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 * من القائمة األولية  145)ب( و  21البندان 

متابعة    :مجموعات البلدان التي تواجه أوضااعا ااةاة 
مؤتمر األمم المتحاادة النااالي المعاي بااالبلاادان الاااامياة  

 غير الساحلية 

 وحدة التفتيش المشتركة 
  

اظومااة األمم المتحاادة للبلاادان الااااميااة غير  اساااااااااتعرال الاادعم الم ااد  م  م   
 الساحلية لتافيذ برلامج عمل فيياا 

  
 مذكرة م  األمي  العا   

 
يتشــــــــــلع األمأن اليا  لىن عحأء الج عيةــــــــــاي الهموية اليامة لي يقالس ولي يقا  مه   الل  ــــــــــاي  

ــدة التفت  ــالتنرــــــــــــــأ  ي ج لقل ل و ـ ــدة المينن لـ ــنيأن من منة مـــة األمم المتحـ يش المشــــــــــــــتل ـــة المين ن  التنفأـ
الديم المقد  من منة مة األمم المتحدة ل ب دان النامية غأل الرـــــــــا  ية لتنفأن للفامن يمء مأأنا   ”ا ـــــــــتيلا 

 (.A/77/89 )افةل
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 م دمة  -   أول  
لقي ِّم و ـدة التفتيش المشــــــــــــــتل ـةع من لقل لرـا المين ن ”ا ــــــــــــــتيلا  اـلديم المـقد  من منة مـة األمم  - 1

ــا  ية لتنفأن للفامن يمء مأأنا  )افةل  ع التحدعا  المطلو ة  A/77/89) (1 )المتحدة ل ب دان النامية غأل الرـــــــــــ
ــا  منة مة األمم المتحدة والفلص المتا ة والممار ــــ  ــرــ ــتفاية  يما يتي   ليمء مت ــ ا  الهأدة والدروس المرــ

ي ج ييم الب دان النامية غأل الرـا  ية من لنفأن للفامن يمء مأأنا لاـالا الب دان النامية غأل الرـا  ية ل يقد 
 من الرن ا  الخم  األولج منسع ولقد ِّ  اقتلا ا  ل تحرأن. 2014-2024

  
 لي ات العامة التع  -  ثاليا  

 لل ب المت را  لالتقل ل وباال تنتاجا  ال ارية  يس.  - 2

ــيا  المقدمةع ل ن ال يافا   ـــــــــــتحتا  الج م اري ع ل    - 3 لب من لنفأن ليو ج افب الت ةـــــــــ وقد شـــــــــــذ
ــيا  المقدمة لنفأنا لاما. ول  عذجل  لح أء  ــامة الج الم اري الملةـــــــــ ية لتا  اليا ليذمتنتا لنفأن الت ةـــــــ لاإلضـــــــ

بذء لق يأ عو  ـد  رنا النقأ من الم اري وقذد مو ل ةـيا  من رنا الاـديع ل ان فلد مفأدا . اضـ  امن لشـىن  ـذ
و نطب  فلد لاـــــفة  اةـــــة ي ج األياي المت قا من متتب الممألء الرـــــامن ألقء الب دان فم ا والب دان النامية 

لألمافة اليامة لألمم المتحدة المرـــتول  غأل الرـــا  ية والدول الهةر ة الاـــلألة الناميةع ور  المتتب اللئيرـــن  
 ين رنا المهال من اليمء.

ويندما يتناول التقل ل الديم الحت من الدولن المقد  ل ب دان النامية غأل الرـــــــــــــا  يةع ال ين ل المنتد    -   4
نع  الرــيا ــن الل يا المرــت   المينن لالتنمية المرــتدامةع واالجتمايا  الخاةــة ل مه   االقتاــاي  واالجتماي 

ولهنة الرـيا ـا  اإلفمائية. ماالجتماب الرـن   ل منتد  الرـيا ـن الل يا المرـت   الن  عيقد لحو رياعة المه    
االقتاـاي  واالجتماين يتةـمن ج رـة متل ـة ل ب دان التن ل اجس عوضـايا  اةـةع لما مأتا الب دان النامية غأل 

رـــتدامة قأد اال ـــتيلا .  ما عفس يتيا لتند الب دان الرـــا  يةع  يما يتاـــء لم ضـــ ب المنتد  وعرداع التنمية الم 
وبشـىن التنفأن لتند    2030الفلةـة لتقدعم ا ـتيلاضـالتا ال ةنية الط  ية لشـىن لنفأن  طة التنمية المرـتدامة ليا  

الخطة ي ج فح  مت امء ما للفامن يمء مأأنا. وباإلضـــامة الج فلدع عهل  لناول اال تياجا  الخاةـــة ل ب دان 
ــاي  التن ل  ــا  يةع من اجتمايا  المه   االقتاــــــــ ــةع لما مأتا الب دان النامية غأل الرــــــــ ــايا  اةــــــــ  اجس عوضــــــــ

ــا من   ي ي ج ا تياجا  رند الب دان ععةـــــ ــدت ــاير ين الهموية اليامة. و ذشـــــ واالجتماين  نلدع ومقا ل ت  يف الاـــــ
ــاي  واالجتماين والمنتد  الرــــ  ــن  ا .  اإليالفا  ال زار ة التن عيتمدرا المه   االقتاــ ــت    ــ ــن الل يا المرــ يا ــ

ولق   لهنة الرـيا ـا  اإلفمائيةع المت فة لتقدعم مشـ رة مرـتق ة الج المه   االقتاـاي  واالجتماين لشـىن مرـائء  
ــن ا  لف ة عقء الب دان فم اع لتقدعم   ــا  التن لذهل   ء اال   ــــ ــتيلاضــــ ــا  اإلفمائيةع لما من فلد اال ــــ ــيا ــــ الرــــ

واالجتماين والهموية اليامة لشــىن الب دان التن ينيلن ايراجتا من قائمة رند  ل ةــيا  الج المه   االقتاــاي   
الف ة عو رميتا منتا. ومن   تا الحالتأنع لت ل ج ايارة الشتون االقتاايعة واالجتما ية التالية لألمافة اليامة لألمم 

ج لقدعم الديم ألغلا  اللما من  المتحدة لقدعَم الديمع لاإلضـــــــــامة الج لنفأنرا مشـــــــــار ا لتنمية القدرا  لل ة ي  
ــةع   ــايا  اةــ ــايدة الب دان التن ل اجس عوضــ قائمة عقء الب دان فم اع ولدالأل الديم الدولنع واأليوا  التح أ ية لمرــ

 لما مأتا عقء الب دان فم ا والب دان النامية غأل الرا  ية. 

 __________ 

 .JIU/REP/2021/2لقل ل و دة التفتيش المشتل ة متاح لحو اللمة  (1) 
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ل ل   قدرا  لتية ة التنرأ    ومن  أن لتف  المت را  ما لح أء المفتش  يما يتي   لالحاجة الج - 5
الدا  ن والديم التقنن المقد  الج الب دان النامية غأل الرــــا  يةع يذال ض ليةــــتا عن الت ةــــيا  الم جتة الج 

 المت را  المشار ة لتتخن اجلايا  لشىفتا ينيلن عن لرتند الج لح أء مالئم وعن للاين ملاي  ال العا .

فرـــــــــــب من  الة محت  ا  التقل ل المتي قة لب دان الملور اليالل وباإلضـــــــــــامة الج فلدع  ان من األ - 6
 عذجل و مناقشا  ما رند الب دان ومة د من المشاورا  ما متتب الممألء الرامن. ل 

 ولت د المت را  ل ةيا  اال تيلا  جةئيا. - 7
  

 التعلي ات على كل توةية على حدة  -  ثالنا  
 1التوةية    
التافيذيون لمؤسااااسااااات ماظومة األمم المتحدة ج ة تاساااايي مؤسااااسااااية معاية بالبلدان  ُيعّي  الرؤسااااا     

إن لم يكولوا قااد فعلوا كلااد بعاادم وأن يكون ل ااا    2022الااااميااة غير الساااااااااااحليااةم بحلو  ل ااايااة عااا   
م بتوجيه م  مكتا الممنل الساااامي ألقل البلدان لموا والبلدان الاامية غير   ااتصااااةاااات واضاااحة ُتوضااا 

ة والدو  الجزرية الصاييرة الاامية وُتحدّد   ور ومساؤوليات ج ة التاسايي في  عم تافيذ برلامج  السااحلي 
 عمل فيياا لصالح البلدان الاامية غير الساحلية. 

 لت د المت را  رند الت ةية جةئيا. - 8

م اري  وبأنمـا عمـاي  يـدة  يـافـا  لـىفتـا ففـن  رـند الت ةــــــــــــــيـةع للبو  يـافـا  ع ل  لنفأـنرـا لت مل ال - 9
اليشــــــــل ة والمالية الالزمةع وال  ــــــــيما من ال يافا  التقنية. ولشــــــــأل  يافا  ع ل  الج يد  وج ي مرــــــــايدا   

 النامية غأل الرا  ية ضمن والعالتا.  الب دان يا الية ولقنية متمايةة لفائدة  

اال ـــــتلاليهن والبلفامهن ولذفأد المت ـــــرـــــا  التن لديتا  طو ا ـــــتلاليهية قطل ة لت جيس فتن اليمء  - 10
ي ج الاـــيأد القطل  لىن لقدعم الديم الج الب دان النامية غأل الرـــا  ية  ـــيرـــتمل لمشـــيا ما اال ـــتلاليهيا  
ــا  يةع لالشــــــلا ة ما مل   األمم المتحدة  ــا ل ب دان المينية من الب دان النامية غأل الرــــ الم ضــــــ ية  اــــــياــــ

يتمـاي ي ج جتـة لنرــــــــــــــأ  مل ةـ ة مينـية لهميا البـ دان الـنامـية القطل  المينن والهتـا  المينـيةع ـلدال من اال
 غأل الرا  ية.

و يمء الفل   اال ـتشـار  المشـتلي لأن ال  اال  المينن لالب دان النامية غأل الرـا  يةع الن  يدي   - 11
 د   متتب الممألء الرــامن الج يقد اجتمايالسع ي ج المرــائء المتاــ ة لتنا الم ضــ ب لنشــام. ولمشــيا ما ا

ــدا  يـــة   ــة الـ ــالـ ــا  اللقـ ــدمـ ــن  عجلاد متتـــب  ـ ــء الرــــــــــــــــامن الـ ــة ين لقأيم متتـــب الممألـ ــا  المنبألقـ الت ةــــــــــــــيـ
(E/AC.51/2021/2  ع)وايتمدرا   ( 2) وضـــــا رنا الفل   اال ـــــتشـــــار  المشـــــتلي لأن ال  اال  ا تاـــــاةـــــالس

لىن الفل   اال تشار  المشتلي   75/228فلدع عقل  الهموية اليامة من قلاررا  لطل قة لشار ية. وإضامة الج  
لأن ال  اال  آليٌة ميةزٌة لتنرــــــــأ  يم يا  لنفأن للفامن يمء مأأنا. ولتةــــــــمن ا تاــــــــاةــــــــا  الفل   ليل فا  

 يم لنفأن رنا البلفامن.أليوار ومرتوليا  جتا  التنرأ   يما عخأ ي

 __________ 

 _www.un.org/ohrlls/sites/www.un.org.ohrlls/files/terms_of_reference_iacg_lldcsمتـا ـة ي ج اللالو التـالن  (2) 

final.pdf. 

https://undocs.org/ar/E/AC.51/2021/2
https://undocs.org/ar/E/AC.51/2021/2
https://undocs.org/ar/A/RES/75/228
https://undocs.org/ar/A/RES/75/228
http://www.un.org/ohrlls/sites/www.un.org.ohrlls/files/terms_of_reference_iacg_lldcs_%20final.pdf
http://www.un.org/ohrlls/sites/www.un.org.ohrlls/files/terms_of_reference_iacg_lldcs_%20final.pdf
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 2التوةية    
يكلّدف األمي  العاا  مكتاا الممنال الساااااااااامي ألقال البلادان لمواا والبلادان الااامياة غير السااااااااااحلياة والادو     

الجزرية الصاااييرة الاامية بالتاسااايي مم مؤساااساااات ماظومة األمم المتحدة المعاية لوضااام اساااتراتيجية  
تي    م لتصاميم وتافيذ ورةاد وت ييم التدريا على 2022وشااملتي م بحلو  ل اية عا  واطة تافيذ ُمْحك م 

 تعميم برلامج عمل فيياا لصالح البلدان الاامية غير الساحلية على الصعيد الوطاي في هذه البلدان. 

 لت د المت را  رند الت ةية جةئيا. - 12

ية الدا ية الج وضــا ا ــتلاليهية و طة  ع مالت ةــ 2024وبما عن للفامن يمء مأأنا  ــأنتتن من يا   - 13
ع لتاــميم ولنفأن ورةــد ولقأيم التدر ب ي ج ليميم للفامن  2022لنفأن مذْحَ َمتأن وشــام تأنع لح  ل فتاعة يا   

يمء مأأنا لاــــالا الب دان النامية غأل الرــــا  ية ي ج الاــــيأد ال ةنن من رند الب دان لىلن من وقو متى ل 
 ال التيميم والتدر ب ر  ليد متلة وجأةة من ايتماي للفامن يمء جديد.ألن عمةء وقو ل قيا  لىيم

ومن  الة األمافة اليامة لألمم المتحدة ي ج وجس الخاــــ صع  ــــيت ن من األمةــــء القيا  لىيمال  - 14
لفتلة وجأةة فةلا لمحدويعة الم اري المتا ة    2024ليميم ولدر ب متألفة ليد ايتماي للفامن يمء جديد من يا  

بلـفامن الفلين المينن. عمـا  ـالـياع  يمتن لألمـاـفة اليـامـة عن لةـ د ال ين يا ـء منة مـة األمم المتحـدة ـلىرمـية ل 
 فرخس المقب ةع لما من فلد من  ياق ةياغة رند النرخ.  ليميم للفامن يمء مأأنا عو

فشـــــــــــطة التدر بيةع  ولل  األمافة اليامة  نلد عن من المتم اشـــــــــــلاي ل دان الملور اليالل من رند األ - 15
وضـمان مشـار ة ال يافا  المنا ـية التن لتمتا لخبلة متخاـاـة من مخت ج المهاال  الم اضـيويةع ومشـار ة 

 ال هان اإلق يمية فةلا لميارمتا و بلالتا لشىن المناة  ليأنتا. 

ن  طـة  و ذنةل الج للامن التـدر ـب ععةـــــــــــــــا ي ج عفتـا عيوا  لـدمن لنفأـن للفـامن يمـء مأأنـا من لنفأـ  - 16
واال ــــــتفاية من عوجس التنزر لأن اليمء ي ج رنا البلفامن واليمء ي ج لحقأ   2030التنمية المرــــــتدامة ليا  
 عرداع التنمية المرتدامة.

 
 3التوةية    
م إطارا واضاااحا  2022يضاااُم الرؤساااا  التافيذيون لمؤساااساااات ماظومة األمم المتحدةم بحلو  ل اية عا     

البلادان الااامياة غير السااااااااااحلياةم بماا في كلاد أوجاه الترابم بي  الاتااجج المرا   للاتااجج ييماا يتعلي بادعم 
 تحقي  ا واستراتيجية الاواتج الرجيسية واأللشطة األساسية. 

 لت د المت را  رند الت ةية جةئيا. - 17

غأل   ولذقل  ال يافا  لقياية الفل   اال ـــــــــــــتشـــــــــــــار  المشـــــــــــــتلي لأن ال  اال  المينن لالب دان النامية - 18
رة. و ل  ال ألألون اللع  ففرـــــس ور  عفس ينيلن   الرـــــا  يةع ولحنر من  طل افشـــــاي آليا  ويم يا  الالو متل 
م اةــــــــــــــ ــة لنفأــن للفــامن يمــء مأأنــا ومــا ي ة  من الالو من  الل لــنل الهت ي ي ج فطــاق المنة مــةع وعن 

الميم ل لتا ي ج فطاق    الت ةـــــــــيا  الاـــــــــايرة ين رنا اال ـــــــــتيلا  ينيلن عن لرـــــــــايد من لية ة ا ليا 
 المنة مةع لاالقتلان ما ا تلشاي ملاي  ال يافا  لاليمء المنهة ي ج فطاق المنة مة من رنا الادي.
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و شــــأل متتب الممألء الرــــامن الج عفس قا ع من  ــــياق الفل   اال ــــتشــــار  المشــــتلي لأن ال  اال ع  - 19
ل تيهأء لتنفأن للفامن يمء مأأنا.    ( 3)   لتنرـــــــأ  عيمال ةـــــــياغة اةار واضـــــــا ل نتائن من شـــــــتء  ل طة ةل 

ولتةـمن  ل طة الطل   ليافا مفاـال لألفشـطةِّ المةما عن لق   لتا مت ـرـا  منة مة األمم المتحدةع وآليا  
 التنرأ  ولحديد عوجس التلالو  يما لأن النتائن.

الل لنفأن  و ال ض الييو ععةـــــــــا عن التدع من رند الت ةـــــــــية  ـــــــــيت ن من األفها لحقيقس من   - 20
 .7الت ةية 

 
 4التوةية    
يكلّدف األمي  العا  مجموعة األمم المتحدة للتامية المستدامةم بدعم م  مكتا التاسيي اإللماجيم بت ديم    

م لألفرقة الُ ْطرية في البلدان الاامية غير السااااااحلية بشااااا ن  2022توجي ات بالتظا م بحلو  ل اية عا   
لدان الاامية غير السااحلية في إجرا  تحليتت ُقْطرية مشاتركة وفي وضام  إ راج برلامج العمل لصاالح الب 

 أطٍر للتعاون. 

لت د المنةما  رند الت ةــــــــــــيةع وإن  افو لال ض عن ال ماي لالم يد النتائن المقتلح  ــــــــــــيت ن من  - 21
 الايب جدا.

ــامن يالقا  يمء ما   - 22 ــاييأن من متالب و خط ة عوليةع عقا  متتب الممألء الرـ ــائأأن االقتاـ األ اـ
المنرــــــقأن المقيمأن من الب دان النامية غأل الرــــــا  يةع لطلق منتا يقد اجتمايا  منتةمة.  ما عفشــــــى متتب 

شـيتة ل منرـقأن المقيمأن ل ب دان النامية غأل   2021الممألء الرـامن ومتتب التنرـأ  اإلفمائن من آفار/مارس 
شــمء قل يا ايارة الشــتون االقتاــايعة واالجتما ية وال هان اإلق يمية  نلد. الرــا  يةع ورن ميايرة مشــتل ة  ــت 

وباإلضــامة الج فلدع عق   متتب التنرــأ  اإلفمائنع من اةار ا ــتيلاضــس ل تح أال  القطل ة المشــتل ة ال ارية 
  ــــــيما من الب دان غأل الرــــــا  يةع لالتشــــــهيا ي ج ايما  يناةــــــل للفامن يمء مأأنا من رند التح أال ع وال

 ضمن ملب التح أال  المتي قة لالتح ل االقتااي . و ترتمل رند الممار ة الج عن لذ ضا ارشايا  محدية.
 

 5التوةية    
يكلّدف األمي  العا  مكتا الت ييم على لطاق الماظومة التابم لمجموعة األمم المتحدة للتامية المسااتدامة    

م لمساااااااااااهماة ماظوماة األمم المتحادة في 2023ياة عاا   باججرا  ت ييم على لطااق الماظوماةم بحلو  ل اا 
الاتاجج اإللماجية لبرلامج عمل فيياا للبلدان الاامية غير السااحليةم ويضام  الساترشاا  بالاتاجج المح   ة  

 في إعدا  برلامج العمل الجديد لصالح البلدان الاامية غير الساحلية. 

متحدة ل تنمية المرـتدامة رند الت ةـية وما يتاـء لتا  لت د المنةما  األيةـاي من مهم ية األمم ال - 23
من لحرـأن ليم يا  رةـد لنفأن للفامن يمء مأأنا واإللالو ين رنا التنفأنع وإن  افو لال ض عفس  ـيت ن من 
الاـــــــيب نياس النتائن اإلفمائية ل بلفامن ومرـــــــارمة األمم المتحدة من لحقيقتا. ولتنا الرـــــــببع لفةـــــــء رند 

 ر التقأيم   ل ما افا  ان ييم منة مة األمم المتحدة اإلفمائية يتماشـــــج ما للفامن يمء المنةما  عن يتمح
 مأأنا وا تياجا  الب دان النامية غأل الرا  يةع و  ل مد  ل مل الم اري لتنفأن رنا البلفامن.

 __________ 

 _www.un.org/ohrlls/sites/www.un.org.ohrlls/files/terms_of_reference_iacg_lldcsمتـا ـة ي ج اللالو التـالن  (3) 

final.pdf. 

http://www.un.org/ohrlls/sites/www.un.org.ohrlls/files/terms_of_reference_iacg_lldcs_%20final.pdf
http://www.un.org/ohrlls/sites/www.un.org.ohrlls/files/terms_of_reference_iacg_lldcs_%20final.pdf


 A/77/89/Add.1 

 

6/8 22-08690 

 

ــا  النةل من مـا افا  ـاـفو متلة يـا  وا ـد وقـتا   ـا ـيا  لتحقأ  النـتائن لمـا   - 24 عن اليـدـيد من و نيلن ععةــــــــــــ
 محرب. 2022الت ةيا  األ ل  من المقلر لنفأنرا لح  ل فتاعة يا   

 
 6التوةية    
يكلّدف األمي  العا  مكتا الممنل الساااامي ألقل البلدان لموا والبلدان الاامية غير السااااحلية والدو  الجزرية    

ت للاتاجج وميزاليةا واطةا برلامجية  إطارا ُمْحكما ومتكام 2022الصاييرة الاامية ب ن يضام بحلو  ل اية عا   
لبرلامجه الفرعي بشا ن البلدان الاامية غير السااحليةم مم معلومات ع  شارول الاجابم بما في كلد إقامة  

 شراكات م  أجل تح يي أثر جماعيم وبلورة اطة إل ارة المخاطرم واطة للرةد والت ييم.

 رتمل لمتتب الممألء الرامن.لت د المنةما  رند الت ةية ولت د ييمتا الم - 25

ولقتلح األمـاـفة اليـامـة لألمم المتحـدة اجلاي لقأيم لال تـياجـا  قـبء لنفـأن رـند الت ةـــــــــــــــية فةلا ل ـفارق  - 26
الشــا ــا لأن ل قيا  عةــحاب الماــ حة والشــل اي وال اقا من  أع ما عرــتطيا متتب الممألء الرــامن القيا  

ــمء رنا التقأيم لال تياجا ــاير التم  ء فةلا ل قأ ي المالية اللارنة التن لتال  لس. و نيلن عن عشــــــــ   لحديَد ماــــــــ
 المنةمة. من

ــيأ م اري  ا ية ل  يافا   - 27 ــاذ اةار مذحتم ل نتائن يذديم لتخاـ ء وضـ ــت  ــيذشـ وبيد لقأيم اال تياجا ع  ـ
مأأنا.   المرــــتولة ين التنفأنع وال  ــــيما متتب الممألء الرــــامنع  ط ة  رئيرــــية فح  لحرــــأن لنفأن للفامن يمء

ل ن وضــــــا المتتب اةارا مذْح ما ومت امال ل نتائن ينيلن عن لرــــــيقس ععةــــــا ج لة شــــــام ة من المشــــــاورا  ما 
 الشل اي وعةحاب الما حة ي ج فطاق المنة مة لديم الراقس ما  ططتم وبلامن يم تمع  رب االقتةاي. 

المتحدةع من المتم عن  ولتهنب ازيواجية الهت ي وضـــــــــــــمان اال ـــــــــــــتهالة ي ج فطاق منة مة األمم - 28
ــتلاليهية وما عةل النتائن اليامة   ــ  اإلةارذ المت امء المقتلح ل نتائن والمأةافيةذ والخطةذ البلفامهية ما اال ـ يت رـ

 .3و  2المشار الأتا من الت ةأتأن  

 ومن ض ي ما لقد ع مإن الهدول الةمنن المحدي لتند األفشطة قاأل جدا. - 29
 

 7التوةية    
ُتوعُز األج زة التشاريعية وال ياات اإل ارية في مؤساساات ماظومة األمم المتحدة لمؤساساات ام بحلو  ل اية    

م إن لم تك  قاد فعلاذ كلاد بعادم با ن تعمّدم أولوياات برلاامج عمال فييااا لصاااااااااالح البلادان الااامياة  2022عاا  
 ت دّد  ت ارير  ورية ع  تافيذه. الساحلية كات الصلة بالعمل الماول ب ام وتطلُا إلى مؤسسات ا أن غير

لال ض المت ــرــا  عن رند الت ةــية م جتة الج األجتةة التشــل وية والتأ ا  اإليار ة من مت ــرــا    - 30
 منة مة األمم المتحدة.

و ال ض ليو المت ـــــرـــــا  عن رند الت ةـــــية ليالن ي ج فح  عفها وعومج ما يبدو عفس مت  ج من  - 31
م اإل 3الت ةية   لالو يمال لمنط  الخطة اال تلاليهية.ألفتا لدي ِّ
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 8التوةية    
يكلّدف األمي  العاا  مكتاا الممنال الساااااااااامي ألقال البلادان لموا والبلادان الااامياة غير السااااااااااحلياة والادو     

الجزرية الصااييرة الاامية بالعملم بالتعاون مم مكتا التاساايي اإللماجيم مم مكاتا الماسااّد ي  المقيمي   
امية غير السااااااااااحلية وبلدان المرور العابر الاامية م  أجل  عوة الحكومات الوطاية إلى في البلدان الا 

تعيي  ج ات تاسااااااايي معاية ببرلامج عمل فيياا لصاااااااالح البلدان الاامية غير السااااااااحلية ُتحد   أ وارها  
 ومسؤوليات ا بوضوب. 

 .4االلراق ما الت ةية  لت د المت را  رند الت ةية. و قتلح ليةتا لنفأنرا ي ج فح  واأ  - 32

و ــتيمء األمافة اليامةع من  الل متتب الممألء الرــامنع ما الب دان النامية غأل الرــا  ية إلعهاي  - 33
وليأأن جتا  لنرــأ  وةنية عت ن مقلرا من الي اةــم من لأن المرــتولأن ين لنرــأ  ال هان ال ةنية المينية 

لتهارة اليالمية المتي   لتيرـأل التهارة فةلا لما لمرـائء الملور لتيرـأل التهارة والمنشـىة لم جب الفاق منةمة ا
اليالل والتهارة الدولية وليرــأل التهارة من عرمية من لنمية الب دان النامية غأل الرــا  ية ومن النهاح من لنفأن  

أن من للفامن يمء مأأنا. وبالنرــــــــــية ل ب دان التن ال ينطب  ي أتا فلدع  ــــــــــأدي  المتتب الج ليأأن مرــــــــــتول
 ال زارا  المرتولة ين التهارة الدولية عو النقء عو التخطيو.

وقد شــلب متتب الممألء الرــامن من الت اةــء ما الحت ما  ال ةنية ل ب دان النامية غأل الرــا  يةع   - 34
من  الل ليألالتا الدائمة لد  األمم المتحدة من فأ   ريع لشــــىن ليأأن جتا  لنرــــأ  وةنية عت ن مقلرا من  

يتناول ايتماي ا تاــــــاةــــــا  جتا  التنرــــــأ    2021 اةــــــم. و ان يذت قا يقد عول اجتماب من فتاعة يا   الي
 ال ةنية  نلد.

 
 9التوةية    
يكلّدف األمي  العاا  مكتاا  الممنال الساااااااااامي ألقال البلادان لموا والبلادان الااامياة غير السااااااااااحلياة والادو     

الفريي السااااتشااااارك المشااااترت بي  الوكالت المعاي بالبلدان  الجزرية الصااااييرة الااميةم بصاااافته رجي  
م مشااركة  2022الاامية غير السااحليةم باساتعرال طراجي عمل الفرييم حتى تتسااىم بحلو  ل اية عا  

الماساااااااااّد ي  المقيمي  في جميم الجتمااعاات الم ررة باالتعااون مم مكتاا التاسااااااااايي اإللمااجيم وتوجياه  
لى البلدان الاامية غير الساااحلية وبلدان المرور العابر الاامية للمشاااركة في الدعواتم عاد القتضااا م إ 

 مااقشات تفاعلية بش ن المساجل المواضيعية. 

 لت د المت را  رند الت ةية. - 35

قا  الفل   اال ــــتشــــار  المشــــتلي لأن ال  اال  مت لا لإضــــفاي الطالا الل ــــمن ي ج ا تاــــاةــــالس   - 36
 وذضيو ين ةل   يم ية لشار ية شفامة.وبت ل رتا ليد عن 

ــتشــــــار  المشــــــتلي لأن ال  اال ع و نلد  - 37 ومتتب التنرــــــأ  اإلفمائن يةــــــ  لالفيء من الفل   اال ــــ
س لتم الدي ا  ل مشـار ة من اجتمايالس. و ـتذديج الب دان النامية غأل الرـا  ية   المنرـق ن المقيم ن النين ل ج 

 ة   ما  ان فلد منا ـــــيا وممتنا. و شـــــاري رئي  مهم ية الب دان النامية وب دان الملور اليالل  نلد ل مشـــــار 
 غأل الرا  ية ععةا من اجتمايا  الفل   اال تشار  المشتلي لأن ال  اال .

ومن المناــ ص ي يس من ا تاــاةــا  الفل   اال ــتشــار  المشــتلي لأن ال  اال  عن يذدَيج رئي   - 38
ة الج اله رـــا  االمتتا ية الجتمايا  الفل   اال ـــتشـــار  المشـــتلي لأن مهم ية الب دان النامية غأل الرـــا  ي 
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ال  اال . ومناــــــــ ص مأتا ععةــــــــا ي ج عفس عه ز ل فل   اال ــــــــتشــــــــار  المشــــــــتلي لأن ال  اال  عن يدي ع 
ع ــــــــــــــاس  ء  الة ي ج  دةع  بلايع ومرــــــــــــــتولأن  ت مأأنع وممأل أن لمنةما  غأل  ت مية ول قطاب  ي ج

فا   بلة قد لرـتم من عيمال الفل   اال ـتشـار  المشـتلي لأن ال  اال  ليشـار  ا من  الخاص و يافا  ع ل   
 مناقشالس لافة ملاقبأن ومرارمأن.

ولن يتحق   التنفـأن الفيـال والـناجا لبلـفامن يمـء مأأـنا اال من  الل التحـاور المنتةم ولـيايل المي  مـا   -   39
وباإلضــامة الج فلدع الفل   اال ــتشــار  المشــتلي لأن  لس. وعمةــء الممار ــا   يما لأن مخت ج الهتا  المينية  

 . 2030ال  اال  مرتيد لتقدعم الديم والمش رة لشىن م ايمة لنفأن للفامن يمء مأأنا ما لنفأن  طة يا   

 


