ايمــا
ال ذو ، وو ي   بويذس آيرس الختامي  لمميمر األمم المتحدة الرايت المىـتو  العانن المضذن  التضاون ايما بي   

 .(SSC/21/1بلدان ال ذو . ي
 

 1/ 20عزرير األمين العاي عن التزدي المحر  فة عنليو قرار اللجنة الرفيعة المستوى   -   3 

ل ي رير يصـا الت دل المحري فن يذ يط ذلا ال رار،  20/1عمال   رار الل ذ  الرايض  المىـتو     ، سـيق دف
(، والتدابير المتخطة لتضزيز  SSC/20/2ن ي رير األمي  الضال ي ما فن ذلا التوصـــــــــــــيام والم ترحام الوار ة ف

 ور ملتع األمم المتحدة للتضاون ايما بي  بلدان ال ذو  وأ رد. وسـيتمـم  مضلومام ع  اإةراتام المتصـل   
ــيق  ــال لتذىــــ ــ ه أمان ن الل ذ  وةه ن اتيصــــ ةمل  أمور مذها الدعم الم دل للتضاون ايما بي    مهال الملتع بوصــــ

  77/185بلدان ال ذو  والتضاون العال ن عل  ن اق مذموم  األمم المتحدة. واســــــت ا   ل رار ال مةي  الضام   
ســــــــيىــــــــلأ الت رير المــــــــوت أيمــــــــا عل  اإةراتام التن   73/291م  مرفق قرار ال مةي  الضام   36وال  رة 

يتخط ا نيانام األمم المتحدة لتذ يط و ي   بويذس آيرس الختامي  لمميمر األمم المتحدة الرايت المىـــــتو  العانن 
 رنامت اإنماةن لتضزيز الملتع.المضذن  التضاون ايما بي  بلدان ال ذو ، ويلا التن يتخط ا األمي  الضال والب

https://undocs.org/ar/A/RES/33/134
https://undocs.org/ar/SSC/21/1
https://undocs.org/ar/SSC/20/2
https://undocs.org/ar/A/RES/77/185
https://undocs.org/ar/A/RES/73/291
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 الوثائق   

بي  بلدان   ي رير األمي  الضال ع  الت دل المحري فن يذ يط قرار الل ذ  الرايض  المىــــــــتو  المضذي   التضاون ايما
مت الترنيز عل  يضزيز  ور ويت ير ملـتع األمم المتحـدة للتـضاون ايـما بي  بـلدان ال ذو ، وفن   20/1ال ذو  

بي  بـلدان ال ذو   الخـتامـي  لمميمر األمم المتحـدة الرايت المىــــــــــــــتو  الـعانن المضذن  التـضاون ايـما  يذ ـيط الو يـ  
 .(SSC/21/2ي
 

 عزرير مدنر بروامج األمم المتحدة اإلومائة المزّدي إلى الدورة الحادية والعشرين للجنة الرفيعة المستوى  -   4 

ل ي رير يضرل مضلومام مىـــــــــت مل  ع  الدعم 20/1عمال   رار الل ذ  الرايض  المىـــــــــتو    ، ســـــــــيق دع
الم دل للماا رام األقاليمي ، والت دل الط  يحريد البرنامت وملتع األمم المتحدة للتضاون ايما بي  بلدان ال ذو  

 لعال ن.ايما يتضلق بتضزيز وييىير التضاون ايما بي  بلدان ال ذو  والتضاون ا
 
 الوثائق   

، ســـيتمـــم  ي رير مدير البرنامت اإنماةن المطنور أعالد مضلومام  20/1عمال   رار الل ذ  الرايض  المىـــتو  
مىـــــــــــت مل  ع  الدعم الم دل للماا رام األقاليمي ، والت دل الط  يحريد البرنامت اإنماةن وملتع األمم المتحدة 

يضزيز وييىــــــــــــــير التضـاون ايمـا بي  بـلدان ال ذو  والتضـاون العال ن.    للتضـاون ايمـا بي  بـلدان ال ذو  م  أةـل
ــ ا موةزا للتريياام التذميمي  واإ اري  والمالي  للبرنامت اإنماةن  ــم  الت رير وصــــ ــيتمــــ وإيــــــاف  يل  ذلا، ســــ

طة  عمًا للتضاون ايما بي  بلدان ال ذو . وســــــــــــــيور  ي ريرق األمي  الضال المطنورق أعالد وصــــــــــــــ ا لل تدابير المتخن
األ ر  التن ايخط ا األمي  الضال والبرنامت اإنماةن لتضزيز  ور ويت ير ملتع األمم المتحدة للتضاون ايما بي   

 .بلدان ال ذو 
 

( وعنليو نسة  19- مناقشتتتة موايتتتيأية بشتتتان عستتتريي التعافة من جائحة مرا فيروي دورووا   وفيد  -   5 
 ون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثة من نالل التعا   2030التنمية المستدامة لعاي  

 ا تار ملتع الل ذ  الرايض  المىتو   طا المويوع استذا ا يل  مشاورام أةرا ا مت الدول األعمات.  
 

 اعتماد عزرير اللريق العامل  -   6 
 

 الموافزة على جدول األعمال المؤقت للدورة الثاوية والعشرين للجنة  -   7 
 

 مسائل أنرى  -   8 
 

 اعتماد عزرير اللجنة عن دورعها الحادية والعشرين  -   9 
  

https://undocs.org/ar/SSC/21/2
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 قائمة الوثائق المعروية على اللجنة فة دورعها الحادية والعشرين  

SSC/21/L.2 ةدول األعمال الممقت المشروح وقاةم  الو اةق 

SSC/21/L.3   ــتن يقرار ةـــدول األعمـــال مـــطنرة م  مـــدير برنـــامت األمم المتحـــدة اإنمـــاةن  شــــــــــــــ
 األعمال ويذميم

SSC/21/1 المحري فن يذ يط  ي رير مدير برنامت األمم المتحدة اإنماةن ع  اســــــــتضرال الت دل
  ـ  عـمل بويذس آيرس لتشــــــــــــــ يت ويذ ـيط التـضاون الت ذن ايـما بي  البـلدان الـذامـي ، 
واســــــــــــــترايي ـي  اتي ـا ـام ال ـدـيدة للتضـاون ايمـا بي  بـلدان ال ذو ، وو ي ـ  نيرو ن  
الختـاميـ  لمميمر األمم المتحـدة الرايت المىــــــــــــــتو  المضذن  ـالتضـاون ايمـا بي  بلـدان 

بويذس آيرس الختامي  لمميمر األمم المتحدة الرايت المىتو  العانن   ال ذو ، وو ي  
 المضذن  التضاون ايما بي  بلدان ال ذو 

SSC/21/2   ي رير األمي  الضال ع  الت دل المحري فن يذ يط قرار الل ذ  الرايض  المىتو  المضذي
، الــط  يور  الت ــدل المحري فن يذ يــط ذلــا 20/1  بلــدان ال ذو    ــالتضــاون ايمــا بي

ــال   الضــ ي رير األمي   الوار ة فن  ــام  ــام والم ترحــ ــيــ التوصــــــــــــ ــا  ذلــ ــا فن  ال رار،  مــ
(، والتـدابير المتخـطة لتضزيز  ور ويـت ير ملتـع األمم المتحـدة للتضـاون  SSC/20/2ي

لمميمر   الختــــــاميــــــ   آيرس  بويذس  و ي ــــــ   يذ يــــــط  وفن  ال ذو ،  بلــــــدان  بي   ايمــــــا 
 المتحدة الرايت المىتو  العانن المضذن  التضاون ايما بي  بلدان ال ذو  األمم

A/CONF.235/6    العـــانن المضذن  ـــالتضـــاون ايمـــا بي   ي رير مميمر األمم المتحـــدة الرايت المىــــــــــــــتو
 ال ذو  بلدان

DP/CF/SSC/7   ، مشــروع اإرار اتســترايي ن لملتع األمم المتحدة للتضاون ايما بي  بلدان ال ذو
 موةز 2025–2022

 

https://undocs.org/ar/SSC/21/L.2
https://undocs.org/ar/SSC/21/L.3
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https://undocs.org/ar/SSC/20/2
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