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 الرفيعة المستوى المعنية بالتعاون فيما بين بلدان الجنوباللجنة  
 الدورة العشرون 

 2021حزيران/يونيه   4-1نيويورك،  
   

 اعتماد جدول األعمال وتنظيم العمل   
  

 مذكرة من مدير برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  
 
ــتوة المعلير  - 1 ــرون ل الر الر يعر الم ــ ــات  اته ُتعقد الدورة العشــ بالتعاون  يما بين ب دان الالوب بالشــ

، ويشـــمت 1999وأســـاليل العمت  اتاا التس اســـُتحدال وس الدورة الحارةر لشـــرة ل الر، المعقورة وس أةار/مايو  
  لك ما ي س:

لقد ج  ــــر تلةيمير مدتاا نوــــ  يود وس مولد ة ــــتي الدورة التس تعقد نت ســــلتين ل الر   )أ( 
ابيع. وســيتم وس الا  ــر انتأاب ألمــا  ماتل ال الر وجدرار جدوا األلماا الم دل  بما ال ةقت لن االار أســ 

 وبرنامج العمت؛

من جدوا األلماا  7 و 5  و 4و  3و  2تقتوـــــــر مدة الملادشـــــــر العامر المتع قر بالتلور   )ب( 
ثانس من ( ل ى االث ج  ـا  لامر وتأتتم للد انتاا  الا  ـر الوـياحير وس اليود الSSC/20/L.2الم دل )

 الدورة. وتكون ترتييا  الملادشر العامر ل ى اللحو التالس:

ــر العــامــر التس ســــــــــــــتعقــد يود الثالاــا    ‘1’  ُةفتح بــاب القيــد وس دــاممــر المتحــداين وس الملــادشـــــــــــــ
، من يود االالين  2021حزيران/يونيه   2، وصـــــــــــــيا  يود األربعا  2021حزيران/يونيه   1
،  2021حزيران/يونـيه   1من يود الثالـاا     17:00ولغـاـةر ال ــــــــــــــالـر   2021أـةار/مـايو   17

حتى تتمان الـدوا األلمـــــــــــــــا  ونيـانـا  األمم المتحـدة والملةمـا  الحاوميـر الـدوليـر من 
ت ــــايت المتحداين باســــماا. ويليغس مرســــاا أســــما  المتحداين وصــــفاتام وللاوين بريد م  

ب بــالتريــد اإللكترونس  اإللكترونس ملى ماتــل األمم المتحــدة ل تعــاون  يمــا بين ب ــدان الالو 
 ؛southsouth@unossc.orgل ى العلوان التالس:  
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تمشـــــياأ مع أســـــاليل لمت ال الر، تحدر مدة التيانا  التس ُيدلى باا أالا  الملادشـــــر العامر  ‘2’ 
بثمانس ردامي لممث س الامالا  اإلد يمير، وخمس ردامي لممث س الدوا األلمـــا ، واالث 

 المشارنين؛ردامي ليادس 

توويراأ ل ودــل، ربمــا تردــل لــدة روا أو مامولــا  روا لاــا نفس المود  أن تلةر وس   ‘3’ 
مماانير تقدةم بيانا  مشـــترنر. وُتدلى الووور ملى تقدةم بياناتاا إلرراجاا وس د ـــم التيانا  

ــالاا بالتريد اإللكترونس ملى العلوان   التالس: اإللكترونير وس يومير األمم المتحدة  لتر مرســــــ
estatements@un.org. 

بغير تحقيي تفال ير الملادشــــــــــــــر، دد ةم ل الرميس من مدير ماتل األمم المتحدة ل تعاون   )ج( 
 يما بين ب دان الالوب أن يرر من حين ملى آخر، ح ــــــــــــل االدتمــــــــــــا ، ل ى المالحةا  واالدتراحا  التس 

مبدا  تع يقاتام، مما ل ى رر المدير أو بشــــــــــ ن تقدماا الووور أالا  الملادشــــــــــر ويدلو الحمــــــــــور بعد  لك ملى 
 الم امت المثارة وس بيانا  الووور؛

تت ـــــــــــم مداوال  ال الر ن لك باللقا، الموايـــــــــــيعس، بما وس  لك لرو  ةقدماا مأت     )ر( 
الأترا  بشـ ن مويـوي ةقع ل يه االختيار. والقوـد من   ا الشـات  و حفز تيارا ا را   يما بين الووور وبين  

التعايت بتحقيي أ داف التلمير الم تدامر من خالا  ”ووور وأمانر ال الر. ومويوي الدورة العشرين ل الر  و ال
التلفي  الفعاا لوايقر بويلس آيرس الأتامير لم تمر األمم المتحدة الر يع الم ــــتوة الثانس المعلس بالتعاون  يما 

( واألزمـا  العـالميـر الممـاا ـر . 19- ونـا )ووويـد بين ب ـدان الالوب، مع االســـــــــــــتاـابـر لاـامحـر مر  ويروس نور 
 ستدرج التوصيا  الملتثقر لن اللقا، المواييعس وس تقرير ال الر، وسترر، ح ل االدتما ، وس مقرراتاا؛  وما 

. وتارة الملادشـــــــر العامر وس ج  ــــــا   أةاد تحدر مدة الدورة التس تعقد نت ســـــــلتين ب ربعر )ه( 
 ؛2021حزيران/يونيه  2 و 1لامر يومس  

ووقــا لارا  واالدتراحــا  التس ةعرنب للاــا خالا الملــادشـــــــــــــــر، ةاتمع الفريي العــامــت وس   )و( 
 ل تداوا بش ن مشاريع المقررا  والتوصيا  التس تودر لن ال الر.  2021حزيران/يونيه   3
 

 مشروع برنامج العمل   

وســـتحدر مواليد جميع الا  ـــا  بحي  تعقد  يرر وس مروي   ه الم نرة مشـــروي برنامج لمت الدورة.   - 2
. وباللةر ملى محدورةر ( 1) 17:00ملى ال ـالر    15:00ملى ملتوـ  اللاار ومن ال ـالر    10:00من ال ـالر  

الودل والأدما  المتاحر ل الر، من المام أن تتدأ جميع الا  ـــــــــا  وس المولد المحدر بالمـــــــــي . ومن أجت  
وتمشــــــــــيا مع الممارســــــــــر المتيعر وس الام ير العامر والاي ا    اســــــــــتأداد جميع الأدما  ل ى أومــــــــــت وجه،

ــا أن تقرر ال الــر لــدد العمــت وس الــدورة الحــاليــر بمــا جــا  وس المــارة   من نةــاماــا    16األخرة، ُةقتر  أةمـــــــــــــ
أن ةع ن اوتتا  الا  ـــــر وأن ة ـــــمح    ةاوز ل رميس”(، من حي  اللص ل ى أنه TCDC/2/Rev.1الداخ س )

 . بالشروي وس الملادشر للد حمور ممث ين لن ا   الدوا المشترنر ل ى األدت

من اللةـاد اـلداخ س ل اـلر ل ى أن يـت ل  ماتتاـا من الرميس واالـار نواب ل رميس  10وتلص المـارة   - 3
ة خ  بالممارســــــــــــر المتيعر وس الدورا  ال ــــــــــــابقر والتس ةقود بموجتاا ومقرر. ودد يردل الفريي العامت وس أن  

 __________ 

تأفض مدة نت اجتماي ملى ســــــالتين بدال من ال ــــــالا  الثالث المحدرة لارة لالجتمالا  الشــــــأوــــــير، نةرأا ل جاار ال  لس ال    (1) 
 ةويل المترجمين الشفويين وس العمت لن بعد.

https://undocs.org/ar/TCDC/2/Rev.1
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ــابقر،  ــا. وبلا  ل ى الممارســــر ال ــ نامل الرميس ال   يتولى رماســــر الفريي العامت بمامر الرميس والمقرر أةمــ
المتع ي بتلةيم ألمــاا  ي ــا  األمم المتحــدة، ُتحــ ع المامولــا     33/417ومرالــاة لمقرر الام يــر العــامــر  

د يمير ل ى أن تتدأ مشـاوراتاا بشـ ن ت ـمير المرنـحين لشـغت ت ك الملاصـل االنتأابير وس الماتل  دتت بد  اإل
ــادرة،   ــاو لعدر الملاصـــــــل الشـــــ ــحين م ـــــ االجتماي التلةيمس بودل ناف بغر  االتفاق ل ى لدر من المرنـــــ

لن نرط االدتراي ال ر .وب لك ةمان انتأاب جميع ألما  الماتل بالتزنير وس  لك االجتماي واالستغلا  
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 المرفق 
 مشروع برنامج العمل   

 
 الجلسات العامة -ألف   

 الثالاا ،
  2021حزيران/يونيه  1

 األربعا ،
  2021حزيران/يونيه  2

 الأميس،
  2021حزيران/يونيه  3

 الامعر،
 2021حزيران/يونيه  4

 م ا  صياحا م ا  صياحا م ا  صياحا م ا  صياحا
 (1اوتتا  الا  ر )التلد         

ملادشــــر لامر واســــتعرا  التقدد المحرز وس تلفي  خمر  
لمت بويلس آيرس لتشـــــــــــايع وتلفي  التعاون التقلس  يما  
بين الت ـدان اللـاميـر، واســــــــــــــتراتيايـر االتاـا ـا  الاـديـدة 
ل تعاون  يما بين ب دان الالوب، ووايقر نيروبس الأتامير 

م ـــــــــتوة المعلس بالتعاون  لم تمر األمم المتحدة الر يع ال
 (2 يما بين ب دان الالوب )التلد  

اإلجرا ا  الملتثقر لن الدورا  ال ــــــــــــابقر ل الر الر يعر 
ــدان الالوب،  الم ــــــــــــــتوة المعليــر بــالتعــاون  يمــا بين ب 

وس  لك ما يتع ي باألحداث التس تقاد بملاسير ال نرة  بما 
 ( 3األربعين اللتمار خمر لمت بويلس آيرس )التلد  

تقرير األمين العــاد لن التقــدد المحرز وس تلفيــ  المقرر  
الوـــــــــــارر لن ال الر الر يعر الم ـــــــــــتوة المعلير   19/1

ــديــد ل ى   بــالتعــاون  يمــا بين ب ــدان الالوب، مع التشـــــــــــــ
تعزيز رور وت اير ماتل األمم المتحدة ل تعاون  يما بين  
ب ــدان الالوب، ووس تلفيــ  األولويــا  الواررة وس الوايقــر 

ــتوة الثانس  الأتا مير لم تمر األمم المتحدة الر يع الم ـــــــــــ

 3  و  2التلور  
 7 و  5  و  4  و

 )تابع(

 3 و  2التلور  
 7  و  5 و  4 و

 )مناا (

ملادشـــــــــر موايـــــــــي ير بشـــــــــ ن 
التعايت بتحقيي أ داف التلمير  
الم ـــــــــــــــتدامـر من خالا التلفـي   
آيرس  بويلس  لوايقــــــر  ــاا  الفعــــ
الأتامير لم تمر األمم المتحدة 

ــتوة الثانس   المعلس الر يع الم ــ
ــدان   ب ــــ بين  ــا  ــاون  يمــــ ــالتعــــ بــــ
ــابـــــــر   االســــــــــــــتاـــــ مع  الالوب، 
لاـامحـر مر  ويروس نورونـا  

ــد ــيــــــ ــووــــــ ــا     (19-)وــــــ واألزمــــــ
 (6 )التلد العالمير المماا ر

 )مناا ( 6التلد  

الـــفـــريـــي  – – – تـــقـــريـــر  ــار  الـــتـــمـــــ
 (8العامت )التلد  

األلمــــــاا    التمــــــار جــــــدوا 
الحـــــارةـــــر   ل ـــــدورة  الم دـــــل 

 (9والعشرين ل الر )التلد 

 (10أخرة )التلد م امت 

ــر  ال الــــ تقرير  ــار  وس    التمــــ
 ( 11رورتاا العشرين )التلد  
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 الثالاا ،
  2021حزيران/يونيه  1

 األربعا ،
  2021حزيران/يونيه  2

 الأميس،
  2021حزيران/يونيه  3

 الامعر،
 2021حزيران/يونيه  4

 م ا  صياحا م ا  صياحا م ا  صياحا م ا  صياحا
المعلس بــالتعــاون  يمــا بين ب ــدان الالوب، بمــا وس  لــك          

(. SSC/19/2التوصيا  والمقترحا  الواررة وس تقريره )
وســــــــــــتلةر ال الر أةمــــــــــــا وس الرر ل ى درار  الام ير 

ــر   ــامـ ، ل ى اللحو 36، الفقرة  73/291و    72/237العـ
 (4التلد (. )SSC/20/2المتين وس تقرير األمين العاد )

 حدة اإلنمامستقرير مدير برنامج األمم المت 

تلفي  مطار الميارئ التوجياير التلفي ةر بشـــــ ن رلم   )أ(
األمم المتحـدة ل تعـاون  يمـا بين ب ـدان الالوب والتعـاون  

 الثالاس

التلةيميــــر واإلراريــــر والمــــاليــــر لترنــــامج   )ب( الترتييــــا  
األمم المتحـــدة اإلنمـــامس لـــدلم التعـــاون  يمـــا بين ب ـــدان  

راميـــر ملى تعزيز رور الالوب، بمـــا وس  لـــك الااور ال
ــدان   ب ـ ــا بين  ــاون  يمـ ــدة ل تعـ ــل األمم المتحـ ــ اير ماتـ وتـ

 (5الالوب )التلد  

ــامس وماتـــل األمم  ــدة اإلنمـ ــامج األمم المتحـ ــر برنـ ــابعـ متـ
المتحــدة ل تعــاون  يمــا بين ب ــدان الالوب لتوصــــــــــــــيــا   
ماتل مراجعر الح ابا  والتحقيقا  التابع لماتل األمم 

 (7بين ب دان الالوب )التلد المتحدة ل تعاون  يما 
 
 

https://undocs.org/ar/SSC/19/2
https://undocs.org/ar/A/RES/72/237
https://undocs.org/ar/A/RES/72/237
https://undocs.org/ar/A/RES/73/291
https://undocs.org/ar/A/RES/73/291
https://undocs.org/ar/SSC/20/2
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 الفريق العامل -باء   
 الأميس،

  2021حزيران/يونيه  3
 الامعر،

 2021حزيران/يونيه  4
 م ا  صياحا م ا  صياحا

التفاو  بشــــــ ن مشــــــاريع      
 القرارا 

التفاو  بشـــــ ن مشـــــاريع  
 القرارا 

 ج  ر لامر اختتاد التفاو 

  التمار جميع مشاريع المقررا    
  
 
 


