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  الدورة الرابعة والستون
  *من جدول األعمال املؤقت) ب (٦٠البند 

التعـاون  : األنشطة التنفيذية مـن أجـل التنميـة       
  فيما بني بلدان اجلنوب من أجل التنمية 

  
  حالة التعاون فيما بني بلدان اجلنوب    
  تقرير األمني العام    

  

  موجز  
 املتعلــق حبالــة التعــاون فيمــا بــني بلــدان  ٦٢/٢٠٩ر اســتجابة للقــراهــذا التقريــر يقــدَّم   

اجلنوب، الذي طلبت فيه اجلمعية العامة إىل األمني العام إعداد تقرير شـامل عـن تنفيـذ القـرار                    
  .لتقدميه إليها يف دورهتا الرابعة والستنياملذكور 
ــر  و   ــستعرض التقري ــدان اجلنــوب وأهــم      ي التقــدم احملــرز يف إطــار التعــاون فيمــا بــني بل

 ٢٠٠٩عـام   منتـصف    إىل   ٢٠٠٧والتحديات الـيت شـهدها خـالل الفتـرة مـن عـام              االجتاهات  
وال سيما يف جماالت التكامل اإلقليمي والتجارة واالسـتثمار والتعـاون النقـدي واملـايل، ويـوفر            

  .تحديد أولويات واعتماد توصيات تستشرف املستقبلأساسا ل
  
  

 

  *  A/64/150.  



A/64/321
 

2 09-49225 
 

  احملتويات
الصفحة  

٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقدمة   - أوال   
٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  فيما بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثيالتعاون حالة   -ثانيا   

٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املنظور االقتصادي   -ألف     
٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . جتديد االلتزامات العاملية   - اء ـب    
٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التعجيل يف التعاون اإلقليمي ودون اإلقليمي   - جيم     
١٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . إقامة شراكات أكثر مشوال   - دال     
١٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تعدد األطراف تعزيز الدعم امل  - هاء     
٢٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نشاء مرافق الدعم وآليات التمويل االبتكاريةإ  - واو     

٢٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مالحظات عامة وتوصيات   - ثالثا   
٢٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املالحظات   -ألف     
٢٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التوصيات   - بـاء     

  



A/64/321  
 

09-49225 3 
 

  مقدمة  -أوال   
 املتـصلة والتطـورات اهلامـة   الكـربى  الجتاهـات  ليقدم هذا التقريـر عرضـا عامـا وحتلـيال             - ١

وقــد . ٢٠٠٩ إىل منتــصف عــام ٢٠٠٧  عـام بالتعـاون فيمــا بــني بلـدان اجلنــوب يف الفتــرة مــن  
.  كــبريا يف النمــو االقتــصادي واهنيــار املؤســسات املاليــة الكــربى  شــهدت هــذه الفتــرة تراجعــا 

ــة  ت مــن جــراء ذلــك  تفاقمــو ــدات عــرب الوطني ــة ب التهدي ــدة احملدق ــةاملتزاي ، وال ســيما يف التنمي
ناخ والطاقة واألمن الغـذائي وانتـشار األوبئـة العامليـة مثـل فـريوس نقـص املناعـة                    تغري امل  جماالت
  .يف اآلونة األخرية A (H1N1)وإنفلونزا اإليدز، /البشرية

على حد سواء إعطاء األولويـة لتعزيـز اآلليـات          النمو  تواصل البلدان النامية واملتقدمة     و  - ٢
 عـن طريـق    األزمـة املاليـة      تـأثري لتخفيـف مـن     رامية إىل ا   ال املؤسسية اإلقليمية واألقاليمية والعاملية   

ــةإقامــة  ــاد، . آليــات التعــاون اإلقليمــي والعــاملي  واعتمــاد الــشراكات املتبادل واســتمر يف االزدي
 الـذي أشـري     اإلقليمي واألقاليمي فيما بني بلدان اجلنوب     خالل الفترة قيد االستعراض، التعاون      

  ). A/62/295(ام يف التقرير السابق لألمني العإليه 
فيمـا بـني بلـدان      للتعـاون   جمـاالت هامـة     بـصفتها    الرئيسية اليت بـرزت      املسائلمن بني   و  - ٣

 مثل تغـري املنـاخ      الوطنية لحدود، املسائل ذات النطاق العاملي والعابر ل      اجلنوب والتعاون الثالثي  
ــة ــة كمــا وطّــدت. والطاقــة والبيئ ــاليمي واإلقليالتعــاون  البلــدان النامي  مــي ودون اإلقليمــياألق

للبلـدان   ةتزايـد اهلـشاشة امل  مثـل   أوسـع نطاقـا وذات طـابع عـاملي          جتاهـات   ال للتصدي بينها فيما
 وتــدهور ،الــسريع، وانتــشار األوبئــة األســواق املاليــة، ومعــدالت التوســع العمــراين تقلــب  زاءإ

  .األمن الغذائي
منظومـة األمـم املتحـدة       سـيما    وال ،اجملتمع الـدويل  يف تقريره السابق    األمني العام   ودعا    - ٤

توجيه جهود بلدان اجلنوب حنو حتقيق األهداف اإلمنائية املتفق عليهـا دوليـا،             ) أ(: اإلمنائية، إىل 
تكثيف الـدعم املتعـدد األطـراف ملبـادرات التعـاون       )ب(مبا يف ذلك األهداف اإلمنائية لأللفية؛   

تعزيـز الـشراكات الـشاملة      ) ج(املـشتركة؛   فيما بني بلدان اجلنوب ملواجهة التحديات اإلمنائيـة         
للتعاون فيما بـني بلـدان اجلنـوب، مبـا يف ذلـك الـشراكات الثالثيـة والـشراكات بـني القطـاعني                  

حتــسني تــرابط الــدعم الــذي تقدمــه منظومــة األمــم املتحــدة إىل مثــل هــذا   ) د(العــام واخلــاص؛ 
آليــات التمويــل املبتكــرة تــشجيع ) هـــ(التعــاون مــن خــالل تكثيــف التــآزر بــني الوكــاالت؛ و  

 اجملتمــع الــدويل، أحــرزخــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير،  و. للتعــاون فيمــا بــني بلــدان اجلنــوب 
 النــهوض بالتعــاون منظومــة األمــم املتحــدة اإلمنائيــة، تقــدما مهمــا يف املــساعدة علــى ســيما وال
الـذي  التقريـر التقـدم     ويـربز هـذا     . بني بلـدان اجلنـوب والتعـاون الثالثـي مـن أجـل التنميـة               فيما
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ــ أحــرزه ــة يف شركاء ال ــصلةالتنمي ــّين، ذوو ال ــة ويب ــوفر ، التحــديات القائم ــا ل وي ــد أساس تحدي
  . أولويات واعتماد توصيات تستشرف املستقبل

  
  فيما بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثيالتعاون حالة   -ثانيا   
  ملنظور االقتصاديا  -ألف   

مـستوى  يف   اسـتثنائي     ارتفـاع   يف األزمة االقتـصادية احلاليـة    شوء  ناالجتاه العام قبل    متثل    - ٥
 التجاريـة   التبـادالت وقد زادت   . بني بلدان اجلنوب   فيما   التجارة والتمويل وتدفقات االستثمار   

ووصـلت    يف املائـة يف املتوسـط سـنوياً        ١٣بلغـت   ف ١٩٩٥بلدان بسرعة كـبرية منـذ       هذه ال بني  
يف حــني بلغــت ، ٢٠٠٧ائــة مــن التجــارة العامليــة يف عــام   يف امل٢٠ ترليــون دوالر أو ٢,٤إىل 

خــالل هــذه الفتــرة، زاد و. )١( يف املائــة يف املتوســط ســنويا٩نــسبة الزيــادة يف التجــارة العامليــة  
 يف  ٤ و يف املائـة يف أفريقيـا،        ٧ إمجـايل الـصادرات بنـسبة        مـن اجلنـوب   بلـدان   نصيب صادرات   

 يقـّدر ومـع ذلـك،   . )٢(كا الالتينيـة ومنطقـة البحـر الكـارييب     يف املائة يف أمري    ٣ واملائة يف آسيا،    
نخفض بنـسبة   تـ أن صادرات العامل النامي قد      ) األونكتاد(مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية      

  . ٢٠٠٩ يف املائة يف عام ٩,٢
العقـد   خـالل    تدفقات االستثمار بني بلدان اجلنوب    وة  يالتجارولئن ازدادت التبادالت      - ٦

ضـرورة اعتمـاد    العديـد مـن االجتاهـات االجتماعيـة واالقتـصادية األخـرى تؤكـد               فـإن   ي،  املاض
 تـشهد االقتصادية الراهنـة،    وبسبب األزمة   . فيما بني بلدان اجلنوب    لتعاونأشد متانة ل  ترتيبات  

-٢٠٠٢ خـالل الفتـرة    الذي حققتـه   يف النمو القوي     ا حاد انتكاساالغالبية العظمى من البلدان     
البلـدان الـيت بلـغ النمـو        عـدد   تـبني أنّ    ،  بلـدا  ١٦٠ أجـراه األونكتـاد ومشـل        ليلحتويف  . ٢٠٠٧

ــاتج احمللــي اإلمجــايل للفــرد الواحــد   الــسنوي ل ــة أو ٣فيهــا نــسبة لن ــر، اخنفــض  يف املائ مــن أكث
يف بلـدا   ٥٢، ويتوقع أن يـنخفض إىل  ٢٠٠٨يف عام بلدا  ٨٣ إىل   ٢٠٠٧يف عام   بلدان   ١٠٦
 ٢٠٠٧يف عـام  بلـدا   ٧٠قد اخنفـض مـن    بني البلدان النامية عددذا الأنّ هر  يقدَّو. ٢٠٠٩عام  
. )٣(٢٠٠٩يف عــام بلــدا  ٢٩، ويتوقــع أن يواصــل االخنفــاض إىل ٢٠٠٨يف عــام بلــدا  ٥٧إىل 

_________________ 
  .TD/B/C.II/MEM.2/2نظر ا  )١(  
  .املرجع نفسه  )٢(  
ــصادية يف العــامل يف عــام     )٣(   ــة والتوقعــات االقت ــع   ٢٠٠٩احلال   ،E.09.II.C.2، منــشورات األمــم املتحــدة، رقــم املبي

  . من النص اإلنكليزي٥ ص
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إىل  ٢٠٠٨ يف املائـة يف عـام        ٥,١النمو االقتـصادي مـن      ُيتوقَّع أن يتراجع    يف أفريقيا وحدها،    و
  .)٤(٢٠٠٩ يف املائة يف عام ٤,١
لعديـد  بالنـسبة ل  السـتثمار   من مصادر ا  االستثمار األجنيب املباشر مصدرا هاما      ويشكل    - ٧

 يف املائـة مـن االسـتثمار األجـنيب املباشـر القـادم مـن        ٤٠ويتجـه أكثـر مـن    . من أقل البلدان منوا 
 اجنـوب أفريقيـ  ، تـشكل   يف أفريقيـا فعلى الصعيد اإلقليمـي، . االبلدان النامية إىل أقل البلدان منو 

ــر مــن  مــصدر  ــسوانا     ٥٠أكث ــدفقات االســتثمار األجــنيب املباشــر إىل بوت ــع ت ــة مــن مجي  يف املائ
يف آســيا، فــإن أكثــر مــن أمــا . ومجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة وســوازيلند وليــسوتو ومــالوي 

يف املائة من مجيع تدفقات االستثمار األجنيب املباشر إىل مجهوريـة الو الدميقراطيـة الـشعبية                 ٥٠
 ناميـة أخـرى     ابلـدان كـان مـصدره      ٢٠٠٧ وعـام    ٢٠٠٢وديا وميامنار يف الفترة بني عـام        بوكم

فاعلـة  جهـات   كمـا أصـبح املـستثمرون مـن األرجنـتني والربازيـل وشـيلي واملكـسيك                 . يف آسيا 
الشركات املتعددة اجلنـسيات    وتزايد  التكامل اإلقليمي   بفضل  يف أمريكا الالتينية،    هامة  إقليمية  

   .)٥( املنطقةيف
ــة أيــضا وأصــبحت   - ٨ ــدان النامي ــد، بــشكل البل ــة   ، متزاي مــصادر هامــة للمــساعدة اإلمنائي

 صني واململكــة العربيــة الــسعودية والــالبوليفاريــةفرتويــال جمهوريــة ف. للبلــدان الناميــة األخــرى
مـا ال يقـل عـن    منـها  كـل  إذ يقـدم  اجلنوب، بلدان  أكرب مقدمي مثل هذا الدعم من        هي   واهلند
دوالر حبلـول عـام     بليـون    ١٥ ليزيـد علـى   جممـوع التـدفقات     وقـد يتنـامى     .  سـنويا  دوالربليون  
اقتــصادات ناشــئة أخــرى مثــل الربازيــل   وتواصــل . املقطوعــةتعهــدات إذا متّ الوفــاء بال ٢٠١٠

لبلـدان منـوا مـن خـالل        اقـل   املقدمـة أل  وجنوب أفريقيا ونيجرييـا املـسامهة يف املـساعدة اإلمنائيـة            
يف  موزامبيــق الربازيــل، ســاعدت علــى ســبيل املثــالف. ملتعــددة األطــرافاملؤســسات واآلليــات ا

يف بلــدان األحيــائي تكنولوجيــا الوقــود اســتخدام لتنــوع البيولــوجي، وشــجعت لوضــع بــرامج 
فــريوس نقــص املناعــة مــن إلغاثــة لدور هــام يف تطــوير بــرامج اضــطلعت بــكمــا . ناميــة أخــرى

  . اإليدز يف أمريكا الالتينية/البشرية
ملنظمـة التعـاون    التابعـة    جلنـة املـساعدة اإلمنائيـة        ويتزايد نفـوذ املـاحنني غـري األعـضاء يف           - ٩

 ،واملؤسـسات اخلاصـة   مبـن فـيهم املـاحنون مـن بلـدان اجلنـوب،             ،  يوالتنمية يف امليدان االقتـصاد    
ــواتو ــة القن ــشكل تربعــات  . اخلريي ــة  القطــاع اخلــاص  وت ــات املؤســسات اخلريي اآلن حنــو وهب

شراكات الـ إىل أن   ا الـرقم    شري هـذ  يـ و. )٦( من التدفقات العاملية للمـساعدة اإلمنائيـة       يف املائة  ٢٥
_________________ 

  .من النص اإلنكليزي ix .رجع نفسه، صامل  )٤(  
  )٥(  TD/B/C.II/MEM.2/2 ١١، الفقرة.  
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بتكـرة ميكـن أن تتجـاوز التبـادالت احلكوميـة           املليـات   اآلناجحة بني القطاعني العـام اخلـاص و       ال
ــة ــة  لفائــدة الدولي ــالبلــدان النامي ــة النمو االقتــصادي مــن خــالل التبــادالت والنــهوض ب  التجاري

  . )٧( الطلبالقائمة على
ــرباء    - ١٠ ــري أنّ اخلـ ــصادغـ ــونيني االقتـ ــاملي، أن   ، إذا ايتوقعـ ــود العـ ــتمر الركـ ــنخفض سـ يـ

قــدرة سـلبا يف  االسـتثمار األجـنيب املباشــر فيمـا بــني بلـدان اجلنــوب بـشكل ملحــوظ، ممـا يــؤثر       
ويف اجتمـاع  . الشركات عرب الوطنية من البلدان النامية على االسـتثمار يف بلـدان ناميـة أخـرى             

التعــاون والتكامــل اإلقليمــي فيمــا بــني بلــدان : اخلــرباء املتعــدد الــسنوات بــشأن التعــاون الــدويل
 املـشاركون   استكـشف ،  ٢٠٠٩فربايـر   /، الذي استضافه األونكتاد يف جنيف يف شباط       اجلنوب
ــدان مــساعدة ســبل  ــها وبــني   اجلنــوب بل ــة عــازل بين ــة  علــى إقام ــة املالي ــة لألزم ــار الكامل . اآلث

علـى  تأثري األزمة   من  التخفيف  البلدان النامية    على أنّ بإمكان     يف املؤمتر  الزعماء   وتوافقت آراء 
  .)٨(اجلنوببينها ومع سائر بلدان   فيمااقتصاداهتا عن طريق زيادة التعاون

األساسـية   يف أسعار السلع     اشديدتشهد تقلبا   احلالة االقتصادية الراهنة أيضا     وما فتئت     - ١١
 يف املائـة مـن مـستويات        ٦٠ اخنفضت أسـعار الـنفط بـسرعة بنـسبة           ،٢٠٠٩في عام   ف. والنفط

منـو  وتراجـع   . ٢٠٠٨نـوفمرب   /يوليـه إىل تـشرين الثـاين      /متوزمن  خالل الفترة   الذروة اليت بلغتها    
 يف املائـة يف أوائـل   ٤,٣ إىل ٢٠٠٧ يف املائـة يف عـام   ٦,٤التجارة العاملية بـشكل ملحـوظ مـن       

ســلبا يف ؤثر ممــا يــ، ٢٠٠٩ عــام حنــو االخنفــاض طيلــةاه االجتــ، ويتوقــع أن يــستمر ٢٠٠٨عــام 
  .لطاقةالعاملية لسعار األاإلنتاج الزراعي و

 يف ٨ بنـسبة   الكـربى  جنوب الصحراءأفريقياالفقر املدقع يف ازداد ، ٢٠٠٧منذ عام  و  - ١٢
مـم املتحـدة     األ منظمـة واسـتنادا إىل    . املتفاقمة فيها  األزمة الغذائية    زاد من حدة  املائة تقريبا، مما    

خميـف  عـدد   ومثـة    .‘‘حرجـة ’’حالـة غذائيـة      بلـدا يف     ٣٦، هنـاك اآلن     )الفاو(ألغذية والزراعة   ل
 مليــون نــسمة يف جنــوب آســيا وأفريقيــا  ١٢٦ماليــني و  ١٠٩ ا بــنييقــدر مبــمــن األشــخاص 

ــالغ  دون  ٢٠٠٦منــذ عــام ، رمبــا أصــبحوا يعيــشون  جنــوب الــصحراء الكــربى  خــط الفقــر الب
 مليـون   ١٢٥ويقـدر أن مـا ال يقـل عـن           . األغذيـة ليوم بسبب ارتفاع أسعار      دوالر يف ا   ١,٢٥

الــذي فقــر مــدقع بــسبب االرتفــاع الكــبري   العــيش يف شــخص يف البلــدان الناميــة أجــربوا علــى 
  .)٩(٢٠٠٦ منذ عام لألغذيةسعار العاملية األ تشهده

_________________ 
  .http://www.ipsnews.net/columns.asp?idnews=42719نظر ا  )٧(  
  .http://ictsd.net/i/news/bridgesweekly/40497 رانظ  )٨(  
  . من النص اإلنكليزيix .ص، ٢٠٠٩احلالة والتوقعات االقتصادية يف العامل يف عام   )٩(  
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 ٢٠٠٧ة يف عـام      يف املائـ   ٧,٨من   البلدان منوا يف أقل   متوسط معدالت النمو    واخنفض    - ١٣
  ودام يف املائـــة٧ ممـــا وضـــع حـــدا الجتـــاه يف النمـــو فـــاق ، ٢٠٠٨ يف املائـــة يف عـــام ٦,٤إىل 
ــع ــدة  . )١٠(ســنوات أرب ــدان عدي ــدان منــوا  أقــل مــن وتعتمــد بل  بــشكل كلــي علــى اســترياد  البل

ارتفاع أسعار السلع الغذائية وتدهور شروط التبادل التجـاري         بألغذية، لذا فقد تأثرت بشدة      ا
ــةتــساع العجــز يفوا ــة إىل وصــول االرتفــاع الكــبري يف أســعار  وأّدى .  حــساباهتا اجلاري األغذي

بــسبب أزمــة الغــذاء يف أعمــال شــغب  يف املائــة أو أكثــر وانــدالع ١٠مــستويات التــضخم إىل 
بوركينا فاسـو والـسنغال والـصومال وغينيـا     هي البلدان منوا  على األقل من فئة أقل      مثانية بلدان   
  .)١١( وموزامبيق وهاييت واليمنوموريتانيا

  
  جتديد االلتزامات العاملية  -باء   

 الـسنوات العديـدة    خـالل التدهور السريع يف االقتصاد العـاملي       يكون  من املفارقات أن      - ١٤
بلــدان فباتـت  بـني بلــدان اجلنـوب،   فيمـا  املاضـية قـد خلـق عــددا مـن الفـرص اجلديــدة للتعـاون       

 انتعـاش الـسوق     لـديها لتيـسري   بتكـرة   امللتعـاون   اآليـات   جـأ إىل    تلوتتـآزر فيمـا بينـها       اآلن  كثرية  
  . قدر أكرب من االستقرار يف املستقبل على الصعيدين العاملي واحملليكفالة و

ـــ     - ١٥ ــا فتئــت جمموعــة ال ــة يف صــدارة املفاوضــات  ا ، مبواصــلتها وضــع خطــة ٧٧وم لتنمي
ــة،  ــدان    الدولي ــدافعني عــن بل ــة امل ــوب تقــف يف طليع ــا ياجلن ــق بفيم ــة   تعل ــدابري الالزم اختــاذ الت

ومــا فتئـت تــضطلع أيــضا  .  الــسليب لألزمـات العامليــة علـى البلــدان الناميـة   للتخفيـف مــن التـأثري  
. الناشـئة التنميـة القدميـة و    حتـديات    ملواجهـة    بلدان اجلنـوب  بدور ريادي يف رسم السياسات يف       

والـذي   ٢٠٠٨مـدوه عـام      واعت ٧٧ ـوزراء جمموعـة الـ     الـذي أعـّده      جلنـوب اتنمية  وإن برنامج   
ــادئ    ــدان  يتــضمن جمموعــة مــن مب ــوب، وإطــالق صــندوق اجلنــوب   التعــاون فيمــا بــني بل  اجلن
ــساني   ــة واإلن ــساعدة اإلمنائي ــزام  للم ــت  ة، يعكــسان الت ــة الثاب ــدما يف اجملموع ــضي ق ــاون بامل  التع

  . بني بلدان اجلنوب من أجل التنمية فيما
ــائج    - ١٦ عــام  يف هيليغينــدام الــذي ُعقــد يف  ة الثمانيــمــؤمتر قمــة جمموعــة  واســتنادا إىل نت

ــة ، قامــت ٢٠٠٧ قتــصادات الالــيت تــضم ا( بلــدان االتــصال اخلمــسة  وجمموعــة البلــدان الثماني
 يف   التعـاون فيمـا بينـها      فيـ كث بت )والصني واملكسيك واهلنـد   أفريقيا  الربازيل وجنوب   الناشئة يف   

 عـام ويف . ، واالسـتثمار عـرب احلـدود   اترث واالبتكاوالبحو ، والطاقة،تغري املناخمنها جماالت  
 علـــى ختـــصيص تالكـــويال بإيطاليـــا واتفقـــاجتماعـــا يف  جمموعـــة الثمانيـــة عقـــدت، ٢٠٠٩

_________________ 
  . من النص اإلنكليزي٧املرجع نفسه، ص   )١٠(  
  .املرجع نفسه  )١١(  
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ملعاجلـة الـنقص احلـاد يف        خـالل فتـرة ثـالث سـنوات       ة  يـ لزراعتمويل التنميـة ا   بليون دوالر ل   ٢٠
 بإصـدار ا بني بلدان اجلنوب     أمهية التعاون فيم  زعماء اجملموعة   أكد  و. األغذية يف البلدان النامية   

التعـاون بـني    عن طريـق    ، وال سيما     تبادل املعلومات وأفضل املمارسات    أن إىل أشاروا فيه بيان  
الـسياسات  لتعزيـز   أساسـي   فيما بني بلدان اجلنـوب والتعـاون الثالثـي، أمـر            والشمال واجلنوب   

 االتفــاقيف  ةالرئيــسيام أحــد األحكــالواقــع أن و. وبنــاء القــدرات الوطنيــة القائمــة علــى املعرفــة
  . )١٢(لتعزيز األمن الغذائي إقليميا وحملياتولّي البلدان زمام أمورها  هو
 امنتـدى عامليـ    يف امليدان االقتـصادي      ، أطلقت منظمة التعاون والتنمية    ٢٠٠٦يف عام   و  - ١٧

،  فيهـا  األعـضاء غـري   احلكومـات   وبـني    ها التنميـة بينـ    مـسائل للتنمية هبدف حتسني احلوار بـشأن       
االجتمـاع  وقـد عقـد    . اجملتمـع املـدين   والقطـاع اخلـاص     يف  من اجلهات الفاعلة    طائفة  فضال عن   

 مبـشاركة عـدد كـبري مـن       ٢٠٠٧أبريـل   /نيـسان  ٣السنوي األول للمنتـدى يف بـاريس يف         العام  
ــدان اجلنــوب و  ــة أعــضاء بل ــة،   غــري األعــضاء يف  منظمــة التعــاون والتنمي ــة املــساعدة اإلمنائي جلن

  .االقتصادات الناشئة واملساعدة اإلمنائيةه موضوع ونوقش أثناء
،  منظمـة التعـاون والتنميـة     الصادر عـن   ٢٠٠٩تقرير التعاون اإلمنائي لعام     واستنادا إىل     - ١٨

جلنة املـساعدة اإلمنائيـة مـا جمموعـه     قدمت البلدان السبعة األعضاء يف املنظمة وغري األعضاء يف          
علــى وذلــك  وحــده، ٢٠٠٧ اإلمنائيــة الرمسيــة يف عــام املــساعدةإطــار  دوالر يف باليــني ٥,٥٦

 مليــون ٦٠٢ تركيــا، ؛ مليــون دوالر٣٦٣بولنــدا، ؛  مليــون دوالر٤٨، أيــسلندا: النحــو التــايل
 ؛ مليـــون دوالر٦٩٩ مجهوريـــة كوريـــا، ؛ مليـــون دوالر١٧٩اجلمهوريـــة التـــشيكية، ؛ دوالر

املقدمــة وأضــافت التربعــات . )١٣(ر دوالماليــني ١٠٣، هنغاريــا ؛ مليــون دوالر٦٧، اســلوفاكي
فيما بـني بلـدان     التعاون  لتنمية الدولية تشمل    ة إىل خطة موسعة ل    جديدالبلدان دينامية   من هذه   

ــوب،  ــشرقواجلن ــوب ، ال ــشرق واجلن ــق    ، وال ــار حتقي ــي، يف إط ــاون الثالث ــن ٨اهلــدف والتع  م
 ة التعـاون والتنميـة    منظمـ ، وهـي عـضو آخـر يف         املكسيكأنّ  عتقد  ُيو. األهداف اإلمنائية لأللفية  

يف جـدول منظمـة التعـاون والتنميـة          ةمدرجـ  ت وليـس  جلنـة املـساعدة اإلمنائيـة      عـضوا يف     تليس
لجنــة، تقــدم أيــضا  املقدمــة مــن املــاحنني غــري األعــضاء يف ال املــساعدة اإلمنائيــة الرمسيــة  املتعلــق ب
  .لبلدان الناميةل ضخمةمساعدة 

_________________ 
، املتـوافر علـى   Chege, Kimani, “G-8 Pledges $US20 billion for agriculture”, SciDevNet, 11 July 2009 انظـر   )١٢(  

  .www.scidev.netاملوقع 
ــصادي،     )١٣(   ــدان االقت ــة يف املي ــاون والتنمي ــام   منظمــة التع ــاون اإلمنــائي لع ــر التع ــنص  ٢٣٥ ص، ٢٠٠٩تقري  مــن ال

  .اإلنكليزي
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التعـاون فيمـا بـني بلـدان اجلنـوب      جلعـل مـسألة   ساعدة االحتاد الربملاين الدويل امليقدم  و  - ١٩
ــة  ســتجري و. جــدول األعمــال الــسياسي يف الربملانــات الوطنيــة  تتــصدر  اللجنــة الدائمــة للتنمي

تعزيـز  دور الربملانـات يف     ’’موضـوع   حـول   التابعة له نقاشـا بـارزا       املستدامة والتمويل والتجارة    
حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة      يف  التعجيـل   هبـدف   الثـي   فيما بني بلدان اجلنوب والتعـاون الث      التعاون  
ــة مــارس إىل /آذار ٢٧مــن يف الفتــرة يف بــانكوك الــيت ســتعقد   ١٢٢ مجعيتــها الـــ   يف‘‘لأللفي

ا تقريــرهــي تتــضمن وللنقــاش األعمــال التحــضريية وبالفعــل بــدأت . ٢٠١٠أبريــل /نيــسان ١
قـرار  وعمـال ب . مـن زامبيـا  خر  واآلمن بلجيكا   أحدمها  ،  يشمل معلومات أساسية أعده برملانيان    

منتـدى التعـاون   إعـداد   االحتاد الربملاين الدويل بنشاط أيـضا يف        يشارك  ،  ٦٣/٢٤اجلمعية العامة   
 املـستوى الـيت     ةرفيعـ العمليته التحضريية، مبا يف ذلـك مجيـع النـدوات           يف   و ٢٠١٠عام  لاإلمنائي  
  . بني بلدان اجلنوبفيما  التعاون  مسألةتتناول

  
  التعاون اإلقليمي ودون اإلقليمي  يفعجيلالت  -جيم   

أن التعاون فيما بني بلـدان اجلنـوب يعـود بـالنفع             أكثر من أي وقت مضى    يتضح اآلن     - ٢٠
أيــضا بالنــسبة للبلــدان  فيهــا، وأنــه ضــروري النظــر عــن مــستوى التنميــةبــصرف علــى البلــدان 

يف معظــم و. لوطنيــةموعــة مــن التحــديات العــابرة للحــدود ا    جمل يف التــصدي بنجــاح  الراغبــة
 الدوليــة واإلقليميــة  التعــاون اإلمنــائي التزامــات علــى توطيــدالفتــرة احلاليــة، شــجعت احلــاالت

 اآلفـاق  الـيت شـهدهتا  ات رييرغم التغـ بـ اجلنـوب  بلـدان   بـني  إقامة الـشراكات والوطنية عن طريق  
  .الناميةالبلدان  و النمواالقتصادية يف البلدان املتقدمة

  
 أفريقيا    

ــة مثــل االحتــاد األفريقــي دورا رئيــسيا يف تيــسري    يف  - ٢١ ــا، تلعــب املنظمــات اإلقليمي  أفريقي
 هــاالتبــادالت فيمــا بــني بلــدان اجلنــوب مــن خــالل الــشراكات اإلقليميــة واألقاليميــة مــع تعزيز  

ويهـدف االحتـاد األفريقـي إىل تـشكيل احتـاد كونفـدرايل         . لتكامل االقتصادي يف الوقت نفسه    ل
 ومـصرفا  موحـدة ، ويـضم احتـادا مجركيـا وسـوقا      حبريـة ارة فيمـا بـني أعـضائه   واحد تتدفق التج  

 وذلـك يف إطـار احتـاد اقتـصادي          ٢٠٢٣مركزيا وجيري فيه التعامل بعملة موحـدة حبلـول عـام            
ع مفـوض الـشؤون االقتـصادية مبفوضـية االحتـاد      ، وقّـ  ٢٠٠٨يونيه  /ويف حزيران . ونقدي واحد 

بالكامريون مذكرة تفاهم تصبح الكامريون مبقتضاها البلـد        األفريقي ووزير العالقات اخلارجية     
خطــوات ترمــي إىل تعزيــز  أيــضا واختــذ االحتــاد األفريقــي  . املــضيف لــصندوق النقــد األفريقــي 

 ٢٠٠٨يونيـه   /الصالت مع غريه من الشركاء يف اجلنوب، وذلك من خالل التوقيع يف حزيران            
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ــة اال     ــريب للتنمي ــع املــصرف الع ــاهم م ــذكرة للتف ــى م ــا مــن أ عل ــصادية يف أفريقي ــد جــقت ل توطي
 .)١٤(العالقات بني املؤسستني وتشجيع املصرف على تقدمي املساعدة التقنية واملالية

 كـــذلك تعزيـــز التعـــاون اإلمنـــائي اإلقليمـــي عـــن طريـــق   ةرقـــااألفالزعمـــاء ويواصـــل   - ٢٢
الحتــاد ن انبثقــة عــمؤســسات إقليميــة شــاملة مثــل الــشراكة اجلديــدة مــن أجــل تنميــة أفريقيــا امل 

 ٢٠٠٨األفريقي، والفريق التوجيهي املعين باألهداف اإلمنائية لأللفية يف أفريقيـا املنـشأ يف عـام                
ومـن أهـداف الربنـامج الـشامل        .  بالقارة حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية   يف  لرصد التقدم احملرز    

ــُق      ــدة حتقي ــشراكة اجلدي ــابع لل ــا الت ــة يف أفريقي ــة الزراع ــدل لتنمي ــو ســ مع نوي يف القطاعــات من
ــة  ــة الوطني ــسبة   ٦قــدره الزراعي ــة، وختــصيص ن ــة مــن  ١٠يف املائ امليزانيــات اعتمــادات  يف املائ

، أصدر الربنامج تقريرا ورد فيه أن التمويل اخلـارجي          ٢٠٠٨ويف عام   . الوطنية لقطاع الزراعة  
امج إىل  الربنــحــسب تقــديرات صل الــالزم لتحقيــق األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة يف أفريقيــا يــ      

البلـدان  االحتـاد األورويب وجمموعـة   جمموع مـا التـزم    يشمل  ، وهو مبلغ    بليون دوالر سنويا   ٧٢
 . الثمانية بتقدميه كمعونة إىل أفريقيا جنوب الصحراء الكربى

تضطلع املنظمات دون اإلقليمية يف أفريقيا بدور هام يف تنفيـذ التـدابري املتفـق               وكذلك    - ٢٣
، انــضمت ٢٠٠٨أكتــوبر / تــشرين األول٢٢ففــي . قليمــي والــدويلعليهــا علــى الــصعيدين اإل

اجلماعــة اإلمنائيــة للجنــوب األفريقــي الــيت يزيــد جممــوع النــاتج احمللــي اإلمجــايل ألعــضائها علــى 
، إىل الـسوق املـشتركة لـشرق    كافـة  أفريقيـا جنـوب الـصحراء الكـربى     بلـدان نصف مـا تنتجـه     

ــا ليقــوم ثالثتــها يف حــدث تــارخيي بتــشكيل   أفريقيــا واجلنــوب األفريقــي ومجاعــة شــرق أفر  يقي
در نواجتهـــا احملليـــة اإلمجاليـــة  بلـــدا تقـــ٢٦منطقـــة التجـــارة احلـــرة األفريقيـــة الـــيت تتـــألف مـــن 

ومــن أهــداف منطقــة التجــارة احلــرة هــذه، إىل جانــب تــاليف عــضوية    . بليــون دوالر ٦٢٤ بـــ
 .إبرام الصفقات الدولية عندالدول يف أكثر من كيان، تعزيز القدرة التفاوضية للكتلة 

منظمات دون إقليمية أخرى، مثـل مجاعـة شـرق أفريقيـا، إىل توسـيع وتعميـق           هتدف  و  - ٢٤
، أنـشأت   ٢٠٠٥فـي عـام     ف. التعاون اإلقليمـي يف امليـادين الـسياسية واالقتـصادية واالجتماعيـة           

ة الــدول األعــضاء يف اجلماعــة احتــادا مجركيــا، وهــي تعكــف حاليــا علــى إنــشاء ســوق مــشترك 
ــام   ــول ع ــام    ، و٢٠١٠حبل ــول ع ــدي حبل ــاد نق ــاد    ٢٠١٢احت ــة املطــاف إىل احت  وصــوال يف هناي

مجاعـة شـرق   العـضوية يف    توسـيع    ٢٠٠٧جرى يف عـام     و. فيدرايل سياسي لدول شرق أفريقيا    
 بليـون   ٤١النـاتج احمللـي اإلمجـايل للجماعـة         فأصـبح جممـوع     أفريقيا لتضم بورونـدي وروانـدا،       

 .مهية يف األوساط السياسية األفريقيةمتزايدة األمكانة اجلماعة دوالر وتبوأت 
_________________ 

 /، حزيــران٣١، العــدد )African Union Commission News (النــشرة اإلخباريــة ملفوضــية االحتــاد األفريقــي   )١٤(  
  .٢٠٠٨ يونيه
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 إنــشاء عــدد مــن املؤســسات واآلليــات اهلامــة لتعزيــز   واقترحــت مجاعــة شــرق أفريقيــا   - ٢٥
ــنميــة الت ــا  تــشمل هــذه املؤســسات واآلليــات  و. ةاإلقليمي شــرق يف جملــسا للعلــوم والتكنولوجي

مية يف سياق التصدي للتحـديات اإلمنائيـة        أفريقيا يعمل على تشجيع تبادل البحوث وتعزيز التن       
جلماعــة إضــافة إىل مبــادرة إقليميــة ؛ )١٥(املــشتركة مــن قبيــل األمــن الغــذائي، والتلــوث واملــرض

تشجيع البحوث يف جمـال الـصحة دعمـا لعمليـة           من شأهنا   سياسات الصحة   شرق أفريقيا ُتعىن ب   
 . وضع السياسات

  
 الدول العربية    

 يف التعاون فيما بني بلدان اجلنـوب وذلـك          ةمكثفمشاركة    أيضا ةتشارك الدول العربي    - ٢٦
هنـاك بلـدان مثـل      و. يف جماالت تعد من اخلصائص الفريدة للمنطقـة وحتـدياهتا اإلمنائيـة اخلاصـة             

قطـر تــؤدي دورا هامـا يف جمــال تعزيــز التعـاون فيمــا بـني بلــدان اجلنــوب يف ميـادين ختــتص هبــا      
قـد ُعقـد يف الدوحـة يف        ف. قطـاع الـنفط والغـاز     سـبيل املثـال     ها علـى    البلدان املصدرة للنفط منـ    

 رفيــع املــستوى عــن إدارة الــنفط والغــاز  اجتمــاٌع٢٠٠٧ســبتمرب / أيلــول١٠ إىل ٨الفتــرة مــن 
 دولة يف أفريقيـا ومنطقـة الـدول العربيـة وآسـيا وأمريكـا               ٤٢حضره ممثلون رفيعو املستوى من      

وكـان اهلـدف مـن      . كـاالت تابعـة لألمـم املتحـدة       الالتينية، عالوة على منظمات دوليـة منـها و        
تبــــادل اخلــــربات والــــدروس املــــستفادة يف جمــــال اإلدارة الفعالــــة تقاســــم وهــــذا االجتمــــاع 
 . للهيدروكربونات

ويتـبني ذلـك مـن خـالل        . وتويل بلدان اخلليج أيضا أولوية قصوى لتبادل التكنولوجيـا          - ٢٧
لة عضوا، ممثلـة يف جلنتـها الدائمـة حـول التعـاون       دو٥٧قيام منظمة املؤمتر اإلسالمي اليت تضم   
وسييسر املنتدى نقـل    . ٢٠٠٩تبادل التكنولوجيا يف عام      العلمي والتكنولوجي، بإنشاء منتدى   

التكنولوجيات احمللية والداخليـة يف جمـاالت اهلندسـة والعقـاقري والطـب والزراعـة والتكنولوجيـا          
 .)١٦(قة إىل بلدان أخرى يف منظمة املؤمتر اإلسالمياألحيائية واملواد الغذائية الزراعية والطا

مـارس  / املعقـود يف آذار ،وأسفر مؤمتر القمة الثاين للدول العربية ودول أمريكا اجلنوبية          - ٢٨
 مـن أجـل  حيث على التعاون فيما بني بلـدان اجلنـوب    عن توقيع إعالن جديد للدوحة    ،  ٢٠٠٩

_________________ 
ــ”لينـــدا نوردلينـــغ،   )١٥(   ، شـــبكة العلـــوم والتنميـــة، “رؤيـــة مـــشتركة لـــشرق أفريقيـــا؟ : احتليـــل لـــشؤون أفريقيـ

 ,”?Nordling, Linda, "Africa analysis: A common vision for East Africa [٢٠٠٩أبريــل /نيــسان ٢

SciDevNet, 2 April 2009.[ميكن االطالع على هذا التحليل يف املوقع الشبكي التايل  :www.scidev.net.  
ــا  ”وجـــدي ســـواحل،   )١٦(   ــة،  “البلـــدان اإلســـالمية تنـــشئ منتـــدى لتبـــادل التكنولوجيـ ، شـــبكة العلـــوم والتنميـ

 ,Sawahel, Wagdy, "Islamic countries establish tech-sharing forum, SciDevNet [٢٠٠٩أبريـل  /نيسان ٢٣

23 April 2009[ .لالطالع، انظر املوقع الشبكي التايل :www.scidev.net.  
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ووافــق .  التنميــة واالبتكــار ومكافحــة الفقــرتعزيــز بنــاء القــدرات وتبــادل اخلــربات يف جمــاالت 
. يف هذا اللقاء على توثيق الصالت بني املنطقتني يف ميادين التجارة والسياسة والثقافـة             زعماء  ال

ويغطي اإلعالن عددا كبريا من املسائل االقتصادية، ويـستند إىل االتفاقـات الـيت سـبق التوصـل                  
التعـاون االقتـصادي    بالفعل  منا  و. ٢٠٠٥ازيل يف عام    إليها يف مؤمتر القمة األول املعقود يف الرب       

لــغ حجــم التجــارة بــني الربازيــل  بف. منــوا هــائال علــى مــدار عــدة ســنوات مــضت  بــني اجلــانبني
باليـني   ٨,٨ باملقارنـة مبـا قـدره    ٢٠٠٨يف هنايـة عـام   تقريبـا   بليـون دوالر   ٢١والبلدان العربيـة    

 . ٢٠٠٥دوالر يف عام 
  

 آسيا واحمليط اهلادئ    

يف  الــشواغل املتعلقــة بــضعف بلــدان املنطقــة  تيف منطقــة آســيا واحملــيط اهلــادئ، كانــ   - ٢٩
علـى بـذل    باعثـا  يف أواخر عقد التـسعينيات وقعت تلك اليت الشبيهة ب  الصدمات املالية    مواجهة

شـهدت آسـيا يف الـسنوات األخـرية عمليـة      نتيجـة لـذلك،    و. اجلهود لتحقيق التكامل اإلقليمـي    
تعزيـز التكامـل االقتـصادي    أيـضا   وجـرى . نطاقها وواليتهاجرى توسيع  سريعة   تكامل إقليمي 

كما يتضح من صدور ميثاق رابطة أمم جنـوب شـرق آسـيا الـذي ُوقـع يف                  وتوطيده   القارةيف  
ويــنص . ٢٠٠٨ديــسمرب / ودخــل حيــز النفــاذ يف كــانون األول ٢٠٠٧نــوفمرب /تــشرين الثــاين

جتـارة حـرة واحـدة تـشمل مـا يقـدر            يتـألف مـن منطقـة       امليثاق على أن الرابطة كيـان اعتبـاري         
، قامــت الرابطــة ٢٠٠٩فربايــر /ويف شــباط.  الرابطــة مليــون نــسمة يعيــشون يف منطقــة٥٠٠ بـــ

ــضاء ذات  ــتراليا         األع ــع أس ــاق للتجــارة احلــرة م ــع اتف ــاق شــراكاهتا بتوقي ــشرة بتوســيع نط الع
موع الناتج احمللـي اإلمجـايل للرابطـة        ومن املتوقع أن يسفر هذا االتفاق عن زيادة جم        . ونيوزيلندا

 .٢٠٢٠-٢٠٠٠ بليون دوالر على مدى الفترة ٤٨ا يفوق ثين عشر مبإلعلى صعيد البلدان ا

 بالـذكرى الـسنوية األربعـني        أمم جنوب شرق آسـيا     احتفلت رابطة ،  ٢٠٠٧يف عام   و  - ٣٠
رابطــة الضاء يف ، قامــت البلــدان األعــ نفــسهينــاير مــن العــام/ كــانون الثــاين١٥ويف . إلنــشائها

واألعضاء يف مؤمتر قمة شرق آسيا، مبا يف ذلك أستراليا ومجهورية كوريـا والـصني ونيوزيلنـدا                 
ويهـدف اإلعـالن إىل     . واهلند واليابان، بتوقيـع إعـالن سـيبو بـشأن أمـن الطاقـة يف شـرق آسـيا                  

 . لطاقةإمدادات بديلة من اتعزيز أمن الطاقة من خالل السعي بنشاط إىل إجياد 

ــع عــشر للرابطــة املعقــود يف عــام    كــان موضــوع و  - ٣١ ــاق ” ٢٠٠٩مــؤمتر القمــة الراب ميث
:  مواضـيع فرعيـة هـي      ٣ومشـل هـذا املوضـوع       . “لرابطة أمم جنـوب شـرق آسـيا خلـري شـعوهبا           

ــة للجماعــة  ” ــر فعالي ــاء أكث ــة علــى الــصعيد اإلقليمــي يف مواجهــة    ” ، و“حنــو بن حتــسني املرون
ــة  ــدات العاملي ــز ”و، “التهدي ــة       تعزي ــوب شــرق آســيا يف البني ــم جن ــة أم ــدور احملــوري لرابط  ال

 الرابطـة عـن طريـق وضـع         إىل تقويـة  الـوزراء املـشاركون يف املـؤمتر        سـعى   و. “اإلقليمية املـتغرية  
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، وقعـت الـدول     ٢٠٠٩مارس  /ويف آذار . مبادئ إرشادية أكثر حتديدا تتواءم مع أحكام امليثاق       
 بنــاء مجاعــة رابطــة أمــم حنــوخريطــة طريــق ضــع املعــين بوآم هــوا هــني  - األعــضاء إعــالن شــا
وأصـدر  . الـصبغة املؤسـسية للرابطـة      وذلك بغيـة تعزيـز       ،)٢٠١٥-٢٠٠٩(جنوب شرق آسيا    

أيضا بيانا مشتركا بشأن بلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية يف منطقـة رابطـة أمـم جنـوب           زعماء  ال
 أمم جنـوب شـرق آسـيا وخطـة      اإلطار املتكامل لألمن الغذائي لرابطة    عنشرق آسيا، وأعلنوا    

 .ئي يف رابطة أمم جنوب شرق آسياالعمل االستراتيجية املتعلقة باألمن الغذا

ــود         - ٣٢ ــاون اإلقليمــي املعق ــوب آســيا للتع  يفويف مــؤمتر القمــة اخلــامس عــشر لرابطــة جن
، ناقش األعضاء طائفة مـن املواضـيع املتعلقـة بتنميـة التعـاون يف املنطقـة،                 ٢٠٠٨أغسطس  /آب
صاحل شعوب جنوب آسيا إضافة إىل مسائل الطاقـة والبيئـة           لا يف ذلك شراكة من أجل النمو        مب

ت الومـن اجملـا  . واملوارد املائية والتخفيف من الفقر وتطوير تكنولوجيا املعلومات واالتـصاالت    
ويف تـشرين   . الرئيسية اليت جرت مناقـشتها أزمـة األمـن الغـذائي اآلخـذة يف التفـاقم يف املنطقـة                  

، عقــدت الــدول األعــضاء يف اهلنــد اجتماعــا لــوزراء الزراعــة يف بلــدان    ٢٠٠٨نــوفمرب /اينالثــ
رابطة، واتفقت على تنفيذ استراتيجية إقليميـة لتعزيـز تعـاون أوسـع نطاقـا مـع اجملتمـع الـدويل              ال

 .كفالة توافر الغذاء وضمان األمن التغذوي يف املنطقةمن أجل 

، ُعقد يف نيودهلي اجتمـاع إقليمـي هـام آخـر يف             ٢٠٠٨نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٣ويف    - ٣٣
. إطار مؤمتر القمة الثاين ملبـادرة خلـيج البنغـال للتعـاون الـتقين واالقتـصادي املتعـدد القطاعـات                   

وانصب حمور التركيز يف هـذا املـؤمتر علـى توثيـق التعـاون يف قطاعـات عـدة، وأحـاط الزعمـاء                       
وأعــرب .  بــإبرام اتفــاق للتجــارة احلــرة يف البــضائععلمــا بالتقــدم احملــرز يف املفاوضــات املتعلقــة

مركـز الطقـس   لطاقـة و االزعماء املشاركون يف مـؤمتر القمـة أيـضا عـن ترحيبـهم بإنـشاء مركـز                 
 .واملناخ يف اهلند، ومرصد رابطة جنوب آسـيا للتعـاون اإلقليمـي للـصناعات الثقافيـة يف بوتـان                   

خـرية علـى اتفاقيـة رابطـة جنـوب آسـيا       اللمـسات األ  املـذكور   وُوضعت كذلك يف مؤمتر القمة      
جتـار  الوا ، واجلرمية املنظمة العابرة للحدود الوطنيـة      ،للتعاون اإلقليمي ملكافحة اإلرهاب الدويل    

 .غري املشروع باملخدرات
  

 أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب    

مريكــا الالتينيــة النمــو االقتــصادي والتكامــل اإلقليمــي عمومــا يف أازديــاد بــالرغم مــن   - ٣٤
 يف املائـة    ٠,٣نـاقص   ومنطقة البحر الكارييب، فقد شهدت املنطقة ككل منوا سلبيا بلـغ معدلـه              

 فيمـا يـشكل أول انكمـاش اقتـصادي يف املنطقـة بعـد سـنوات سـت مـن النمـو                       ٢٠٠٩يف عام   
البحـر  اإلجيايب املتواصل، وذلـك وفقـا ملـا ذكرتـه اللجنـة االقتـصادية ألمريكـا الالتينيـة ومنطقـة                   

 ليــصل إىل ٢٠٠٨ يف املائــة تقريبــا يف عــام ٧,٥وزاد معــدل البطالــة يف املنطقــة مــن . الكــارييب
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وتـنعكس اآلثـار    . بزيادة معدالت الفقـر علـى صـعيد املنطقـة         واقترن ذلك    يف املائة،    ٩يناهز   ما
سيـسفر   ممـا    ،السلبية لألزمة املالية يف تراجع التجـارة الدوليـة وتنـاقص أسـعار الـسلع األساسـية                

وسـيحدث أيـضا اخنفـاض    .  يف املائـة ١٥عن اخنفاض معدل التبادل التجاري يف املنطقـة بنـسبة         
حاد يف الصادرات سيؤثر بـشكل خـاص علـى البلـدان ذات االقتـصادات املفتوحـة مثـل بلـدان                     

 .أمريكا الوسطى واملكسيك

ــي وال        - ٣٥ ــاون اإلقليمـ ــز التعـ ــام يف تعزيـ ــدور هـ ــة بـ ــة الكاريبيـ ــضطلع اجلماعـ ــل وتـ تكامـ
فقد وافقت الدول األعضاء يف اجلماعـة علـى إصـدار جـواز سـفر موحـد لتـسهيل         . االقتصادي

وُيعتقد أيـضا أن جـوازات الـسفر هـذه          . سفر مواطنيها بني بلدان املنطقة وعلى الصعيد الدويل       
ستحقق وفورات يف املصاريف اإلضافية املتعلقة بتنسيق األمـن والـسالمة والتجـارة االقتـصادية               

ــا ، أصــبحت ســورينام أول دولــة عــضو كاملــة     ٢٠٠٥ويف عــام .  بــني الــدول األعــضاء  فيم
. لكتلـة خبصائـصه األمنيـة احملـسنة       لالعضوية يف اجلماعة تقوم رمسيا بإصدار جواز السفر اجلديد          

 الكـارييب أن التحـديات االقتـصادية املتناميـة الـيت تـشهدها املنطقـة                البحـر وتدرك بلـدان منطقـة      
 أن الكـساد العـاملي احلـايل جلـب معـه صـعوبات              ري من التعاون والتكامل، غـ     تستلزم قدرا أكرب  

بــادرة  متنفيــذ ٢٠١٥يـتم حبلــول عـام   أن نطقــة يــأملون يف املفــإن زعمـاء  ومــع ذلـك،  . عديـدة 
 . السوق واالقتصاد املوحدين للجماعة الكاريبية

داخـل   آثـار متفاوتـة   ومما يثري االهتمـام أن االجتاهـات االقتـصادية املتراجعـة كانـت هلـا             - ٣٦
، كمــا يتــبني مــن األنــشطة اجلاريــة يف أفريقيــا وآســيا ومــنطقيت الــدول العربيــة  ةختلفــاملنــاطق امل

ــة ففــي حــني اكتــسبت جهــود التعــاون اإلقليمــي ودون اإلقليمــي يف أغلــب     . وأمريكــا الالتيني
 حتقيـق  احلاالت زمخا، كانت هناك حاالت أخرى تعطلت فيها إىل حـد مـا اجلهـود الراميـة إىل            

التكامل بسبب االفتقار إىل املوارد والدعم اخلارجي وهـو مـا حـدث يف أمريكـا الالتينيـة علـى                    
ويف هــذا الــسياق، يقــع علــى عــاتق الــشركاء اخلــارجيني، مبــا يف ذلــك جمموعــة    . ســبيل املثــال

ــدان  ــدان  البل ــة وبل ــاون و الثماني ــة التع ــسامهة    منظم ــصادي واجلهــات امل ــدان االقت ــة يف املي التنمي
ــشجيع ودعــم    ــاتاألخــرى، دور هــام يف ت ــة التعاونالترتيب ــدان اجل  ي ــة فيمــا بــني بل ــوب  األفقي ن

 .وترتيبات التعاون الثالثي
  

   شراكات أكثر مشوالإقامة  - دال  
يستخدم اجملتمع الدويل بشكل متزايد التعاون فيما بـني بلـدان اجلنـوب كإطـار عملـي                   - ٣٧

أجل حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة املتفـق عليهـا دوليـا،             ومنوذج مرن لبناء الشراكات والتعاون من       
ــة     ــة لأللفي ــداف اإلمنائي ــا األه ــا فيه ــة،      . مب ــات الوطني ــها احلكوم ــات من ــدة كيان ــد قامــت ع وق

والتجمعات اإلقليميـة واحلكوميـة الدوليـة، واملنظمـات املتعـددة األطـراف، والوكـاالت املاحنـة                 
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مـساندة  أو  نـوب، وذلـك عـن طريـق إقامـة           بتكثيف الدعم جلهـود التعـاون فيمـا بـني بلـدان اجل            
بتكــرة بـني بلـدان اجلنــوب، وبـني بلـدان الــشرق واجلنـوب، وبـني القطــاعني       شـراكة م ترتيبـات  

ــات     ــافة إىل ترتيبـ ــاص إضـ ــام واخلـ ــراكةالعـ ــني شـ ــة بـ ــني     ثالثيـ ــا بـ ــوب وفيمـ ــشمال واجلنـ  الـ
 . اجلنوب بلدان

 بتيـسري أعمـال مرفـق جمموعـة         وتقوم الوحدة اخلاصة للتعاون فيما بـني بلـدان اجلنـوب            - ٣٨
جنوب أفريقيا للتخفيف مـن حـدة الفقـر واجلـوع، الـذي واصـل تقـدمي                 الربازيل و بلدان اهلند و  

ويلتـزم كـل مـن      . الدعم القوي للشراكات األقاليمية املوسعة واملبتكرة فيما بني بلدان اجلنـوب          
تقـدمي الـدعم لعـدد مـن     البلدان الثالثـة بتقـدمي مليـون دوالر سـنويا، وهـو مـا مكـن املرفـق مـن                    

املبادرات القائمة علـى النتـائج املتعلقـة هبـدف بعينـه مـن األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة واملنفـذة يف                       
وقد حظيت إحدى هـذه املبـادرات الـيت حالفهـا النجـاح باهتمـام وسـائط                 . بلدان نامية أخرى  

دارة مـن الربازيـل إىل      اإلعالم الرئيسية، وانطوت على نقل املعـارف والتكنولوجيـا املتعلقـة بـاإل            
وساعدت هذه املبادرة علـى حتـسني البيئـة،         . بإدارة اجملتمعات احمللية للنفايات   صل  هاييت فيما يت  

، وأدت إىل زيـادة دخـول األسـر املعيـشية، وحـدت مـن           للنساءفرص العمل وال سيما     وفرت  و
 . عنف العصابات

 مـشاكل تتعلــق بــاألمن الغــذائي  وتواجـه بلــدان القــارة األفريقيـة واخللــيج علــى الــسواء    - ٣٩
ففـي منطقـة اخللـيج، ُيتوقـع أن يـزداد عـدد الـسكان مـن           . دفعتها إىل توثيق التعـاون فيمـا بينـها        

وشـرعت بلـدان اخللـيج     .٢٠٣٠ مليون حبلول عام ٦٠ ليبلغ ٢٠٠٠نسمة يف عام   مليون   ٣٠
البنيـة األساسـية يف أفريقيـا لـتمكني املـزارعني مـن جتـاوز مرحلـة زراعـة           طوير  يف االستثمار يف ت   

ففـي  . إليهـا تـشتد احلاجـة   الكفاف عن طريق تيسري الوصول إىل اللـوازم والـبىن األساسـية الـيت       
 يف ١٤,٨إثيوبيا، على سـبيل املثـال، ال تتعـدى نـسبة املـزروع مـن األراضـي الـصاحلة للزراعـة           

برعايـة  دراسـة إمكانـات هـذا البلـد     لبلـدان اخللـيج    أن مواصلة بعض    جتري حمادثات بش  و،  املائة
واستـضاف مركـز    . الفكر والبحث يف الشرق األوسـط     جمامع  مركز اخلليج لألحباث وهو أحد      

ــد يف ك      ــذي ُعقـ ــا الـ ــيج وأفريقيـ ــتراتيجيات اخللـ ــدى اسـ ــاث منتـ ــيج لألحبـ ــاخللـ ــاون يف يـ ب تـ
عـاون بـني املنطقـتني يف املـستقبل، مبـا يف             يف املنتـدى جمـاالت الت      توحتدد. ٢٠٠٩فرباير  /شباط

  .ذلك من خالل التجارة واالستثمار عالوة على الشراكات السياسية واألمنية
تواجه القارة األفريقيـة وبلـدان اخللـيج علـى حـد سـواء مـشاكل األمـن الغـذائي الـيت                      و  - ٣٩

يج، يتوقـع أن يزيـد      ويف اخللـ  . حفزت على زيادة التعاون فيمـا بـني البلـدان يف هـاتني املنطقـتني              
وقـد  . ٢٠٣٠ مليون نسمة يف عـام  ٦٠ إىل ٢٠٠٠ مليون نسمة يف عام     ٣٠ من   نالسكاعدد  

شرعت بلدان اخلليج يف االستثمار يف تنمية اهلياكل األساسية يف أفريقيا لـتمكني املـزارعني مـن           
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ليت متـس   جتاوز زراعة الكفاف عن طريق تيسري سبل احلصول على اللوازم واهلياكل األساسية ا            
 يف املائة مـن األراضـي   ١٤,٨ففي إثيوبيا على سبيل املثال، ال يزرع سوى      . احلاجة إليها كثريا  
 حمادثات بشأن قيام بلـدان اخللـيج مبواصـلة استكـشاف إمكانـات هـذا                جتريالصاحلة للزراعة و  

وحـدد املنتـدى    . يف الـشرق األوسـط    حبـوث    مركز اخلليج لألحباث، وهو مؤسـسة        برعاية دالبل
ــتراتيجي اخلليجــي األ ا ــباط    الس ــود يف كيــب تــاون، يف ش  والــذي ٢٠٠٩فربايــر /فريقــي املعق

استــضافه مركــز اخللــيج لألحبــاث جمــاالت التعــاون يف املــستقبل بــني املنطقــتني، بوســائل منــها     
  .التجارة واالستثمار فضال عن الشراكات السياسية واألمنية

 اإليــدز التعــاون فيمــا بــني بلــدان  مــرض يــسر أيــضا املبــادرة الدوليــة للقاحــات ضــد تو  - ٤٠
 لقـاح لإليـدز     اسـتحداث ي بدعم البحـوث العلميـة االبتكاريـة يف جمـال            ثاجلنوب والتعاون الثال  

 مؤســسة للبحــوث والعلمــاء يف أوغنــدا وجنــوب أفريقيــا وروانــدا ١١مــن خــالل شــبكة تــضم 
. لبلــدان الــشريكة ودراســات وبائيــة يف هــذه ا ســريريةوجتــرى جتــارب. وزامبيــا وكينيــا واهلنــد

 خمتـربا حـديثا يف بلـدان اجلنـوب          ١٤وباإلضافة إىل ذلك، قدمت هذه املبادرة مساعدة يف بنـاء           
فضال عن توفري منح ملساعدة الشركات العاملة يف جمال التكنولوجيا األحيائية يف هـذه البلـدان                

  . ن جماالت التنميةعلى تنمية قدراهتا العلمية وتشجيع تبادل املعارف يف هذا اجملال احليوي م
وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، اتبع عدد متزايـد مـن البلـدان املاحنـة التقليديـة خمتلـف          - ٤١

 تدريب بلدان ثالثة أو القيام مببادرات مشتركة فيمـا بينـها أو مـع        مبا يف ذلك  النهج االبتكارية،   
  .  إفادة بلدان نامية أخرىالبلدان احملورية يف التعاون فيما بني بلدان اجلنوب، ترمي إىل

وظلــت اليابــان مناصــرا ومــسامها رئيــسيا يف التعــاون الثالثــي علــى كــل مــن املــستويني   - ٤٢
 ٢٠٠٣ للمـساعدة اإلمنائيـة الرمسيـة لعـام          هـا الثنائي واملتعدد األطراف عقب املوافقـة علـى ميثاق        

ان عـن طريـق برناجمهـا       وقـدمت اليابـ   . الذي حيدد الشكل الثالثي كطريقة فعالـة لتقـدمي املعونـة          
لتدريب بلدان ثالثة يف ماليزيا تدريبا لفنيني من آسـيا وأفريقيـا يف جمـاالت مـن قبيـل الـشبكات                     
احلاســوبية، والتكنولوجيــا، واللحــام، وصــيانة الــنظم الكهربائيــة واإللكترونيــة، والدبلوماســية،   

ليابان وسنغافورة للقـرن    كما قدم برنامج الشراكة بني ا     . وتنمية املؤسسات الصغرية واملتوسطة   
احلادي والعشرين عددا من الدورات التدريبية املركـزة علـى بلـدان معينـة وعلـى منـاطق معينـة                    
لبلــدان ناميــة أخــرى عــن مواضــيع مثــل إدارة الكــوارث، وحتــسني اهلياكــل األساســية لقطــاع     

  . ئيتكنولوجيا املعلومات، والتفاوض التجاري، واألعمال املصرفية، والتمويل اإلمنا
قــدرات يف وتنميــة اللـشرطة  لتــدريب الوبتمويـل مــن الـسويد، وفــرت جنــوب أفريقيـا      - ٤٣

 الــسويد عمليــة نقــل احللــول الــشيلية فيمــا يتعلــق باإلدمــاج االجتمــاعي   تكمــا دعمــ. روانــدا
واملساواة بني اجلنسني وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتكنولوجيـا جتهيـز اخلـشب وإدارة             
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ــصل  ــات ال ــة   النفاي ــا الوســطى واجلنوبي ــدان أخــرى يف أمريك ــار. بة إىل بل ــايو /ويف أي ، ٢٠٠٧م
ــائي         ــم املتحــدة اإلمن ــامج األم ــق برن ــن طري ــويال، ع ــسا مت ــدمت فرن ــي،   وق ــاد األفريق ــع االحت م

ا الطيــور يف مــصر بطلــب مــن     بــه تايلنــد بــشأن انفلــونز   تتقيــيم لالحتياجــات قامــ   إلجــراء
  . املصرية احلكومة

يرلنـدا الـشمالية،    أملكة املتحـدة لربيطانيـا العظمـى و        التنمية الدولية يف امل    وبرعاية إدارة   - ٤٤
يف االحتـاد الروسـي   اجتمع مسؤولون كبـار مـن وزارات الـصحة والتعلـيم والـدفاع واالقتـصاد        

إىل جانب ممـثلني قيـاديني مـن اجملتمـع املـدين وجمموعـات اإلعالـة الذاتيـة املعنيـة بفـريوس نقـص                   
، )الربملـان (كسية الروسية، والدوما    ذيدز، ووسائط اإلعالم، والكنيسة األرثو    اإل/املناعة البشرية 

واألطبــاء، والبــاحثون يف جمــال األدويــة املمولــون مــن الدولــة، ومنتجــو العالجــات املــضادة          
 ريةالســتجابة الــشهلللفريوســات العكوســة بنظــرائهم الــربازيليني خــالل جولــة دراســية ســريعة  

  .اإليدز/فريوس نقص املناعة البشريةفيما يتعلق بازيل الرباليت قامت هبا عامليا 
ورعت وكالة التنمية الدولية التابعة للواليات املتحـدة حتـالف شـراكة ثالثيـة ابتكاريـة                   - ٤٥

ــا ومؤســسة كــيس    ــوب أفريقي ــات املتحــدة   ) Foundation Case(مــع جن ــيت مقرهــا يف الوالي ال
عض بلدان شرق أفريقيا وغرهبا مبعلومـات عـن        لتزويد زامبيا وسوازيلند ومالوي وموزامبيق وب     

اإليدز، هبـدف الوصـول إىل   /املياه النظيفة والصحة ملكافحة انتشار فريوس نقص املناعة البشرية       
 -“ ضخاتاملــلعبــة ”وتــشمل التكنولوجيــا إنــشاء . ٢٠٠٩ حبلــول عــام ص ماليــني شــخ١٠

تنتج ما يـصل إىل      و -  يف ساحات املدارس أو قرب املدارس      مياه دوارة تنصب  مضخات  وهي  
  . مترا٤٠ لتر من املياه يف الساعة من عمق ١ ٤٠٠
 علـى ودعمت فنلندا شيلي يف مساعدة نيكاراغوا على تنمية قدراهتا املؤسسية والتقنيـة       - ٤٦

كلفـة هـذا الربنـامج كـل مـن شـيلي            وتقاسـم ت  . إنتاج األثاث على املستويني الـصغري واملتوسـط       
عـن طريـق    (تعـاون اليابـان     تو).  يف املائـة   ٤٤(ونيكـاراغوا   )  املائـة   يف ٤٩(وفنلندا  ) يف املائة  ٧(

والـسويد  ) ملانيـة للتعـاون الـتقين     عـن طريـق الوكالـة األ      (وأملانيا  ) الوكالة اليابانية للتعاون الدويل   
واالحتاد األورويب مع شيلي بوصفها جهات لتقدمي املساعدة التقنية إىل بلـدان أمريكـا الالتينيـة                 

  .ر الكارييبومنطقة البح
وبــدعم مــن إســبانيا وإيطاليــا والربازيــل وكنــدا والــصندوق الــدويل للتنميــة الزراعيــة،      - ٤٧

ومـن أمثلـة هـذا التعـاون الثالثـي مـشروع            . قدمت األرجنتني املساعدة إىل بلـدان ناميـة أخـرى         
عـة املـستدامة    حتقيق األمن الغذائي هلاييت الرامي إىل تـدريب املـرأة اهلايتيـة الريفيـة يف جمـال الزرا                 

 مــن أطــراف ثالثــة أن ميثــل أكثــر  ومــن حيــث املبــدأ، ال ميكــن للتمويــل اآليت. واألمــن الغــذائي
  . يف املائة املتبقية من األرجنتني٧٠ الـ يت يف املائة من متويل املشروع، على أن تأ٣٠ من
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الدوليـة  وتدعم إسبانيا وكندا والنرويج والواليات املتحـدة األمريكيـة ومنظمـة العمـل                 - ٤٨
والبنك الدويل املبادرات الثالثية للربازيل اليت تركـز علـى البلـدان الناطقـة بالربتغاليـة يف أفريقيـا             

 ليـشيت، والـيت     - وتيمـور ) مع األرجنـتني  (وأمريكا الالتينية وكذلك املبادرات املنفذة يف هاييت        
لـى املالريـا، ومجـع    تغطي جماالت التحصني، والتغذيـة املدرسـية، وإعـادة التحـريج، والقـضاء ع          

كما وضعت الربازيل مشروعا للتعاون اإلمنائي الثالثي لتدريب مـواطنني مـن أنغـوال              . النفايات
  .بيساو يف جمال اإلدارة العامة - وغينيا
وأبــرم عــدد مــن مــاحني جلنــة املــساعدة اإلمنائيــة اتفاقــات شــراكة ثالثيــة األطــراف مــع    - ٤٩

الدميقراطيـة الـشعبية وفييـت      ان اجملـاورة، مثـل مجهوريـة الو       سنغافورة لتقدمي املساعدة إىل البلـد     
وتـشكل سـنغافورة أول بلـد مـن بلـدان جنـوب شـرق آسـيا                 . نام وكمبوديا ومنغوليـا وميامنـار     

الدميقراطيــة  لتقنيــة يف مجهوريــة الواتعــاون مــع املفوضــية األوروبيــة علــى برنــامج للمــساعدة   ي
 مـسؤوال  ١١٤ مـا جمموعـه   جـرى تـدريب  ، ٢٠٠٤الشعبية وفييت نام وكمبوديـا، ومنـذ عـام          

جمـــــاالت مـــــن قبيـــــل املاليـــــة وتـــــرويج التجـــــارة ومـــــسائل منظمـــــة التجـــــارة العامليـــــة     يف
  .املعلومات ولوجياوتكن
ومبــساعدة ماليــة وتقنيــة مــن أملانيــا وفرنــسا وكنــدا واليابــان وكــذلك مــصرف التنميــة    - ٥٠

ــصادية يف أف    ــة االقتـ ــريب للتنميـ ــصرف العـ ــي، واملـ ــااألفريقـ ــاد األورويب،ريقيـ ــك ، واالحتـ  والبنـ
اإلسالمي للتنميـة، وصـندوق منظمـة البلـدان املـصدرة للـنفط للتنميـة الدوليـة، وبرنـامج األمـم                 

 القـدرات إىل    تنميـة  والبنك الدويل، قدمت تونس دعما تقنيا وخـربة يف جمـال             ،املتحدة اإلمنائي 
ــة  وتــضم اجملــاالت ا. بلــدان عربيــة وأفريقيــة يف املقــام األول  ملــشمولة خــدمات الــصحة اإلجنابي

األساســية، والزراعــة، ومــصائد األمســاك، واملالحــة وميكانيكــا بنــاء الــسفن، والتــدريب املهــين، 
  .والسياحة، واإلدارة العامة والتدريس

  
  تعزيز الدعم املتعدد األطراف  -هاء   

اجلنـوب، أعطـت    بتوجيه من اللجنة الرفيعة املـستوى املعنيـة بالتعـاون فيمـا بـني بلـدان                   - ٥١
منظومة األمم املتحدة األولوية للتعاون فيما بني بلدان اجلنوب بوصفه طريقة أساسـية لتـشجيع            

وباضـطالع الوحـدة    . يقـاليم املبادرات التعاونية على كـل مـن الـصعيد الـوطين واإلقليمـي واأل             
، تـؤدي   اخلاصة للتعاون فيما بني بلدان اجلنوب بدور منسق وجهة اتصال على نطاق املنظومـة             

 األمم املتحـدة ووكاالهتـا دورا مهمـا يف دعـم املبـادرات االبتكاريـة واملدفوعـة بالطلـب                    هيئات
  .للتعاون فيما بني بلدان اجلنوب

، أصدر األمني العـام قـرارا يف جمـال الـسياسات يطلـب مـن                ٢٠٠٨أغسطس  /ويف آب   - ٥٢
راجمها وجلاهنـا اإلقليميـة     مجيع مديري مؤسسات منظومة األمم املتحدة ووكاالهتا املتخصصة وب        
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ويطلـب هـذا القـرار، يف مجلـة أمـور،           .  األولوية لتشجيع التعاون فيما بني بلدان اجلنوب       إعطاء
إىل الوحدة اخلاصة أن تعمل بشكل وثيق مع فرقة العمل الرفيعـة املـستوى املعنيـة بأزمـة األمـن                    

نامج األمم املتحدة املـشترك املعـين       الغذائي العاملية، وفريق تقدمي الدعم يف جمال تغري املناخ، وبر         
غريهـا مـن جهـات      و) اإليـدز (متالزمـة نقـص املناعـة املكتـسب         /بفريوس نقـص املناعـة البـشرية      

 تـضع إطـارا تعاونيـا       لكـي التنسيق التابعة لألمم املتحدة املعنية بالتعاون فيما بني بلدان اجلنـوب            
مـن الغـذائي وتغـري املنـاخ وفـريوس      مشتركا بني الوكاالت يكون مقتضبا وعمليا يف جماالت األ   

اإليـدز، مـع مراعـاة املبـادرات القائمـة وأوجـه القـوة اخلاصـة يف منظومـة                   /نقص املناعة البـشرية   
  .األمم املتحدة واألطر الزمنية لتنفيذ اإلطار

، أدرجت اللجنة التنفيذيـة للـشؤون االقتـصادية واالجتماعيـة التعـاون       ٢٠٠٨ويف عام     - ٥٣
وعلى ذلـك، التـزم األعـضاء الرئيـسيون يف اللجنـة      . جلنوب كأولوية يف أعماهلافيما بني بلدان ا  

التنفيذية بإضفاء الطابع املؤسـسي علـى التعـاون فيمـا بـني بلـدان اجلنـوب يف أنـشطتهم العاديـة                      
املتصلة بالتنمية وعن طريق بذل جهود مشتركة ترمي إىل زيادة منافع هـذا التعـاون إىل أقـصى                  

ــة    حــد مــن أجــل بلــوغ األ  ــا، مبــا يف ذلــك األهــداف اإلمنائي هــداف اإلمنائيــة املتفــق عليهــا دولي
واختذت أيضا جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية، اليت يترأسها مدير برنامج األمم املتحـدة             . لأللفية

اإلمنــائي، تــدبريا حامســا يتمثــل يف إدراج دعــم التعــاون فيمــا بــني بلــدان اجلنــوب كــشرط مــن    
األمـم  إطـار   مم املتحدة التوجيهية لـصياغة التقييمـات القطريـة املوحـدة و           الشروط يف مبادئ األ   

وقــد تــوىل . لمــساعدة اإلمنائيــة ولتنفيــذ الــربامج علــى الــصعيدين اإلقليمــي والقطــري  لاملتحــدة 
برنامج األمم املتحدة اإلمنائي الريادة باعتماد التعاون فيما بني بلدان اجلنوب كنهج مـن النـهج                

  .٢٠١١-٢٠٠٨لقدرات يف خطته االستراتيجية للفترة الرئيسية لتنمية ا
ــاون  وكثفـــت أيـــضا إدارة الـــشؤون االقتـــصادية واالجتماع   - ٥٤ ــال التعـ ــا يف جمـ ــة أعماهلـ يـ
ــة منتــدى التعــاون اإلمنــائي    فيمــا واســتندت اإلدارة إىل . بــني بلــدان اجلنــوب، وال ســيما برعاي

ــام   ــدأت يف ع ــدما أطلقــت ٢٠٠٦أعمــال ب ــدى يف عــ  عن ــذا املنت وباإلضــافة إىل . ٢٠٠٨ام  ه
 يف ى املنتــديــسهمتعلــق بالتعــاون فيمــا بــني بلــدان اجلنــوب،  املتوســيع نطــاق اخلطــاب الــدويل 

  .تزايد تدفقات املساعدة اإلمنائية فيما بني بلدان اجلنوبب  فيما يتصلفهمالتعميق 
شأن التعلـيم   ودعت منظمة األمم املتحدة للتربية والعلـم والثقافـة يف مؤمترهـا العـاملي بـ                 - ٥٥

 ت، إىل زيادة التعاون بني اجلامعات األفريقية وأصـدر        ٢٠٠٩العايل، املعقود يف باريس يف عام       
 إنــشاء نظــم لــضمان النوعيــة عــن طريــق مبــادرة لرابطــة للجامعــات    يفبالغــا لــدعم اإلســراع  

تعلـيم  الالنطـاق الـيت يواجههـا      الواسـعة حـديات للتوأبـرز هـذا املـؤمتر أمهيـة التـصدي       . األفريقية
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ــا فيمــا يتعلــق بعــدم املــساواة بــني اجلنــسني     ، وهجــرة ذوي عرقــي الوالتفــاوتالعــايل يف أفريقي
  .  واالفتقار املزمن إىل املوارد،الكفاءة
وتعمل منظمة العمل الدولية على تـشجيع مـشاريع وأنـشطة حمـددة للتعـاون فيمـا بـني           - ٥٦

القـضاء عليهـا وفقـا لاللتزامـات        بلدان اجلنـوب تـساهم يف منـع أسـوأ أشـكال عمـل األطفـال و                
 حكومــة الربازيــل بــرامج للتعــاون فيمــا بــني بلــدان عهلت بالتعــاون مــتواســ. الدوليــة لكــل بلــد

اجلنوب ترمي إىل معاجلة مشكلة عمل األطفـال عـن طريـق متويـل املـشاريع يف البلـدان الناطقـة              
ــا  ــة يف أفريقي ــل التزمــت، ٢٠٠٨ويف عــام . بالربتغالي ــدرها  منبتقــدمي  الربازي  ٣٠٠ ٠٠٠حــة ق

دوالر إىل احلساب التكميلي للميزانية العادية ملنظمة العمل الدولية، فأصبحت بـذلك أول بلـد          
وسـيدعم التـربع املقـدم مـن الربازيـل بـرامج ميدانيـة يف أمريكـا                 . مانح من اجلنوب يفعـل ذلـك      
  . الالتينية ومنطقة البحر الكارييب

ــة       - ٥٧ ــوق التابع ــز التف ــبكة مراك ــدعم ش ــل     وت ــة نق ــم املتحــدة للتجــارة والتنمي ــؤمتر األم مل
وتستفيد مـن   . التكنولوجيا واملعارف إىل أفريقيا عن طريق تدريب العلماء وخرباء التكنولوجيا         

 عـامل وباحـث   ٤٠٠مجهور كبري يف األوساط العلمية ألفريقيا وقاعـدة بيانـات تـضم أكثـر مـن       
عمـل  ت علـى اإلنترنـت      ة قائمـ  عدة موسـعة  قا فضال عن واتصاالت خمتلفة يف األوساط األكادميية      

وإىل يومنـا    .على تيـسري التفاعـل فيمـا بـني أعـضاء الـشبكة واملـشاركني يف الـدورات التدريبيـة                   
 بلـدا أفريقيـا   ٢٥ من العلماء واملهندسـني واألكـادمييني الـشباب ينتمـون إىل         ١٠٠هذا، استفاد   

. وب أفريقيا والـصني ومـصر واهلنـد   ظمت يف مجهورية ترتانيا املتحدة وجنمن دورات تدريبية نُ 
وتعتــزم الــشبكة توســيع نطــاق أنــشطتها لتعزيــز قــدرات صــنع الــسياسات يف جمــال العلــوم           

شـبكة لـصانعي الـسياسات يف    إقامـة  دعـم   مـن خـالل     والتكنولوجيا واالبتكار ألغراض التنميـة      
  . جمال العلم والتكنولوجيا واالبتكار

ــامج األمــم املتحــدة للب   - ٥٨ ــدان    ويبــذل برن ــدمج التعــاون فيمــا بــني بل ــة جهــودا كــبرية ل يئ
. اجلنوب كآلية للتنمية وتنمية القدرات يف تبادل املعلومـات وتكـوين الـشراكات االسـتراتيجية              

فربايـر  / شـباط  ٩ املؤرخ   ٢٤/١٢لتعاون فيما بني بلدان اجلنوب يف مقررها        اواعتمدت املنظمة   
. يف حتقيــق التنميــة املــستدامة األوســع يئيــة ، كوســيلة أوليــة لتعزيــز وحتــسني واليتــها الب ٢٠٠٧
اعتمدت خطـة بـايل االسـتراتيجية لـدعم التكنولوجيـا وبنـاء القـدرات الـيت تـضع التعـاون                      كما

  .ها عملفيما بني بلدان اجلنوب يف صلب إطار
  

  إنشاء مرافق الدعم وآليات التمويل االبتكارية  -واو   
ملنظمات املتعددة األطـراف جاهـدة بـشكل        عملت منظومة األمم املتحدة وغريها من ا        - ٥٩

متزايد على استحداث مرافـق خمتلفـة لـدعم التعـاون فيمـا بـني بلـدان اجلنـوب وآليـات لتمويلـه                  



A/64/321  
 

09-49225 21 
 

تتسم باالبتكار وتكون مبنية على الطلب من أجـل متكـني البلـدان الناميـة وشـركائها اإلمنـائيني              
نولوجيات علـى حنـو أكثـر انتظامـا،         من تقاسم املعارف وتبادل التجارب وتناقل اخلربات والتك       

ومجع املوارد اليت متس احلاجة إليها كي يتسىن هلا مواجهـة التحـديات اإلمنائيـة املـشتركة والـيت                   
  .ختص كل بلد على حدة على حنو فعال، مبا يف ذلك حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية

 اجلنـوب جهـودا مدروسـة       وقد بذلت الوحدة اخلاصة املعنية بالتعـاون فيمـا بـني بلـدان              - ٦٠
يف إطــار واليتــها وأطــر التعــاون اخلاصــة هبــا، مــن أجــل إضــفاء طــابع مؤســسي علــى هياكلــها   

وقــد أسـهم حتويـل شــبكة   . العامليـة واملتعـدد األطـراف لــدعم التعـاون فيمـا بــني بلـدان اجلنـوب       
ما بني بلـدان اجلنـوب      للمعلومات املتعلقة بالتنمية إىل أكادميية إمنائية إلكترونية عاملية للتعاون في         

يف متكني مزيد من الـشركاء اإلمنـائيني مـن وضـع وتنفيـذ ونـشر حلـول وخـربات إمنائيـة بـشأن                        
وقـد ُوضـع أكثـر مـن      . التعليم املتبادل وتنمية القدرات املتعلقة بالتعاون فيما بني بلدان اجلنوب         

مـع مجيـع البلـدان     حل قابل للقياس يتعلق بالتعاون بني بلدان اجلنـوب وذلـك باالشـتراك              ١٠٠
وتغطـي تلـك    . اليت تقدم احللول، ومنظمات األمم املتحدة ذات الـصلة، وغريهـا مـن الـشركاء              

احللــول جمــاالت مــن قبيــل الوقايــة مــن الكــوارث بنــاء علــى جهــود اجملتمــع احمللــي، وللتأهــب      
ص، ودور  والتعايف؛ ومتكني اجملتمعات احمللية؛ والشراكات االبتكارية بني القطاعني العـام واخلـا           

الـــضرائب يف التنميـــة الـــشاملة؛ واإلدارة الفعالـــة للهيـــدروكربونات؛ وتـــسخري تكنولوجيـــا       
االتــصاالت واملعلومــات خلدمــة التنميــة البــشرية؛ واالقتــصار املبتكــر مــن أجــل التنميــة؛ واألثــر   

، أنــشأت الوحــدة اخلاصــة ٢٠٠٨ديــسمرب /ويف كــانون األول. االجتمــاعي للتحــويالت املاليــة
أول معرض عاملي للتنمية القائمة على التعـاون فيمـا بـني بلـدان اجلنـوب جنبـاً إىل جنـب                     رمسياً  

وقـدم أكثـر    . مع االحتفال بيوم األمم املتحدة للتعاون فيما بني بلدان اجلنوب يف سنته اخلامسة            
ــر مــن        ــة بلــد شــريك واألمــم املتحــدة وغريهــا مــن الكيانــات مــسامهات، وطُــرح أكث مــن مائ

إضــافة إىل ذلــك، . للتعــاون اجلنــويب يتــصل بتحقيــق األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة احــال إمنائيــ ٦٠
 قائمة جديـدة للخـرباء املعنـيني بالتعـاون اجلنـويب، ليـصل العـدد اإلمجـايل ملثـل هـذه                      ٣٠أُعدت  

  . قائمة٦٩ القوائم إىل
 مليـون دوالر   ١٥وجنحت الوحدة اخلاصة يف أن تنشئ بتمويل مواز من الصني قـدره               - ٦١
 دوالر تربع به صندوق متويل التنمية الدولية التابع ملنظمـة البلـدان املـصدرة               ٣٠٠ ٠٠٠بلغ  وم

 فضالً عن مسامهات تقنيـة وعينيـة مـن عـدد كـبري مـن البلـدان الناميـة وغـرف التجـارة                         ،للنفط
 قائمـة علـى    ٢٠٠٨الوطنية واالحتادات الصناعية وكيانـات األمـم املتحـدة آليـة شـفافة يف عـام                 

النظــام :  املتعلقــة بالتعــاون فيمــا بــني بلــدان اجلنــوب  تبــادل املعــارف والتكنولوجيــا الــسوق لت
كّـن هـذا النظـام الـشركاء يف     ومي. العاملي لتبادل األصول والتكنولوجيا فيما بني بلـدان اجلنـوب         

القطاعني العام واخلاص من حصر املوارد والبحث عنها والتوفيق بينـها ومجعهـا مـن أجـل نقـل                   
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ــات ــراء،      التكنولوجي ــصحة العامــة، وإســكان الفق ــيت هتــدف إىل حتــسني األمــن الغــذائي، وال  ال
. وكفاءة استخدام الطاقة وتغـري املنـاخ، فـضال عـن هتيئـة إمكانيـة إقامـة اقتـصاد خـالق للتنميـة                      

 بلـداً منـها يف   ٢١ بلـداً ناميـاً بالفعـل إىل احلـصول علـى خدماتـه، وجنـح             ٨٠وقد سعى حـوايل     
وسـاعدت عمليـة نقـل واحـدة للتكنولوجيـا مـن الـصني إىل               . )١٧(لـب التوفيق بـني العـرض والط     

إثيوبيــا، مشلــت حتويــل املخلفــات الزراعيــة مثــل القــش إىل مــواد بنــاء مــستدامة ومنخفــضة           
 يف  ٦٠ و   ٥٠التكاليف، سـاعدت إثيوبيـا يف ختفـيض تكـاليف مـواد البنـاء بنـسبة تتـراوح بـني                     

 فرصـة عمـل     ١٢ ٠٠٠ر وخلـق أكثـر مـن         مليـون دوال   ٥٠املائة مع حتقيق ناتج سـنوي قـدره         
  .إثيوبيا يف
، أنشأت جمموعة البنك الدويل مرفق تبـادل اخلـربات فيمـا بـني بلـدان      ٢٠٠٨ويف عام     - ٦٢

اجلنوب لتبادل التجارب املتعلقـة بـإدارة أربـاح الـسلع األساسـية، ووضـع نظـم ضـريبية فعالـة،                     
ثمارية عامـة ذات عوائـد اقتـصادية        والتكيف مع التكنولوجيات اجلديدة، واختيار مـشاريع اسـت        

واجتماعية مرتفعـة، وإصـالح نظـم املعاشـات وإنـشاء شـبكات أمـان اجتماعيـة تعـود بالفائـدة                     
ومشــل أول مــشروع أقــيم يف إطــار هــذا املرفــق حماكــاة النجــاح الــذي حتقــق  . )١٨(الفقــراء علــى
 األلبـان اآلن يف اهلنـد   حيث أصبحت صـناعة : اهلند يف جمال إنتاج األلبان يف القارة األفريقية        يف

وبنـاء علـى طلـب حكومـة     . مستوى العامل من حيـث إنتـاج األلبـان ومنتجاهتـا     هي األكرب على 
مجهورية ترتانيا املتحدة، يطبق حالياً النموذج اهلندي يف أفريقيـا، ويقـوم الـصندوق االسـتئماين                

وتعهـد  . يـا وأوغنـدا للهنـد     بتمويل زيارات يقوم هبا منتجو األلبان يف ترتانيا ونظـراؤهم يف إثيوب           
 -منرك واهلنــد  واملكــسيك وهولنــدا وإســبانيا واململكــة املتحــدة  ا الــصني والــد-ســبعة مــاحنني 

  . ماليني دوالر للمرفق على مدى ثالثة أعوام١٠بتقدمي 
، اتفق مصرف التنمية األسيوي مع مصرف التنمية للبلدان األمريكيـة           ٢٠٠٩ويف عام     - ٦٣

 واالطــالع علــى بــرامج متويــل التجــارة لكــل منــهما مــن خــالل برنــامج علــى تبــادل املعلومــات
وقد لعب كال املـصرفني دوراً هامـاً يف تعزيـز التنميـة املـستدامة، والنمـو                 . لتيسري متويل التجارة  

ــصادي، والتكامــل يف منطقتيهمــا  ــر مــن    . االقت وســيؤدي االتفــاق بــني املــصرفني إىل ربــط أكث
تجارة وزيادة التدفق التجاري بـني املنطقـتني لتعزيـز النمـو            مؤسسة مالية من أجل دعم ال      ١٠٠

  .االقتصادي وخلق فرص عمل واحلد من الفقر
_________________ 

وتشمل إثيوبيا، مجهورية إيران اإلسالمية، إيطاليا، بابوا غينيا اجلديدة، باكستان، مجهوريـة تـنــزانيا املتحـدة،                )١٧(  
ال، الـصني، فييـت نـام، الكـامريون، كـوت ديفـوار، كينيـا، مـايل، مـصر، املغـرب، املكـسيك،              زامبيا، الـسنغ  

  .نيبال، النيجر، نيجرييا
)١٨(http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/NEWS/0,,contentMDK:21936982~pagePK:34370~piPK: 

34424~theSitePK:4607,00.html.  
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وقد اسـتخدمت منظمـة األغذيـة والزراعـة علـى حنـو فّعـال، يف إطـار برناجمهـا اخلـاص                - ٦٤
ني لألمن الغذائي، اتفاقها اخلاص للتعاون فيمـا بـني بلـدان اجلنـوب كـأداة فعالـة لـتمكني التقنـي                     

واخلرباء الـذين ينتمـون إىل اقتـصادات ناشـئة مـن العمـل مباشـرة مـع املـزارعني يف بلـدان ناميـة                      
 اتفاقـاً   ٣٩، أبـرم    ٢٠٠٧واعتبـاراً مـن منتـصف عـام         . أخرى وتبادل اخلربات واملهارات معهم    

ــن    ــر م ــذائي    ١ ٤٠٠وعمــل أكث ــن الغ ــة لألم ــشاريع خمتلف ــدانيا يف م ــين مي ويف . )١٩( خــبري وتق
، وافقت الصني علـى تزويـد منظمـة األغذيـة والزراعـة بـصندوق اسـتئماين                 ٢٠٠٩مارس  /آذار

 مليــون دوالر لــدعم البلــدان الناميــة األخــرى يف حتــسني إنتاجيتــها الزراعيــة حتقيقــاً    ٣٠بقيمــة 
  .لألهداف اإلمنائية لأللفية

دة  واخلطــة االســتراتيجية لبــايل، اعتمــد برنــامج األمــم املتحــ  ٢٤/١٢وتنفيــذا للمقــرر   - ٦٥
وهــذا األمــر أدى إىل اتبــاع هنــج  . ٢٠١٣-٢٠١٠للبيئــة اســتراتيجية متوســطة األجــل للفتــرة  

اسـتراتيجي واسـع النطــاق يـشمل إجــراء مـشاورات داخليــة وخارجيـة لتعزيــز إدمـاج ترتيبــات       
التعاون فيما بني بلدان اجلنوب فضالً عن وضع مبادئ توجيهية استراتيجية وتنفيذية مـن أجـل                

ويعمـل برنـامج األمـم    . فيما بـني بلـدان اجلنـوب يف األنـشطة القائمـة واملقترحـة           إدماج التعاون   
املتحدة للبيئة أيضاً على إنشاء مركز لتبادل املعلومات فيما بني بلدان اجلنوب مـن أجـل تيـسري          
حتديــد فــرص التــآزر والتعــاون فيمــا بــني بلــدان ومنــاطق اجلنــوب وتطويرهــا وتعزيزهــا دعمــا     

  .ملتعلقة بالتنمية املستدامةألنشطتها البيئية وا
أنشأت منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية، خالل الفترة املشمولة بـالتقرير، مراكـز      - ٦٦

للتعاون الصناعي فيمـا بـني بلـدان اجلنـوب يف كـل مـن اهلنـد والـصني، ولـديها خطـط إلنـشاء                          
لتعــاون واالســتثمار وقــد صــممت هــذه املراكــز لتعزيــز ا. مراكــز مماثلــة يف بلــدان ناميــة أخــرى

والتجارة يف امليدان الصناعي فيمـا بـني بلـدان اجلنـوب عـن طريـق تقاسـم املعـارف والتجـارب                      
  .واخلربات فضال عن التكنولوجيا واملوارد

وأنشأت منظمـة األمـم املتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة، مـن خـالل صـندوق التعـاون                       - ٦٧
فيمــا بــني بلــدان اجلنــوب يف جمــال التعلــيم يف عــام   فيمــا بــني بلــدان اجلنــوب، برناجمــا للتعــاون  

 لــدعم البلــدان الناميــة يف جهودهــا الراميــة إىل بلــوغ اهلــدف املتمثــل يف تــوفري التعلــيم    ٢٠٠٧
االبتدائي للجميع وغريها من األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة مـن خـالل تبـادل التجـارب واملعـارف                

، أنـشأت   ٢٠٠٨مايو  /ويف أيار .  أساس ثالثي  واملمارسات اجليدة فيما بني بلدان اجلنوب على      
املنظمـة املركـز الـدويل للتعـاون بـني بلـدان اجلنـوب يف جمـاالت العلـم والتكنولوجيـا واالبتكـار            
والــذي اختــذ مــن كواالملبــور مقــرا لــه، ويعمــل املركــز علــى إنــشاء شــبكة مــن مراكــز التفــوق   

_________________ 
  ./http://www.fao.org/spfs/south-south-spfs/ssc-spfs/enانظر   )١٩(  
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تكنولوجيـا وتطـوير الـصناعات يف       الوطنية، لتعزيـز التعـاون مـن خـالل مبـادرات حبثيـة ونقـل ال               
  .)٢٠(جماالت من قبيل تكنولوجيا املعلومات والتكنولوجيا اإلحيائية والتكنولوجيا النانوية

  
  مالحظات عامة وتوصيات  -ثالثا   
  املالحظات  -ألف   

ــة         - ٦٨ ــر األزم ــة خاصــة يف جمــال معاجلــة أث ــوب بأمهي ــدان اجلن ــسم التعــاون فيمــا بــني بل يت
ة علـى التقـدم احملـرز حنـو بلـوغ األهـداف اإلمنائيـة املتفـق عليهـا دوليـا، مبـا يف              االقتصادية احلاليـ  

لقد أدت األزمة املاليـة إىل تبـاطؤ إمكانـات      . ٢٠١٥ذلك األهداف اإلمنائية لأللفية حبلول عام       
وذكر عدد مـن اخلـرباء      . )٢١(حتقيق تلك األهداف يف بعض اجملاالت وتعثرها يف جماالت أخرى         

 مليـون  ٩٠ مليـون و  ٥٥بـسب األزمـة االقتـصادية أن يعـاين عـدد يتـراوح بـني            أنه مـن املقـدر      
 مــن الفقــر املــدقع عمــا كــان متوقعــا قبــل الركــود االقتــصادي   ٢٠٠٩شــخص إضــايف يف عــام 

؛ ٢٠١٥ومـن املـرجح أن يـنخفض املعـدل العـاملي للفقـر بنـصف يف املائـة حبلـول عـام                       . العاملي
طق، مثـل أفريقيـا جنـوب الـصحراء وجنـوب آسـيا مـن            أنه من املرجح أال تتمكن عـدة منـا         بيد

عالوة علـى ذلـك فقـد أدى ارتفـاع أسـعار املـواد       . حتقيق هذا اهلدف بسبب األزمة االقتصادية   
الغذائيــة إىل زيــادة يف معــدل انتــشار اجلــوع وســوء التغذيــة، حيــث وصــلت نــسبة األشــخاص   

 يف املائـة    ١٦أكثـر مـن نـسبة الــ         ، أي   ٢٠٠٨ يف املائة يف عام      ١٧الذين يعانون من اجلوع إىل      
ومـع ذلـك، ورغـم التوقعـات االقتـصادية املتـشائمة، فقـد جـدد                . ٢٠٠٦اليت سـجلت يف عـام       

ــورك يف     ــوا يف نيوي ــذين اجتمع ــامل ال ــاء الع ــول٢٥زعم ــق  ٢٠٠٨ســبتمرب / أيل ــزامهم بتحقي  الت
تكس قلـيال يف    ورغم أن التقدم كان بطيئـا بـل انـ         . ٢٠١٥األهداف اإلمنائية لأللفية حبلول عام      

  .فقد حتققت إجنازات هامة يف جماالت إمنائية رئيسية خالل العقد املاضي. بعض اجملاالت
ويتجلى االجتـاه املتزايـد فيمـا بـني بلـدان اجلنـوب ألن تتطلـع لـيس فقـط إىل احلـد مـن                           - ٦٩

 الفقــر داخــل حــدودها وإمنــا إىل زيــادة إمكانــات التنميــة لــدى البلــدان الناميــة األخــرى، عنــد   
 ذات اقتـصادات قويـة ناشـئة وغريهـا مـن البلـدان احملوريـة                موعة من البلدان مـن بينـها بلـدان        جم

ومــن مث يــستخدم اجملتمــع الــدويل بــشكل متزايــد التعــاون   . للتعــاون فيمــا بــني بلــدان اجلنــوب 
بــني بلــدان اجلنــوب كإطــار عملــي وطريقــة مرنــة لبنــاء الــشراكات والتعــاون حنــو حتقيــق    فيمــا

  . ائية املتفق عليها دوليا، مبا يف ذلك األهداف اإلمنائية لأللفيةاألهداف اإلمن

_________________ 
  )٢٠(  http://www.unesc.org/science/psd/thm_innov/unispar/malaysia_coop.shtml.  
: ، انظــــــر٢٠٠٨لالطــــــالع علــــــى التقريــــــر الكامــــــل املتعلــــــق باألهــــــداف اإلمنائيــــــة لأللفيــــــة لعــــــام    )٢١(  

http://www.un.org/millenniumgoals/pdf/The%20Millennium%20Goals%20Report%202008.pdf.  
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ومن الواضـح أن التعـاون بـني بلـدان اجلنـوب علـى أسـاس ثالثـي يعـود بالفائـدة علـى                          - ٧٠
البلدان بغض النظر عن مستواها اإلمنائي وهو أيضا ضرورة للبلدان اليت ترغـب يف أن تتـصدى                 

 شجعت املرحلـة احلاليـة، يف معظـم احلـاالت، علـى حـشد       وقد. بنجاح للتحديات عرب الوطنية 
بـني   االلتزامات الدولية واإلقليمية والوطنية املتعلقة بالتعاون اإلمنائي مـن خـالل شـراكات فيمـا       

بلدان اجلنوب وشراكات ثالثية رغم التغريات اليت طرأت على اإلمكانات االقتـصادية للبلـدان              
  .املتقدمة والنامية على حد سواء

  
  التوصيات  -اء ب  

ــة دون هــدر اإل  - ٧١ ــسبت خــالل العقــد املاضــي، هنــاك    للحيلول ــة الــيت اكُت جنــازات اإلمنائي
ضرورة لترمجة االلتزامات املتجددة اليت قطعهـا اجملتمـع الـدويل علـى نفـسه لـدعم التعـاون بـني                     

ء آليــة األمــر الــذي يتطلــب إنــشا. بلــدان اجلنــوب والتعــاون الثالثــي يف جمــال التنميــة إىل أفعــال 
ترصد التقدم احملرز بشأن تلك االلتزامات وتنفيـذها مـع كفالـة توجيههـا حنـو حتقيـق األهـداف         

واللجنــة الرفيعــة املــستوى . اإلمنائيــة املتفــق عليهــا دوليــا مبــا يف ذلــك األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة
  .املعنية بالتعاون فيما بني بلدان اجلنوب مؤهلة للقيام هبذا الدور

ايد االلتزامات الدولية، جيب أن حتدث زيادة مماثلة يف الدعم املتعـدد األطـراف              ومع تز   - ٧٢
للتنمية القائمة على التعاون فيما بني بلدان اجلنـوب، ممـا يتطلـب تعاونـا أوثـق بـني الوكـاالت،                     
مبا يف ذلك التقاسم املنتظم ألفضل املمارسات من أجل تعزيز التالحم والتكامل والتجـانس يف               

لذا يوصى مبزيـد مـن التعزيـز لـشبكة التنـسيق بـني الوكـاالت التابعـة لألمـم                  .  الدعم جمال تقدمي 
املتحــدة واملعنيــة بالتعــاون فيمــا بــني بلــدان اجلنــوب، الــيت تيــسر عملــها الوحــدة اخلاصــة املعنيــة 

  . بالتعاون فيما بني بلدان اجلنوب، بغية حتقيق ذلك اهلدف
 اجملتمـع اإلمنـائي التعـاون فيمـا بـني بلـدان       وإنـه ألمـر مـشجع أن يـستخدم الـشركاء يف       - ٧٣

اجلنوب كإطار عملي للتعاون من أجل إقامة شـراكات مبتكـرة بغيـة حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة                  
ــشركا        ــني ال ــارف ب ــر للمع ــادل أكث ــاون أكــرب وتب ــة حاجــة لتع ــة، لكــن مث  والوكــاالت ءلأللفي

ذا يوصـى بـأن يتقاسـم الـشركاء     لـ . املـشاركة يف املمارسـات اإلمنائيـة فيمـا بـني بلـدان اجلنـوب       
الــذين قــاموا بــدور ريــادي يف تلــك الــشراكات املبتكــرة جتــارهبم وأفــضل ممارســاهتم مــن أجــل  
تعظيم أثرها على حتقيق األهـداف اإلمنائيـة املتفـق عليهـا دوليـا، مبـا يف ذلـك األهـداف اإلمنائيـة           

  .فيما بني بلدان اجلنوبلأللفية، مع التيسري املقدم من الوحدة اخلاصة املعنية بالتعاون 
وإن إنــشاء مرافــق خمتلفــة لــدعم التعــاون فيمــا بــني بلــدان اجلنــوب مبنيــة علــى الطلــب    - ٧٤

وآليات مبتكرة للتمويل من جانب منظمات األمم املتحدة والوكاالت املتخصـصة والـصناديق             
نقـل اخلـربات   والربامج مبا يف ذلك اللجان اإلقليمية من أجل تقاسم املعارف وتبادل اخلـربات و            
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والتكنولوجيــات وحــشد املــوارد علــى حنــو أكثــر انتظامــا مــن أجــل مواجهــة حتــديات التنميــة،   
ــا ــدد          مب ــام املتع ــة يف النظ ــدا للغاي ــورا واع ــدا تط ــة يع ــة لأللفي ــداف اإلمنائي ــق األه ــك حتقي يف ذل

 ولدعم نقاط القوة املتفردة لكل طرف يوصى بأن يتقاسم أعضاء املنظمـات الرائـدة             . األطراف
يف تطبيق تلك املرافق وآليات التنمية املبتكرة جتـارهبم وأفـضل ممارسـاهتم علـى حنـو منـتظم مـن                     

  .أجل إقامة تعاون أوثق
ونظرا ألن التكلفـة الفعالـة للمبـادرات املتعلقـة بالتعـاون فيمـا بـني بلـدان اجلنـوب أمـر                    - ٧٥

 التوسـع، تتزايـد احلاجـة       مستقر متاما ونظرا ألن احلاجة لتدخالت تتعلق هبذا التعـاون آخـذة يف            
وإضـافة إىل التـدفقات الثنائيـة واإلقليميـة التقليديـة           . إىل وجود متويل ثابت وميكن التعويل عليه      

ــدان يف        ــأن تــساهم البل ــة، يوصــى ب ــة اهلائل ــدان النامي للمــساعدات واســتجابة الحتياجــات البل
 متويـل كـاف للمـشاريع    صندوق األمم املتحدة للتعاون فيما بني بلدان اجلنوب من أجل تـأمني           

  .واملبادرات املتعلقة بالتعاون فيما بني بلدان اجلنوب
  

  


