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جدول األعمال المؤقت المشروح وقائمة الوثائق
جدول األعمال المؤقت
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افتتاح الدورة.
اس ــتض ار

التقدم المحرز في تنفيذ خطة عمل بوينس آيرس لتشـ ـ ي وتنفيذ التضاون التقني فيما بين

البلـدان النـاميـة ،واسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتراتي يـة االت ـااـا

ال ـديـدة للتضـاون فيمـا بين بلـدان ال نوب ،ووثيقـة نيروبي

الختامية لمؤتمر األمم المتحدة الرفي المستوى المضني بالتضاون فيما بين بلدان ال نوب.

-3

اإلجراءا

المنبثقة من الدو ار

السـ ـ ـ ـ ـ ــابقة لل نة الرفيضة المسـ ـ ـ ـ ـ ــتوى المضنية بالتضاون فيما بين بلدان

ال نوب ،بمـا في ذلـ مـا يتضلق منهـا بـالمنـاسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا

عمل بوينس آيرس.

التي تقـام إحيـاء للـذررى األربضين العتمـا خطـة

-4

تقرير األمين الضام عن التقدم المحرز في تنفيذ قرار الل نة الرفيضة المستوى .1/19

-5

تقرير مدير برنامج األمم المتحدة اإلنمائي:
(أ)
(ب)

تنفيذ إطار الم ا ئ التوجيهية التنفيذية بش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ن عم األمم المتحدة للتضاون فيما بين بلدان

ال نوب والتضاون الثالثي؛
الترتي ــا

التنظيمي ــة واإل اري ــة والم ــالي ــة لبرن ــامج األمم المتح ــدة اإلنم ــائي المتخـ ـذة عم ــا

للتضـاون فيمـا بين بلـدان ال نوب ،بمـا في ذلـ ال هو الراميـة إلى تضزيز ور وتـ ثير مكتـ

األمم المتحدة للتضاون فيما بين بلدان ال نوب.
-6

)21-05874 (A

مناقش ـ ـ ــة مواض ـ ـ ــي ية بشـ ـ ـ ـ ن التض يل في تحقيق أاداف التنمية المس ـ ـ ــتدامة من خالل التنفيذ الفضال

لوثيقة بوينس آيرس الختامية لمؤتمر األمم المتحدة الرفي المسـتوى الثاني المضني بالتضاون فيما بين
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بلدان ال نوب ،م التصـ ــد في الوقت نفسـ ــه ل ائحة مر

الضالمية المماثلة لها.
-7

مت ــابض ــة برن ــامج األمم المتح ــدة اإلنم ــائي ومكتـ ـ
لتوصـ ـ ـ ــيا

مكت

مراجضة الحسـ ـ ـ ــابا

للتضاون فيما بين بلدان ال نوب.

والتحقيقا

فيروس رورونا (كوفيد )19-واألزما

األمم المتح ــدة للتض ــاون فيم ــا بين بل ــدان ال نوب
بش ـ ـ ـ ـ ن مراجضته لحسـ ـ ـ ــابا

-8

اعتما تقرير الفريق الضامل.

-9

إقرار جدول األعمال المؤقت للدورة الحا ية والضشرين لل نة.

- 10

مسائل أخرى.

- 11

اعتما تقرير الل نة عن ورتها الضشرين.

مكت

األمم المتحدة

الشروح
-1
-2

افتتاح الدورة
التقدم المحرز في تنفيذ خطة عمل بوينس آيرس لتشتتتتتتجي وتنفيذ التعاون التقني فيما بين

استتتتتتتعرا

البلتدان النتاميتة ،واستتتتتتتتتتراتيجيتة االتجتااتا الجتديتدة للتعتاون فيمتا بين بلتدان الجنوب ،ووثيقتة نيروبي
الختامية لمؤتمر األمم المتحدة الرفي المستوى المعني بالتعاون فيما بين بلدان الجنوب

س ـ ـ ـ ـ ــيقدم مدير برنامج األمم المتحدة اإلنمائي (البرنامج اإلنمائي) تقري ار عن التقدم المحرز في تنفيذ

المهـام المورلـة إلى منظومـة األمم المتحـدة اإلنمـائيـة في خطـة عمـل بوينس آيرس ،واسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتراتي يـة االت ـااـا

ال ــديــدة للتضــاون فيمــا بين بلــدان ال نوب ،ووثيقــة نيروبي الختــاميــة لمؤتمر األمم المتحــدة الرفي المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتوى

المضني بالتضاون فيما بين بلدان ال نوب .ويقدَّم التقرير وفقا لقرار الل نة الرفيضة المسـ ــتوى  2/19والتوصـ ــيا

( 37أ) و (ب) و (ج) من خطة عمل بوينس آيرس ،على نحو ما أقرته ال م ية الضامة في قراراا ،134/33
ووفقا للق ار ار

والمقر ار األخرى ذا

الصلة.

وسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيقـدم التقرير ،الـذ أعـد مكتـ

األمم المتحـدة للتضـاون فيمـا بين بلـدان ال نوب ،تقييمـا للتقـدم

المحرز في تنفيذ التضاون فيما بين بلدان ال نوب اسـ ـ ــتنا ا إلى ال حوث والتقارير المرحلية المقدمة إلى المكت

من مؤس ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ــا
والمنظمـا

منظومة األمم المتحدة اإلنمائية ،ونتائج ال حوث التي تتناول البلدان المتقدمة النمو والنامية

الحكوميـة الـدوليـة ومنظمـا

التضاون فيما بين بلدان ال نوب.

الم تم المـدني في مـا يتضلق بـ نشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــطتهـا الراميـة إلى عم وتضزيز

الوثائق
تقرير مدير برنامج األمم المتحدة اإلنمائي عن اس ـ ـ ـ ـ ـ ــتض ار

التقدم المحرز في تنفيذ خطة عمل بوينس آيرس

لتشـ ي وتنفيذ التضاون التقني فيما بين البلدان النامية ،واسـتراتي ية االت ااا

ال ديدة للتضاون فيما بين بلدان

ال نوب ،ووثيقــة نيروبي الختــاميــة لمؤتمر األمم المتحــدة الرفي المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتوى المضني بــالتضــاون فيمــا بين بلــدان
ال نوب ()SSC/20/1
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اإلجراءا المنبثقتة من التدورا الستتتتتتتتتابقتة للجنتة الرفيعتة المستتتتتتتتتتوى المعنيتة بتالتعتاون فيمتا بين بلتدان

الجنوب ،بمتا في ذلك ما يتعلق منهتا بالمنتاستتتتتتت ت تا التي تقتام إحيتاء للتذررى األربعين العتمتا خطتة عمل

بوينس آيرس

عمال بقرار ال م ي ــة الض ــام ــة  234/75ال ــذ

ع ــت في ــه ال م ي ــة إلى إجراء م ــداوال

في ال ــدورة

الضشـرين لل نة الرفيضة المســتوى إل راج تنفيذ القرار  ،1أ وثيقة بوينس آيرس الختامية لمؤتمر األمم المتحدة
الرفي المستوى الثاني المضني بالتضاون فيما بين بلدان ال نوب ،سيقدَّم تقرير ذل المؤتمر إلى الل نة.
الوثائق
تقـرير مؤتمـر األمم المـتـح ـ ـ ــدة الرفيـ المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتـوى الث ـ ـ ــاني المـضـنـي ب ـ ـ ــالتـض ـ ـ ــاون فيـم ـ ـ ــا بيـن بل ـ ـ ــدان ال ـنـوب

()A/CONF.235/6
-4

تقرير األمين العام عن التقدم المحرز في تنفيذ قرار اللجنة الرفيعة المستوى 1/19
عمال بقرار الل نة الرفيضة المسـ ــتوى  ،1/19سـ ــيقدَّم تقرير يص ـ ـ

وتضزيز ور وتـ ثير مكتـ
اإلجراءا

التدابير المتخذة لتنفيذ ذل القرار

األمم المتحـدة للتضـاون فيمـا بين بلـدان ال نوب .رمـا سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمن مضلومـا

المتصــلة بمهام المكت

عن

بوصــفه أمانة الل نة وجهة االتصــال لتنســيق جملة أمور منها الدعم المقدم

للتضاون فيما بين بلدان ال نوب والتضاون الثالثي على نطاق منظومة األمم المتحدة .واس ـ ــت ابة لقرار ال م ية
الضامة  237/72والفقرة  36من قرار ال م ية  ،291/73ســيســل التقرير ال ــوء أي ــا على اإلجراءا
تتخـذاـا ريـانـا

التي

األمم المتحـدة لتنفيـذ القرار  ،1أ وثيقـة بوينس آيرس الختـاميـة لمؤتمر األمم المتحـدة الرفي

المس ـ ـ ـ ـ ــتوى الثاني المضني بالتضاون فيما بين بلدان ال نوب ،وتل التي يتخذاا األمين الضام والبرنامج اإلنمائي

لتضزيز المكت .
الوثائق

تقرير األمين الضام عن التقدم المحرز في تنفيذ قرار الل نة الرفيضة المسـ ـ ـ ــتوى المضنية بالتضاون فيما بين بلدان

ال نوب  ،1/19م الترريز على تضزيز ور وت ـ ثير مكت ـ

األمم المتحــدة للتضــاون فيمــا بين بلــدان ال نوب،

وفي تنفيــذ الوثيقــة الختــاميــة لمؤتمر األمم المتحــدة الرفي المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتوى الثــاني المضني بــالتضــاون فيمــا بين بلــدان
ال نوب ()SSC/20/2

-5
(أ)
(ب)

تقرير مدير برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
تنفيتذ إطتار الم تا
والتعاون الثالثي
الترتي تا

التوجيهيتة التنفيتذةتة بشتتتتتتتت ت ن عم األمم المتحتدة للتعتاون فيمتا بين بلتدان الجنوب

التنظيميتة واإل اريتة والمتاليتة لبرنتامج األمم المتحتدة اإلنمتائي المت ذختذة عمتا للتعتاون فيمتا بين

بلتدان الجنوب ،بمتا في ذلك الجهو الراميتة إلى تعزيز ور وت ثير مكتت األمم المتحتدة للتعتاون فيمتا بين
بلدان الجنوب
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الوثائق
عمال بقرار الل نة الرفيضة المس ــتوى  ،2/19س ــيت ــمن تقرير مدير البرنامج اإلنمائي المذرور أعال مضلوما

عن تنفيذ إطار الم ا ئ التوجيهية التنفيذية بشـ ـ ن عم األمم المتحدة للتضاون فيما بين بلدان ال نوب والتضاون
الثالثي .وإض ـ ـ ــافة إلى ذل  ،س ـ ـ ــيت ـ ـ ــمن التقرير وص ـ ـ ــفا موج از للترتي ا

التنظيمية واإل ارية والمالية للبرنامج

اإلنمائي المتخذة عما للتضاون فيما بين بلدان ال نوب .وسـ ـ ـ ـ ـ ــيور تقرير األمين الضام المذرور أعال وصـ ـ ـ ـ ـ ــفا
للتـدابير األخرى التي اتخـذاـا األمين الضـام والبرنـامج اإلنمـائي لتضزيز ور وتـ ثير مكتـ
فيما بين بلدان ال نوب

-6

مناقشتتة مواض تيعية بش ت ن التعجيل في تحقيق أاداف التنمية المستتتدامة من خالل التنفيذ الفعال لوثيقة
بوينس آيرس الختامية لمؤتمر األمم المتحدة الرفي المستتتتتتتتتتوى الثاني المعني بالتعاون فيما بين بلدان
الجنوب ،م التصتتتتتتد في الوقت نفستتتتت لجائحة مر
المماثلة لها

اختار مكت

األع اء.
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األمم المتحـدة للتضـاون

فيروس رورونا (كوفيد )19-واألزما العالمية

الل نة الرفيضة المس ـ ـ ـ ـ ــتوى اذا الموض ـ ـ ـ ـ ــو اس ـ ـ ـ ـ ــتنا ا إلى مش ـ ـ ـ ـ ــاو ار أجرااا م الدول

متابعة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ومكت األمم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب لتوصتتتتتتيا

مكت مراجعة الحستتتتتابا والتحقيقا بشتتتت ن مراجعت لحستتتتتابا مكت األمم المتحدة للتعاون فيما بين
بلدان الجنوب

اس ـ ــت ابة لقرار الل نة الرفيضة المس ـ ــتوى  ،2/19س ـ ــيت ـ ــمن تقرير مدير البرنامج اإلنمائي مضلوما
التي اتخـذاـا مكتـ

عن الخطوا

األمم المتحـدة للتضـاون فيمـا بين بلـدان ال نوب والبرنـامج اإلنمـائي لمتـابضـة
مراجضة الحسـ ـ ـ ــابا

والتحقيقا  ،التي

التوصـ ـ ـ ــيا الوار ة في تقرير مراجضة الحسـ ـ ـ ــابا الصـ ـ ـ ــا ر عن مكت
اتخذ في أعقاب مراجضة حسابا مكت األمم المتحدة للتضاون فيما بين بلدان ال نوب في عام .2016
الوثائق
تقرير مدير برنامج األمم المتحدة اإلنمائي عن اس ـ ـ ـ ـ ـ ــتض ار

التقدم المحرز في تنفيذ خطة عمل بوينس آيرس

لتشـ ي وتنفيذ التضاون التقني فيما بين البلدان النامية ،واسـتراتي ية االت ااا ال ديدة للتضاون فيما بين بلدان
ال نوب ،ووثيقــة نيروبي الختــاميــة لمؤتمر األمم المتحــدة الرفي المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتوى المضني بــالتضــاون فيمــا بين بلــدان
ال نوب ()SSC/20/1
تقري ار مكت
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مراجضة الحسابا

والتحقيقا

رقم  1754و 2214
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اعتما تقرير الفريق العامل

-9

إقرار جدول األعمال المؤقت للدورة الحا ةة والعشرين للجنة

- 10

مسائل أخرى

- 11

اعتما تقرير اللجنة عن أعمال ورتها العشرين
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قائمة الوثائق المعروضة على اللجنة في ورتها العشرين
SSC/20/L.2

جدول األعمال المؤقت المشروح وقائمة الوثائق

SSC/20/L.3

مـذررة من مـدير برنـامج األمم المتحـدة اإلنمـائي بش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ن إقرار جـدول األعمـال وتنظيم
األعمال

SSC/20/1

تقرير مـدير برنـامج األمم المتحـدة اإلنمـائي عن اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتض ار التقـدم المحرز في تنفيـذ
خطــة عمــل بوينس آيرس لتشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ي وتنفيــذ التضــاون التقني فيمــا بين البلــدان النــاميــة
واسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتراتي يــة االت ــااــا ال ــديــدة للتضــاون فيمــا بين بلــدان ال نوب ،ووثيقــة نيروبي
الختــاميــة لمؤتمر األمم المتحــدة الرفي المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتوى المضني بــالتضــاون فيمــا بين بلــدان
ال نوب

SSC/20/2

تقرير األمين الضام عن التقدم المحرز في تنفيذ قرار الل نة الرفيضة المس ـ ـ ـ ـ ـ ــتوى المضنية
بــالتضــاون فيمــا بين بلــدان ال نوب  ،1/19م الترريز على تضزيز ور وت ـ ثير مكت ـ
األمم المتحـدة للتضـاون فيمـا بين بلـدان ال نوب ،وفي تنفيـذ وثيقـة بوينس آيرس الختـاميـة
لمؤتمر األمم المتحدة الرفي المستوى الثاني المضني بالتضاون فيما بين بلدان ال نوب

 A/CONF.235/6تقرير مؤتمر األمم المتحـ ــدة الرفي المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتوى الثـ ــاني المضني بـ ــالتضـ ــاون فيمـ ــا بين
بلدان ال نوب
مراجضة حس ـ ــابا مكت األمم المتحدة للتضاون فيما بين بلدان ال نوب :متابضة التقرير
رقم  1580لمكت مراجضة الحسـ ـ ـ ـ ـ ــابا والتحقيقا المؤرخ  24شـ ـ ـ ـ ـ ـ ا /فبراير 2016
(تحديث 2 :أيار/مايو  .)2016التقرير رقم  .1754تاريخ اإلص ـ ـ ـ ـ ـ ــدار 22 :ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ا /
()1
فبراير 2017
مراجضــة حسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــابــا مكت ـ األمم المتحــدة للتضــاون فيمــا بين بلــدان ال نوب .التقرير
() 2
رقم  .2214تاريخ اإلصدار 11 :رانون األول /يسمبر 2000
االس ـ ــتراتي ية المت ضة على نطاق منظومة األمم المتحدة بش ـ ـ ن التضاون فيما بين بلدان
()3
ال نوب والتضاون الثالثي من أجل التنمية المستدامة( 2024-2020 ،للضلم فق )

__________
( )1انظر .https://audit-public-disclosure.undp.org/view_audit_rpt_2.cfm?audit_id=1754
( )2انظر .https://audit-public-disclosure.undp.org/view_audit_rpt_2.cfm?audit_id=2214
( )3عت الدول األع ـ ــاء ،في الفقرة ( 27و) من القرار  ،1إلى الحصـ ــول على مضلوما

عن االسـ ــتراتي ية المت ضة على نطاق منظومة

األمـ ـ ــم ال ـ ـ ـم ـ ـ ـت ـ ـ ـح ـ ـ ــدة بش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ن ال ـ ـ ـت ـ ـ ـض ـ ـ ــاون ف ـ ـ ـي ـ ـ ـم ـ ـ ــا ب ـ ـ ـيـ ـ ــن ب ـ ـ ـل ـ ـ ــدان ال ـ ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ــوب .ان ـ ـ ـظـ ـ ــر www.unsouthsouth.org/wp-

content/uploads/2021/04/United-Nations-system-wide-strategy-on-South-South-and-triangular.cooperation-for-sustainable-development-2020–2024.pdf
21-05874
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