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                        الدورة السادسة والستون
   *                    من جدول األعمال املؤقت  )  ب   (  ٢٤      البند 

ــة   ــل التنميـ ــن أجـ ــة مـ ــشطة التنفيذيـ ــا    :                                                 األنـ ــاون فيمـ                     التعـ
                                  بلدان اجلنوب من أجل التنمية   بني

                                  حالة التعاون فيما بني بلدان اجلنوب    
    

                  تقرير األمني العام    
  

  موجز  
                                                      لطبيعة املتغرية للتفـاعالت بـني بلـدان اجلنـوب وكيـف                                        يسلط هذا التقرير الضوء على ا       

ّ                                               ويقـّدم هــذا التقريـر اســتجابة لطلـب اجلمعيــة      .                                                   أثـرت علـى فــرص التنميـة عــرب اجلنـوب العــاملي        
ــوارد يف قرارهــا   ــة       ٢٢١ /  ٦٤                              العامــة ال                                                                      بــأن يقــوم األمــني العــام بإعــداد تقريــر شــامل عــن حال

                    ويقـدم التقريـر،      .                            ورهتـا الـسادسة والـستني                                                                     التعاون فيمـا بـني بلـدان اجلنـوب لتقدميـه إليهـا يف د              
-    ٢٠٠٨                                          ، إثـر األزمـة االقتـصادية للفتـرة              ٢٠١١      و       ٢٠٠٩                                          الذي يغطي الفتـرة مـا بـني عـامي           

                                                                                           ، بيانات تظهر جنوبا أكثر قدرة على التكيف يتبني تكامال أعمق ومبنيـا بدرجـة أكثـر                  ٢٠٠٩
           وأدت هــذه   .       أقــوى                                                                         علــى املؤســسات، ممــا أدى إىل تفــاعالت اقتــصادية وسياســية واجتماعيــة   

                                          األطــراف للتعـاون بــني بلــدان اجلنــوب                                                             الـروابط املتزايــدة إىل طلــب أقــوى علـى الــدعم املتعــدد  
                 علـى الـسواء،               الناميـة                                                                                              والتعاون الثالثـي، اللـذين دعـت إليهمـا البلـدان املتقدمـة النمـو والبلـدان                  

   .   يدا                                                                    واللذين يتطلبان املزيد من التنسيق وموارد مالية أكرب وذات أهداف أكثر حتد
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       مقدمة  -    أوال   
                                                                                                      يقـــدم هـــذا التقريـــر الـــذي أعـــد اســـتجابة لطلـــب اجلمعيـــة العامـــة الـــوارد يف قرارهـــا   -   ١
                                                                                                عرضا عاما وحتليال لالجتاهات والتطورات اهلامـة املتعلقـة بالتعـاون فيمـا بـني بلـدان                     ٢٢١ /  ٦٤

   .    ٢٠١١               إىل منتصف عام     ٢٠٠٩                        اجلنوب خالل الفترة من عام 
                                                                 ضة، برزت بلدان مثل الربازيـل وجنـوب أفريقيـا والـصني واهلنـد                            وخالل الفترة املستعر    -   ٢

                                                                                                    كبلدان رائدة يف مناطق منو جديدة، كما يربهن على ذلك قدرهتا الالفتـة للنظـر علـى التكيـف                   
ــة   ــصادية    ٢٠٠٩-    ٢٠٠٨                يف وجــه أزم ــصادات      .              االقت ــذه االقت ــصاد أن ه                                                 والحــظ خــرباء االقت

                        ّ                   اديني العــامليني فحــسب، بــل حــّسنت أيــضا                                                         الناشــئة مل تــصبح رائــدة للنمــو واالنتعــاش االقتــص  
ّ                                                        احلظوظ االقتصادية لبلدان أفقر ويعود ذلك إىل حّد كبري إىل ارتفاع طلب تلـك البلـدان علـى                                                             
ــدان         ــة يف التجــارة واالســتثمار فيمــا بــني بل ــرة احلالي ــا يفــسر الطف ــسلع واخلــدمات، وهــو م                                                                                                           ال

 (     اجلنوب
 

١( .   
                                           بني خمتلـف أصـحاب املـصلحة يف جمـال                                                     وقد متيزت السنوات األخرية بتوثيق العالقات       -   ٣

                                            وسـعت احلكومـات، سـواء علـى الـصعيد            .                                                              التعاون فيمـا بـني بلـدان اجلنـوب والتعـاون الثالثـي            
        فيمـــا                                               إىل تعزيـــز األســـس القانونيـــة للتعـــاون  ،                                                    العـــاملي أو األقـــاليمي، أو اإلقليمـــي، أو الـــوطين

                             بلــدان الناميــة والبلــدان                                                                       واصــلت اهليئــات املتعــددة األطــراف االضــطالع بــدور الوســاطة بــني ال 
   .                                           املتقدمة النمو، مبا يف ذلك أصحاب املصلحة احملليون

                                                                                                   وبالرغم من التقدم الالفت للنظر للعديد مـن البلـدان الناميـة، شـهدت العقـود املاضـية                    -   ٤
ــئة بالعــامل املتقــدم النمــو        ــس اآلن تقاربــا اقتــصاديا، إذ تلحــق اقتــصادات ناش           وتباعــدا   .                                                                                               يف نف

                                 وتوجـد غالبيـة الفقـراء علـى       .                                             البليون األدىن الذين يزداد تأخرهم عن الركب                       اقتصاديا يف حالة    
       لعـام                                                                                           الصعيد العاملي داخل بلدان اجلنوب املتوسطة الدخل اليت ضرهبا بقوة الركود االقتـصادي              

               وعـدم كفايـة                                                ارتفاع أسـعار األغذيـة وازديـاد البطالـة،                    مدى ضعفها أمام                 الذي زاد يف        ٢٠٠٨
 (     املناخ                                                الرعاية الصحية واآلثار االجتماعية والبيئية لتغري                   فرص الوصول إىل خدمات

 

٢( .   
                                                                                          وعالوة على ذلك، ظهرت يف الـسنوات األخـرية شـواغل متعلقـة بالـشفافية واملـساءلة                   -   ٥

                                                                                                         يف عملية إيـصال املـساعدة حيـث اضـطلعت اقتـصادات ناشـئة بـأدوار أهـم يف مـساعدة بلـدان                      
__________ 

   .OECD, Perspectives on Global Development, 2010: Shifting Wealth, June 2010     انظر    )١ (  
 Ravi Kanbur and Andy Sumner, “Poor Countries or Poor People? Development Assistance and the       انظـر     )٢ (  

New Geography of Global Poverty” .   انظـــــــر            (http://kanbur.dyson.cornell.edu/papers/ 

KanburSummerPoorCountriesOrPoorPeople.pdf).   
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                                              التنميــة يف بلــدان اجلنــوب احلاجــة لتــدابري                                         ويف نفــس الوقــت أبــرز عــدم تكــافؤ    .               ناميــة أخــرى
   .                لتجارة واالستثمار ل                    القائمة غري املتوازنة       األمناط           أجل تصحيح    من
                                                                                                  وبالرغم من هذه املشاكل، نشأ توافـق عـاملي يـدعم التعـاون فيمـا بـني بلـدان اجلنـوب                      -   ٦

         قليميــة                                                                       مــع جتــدد التزامــات الــدول واجلهــات مــن غــري الــدول واملنظمــات اإل                     والتعــاون الثالثــي، 
ــا،         ــا دولي ــة املتفــق عليه ــق األهــداف اإلمنائي ــسخري الفــرص الناشــئة مــن أجــل حتقي ــة بت                                                                                                           والدولي

                                                           وأقيمـت شـراكات جديـدة، وأوجـدت آليـات التمويـل              .                               ذلك األهداف اإلمنائية لأللفيـة      يف   مبا
ــة واالقتــصادية علــى                                                                                                       االبتكــاري والــدعم مــن أجــل مواجهــة جمموعــة مــن املــشاكل االجتماعي

                                                         وشــجعت أيــضا األمــم املتحــدة ومنظمــات أخــرى متعــددة   .                     ي واإلقليمــي واحمللــي               الــصعد العــامل
                                                                                                األطـراف شـراكات وحـوارا أكثـر مشـوال، مـع زيـادة مـشاركة البلـدان الناميـة، وصــاغت اآلن           

   .                                        مبادئ لتوجيه التعاون فيما بني بلدان اجلنوب
                      م املتحـدة األخـرية،       ُ                                                                           وأُعد هذا التقرير باالسـتناد إىل املعلومـات الـواردة يف تقـارير األمـ                -   ٧

                       صـدر مـؤخرا لـدعم                                                                          ويف تقارير منظمات أخرى متعددة األطراف وغري حكومية، واسـتعراض           
 (                                                                                         األمــم املتحــدة للتعــاون فيمــا بــني بلــدان اجلنــوب أجنزتــه وحــدة التفتــيش املــشتركة 

 

          وأحبــاث  )٣
                                                                                                          ودراسات أخرى مـن أجـل إعطـاء فكـرة عامـة واسـعة النطـاق عـن قـضايا التفاعـل بـني بلـدان                    

                                                                          ويقدم التقرير أمثلة توضيحية غري مستفيضة للتفاعالت بني بلدان اجلنـوب             .            وتوجهاته    نوب  اجل
   .                   خالل الفترة املستعرضة

  
                                                  حالة التعاون فيما بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي  -      ثانيا   
                                   زيادة القدرة االقتصادية على التكيف  -    ألف   

  
                     بزيــادة يف النمــو     ٢٠١١    و   ٠٩  ٢٠                                                   اتــسمت العالقــات بــني بلــدان اجلنــوب بــني عــامي   -   ٨

                                                                                             االقتــصادي ويف مــستويات التجــارة واالســتثمار، إىل جانــب ارتفــاع مــستويات عــدم املــساواة  
  .                                                                                                              والتكامل، وتزايد الطلـب علـى مبـادرات التعـاون فيمـا بـني بلـدان اجلنـوب والتعـاون الثالثـي                     

                 قـات الدوليـة                                                                                    وتؤدي التفاعالت بني بلدان اجلنوب إىل حـدوث تغـريات عميقـة يف نـسيج العال               
ــا حيــــ      ــا مثبتــ ــرا إمنائيــ ــدث أثــ ــدأت حتــ ــبرية      ث                                                           وبــ ــوة كــ ــوب اآلن قــ ــدان اجلنــ ــشكل بلــ                                                         تــ

   .      العاملي        االقتصاد  يف
                                                    يف املائـة تقريبـا مـن التجـارة العامليـة              ٣٧         نسبة    ،    ٢٠٠٨     عام     يف     ،                       ومثلت البلدان النامية    -   ٩

              لـك اجملمـوع                                                                                 وحوايل ثالثة أرباع النمو العاملي، وشكلت التدفقات بني بلدان اجلنوب نصف ذ           
__________ 

    ).JIU/REP/2011/3) http://ww.unjiu.org      انظر  (   )٣ (  
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ــا ــدان اجلنــوب     ) ١ (        تقريب ــصاد أن يكــون التعــاون فيمــا بــني بل                 حبلــول عــام   ،                                                                               ويتوقــع خــرباء االقت
ــسية، إذ     ،    ٢٠٣٠ ــو الرئي ــن حمركــات النم ــشكل  س                                                 واحــدا م ــي     ٥٧       ي ــاتج احملل ــن الن ــة م                                    يف املائ

                      مــن نــسبية تقــدر  ،            يف املتوســط ،                                     معــدالت النمــو يف البلــدان الناميــة          وارتفعــت   .                 اإلمجــايل العــاملي
ـــ ــام      يف    ١,٢     ب ــة يف ع ــام     ٥,٢     إىل     ٢٠٠٩                 املائ ــة يف ع ــع     .     ٢٠١٠                     يف املائ ــع أن يرتف ــن املتوق                             وم

   . ) ١ (    ٢٠١١                يف املائة يف عام    ٥,٨                                             الناتج احمللي اإلمجايل للبلدان النامية أكثر ليبلغ 
     وزاد   .                                                                                         وتعززت العالقات االقتصادية بني البلـدان الناميـة إذ بـرزت مراكـز منـو جديـدة                  -    ١٠

                                                     أربـع مـرات فيمـا تـضاعفت التجـارة بـني                 ٢٠٠٨      و       ١٩٩٠                      امليـة بـني عـامي                        حجم التجارة الع  
                   واهلنـد اآلن شـريك     .                                             مـرة مـستوياهتا األوىل خـالل نفـس الفتـرة       ٢٠                             بلدان اجلنوب مبـا يتجـاوز      

                                                                                                             جتاري رئيـسي لبلـدان أفريقيـا الواقعـة جنـوب الـصحراء الكـربى، إذ متثـل واحـدا مـن املـصادر                      
      ٢٠,٧                                                     البلــدان األفريقيــة علــى األقــل، حيــث اســتوردت                                     اخلمــسة األوىل للــسلع املوجهــة لثلــث

                                   باليـني دوالر إىل أفريقيـا يف عـام        ١٠,٣                                                      بليون دوالر من البضائع والسلع األساسـية وصـدرت          
      ٢٠٠٠                      باليـني دوالر يف عـام      ٣,١                              الـسنوية مـع أفريقيـا مـن                               وارتفعت جتارة الربازيـل       .     ٢٠١٠

                                              من بـني أولوياهتـا إقامـة روابـط وثيقـة                      وجعلت الصني     .  ) ١ (    ٢٠٠٨                        بليون دوالر يف عام        ٢٦    إىل  
                                                                                                        مــع بلــدان ناميــة أخــرى عــن طريــق الزيــادة يف اتفاقــات التجــارة واالســتثمار والتــصنيع، وهــو   

                 أنـه يقـدر         ٢٠١٠                                                                                        دفع منظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتـصادي إىل أن تعلـن يف عـام                       ما
             يف املائـــة    ٠,٢                فـــاع بنـــسبة                                            يف املائـــة يف معـــدل منـــو الـــصني إىل ارت ١                          تـــؤدي زيـــادة بنـــسبة    أن
   . ) ١ (                        منو البلدان املنخفضة الدخل      معدالت   يف
                                                                                          واجتــذبت االقتــصادات الناميــة خــالل نفــس الفتــرة وعلــى حنــو متزايــد االســتثمارات      -    ١١

          باليـني      ١١٠                                                          ارتفعت تدفقات رؤوس األمـوال اخلاصـة الـصافية مـن              :                     ورؤوس األموال اخلاصة  
                    ، ويقــدر أن هــذه      ٢٠٠٩                    يــون دوالر يف عــام      بل   ٣٨٦                   إىل مــا يقــارب      ٢٠٠٨             دوالر يف عــام 

                                  وارتفعت أيضا مستويات املـساعدة       .     ٢٠١٠                        بليون دوالر يف عام         ٦٥٩                      التدفقات ارتفعت إىل    
              باليــني دوالر    ٩,٥                                                                                          اإلمنائيــة الرمسيــة بــني البلــدان الناميــة ارتفاعــا هامــا، ممــا كــان يتــراوح بــني    

ــام        ١٢,١  و ــون دوالر يف عــ ــراوح بــــني     إىل       ٢٠٠٦                          بليــ ــا يتــ ــون دوالر     ١٣,٩   و    ١٢                          مــ                  بليــ
 (    ٢٠٠٨    عام  يف

 

٤( .   
ــدان         -    ١٢ ــق التكامــل بــني بل ــة حتقي ــة بغي ــادة اجلهــود املبذول ــرة املــستعرضة بزي                                                                                                   ومتيــزت الفت

                                                                                                   اجلنـوب العــاملي، وحتديـدا مــن خـالل زيــادة الـروابط االقتــصادية والـسياسية كمــا يـشهد علــى       
                   مثــة زخــم متجــدد  و   .                                                                             ذلــك إنــشاء املؤســسات وهياكــل التعــاون وإضــفاء الطــابع الرمســي عليهــا 

__________ 
 European Union, Conference on development cooperation in times of crisis and ”                      انظـر االحتـاد األورويب      )٤ (  

on achieving the Millennium Development Goals”, Madrid, 9-10 June 2010.  
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ــة   (                بلــدان اجلنــوب   يف ــا إىل آســيا إىل أمريكــا الالتيني          األزمــات                    للمــشاركة يف إدارة   )                                                  مــن أفريقي
                                             أنـشطة اجلماعـة االقتـصاية لـدول غـرب            :                                                         وجتميع املوارد ألغـراض التنميـة، كمـا توضـح ذلـك           

ــه جملــس التعــاون اخللي     ــدور الــذي يؤدي ــا واالحتــاد األفريقــي يف كــوت ديفــوار؛ وال      جــي                                                                                                أفريقي
                                         ، وهــو صــندوق نقــد متعــدد البلــدان   )                   بــانكو ديــل ســور (                                 الــيمن؛ وإنــشاء مــصرف اجلنــوب   يف

ــا        ــاراغواي، وبوليفي ــواي، وب ــوادور وأوروغ ــتني وإك ــراض أســستها األرجن ــة إق ــة  (                                                                                          ومنظم        دول
                                                أثنــاء مــؤمتر القمــة الثــاين بــني أفريقيــا     )                البوليفاريــة-         مجهوريــة  (         وفرتويــال   )                     املتعــددة القوميــات

   .    ٢٠٠٩                          ية املعقود يف كاراكاس يف عام         كا اجلنوب ي    وأمر
                           البلدان النامية املثبتـة   ة                                                               ونتيجة لعدد من العوامل، مبا يف ذلك الركود االقتصادي، وقدر           -    ١٣

                                                                                                            على التكيف واالعتـراف املتزايـد بـالفرص داخـل اجلنـوب، دفـع الطلـب املتزايـد علـى التعـاون                      
   يف                 وشـهد أعـضاء       .                     تعـاون إىل األمـام                                                                        فيما بني بلـدان اجلنـوب والتعـاون الثالثـي أيـضا جبهـود ال              
                            اخنفاضــات كــبرية يف جممــوع     ٢٠٠٩                                                            منظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتــصادي يف عــام  

ــا بنــسبة      ــي اإلمجــايل وتراجع ــاتج احملل ــا اخنفــضت        ٣,٣                                              الن ــو، بينم ــستويات النم ــة يف م                                                      يف املائ
         تـدفقات                ت بشكل كبري                       لألمم املتحدة واخنفض                                              التربعات املخصصة لتمويل املساعدات الطارئة      

                           العامليـــة مبـــا يتـــراوح                                                                              رأس املـــال إىل البلـــدان الناميـــة، كمـــا اخنفـــضت مـــستويات التحـــويالت 
                                                     تلك العوامل لتدفع املناقشات حول التعاون الـدويل                 واجتمعت    .  ) ٣ (           يف املائة      ١٠,١   و      ٧,٣   بني
ــة ل           مــن ــة صــوب أســاليب تكميلي ــة التقليدي ــة األجنبي ــرامج املعون ــة خــارج ب        تقــدمي                                                                                               أجــل التنمي

                       ونتيجـة لـذلك، اختـذ      .                                                                             املساعدة، مبا يف ذلك التعاون فيما بني بلدان اجلنـوب والتعـاون الثالثـي            
                                                                                                      كـل مــن جمموعــة البلـدان الثمانيــة، ومنظمــة التعــاون والتنميـة يف امليــدان االقتــصادي، واالحتــاد    

   ان                                                                                           األورويب، وكيانــات األمــم املتحــدة والبنــك الــدويل خطــوات ملموســة لالنــضمام إىل البلــد  
                                          كات الثالثيــة مــن أجــل تعزيــز احلــوار   ا                                               الــشراكات فيمــا بــني بلــدان اجلنــوب والــشر             الناميــة يف
                                                                                     جمــال الــسياسات والتعــاون بغيــة ختــصيص املــساعدات بــشكل أكثــر كفــاءة وفعاليــة   يف         املتعمــق 

 (       التكلفة    حيث   من
 

٥( .   
  ة                                                                                                وأظهــرت عوامـــل عامليـــة كـــتغري املنـــاخ، واألمــن الغـــذائي، وارتفـــاع أســـعار الطاقـــ    -    ١٤

  .                                                                                           واألمراض أيضا احلاجة للمزيد من اجلهود املشتركة فيما بني بلدان اجلنـوب واجلهـود الثالثيـة          
ــة   ٣٠    و   ١٠                                                                                   وتظهــر التقــديرات احلاليــة أن مــوارد امليــاه ســتتناقص بنــسبة تتــراوح بــني                 يف املائ

__________ 
  يف  (                                                            كا يف املـؤمتر الرفيـع املـستوى املعقـود يف الربملـان األورويب                                                         على سبيل املثال، أقر وزير خارجيـة كوسـتاري           )٥ (  

                                                                                      كيف ميكن للملكية الشاملة والتعاون فيما بني بلدان اجلنوب أن يرفعا من املعونـة               ”            حول موضوع     )     ٢٠١١
                                                                                     ، بـأن التعـاون فيمـا بـني بلـدان اجلنـوب ميكـن أن يكـون أكثـر فعاليـة                   “                                        اإلمنائية املقدمـة مـن االحتـاد األورويب       

                                                                                                             اعة يف حتديد احللول وتنفيذها، والزيادة يف فعالية الكلفة، وتشجيع نقل التكنولوجيات املالئمـة، وكفالـة                  وجن
  .                                              السيطرة والقيادة وبناء القدرات على الصعيد احمللي



A/66/229
 

6 11-44231 
 

   ذا              وقـد أدى هـ    .                                         مما سيهدد اإلمدادات باملياه والغـذاء معـا    ،     ٢٠٥٠                          املناطق اجلافة حبلول عام       يف
ــامل     ــستمر يف العـ ــتعمال املـ ــة لالسـ ــة القابلـ ــي الزراعيـ ــاقص األراضـ ــسيناريو، إىل جانـــب تنـ    ،                                                                                                       الـ

                                           إىل زيـادة املفاوضـات والتفـاعالت بـني          و                                                        صفقات أراض مثرية للجـدل بـني البلـدان الناميـة               إىل
  ل                                                          للتنمية املستدامة املقبـل، الـذي سـيعقد يف الربازيـ                                                      بلدان اجلنوب استعدادا ملؤمتر األمم املتحدة       

                                         املـساعدة للبلـدان احملتاجـة يف هـذه                                                وتسعى البلدان الناميـة إىل تقـدمي          .     ٢٠١٢       يونيه   /      حزيران  يف
                        الربنـامج اخلـاص لألمـن                  ويـشمل ذلـك                                                          املناطق ال سيما من خالل املساعدة املتعددة األطـراف،          

   .                                                الغذائي التابع ملنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة
                                                                    ية بلدان اجلنـوب العـاملي يف اسـتخدام التعـاون فيمـا بـني                                             وعلى الرغم من استمرار غالب      -    ١٥

                                                                                                   بلدان اجلنوب يف إطار التعاون التقين، دفعت زيادة الطلب على املبـادالت بـني بلـدان اجلنـوب                  
ــادة إضــفاء الطــابع الرمســي علــى التفــاعالت مــن خــالل االســتراتيجيات        ــرة إىل زي                                                                                                     خــالل الفت

                                                         ساعدة اإلمنائيـة لـبعض البلـدان الناشـئة الكـربى،                                                              القطرية إىل القارية وتوضـيح اسـتراتيجيات املـ        
                                                                  وأصــبحت الفــروق بــني املــساعدة اإلمنائيــة فيمــا بــني بلــدان   .                                فيهــا الربازيــل والــصني واهلنــد     مبــا

ــشمولة          ــرة امل ــضا خــالل الفت ــر وضــوحا أي ــة أكث ــة التقليدي ــة الرمسي ــساعدة اإلمنائي ــوب وامل                                                                                                          اجلن
                                                      للنظر أن بلدان اجلنوب العاملي املقدمـة للمـساعدة                                              وأظهر أحد الفروق الناشئة الالفتة        .         بالتقرير

ــة       ــة متعــددة اجلوانــب تــشمل التجــارة واالســتثمار واملعون                                                                                                        متيــل إىل اســتعمال اســتراتيجية إمنائي
ــدرات         ــاء الق ــة بن ــشاريع اهلياكــل األساســية أو بغي ــن أجــل م ــان م ــب األحي ــستخدم يف غال                                                                                                      وت

                                     ملـنح، وخطـوط االئتمـان، واملـساعدة                                                    ستشمل هـذه املـساعدة القـروض امليـسرة، وا         و  .         اإلنتاجية
                        وجـرى أيـضا توضـيح        .                                                                         التقنية وكذلك الدعم املقدم عن طريـق املؤسـسات املتعـددة األطـراف            

                                                                                                                الفروق بـني املـساعدة فيمـا بـني بلـدان اجلنـوب واملـساعدة التقليديـة يف وثيقـة نـريويب اخلتاميـة                        
 (     اجلنوب                                                              ملؤمتر األمم املتحدة الرفيع املستوى للتعاون فيما بني بلدان          

 

                             ، اليت أقرت فيها املبـادئ       )٦
                                                                                                       التوجيهية املتعلقة باحترام السيادة الوطنية، والسيطرة الوطنيـة واالسـتقالل الـوطين، واملـساواة،              

 (                                                                               والالمشروطية، وعدم التدخل يف الشؤون الداخلية واملنفعة املتبادلة وأعيد التأكيد عليها
 

٧( .   
  

__________ 
ــاح علــى املوقــع        )٦ (   ــة، مت ــة األجنبي  http://news.xinhuanet.com/english2010                                                                        كتــاب الــصني األبــيض عــن املعون

/china/2011-04/21/c_13839683.htm  ومــن أجــل االطــالع علــى مناقــشة الســتراتيجية اهلنــد يف أفريقيــا، انظــر                                                                              
Naidu, Sanusha, “India's Growing Africa Strategy”, Review of African Political Economy, Vol.35, 

No.115         ؛ وللمزيد عن سياسة الربازيل العامة انظـر                                                http://www.economist.com/node/16592455    وتقريـر إدارة                   
 Development cooperation for the :(ST/ESA/326)                                                            الـشؤون االقتـصادية واالجتماعيـة التابعـة لألمـم املتحـدة       

MDGs Maximizing Results.   
   .  ١٨    و   ١١                  ، املرفق، الفقرتان    ٢٢٢ /  ٦٤       القرار    )٧ (  
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                          تعميق التكامل اإلقليمي      زيادة  -    باء   
                                                                ً                          يف الوقت الذي تتوسع فيه جماالت التعاون بني البلدان النامية، جيري أيضاً تعميق هـذا                 -    ١٦

                                   ، عمل العديد من منظمـات التعـاون           املستعرضة            وخالل الفترة   .       املناطق     داخل      سيما              التعاون وال 
                      اجلنـوب العـاملي،           داخـل                                    لتجـارة واالسـتثمار والتمويـل        ل             واجملـاالت          األطـر                      اإلقليمي على توسيع    

           إىل جانـب    و  .                           املؤسسية للمنظمات نفـسها           املتانة                جهود لتعزيز        بذل                       لذي أدى بدوره إىل            األمر ا 
         اجلمـاعي          األمـن                                                                                           التعاون االقتصادي، كان هنـاك تعـاون سياسـي أوثـق، يـشمل تعزيـز ترتيبـات                  

                                         على الساحة أطـراف فاعلـة جديـدة، مـع          أيضا       وظهرت   .                                  ونظم معلومات تبادل املعرفة واخلربة  
                                                                           ية ومصارف االسترياد والتصدير التابعـة لالقتـصادات الناشـئة بـدور أكـرب                             قيام املصارف اإلقليم  

   .                              يف متويل املبادرات بني بلدان اجلنوب
                        خطــوات لبنــاء تكامــل        اختــاذ                                                            وتتــراوح جهــود توســيع اجملــال االقتــصادي ألفريقيــا بــني      -    ١٧

        يقيــا،                                                                                             نقــدي أكــرب، كمــا رأينــا يف اجلماعــة االقتــصادية لــدول غــرب أفريقيــا ومجاعــة شــرق أفر 
                                                                                                        إنشاء مناطق جتـارة حـرة تغطـي بلـدان الـسوق املـشتركة لـشرق أفريقيـا واجلنـوب األفريقـي،                     و

                                                                        ً                          ومجاعة شرق أفريقيا، واجلماعة اإلمنائية للجنـوب األفريقـي، وهـذه التجمعـات متثـل معـاً عـدد               
ــاً      ٦٠٠               ســكان يقــارب  ــاً إمجالي                   تريليــون دوالر،  ١        جمموعــه         يقــارب                  ً     ً       ً              مليــون نــسمة وناجتــاً حملي

   .                                                   يف املائة من جمموع سكان الدول األعضاء يف االحتاد األفريقي  ٥٧      سكاهنا       ويشكل 
      ذلـك                    ، كمـا يتـضح                 وتسهيلها                                          تقدم يف ترتيبات توسيع التجارة احلرة         سجل           ويف آسيا،       -    ١٨

                                                                                                     مــن اجلهــود الــيت تبــذهلا رابطــة أمــم جنــوب شــرق آســيا، ومنظمــة التعــاون االقتــصادي آلســيا   
         االتــصال                القــدرة علــى                                       لتنــسيق يف جمــاالت اإلصــالح التنظيمــي و                                واحملــيط اهلــادئ، والراميــة إىل ا

                                                                                                     والسياسات التنافسية وتطـوير املـشاريع الـصغرية واملتوسـطة احلجـم، وإدارة الكـوارث واألمـن                 
ّ    تقــّدم و  .                     الغــذائي يف املنطقــة                                                       تعزيــز التكامــل االقتــصادي اإلقليمــي مــن خــالل    يف           ً      العمــل أيــضاً   

                                                           ة احلرة بني رابطة أمم جنـوب شـرق آسـيا والـصني يف                          نطقة التجار       على م        الرمسي                 إضفاء الطابع   
           ، ومنطقـة      ٢٠١٥                                                 ، وإنشاء اجلماعة االقتصادية اآلسـيوية حبلـول عـام        ٢٠١٠       يناير   /            كانون الثاين 

                                 ، وكـذلك إنـشاء منطقـة جتـارة         ٢٠٢٠      عـام                                                     جتارة حرة لرابطة أمـم جنـوب شـرق آسـيا حبلـول        
                                             ل للتعـاون الـتقين واالقتـصادي املتعـدد                                                                      حرة بني البلدان السبعة األعضاء يف مبادرة خلـيج البنغـا          

 (        القطاعات
 

٨( .   
                            ً                                                              وزادت التجمعات اإلقليمية أيضاً ارتباطاهتا السياسية، ويتجلى ذلـك يف قيـام اجلماعـة                  -    ١٩

                          ذلـك جهـود تعزيـز              ويـشمل                                                                             االقتصادية لدول غـرب أفريقيـا بتأسـيس حمكمـة عـدل تابعـة هلـا،                 

__________ 
  .http://www.bimstec.org/about_bimstec.html     انظر    )٨ (  
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                                                      مثـال آخـر هـو اجلهـد الـذي يبذلـه أعـضاء                .  ة                                                   ذراعها األمين من خالل قواهتـا املـسلحة املتحالفـ         
                      باإلضـافة إىل ذلـك،       .     ٢٠١٥                                           احتـاد سياسـي كامـل حبلـول عـام                         حنـو إقامـة                         مجاعة شرق أفريقيـا     

                       املنظمــات اإلقليميــة       تــدخل         يــزداد  ،     ٢٠١١      عــام      إىل     ٢٠٠٩      عــام                     خــالل الفتــرة مــن         انفــك،      مــا
                                حـرين، واجلماهرييـة العربيـة            ً                                                   عسكرياً يف الرتاعات الداخلية، وذلك يف بلدان مثـل الب                 ً    سياسياً أو 

 (                                                               الليبية، وجنوب السودان، وساحل العاج، والسودان، وهندوراس، واليمن
 

٩( .   
                                                                                          الطلب املتزايـد علـى املبـادرات اإلقليميـة منظمـات التعـاون اإلقليمـي علـى                     شجع     وقد    -    ٢٠

                          علـى وجـه اخلـصوص،        ،                                          ذلـك أولويـة رئيـسية يف أفريقيـا              شـكل        وقـد     .                           تعزيز ترتيباهتا املؤسـسية   
                                                                           الشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا، اليت يقودهـا االحتـاد األفريقـي،                 مؤخرا            أصبحت    ً ثً  حي

                                                                                                 وكالة كاملة األركان تعمل على تسريع بناء القدرات والتنمية املستدامة مـن خـالل شـراكات                
ــددة األطــراف     ــة واملتع ــستويات اإلقليمي ــى امل ــام   .                                                             أساســية عل ــدأت  ،     ٢٠١١         ويف ع ــشراكة       ب             ال

           ني وجمموعـة           األخـصائي                                                        من أجل فعالية التنمية، وذلك حلشد صانعي السياسات و                       منتدى أفريقيا   
                                                                                                   واسعة من أصحاب املصلحة، من أجل حتقيق التنمية املستدامة، واسـتخدام الـتعلم مـن األقـران                 

                      ني، وتعزيـز تنميـة                       أوسـاط األخـصائي                          الـشبكات القائمـة و                  عـن طريـق                             وتبادل املعارف واخلربات    
ــة   ــة املعون ــة التعــاون بــني بلــدان اجلنــوب يف املنطقــة                                 القــدرات، وفعالي  (                                                    وتقوي

 

            علــى نفــس  و   . )١٠
                                                               النكـا، واهلنـد مـع مركـز إدارة الكـوارث يف رابطـة جنـوب                                مت إندونيسيا، وسري   د    ، ق       املنوال

                                                                        ً                                   آسيا للتعاون اإلقليمي املساعدة التقنية من أجل تكييـف املنـهجيات املقبولـة دوليـاً مـع الـسياق                   
   “           ديـسإنفتار  ”                 استخدام نظـام     ب                          ن اآلسيوية األخرى، وذلك                                 النكي بناء على خربة البلدا           السري

) DesInventar (  ويـــستخدم هـــذا النظـــام لالحتفـــاظ بالـــسجالت    .                            ملعلومـــات إدارة الكـــوارث                                                   
   .       األخرية  ٣٠                         النكا على مدى السنوات الـ                                  التارخيية للكوارث اليت حدثت يف سري

                           ، ومشـل ذلـك تعزيزهـا            تعرضة     املـس          ً                                                وجرى أيضاً تعزيز اآلليات األقاليميـة خـالل الفتـرة               -    ٢١
  -                             ت منظمــة الــدول األيبرييــة     كثفــ و  .                                                             بــني بلــدان أمريكــا الالتينيــة ومنطقــة البحــر الكــارييب      مــا

     ً                                                                          بلداً ناطقة باالسبانية والربتغالية يف أمريكـا الالتينيـة والبحـر الكـارييب           ٢٤                      األمريكية املؤلفة من    
                                      ون الثالثـي بـني الـدول األعـضاء                                                                          وأوروبا، جهودها لتشجيع التعاون بني بلـدان اجلنـوب والتعـا          

                                                     األمريكــي الرامــي إىل تعزيــز التعــاون بــني بلــدان   -                    برناجمهــا األيــبريي            عــن طريــق                فيهــا، وذلــك 
__________ 

             التــــدخل يف  و    ؛ http://www.alarabiya.net/articles/2011/03/14/141445.html  :                          التــــدخل يف البحــــرين          انظــــر    )٩ (  
ــيمن -http://www.voanews.com/english/news/middle-east/Protests-in-Yemen-Amid-Regional-Efforts  :            الــــ

to-Mediate-119565559.html التـــــــــــــــــــــــــــــــــــدخل يف ســـــــــــــــــــــــــــــــــــاحل العـــــــــــــــــــــــــــــــــــاج و  ؛                                                                                                                             :  
http://news.xinhuanet.com/english2010/world/2010-12/25/c_13663784.htm  ؛ والتــــــدخل يف اجلماهرييــــــة                                  

  .http://allafrica.com/view/group/main/main/id/00012794.html  :                العربية الليبية

  ) ١٠(   http://www.africa-platform.org/.   
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                                          ويركـز الربنـامج علـى تطـوير نظـم            .     ٢٠١٠         ينـاير    /                                               اجلنوب، والذي بدأ عملـه يف كـانون الثـاين         
                         والـسجالت اإلحـصائية                                                        ، من أجل حتديد املمارسات اجليدة وتوليد البيانات                 وتعزيزه         املعلومات
  ،                                                                   التعـاون بـني بلـدان اجلنـوب والتعـاون الثالثـي يف املنطقـة              عـن                              مزيـد مـن املعلومـات                  بغية إجياد 

   .                   واملساءلة يف هذا اجملال
    ً                       جــزءاً مــن التعــاون بــني        أيــضا                                                           وشــكلت املــشاركة املتزايــدة ملــصارف التنميــة اإلقليميــة     -    ٢٢

                                                        سـيما بـدعمها جلهـود بنـاء القـدرات اإلقليميـة                                                         بلدان اجلنوب على مدى العامني املاضيني، وال        
      فقـد    .                                                                                         وتعزيزها للشراكات بني القطـاعني العـام واخلـاص علـى الـصعيدين األقـاليمي واإلقليمـي          

ّ      شـــّجع                                                                                           كـــل مـــن مـــصرف التنميـــة اآلســـيوي واملـــصرف األورويب لإلنـــشاء والـــتعمري والبنـــك  
                      كنولوجيــا املعلومــات                                                                        اإلســالمي للتنميــة شــراكات ومــشاريع واســعة النطــاق يف جمــاالت مثــل ت

                                                                                                       واالتصاالت، والتأهيـل الـصحي، واملؤسـسات التعليميـة واملهنيـة، وذلـك يف عـدد مـن املنـاطق                    
                    كـذلك قـام كـل        .                                              جنـوب الـصحراء الكـربى وآسـيا الوسـطى                  الواقعة           أفريقيا         بلدان          يف ذلك      مبا

                                                     ّ                                           مــن مــصرف التنميــة اآلســيوي ومــصرف التنميــة األفريقــي بــدور فّعــال يف تــشجيع التجــارة يف
ــا، حيـــث   ــر                     قارتيهمـ ــة    ّ    وفّـ ــيوي للتنميـ ــر      ٢,٨                                 البنـــك اآلسـ ــل املباشـ ــن التمويـ ــون دوالر مـ                                              بليـ
ّ    مــّول                    للــشركات، بينمــا                                                                              مــصرف التنميــة األفريقــي املــصارف التجاريــة واملؤســسات املاليــة        

ّ                                                ذلك مّول مصرف التنمية األفريقي خالل هذه الفتـرة             إىل           باإلضافة    .               بليون دوالر   ١       يقارب     مبا      
   .                   يف مجيع أحناء القارة            ياكل األساسية  اهل    ً          عدداً من برامج 

                                                                          مــصارف التنميــة اإلقليميــة، أصــبحت املــصارف يف االقتــصادات الناشــئة           إىل جانــب و    -    ٢٣
                                                              بـني بلـدان اجلنـوب، وذلـك علـى الـصعيدين اإلقليمـي                      فيمـا        ً                         دوراً أكـرب يف التنميـة                    تؤدي أيـضا  

      َّ                       وقـد مـوَّل مـصرف التـصدير       .                            الربازيـل والـصني واهلنـد               بالنـسبة إىل                          مي كمـا هـو احلـال              األقالي و
  ،     ٢٠١١           ويف عـام      .                                                                          واالسترياد يف الصني تشييد ثالثة من أكرب السدود الكهرمائية يف إكـوادور           

                                             ً                      باليـني دوالر لبلـدان يف أفريقيـا، بينمـا شـطبت ديونـاً                ٥                                      قدمت اهلند تسهيالت ائتمانية قيمتها      
 (           ة بالــديون                                                                مليــون دوالر كجــزء مــن مبــادرة البلــدان الفقــرية املثقلــ    ٢٤   َّ         تقــدَّر بـــ 

  

        وكــذلك    . )١١
                                                                    مصرفها الوطين للتنمية االقتصادية واالجتماعيـة العديـد مـن مـشاريع                عن طريق     َّ             موَّلت الربازيل   

ــد، وال                  اهلياكــل األساســي  ــوري، واهلياكــل                     ة يف البل ــود األحف                                                            ســيما يف جمــاالت اســتخراج الوق
           يف أمريكــا                                            باإلضــافة إىل ذلــك، وقعــت ســبعة بلــدان    .                                           األساســية للنقــل، والــسدود الكهرمائيــة 

           ، وبلغـــت             التـــارخيي                                                   ، كمـــا ذكـــر أعـــاله، ميثـــاق مـــصرف اجلنـــوب     ٢٠٠٩                     الالتينيـــة يف عـــام 
   .                                                          باليني دوالر من األرجنتني، والربازيل، مجهورية فرتويال البوليفارية ٤                   املسامهات األولية فيه 

__________ 
                      شــــركاء التنميــــة                              تعــــاون أفريقيــــا مــــع   :                                                                           انظــــر منــــشورات مكتــــب املستــــشار اخلــــاص لــــشؤون أفريقيــــا     )١١ (  

ــدد ــئني              اجلـــــــ ــورك،    :                 والناشـــــــ ــا، نيويـــــــ ــة أفريقيـــــــ ــارات لتنميـــــــ ــرابط    . (    ٢٠١٠                                                                     خيـــــــ ــر الـــــــ   :                               انظـــــــ
http://www.un.org/africa/osaa/reports/emerging_economies_2009.pdf.(   
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     يـق                    التركيـز وتعم         بزيادة                                                                وبوجه عام، اتسم التعاون بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي              -    ٢٤
       يـسهم                                  جهـود التعـاون اإلقليمـي، و             علـى                       الطـابع املؤسـسي              إضـفاء                                  التفاعل، وال سيما مع تزايد      

                                              أكثـر فعاليـة علـى األصـعدة الثنائيـة                   أقـوى و                 للتعاون بشكل            املناسبة                   هتيئة الظروف     يف         كل ذلك   
   .                  واإلقليمية والعاملية

  
                                              املزيد من التفاعالت القوية بني البلدان النامية   -    جيم   

                                                                        خــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، باإلضــافة إىل الزيــادة يف التجــارة                هنــاك أيــضا،       كــان     -    ٢٥
ً                                                                              ً  تعاون ثنائي بني البلدان النامية يف ما يتعلق بالتمويـل مـن أجـل                 ،                  املشار إليها أعاله             واالستثمار

        الرمســي                  إضــفاء الطــابع                                              واخلــربات، والتواصــل، وبنــاء املؤســسات ويف         املعــارف                    التنميــة، وتبــادل 
   .                 ترتيبات التعاونية ل     على ا
                                       منــو املــساعدة اإلمنائيــة يف مــا بــني              كانــت ســرعة                                           وبالنــسبة للتمويــل مــن أجــل التنميــة،     -    ٢٦

ــسنوات األخــرية   ــامي         أيــضا    در    جتــ و  .            ذات معــىن                                         بلــدان اجلنــوب خــالل ال ــدور املتن                            مالحظــة ال
ــوب،    ــة يف اجلن ــشمل                                للمنظمــات اخلريي ــصناديق االســتئمانية،           وي ــة وال ــك املؤســسات اخلريي                                                        ذل

         ويف عــام   .                                                  مــن اهلبــات ومــن األفــراد األثريــاء والــشركات       متــول                                ومنظمــات اجملتمــع املــدين الــيت 
                                                                                                 ، أفاد تقرير إلدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية التابعة لألمانـة العامـة أن املـساعدة                   ٢٠١٠

                                ومنح، قد ارتفعت بـشكل سـريع        ميسرة           شكل قروض  يف                                      اإلمنائية يف اجلنوب العاملي، اليت تأيت       
               بليـون دوالر      ١٥,٣     إىل     ٢٠٠٦                          باليـني دوالر يف عـام          ٨,٦                                    السنوات األخـرية، وذلـك مـن          يف

                                                                 أن أكرب مقـدمي املـساعدات اإلمنائيـة هـم مجهوريـة فرتويـال                  إىل                  وأشار التقرير     .     ٢٠٠٨        يف عام   
         اسـتأثر                                                                                             البوليفارية، والصني، واململكة العربية السعودية، تليها الوكـاالت العربيـة، واهلنـد، وقـد        

                       التعــاون اإلمنــائي يف      ذلــك                               يف املائــة مــن مجيــع أشــكال   ٧٥     بـــ                              اخلــدمات الثالثــة األوائــل        مقــدمو
 (    ٢٠٠٨    عام

  

١٢( .   
             اسـتهداف                                املـساعدة تلـك تنــزع إىل                                                      تقـدمي املـساعدة املاليـة، أن مبـادرات                   اتضح، يف  و    -    ٢٧

                                                     مــن أجــل تعزيــز الــروابط الــسياسية والتجــارة          وذلــك                                           دول اجلــوار اإلقليميــة أو دون اإلقليميــة  
 (          اجلغــرايف       للقــرب                  ً       مــن حيــث اإلدارة نظــراً         عمومــا                  أكثــر مالءمــة      أهنــا              واالســتثمار، و

  

         ومــن . )١٣
__________ 

                                                                                                            لالطالع على مزيد من املناقشات املوسعة لالجتاهات احلديثة يف جمال املساعدة اإلمنائية بـني بلـدان اجلنـوب،                    )١٢ (  
 Department of Economic and Social Affairs ‘Development Cooperation for the Millennium       انظــر 

Development Goals: Maximizing Results’, 2010,(ST/ESA/326); Park, Kang-Ho, “New Development 

Partners and a Global Development Partnership” in Catalyzing Development: A New Vision for Aid, 

Homi Kharas, Kiji Makino and Woojin Jung eds.,  Brookings Institution Press, 2011, Washington, D.C.   
   .ST/ESA/326     انظر    )١٣ (  
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                                                                                                    األمثلــة علــى هــذا التوجــه الــصندوق املــشترك للتعــاون بــني املكــسيك وشــيلي مــن أجــل متويــل  
  .               ً       يف ارتفاع أيـضاً      ية                                               وجتدر اإلشارة إىل أن ترتيبات التمويل األقاليم        .                          التعاون بني بلدان اجلنوب   

                                                                                    كل من الصني واهلند، على سبيل املثال، برامج تعاون تركز على تقـدمي املـساعدات                    فقد وضع 
                                                                                     ألفريقيا، وقامت الصني بذلك من خالل منتدى التعاون بني الصني وأفريقيا، وتنفذه اهلنـد مـن     
ــامج الكومنولــث اخلــاص ملــساعدة      ــتقين واالقتــصادي وبرن ــامج اهلنــدي للتعــاون ال                                                                                                 خــالل الربن

ــا  (         أفريقي
  

        نــوفمرب  /                                                مــصرف اجلنــوب الــذي أنــشئ يف تــشرين الثــاين         يعمــل            افة لــذلك       باإلضــ   . )١٤
                                                                                      ، على تشجيع متويل التنمية يف ما بني بلدان اجلنوب، وهو هدف حددته جلنة اجلنـوب                    ٢٠٠٩
   .    ٢٠٠٠      يف عام 

                             ادالت التعاونيـة التقنيـة       ملب                                     واخلربات يشكل أولوية أساسية يف ا         ارف                    وال يزال تبادل املع       -    ٢٨
                                                                            وهلذا الغرض كثفت الصني واهلند على سـبيل املثـال روابطهمـا الثنائيـة مـع           .                 بني بلدان اجلنوب  

                                             وأســست الــصني شــبكة التعــاون بــني بلــدان   .                         جنــوب الــصحراء الكــربى          الواقعــة                   بلــدان أفريقيــا 
       شراكات              إقامـة الـ                                                                                 اجلنوب لتسهيل تبادل املعلومات وإجراء األحباث املشتركة والتبـادل الـتقين و           

ــني  ــام واخلــ       ب ــة                              القطــاعني الع ــة الكهرمائي ــوير الطاق ــة لتط ــات التطبيقي                                                                          اص يف جمــال التكنولوجي
ّ    يــّسر  وي  .                                                                        الــصغرية، والغــاز احليــوي والطاقــة الشمــسية مــع دول ناميــة أخــرى                     مــشروع الــشبكة  

                                                                                                           اإللكترونية لعموم أفريقيا الذي نفذته اهلند نقل املعلومات الطبيـة بـني اهلنـد والبلـدان األعـضاء                  
                 وشــاركت بلــدان   .  ُ      ُبعــد    مــن          ستــشارات  ال          تــداول وا  لل        جلــسات              عــن طريــق                    يف االحتــاد األفريقــي 

                                                                                           ها إندونيــسيا، والربازيــل، وتايلنــد، وتركيــا، وتــونس، والــسلفادور، وســنغافورة،           منــ         ناميــة، 
                                           فرص تدريبية يف قطاعـات متنوعـة ملـواطين          إتاحة                                            وشيلي، والصني، وماليزيا، ومصر، واهلند يف       

            تكنولوجيــا       جمــال                       نــد يف نــشر خربهتــا يف           ونــشطت اهل  .                                       دول أخــرى أعــضاء يف اجلنــوب العــاملي 
                                        مـن البلـدان الناميـة األخـرى،                 أخـصائي    ٥     ٠٠٠                           ت تدريبية سنوية لنحـو          دورا      توفري   ب         الربجميات  

                                                                                      وذلك يف جماالت مثل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، واالتصاالت الـسلكية والالسـلكية،            
                     وقامـت قطـر بـدور      .            ة املتجـددة           والطاقـ        الريفية       تنمية    ال               توسطة احلجم، و    امل             ات الصغرية و       الشرك و

                                                                                                           قيادي يف تـشجيع التعـاون بـني بلـدان اجلنـوب يف قطـاعي الـنفط والغـاز، حيـث مجعـت ممثلـي                         
    ً                                                                                              بلداً من أفريقيا وآسيا والشرق األوسط وأمريكا الالتينيـة وكـذلك مـن املنظمـات الدوليـة                    ٤٢

   .                                     ّ                لتقاسم وتبادل اخلربات يف جمال اإلدارة الفّعالة للهيدروكربون
__________ 

                                             الصيين للتنمية وذلك لدعم الشركات الصينية        -                                                            أنشأ منتدى التعاون بني الصني وأفريقيا الصندوق األفريقي          )١٤ (  
                                               باليـني دوالر واعتمـادات جتاريـة بقيمـة           ٣                         ً                                            ثمر يف أفريقيـا، وقـدم قروضـاً تفـضيلية تـصل قيمتـها إىل                          اليت تـست  

                  هياكــل أساســية    َّ                     ، موَّلــت الــصني مــشاريع     ٢٠١٠         ويف عــام   .     ٢٠٠٩     إىل     ٢٠٠٧                       دوالر يف الفتــرة مــن       ليــوين ب
  .                 بليـون دوالر      ٦,٩  ١٢                                                                                                        مقابل احلـصول علـى املـوارد الطبيعيـة ووصـلت قيمـة جتارهتـا الثنائيـة مـع أفريقيـا إىل                       

                 بليـون دوالر يف   ٢     ً      ً                                      بلداً ناميـاً، مقدمـة مـا يزيـد علـى                ١٥٦        مبساعدة        اهلند           قامت       ١٩٦٤           يف عام      ئه          ومنذ إنشا 
  .   نية ق               جمال املساعدة الت
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      فقـد    .                                     املبـادرات بـني بلـدان اجلنـوب                   تركز عليـه                                     د أصبح بناء املؤسسات حمورا آخر        ق و  -    ٢٩
  .                  بلــدان اجلنــوب يف                     يف بنــاء املؤســسات               الفتــة للنظــر                          تركيــا واهلنــد إســهامات    و           الربازيــل      قــدمت

      مثـل                          من املؤسسات الوطنيـة        عدد              دولية مع        إمنائية       أنشطة        تنسق                                 وظلت وكالة التعاون الربازيلية   
                                                   تنفيذ مـشاريع ذات أثـر هيكلـي يف جمـايل الزراعـة              من أجل                   لزراعية الربازيلية                مؤسسة البحوث ا  

                    يهـدف إىل زيـادة                    مـايل الـذي      يف   ٤  -       القطن               أيضا مشروع          الربازيل       ودعمت  .               واألمن الغذائي 
                            معهـد الـسنغال للبحـوث         ،              يف الـسنغال          تـدعم          بينما     ،              وحتسني نوعيته                              إنتاج القطن يف ذلك البلد    

ــة ــه مــن    يف            الزراعي ــا يبذل ــاج األرز باالســتعانة              جهــود                  م ــسية إلنت ــادة اجلــودة والقــدرة التناف                                                                    لزي
               دعمـت اهلنـد       ،            وأفريقيـا                     قمة منتدى اهلنـد           مؤمتر            ومن خالل   .       البحوث          ملؤسسة        التقنية        باخلربات  

                لتكنولوجيـا             وأفريقيـا                  ومعهـد اهلنـد        ،                                      للتجـارة اخلارجيـة يف أوغنـدا                 وأفريقيـا                    معهـد اهلنـد       :     إنشاء
             للتعلــيم         أفريقيــا                                        للمــاس يف بوتــسوانا ومعهــد اهلنــد و           وأفريقيــا         اهلنــد                            املعلومــات يف غانــا ومعهــد

                             الدوليـة والتعـاون عـدد                 للتنميـة                       الوكالـة التركيـة                وقـد زادت    .                              والتخطيط واإلدارة يف بوروندي   
                                           عـرب آسـيا الوسـطى والقوقـاز والبلقـان        ،             بلدا ناميا  ٢٣   يف         مكتبا      ٢٦                          مكاتب تنسيق براجمها إىل     

                                        جنـوب الـصحراء الكـربى هبـدف النـهوض                الواقعـة               أفريقيـا        بلدان                          والشرق األوسط ومؤخرا يف   
           والـربامج    ،                                                                                  وبناء القدرات وتنميـة املـوارد البـشرية والتعلـيم والـنظم الـصحية                 ات،             بتنمية املؤسس 

   .                         وحفظ البيئة ونشر املعلومات  ،        الزراعة       حتركها                         الثقافية واالقتصادات اليت
                     الطـابع الرمسـي                     زيـادة إضـفاء         حنـو       اه           ظـل االجتـ      ،             املاضـية       خلمـس           السنوات ا      مدى   ى   وعل  -    ٣٠

  ،          اإلقليمــي                   خطــط التكامــل          مــن عــدد                ويتــضح هــذا  .                              يتنــامى يف البلــدان الناميــة                  علــى املعاهــدات
                           شارك فيها تركيا وجنـوب      ت     اليت و                              والقارات وفيما بني القارات                  بني البلدان           احملافل   من       وكذلك  

                                          القمـة الثـاين ألفريقيـا وأمريكـا                   ويف مـؤمتر     .                                    واهلنـد مـع البلـدان األفريقيـة                             أفريقيا والصني ومصر  
                          الوفـود مـن كلتـا            رسـت  أ   ،      ٢٠٠٩          يف عـام                   البوليفاريـة          فرتويـال                   عقد يف مجهوريـة         الذي         اجلنوبية

                                                                                                      القــارتني أساســا للتعــاون االقتــصادي وأصــدرت اتفاقــا يتــضمن التزامــات بتعزيــز التعــاون بــني   
    .                 والطاقة والتعدين                              بلدان اجلنوب يف قطاعات التجارة

                               يؤهلـها لتبـادل خرباهتـا             أفـضل                     هي اآلن يف وضع            العاملي     نوب  اجل               ن البلدان يف            ونظرا أل   -    ٣١
                                       آليـات مؤسـسية مهنيـة عاليـة                     عـن طريـق                            يف قطاعات إمنائية حمددة                                     مع غريها من البلدان النامية    

                    تفاوتــات القــدرات                        احلقيقيــة واحلــد مــن            الــشراكات              هــو تعزيــز          البــاقي          التحــدي       يظــل            التنظــيم،
               العالقـات بـني                       األطـراف األضـعف يف         علـى         تعـود        الـيت            الفوائـد          تقليـل    ا           مـن شـأهن                   التفاوضية اليت 
   .           بلدان اجلنوب
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      أقوى       ثالثية        شراكات  -    دال   
                                                إنـشاء آليـات مؤسـسية أقـوى لتعزيـز               ٢٠١١           إىل عـام          ٢٠٠٩       عـام        من             شهدت الفترة   -    ٣٢

       وقــد   .         اجلنــوب      أحنــاء                األقــران يف كــل                                                              الــشراكات، وتبــادل املعــارف والتكنولوجيــا والــتعلم مــن
ــ            والتعــاون                        بــني بلــدان اجلنــوب            التعــاون         طرائــق                          مــن أصــحاب املــصلحة                 جمموعــة متنوعــة   ت     تبن

               بـني الـشمال               التعـاون            واكتمـال               املـساعدة         إيـصال               والفعالية يف                                  الثالثي من أجل ضمان الشمول    
    .       واجلنوب

      فقـد     ،                                فيمـا بـني بلـدان اجلنـوب                  التنميـة         أمهيـة           بتزايـد          النمـو                                 واعترافا من الدول املتقدمة     -    ٣٣
         علـى    ٠   ٢٠١          عـام    ويف  .                                              للتعاون بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثـي                             شدت مزيدا من الدعم    ح

                    التنميـة وسـلطت           بـشأن                 تعددة السنوات   امل                                   أصدرت جمموعة العشرين خطة عملها         ،             سبيل املثال 
             وابتكاريــة                         باعتبارمهــا أدوات هامــة                                                                   الــضوء علــى التعــاون بــني بلــدان اجلنــوب والتعــاون الثالثــي

 (                                                              مــات وحــشد املــوارد احملليــة مــن أجــل التنميــة املــستدامة               لتبــادل املعلو
  

                 وأصــدرت جمموعــة    . )١٥
  ،                                               تقلبـات أسـعار املـواد الغذائيـة والزراعـة              تتعلـق ب            خطة عمل ،    ٢٠١١      يونيه  /           ، يف حزيران   ٢٠ ـ   ال

                          الـشراكة اجلديـدة مـن                     حتـت رعايـة                                بإنـشاء وكالـة إمنائيـة                         االحتاد األفريقـي         بقرار   ا      فيه        واعترفت
         وتـشجيع                            إىل املـدخالت الزراعيـة                               صول املـزارعني األفارقـة          فرص ح       تحسني   ل                     أجل تنمية أفريقيا    

          باإلضـافة     ،                                              تعـود بـالنفع املتبـادل علـى األطـراف          و       منصفة      تكون                    لتجارة الزراعية  ل            اتفاقات      إبرام
 (                                              حتسني القدرات الزراعية للبلدان األفريقيـة        إىل

  

                             جلنـة املـساعدة اإلمنائيـة              أيـضا                   وقـد اهتمـت     . )١٦
                                                                                        عاون والتنمية يف امليدان االقتصادي اهتماما بالغا بالتعـاون بـني بلـدان اجلنـوب                                  التابعة ملنظمة الت  
                                 بالتعــاون بــني بلــدان اجلنــوب            املعنيــة         عملــها                    يف أعمــال فرقــة       يــشاهد      كمــا   ،                    والتعــاون الثالثــي

                        التعــاون بــني بلــدان   ب          املتعلــق                                     بتنظــيم احلــدث الرفيــع املــستوى      ٢٠١٠        مــارس /      آذار يف           وقيامهــا
                                                                  الـذي عقـد يف إطـار التحـضري للمنتـدى الرفيـع املـستوى                  ،                  رات يف بوغوتـا                        اجلنوب وتنمية القـد   

   .    ٢٠١١                                بوسان جبمهورية كوريا يف أواخر عام    يف       سيعقد      الذي                            الرابع املعين بفعالية املعونة
ــة       -    ٣٤ ــشراكات الثالثي ــى ال ــد االهتمــام والطلــب عل ــع تزاي ــة مــن                                                                  وم ــة                  النابع ــدان النامي                      البل
   ،                   بــصورة متزايــدة ،                             الوكــاالت املاحنــة التقليديـة          تعتمـد           د ســواء         علـى حــ         النمــو           املتقدمــة           البلـدان   و

  .           ابتكاريـة                  متويـل مـشترك                                                                                     أسلوب التعاون الثالثي لزيادة أثر مـشاريع التنميـة مـن خـالل بـرامج              
                                                                                              دراسة أجريت بدعم من الوكالة اليابانية للتعاون الدويل، والوحـدة اخلاصـة للتعـاون                   كشفت و

  ،                                 تغطي وجهات نظر اجلهات املاحنـة      و         اإلمنائي،              األمم املتحدة           لربنامج                  اجلنوب التابعة            بني بلدان 
__________ 

  .http://www.g20.org/Documents2010/11/seoulsummit_annexes.pdf                  نظر إعالن قمة سول،  ا   )١٥ (  

ــر    )١٦ (   -http://www.nepad.org/ceo039s-office/news/2337/aunepad-declaration-about-g20-action-plan-food            انظـــــ

price-volatility-and-agricul.  
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            الدوليـــة            التنميـــة                                                     عـــن الفوائـــد واحلـــوافز الـــيت تـــدفع وكـــاالت                                     والبلـــدان احملوريـــة واملـــستفيدة،
   .                          إىل اعتماد املنهجيات الثالثية        العاملي     شمال   ال                           واملنظمات املتعددة األطراف يف

ــام   -    ٣٥ ــشفافية يف إطــار                      عــن درجــة أكــرب                     كــشفت الدراســة   ،               وبوجــه ع ــساءلة وال ــن امل                                         م
ــة ــة     .                    التفــاعالت الثالثي ــ                            وقــدرت البلــدان احملوري                               اجلهــات املاحنــة واملنظمــات                املقــدم مــن   دعم    ال
  ،                                        وتعزيــز األطــر الــسياساتية واملؤســسية  ،          التقنيــة                   تطــوير القــدرات             مــن قبيــل                    الدوليــة يف جمــاالت

                          وباإلضـافة إىل ذلـك      .           ومسعتـها                                                  يف جمال التعاون الدويل مما يعزز مـصداقيتها              املعارف         واكتساب  
                                                                                                   الحظت البلدان املستفيدة مزايا وجود وسيط لتسهيل تبادل املعلومـات والـشراكة مـع البلـدان                

  ،                  هــذا التعــاون               وتوســيع نطــاق                    البلــدان احملوريــة              املقــدم مــن                              وزيــادة مــصداقية التعــاون  ؛         احملوريــة
ــوفري املرافــق واملعــدات         ويــشمل                     ت اجلهــات املاحنــة             وقــد الحظــ  .        املــاحنني             مــن جانــب   ،                                ذلــك ت

               وكـذلك مـن                                ذاهتا مـن خـربة ودرايـة                               لدى البلدان النامية      مما          االستفادة       مزايا                   واملنظمات الدولية 
                  ســلطت الدراســة و   .           الثالثيــة           الترتيبــات         يف إطــار           احملوريــة           البلــدان             املقدمــة إىل            املــساعدات         زيــادة
                    ترات بــشأن تنــسيق                                       يف ارتفــاع تكــاليف املعــامالت والتــو              املتمثلــة        املــشاكل       علــى       أيــضا          الــضوء

        رأوا أن                                      األطــراف الــذين مشلتــهم الدراســة               إىل أن معظــم                   يف نفــس الوقــت      مــشرية  ،           الــسياسات
 (                                       املتأتية من التعاون الثالثي تفوق السلبيات         الفوائد

  

١٧( .     
   :                      التعـاون الثالثـي                         عـن طريـق أنـشطة                                 أكرب قدر مـن الـدعم         ى    تتلق     اليت       اجملاالت       وتشمل  -    ٣٦

         املعــارف           وتبــادل                                                   ة الفعالــة للتعــاون فيمــا بــني بلــدان اجلنــوب                            القــدرات مــن أجــل اإلدار       تطــوير
    .                                           املعلومات وتنفيذ الربامج فيما بني بلدان اجلنوب و

ــا    ويف  -    ٣٧ ــدعم إىل وكــاالت      ،            القــدرات        بتطــوير         يتعلــق      م                                                    تركــزت اجلهــود علــى تقــدمي ال
                مانـة العامـة    أل ا            ويف تقريـر      .                               جمال إرساء املمارسـات اجليـدة        يف       اجلنوب       بلدان                      التعاون اإلمنائي يف  
           الـواردة                   حتليل البيانـات       كشف   ،                              التعاون بني بلدان اجلنوب         عن     ٢٠١٠      لعام                     األيبريية األمريكية   

                              يقـرب مـن نـصف مـشاريع                  أن مـا                           يف أمريكا الالتينيـة         ٢٠٠٩                              مشاريع التعاون الثالثي عام         من
        بينمـا    ،  )           يف املائـة   ٢٢ (             واالجتماعيـة    )            يف املائـة   ٣٠ (                     األنـشطة االقتـصادية          علـى    ت             التعاون تركز 

ــاء القــدرات املؤســسية للــهيئات العامــة واجملتمــع املــدين و            جمــال يف               النــصف اآلخــر        تركــز    يف                                                                   بن
 (      البيئة

  

                                    لربنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي يف                         هو األساس يف مشروع         احلكومية              وبناء القدرات    . )١٨
   طة          الـشر          عمـل          سياسـات          تعزيـز                اهلـدف منـه                       املتحدة األمريكيـة                                 أفغانستان حتت رعاية الواليات   

__________ 
                                 تعزيـز التعـاون فيمـا بـني         ”                                                                                        انظر الوحدة اخلاصة للتعاون بني بلدان اجلنوب، برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي،                   )١٧ (  

    سات                             القائمة يف الـسياسات واملؤسـ                                    دراسة الوضع احلايل واملمارسات اجليدة    :                               بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي   
   ).http://ssc.undp.org  :     انظر   (    ٢٠٠٩  ،  “                                                   وعمليات التعاون فيما بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي

                                                           التعــاون بــني بلــدان اجلنــوب يف املنطقــة األيبرييــة           عــن                                                    تقريــر األمانــة العامــة األيبرييــة األمريكيــة      ”        انظــر،    )١٨ (  
   . )www.segib.org  :     انظر ( :    ٢٠١٠      نوفمرب  /     الثاين      تشرين    ، “        األمريكية
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         لـضباط            تدريبيـة       دورة          ، علـى            زال قائما              الذي ما   ،         املشروع       وينطوي  .           الدميقراطية               وفقا للمبادئ   
                علــى أنــشطة           الــدورة            حيــث تركــز           يف نيبــال                          التفاعــل مــع نظــرائهم                     األفغــان مــن خــالل          الــشرطة
      وقــد    .      لــه                  اجلنــساين والتــصدي              نــع العنــف                     مــا يتعلــق منــها مب                            داخــل اجملتمعــات وخاصــة        الــشرطة

         تطـوير                                                               الوكالة اليابانية للتعاون الدويل على قضايا مـن قبيـل            ك   ،                احنة التقليدية                ركزت اجلهات امل  
                                              حيـث تعاونـت مـع التحـالف مـن أجـل               ،                                                      القدرات يف جمال األمن الغذائي واحلماية االجتماعيـة       

                                  بني رابطـة أمـم جنـوب شـرق                   الصناعية         العالقات       ملشروع       الدعم       وقدمت                      تنمية األرز األفريقي  
         األشـخاص         متكـني                يـشجع علـى               إقليمـي         مركـز           وإنـشاء    ،               واليابـان         دوليـة                         ومنظمـة العمـل ال         آسيا

                           مــن أجــل تبــادل أفــضل                          بــني بلــدان اجلنــوب         التقاســم                                          ذوي اإلعاقــة عــن طريــق االســتفادة مــن  
   .        املمارسات

                 املعلومـات مـن             تبـادل    يف       خـاص         بوجـه          الـدويل            للتعـاون                   الوكالة األملانية         اشتركت     وقد  -    ٣٨
                                      املــستفادة يف جمــال اإلدارة البيئيــة             الــدروس          بتبــادل   ين     املعــ          املــشروع         ودعمــت  ،                 أجــل التنميــة 

         منـه يف             اسـتفيد             والـذي   ،        املكـسيك          حكومـة               مـن جانـب             الـصلبة              بالنفايـات                     واملمارسات املتعلقة 
           واتيمـاال  غ    و                               الدومينيكيـة والـسلفادور            مهوريـة               إكـوادور واجل     يف                    يف جمـال البيئـة                    تدريب العاملني 

                    مـن أجـل تيـسري         ،          جريوسـول          وشـبكة    ،                     لنفايـات الـصلبة    ل                    أمريكا الالتينيـة         بوابة       إنشاء     عنه      ونتج
                  أعطـت الوكالـة     و   . )  ١٨ (        املنطقـة               لنفايـات يف                                   املتعلقة بـاإلدارة املتكاملـة ل              واملوارد          املعلومات       تبادل
         ميـدان    يف                             مـا تبذلـه مـن جهـود              رف يف  ا               لتبـادل املعـ                                                    سبانية للتعـاون اإلمنـائي الـدويل األولويـة          اإل

        بـني                                والتعـاون احلكـومي الـدويل            لحوار           من تيسري ل   و         متويل        ذلك من                    الثالثي كما يتضح           التعاون
   “                                             الحتـاد األورويب يف سـياق فعاليـة املعونـة          ل                     التعـاون الثالثـي    ”                 ذلـك اجتمـاع              ويـشمل      ،       املاحنني
   .    ٢٠١٠     مارس  /            مدريد يف آذار  يف      عقد      الذي
  ل                   سـواء مـن خـال        ،                                                 حمور التركيز األساسي بالنسبة للبلدان املاحنـة         ع ي ر ا                 ويبقى تنفيذ املش    -    ٣٩

                         اسـبانيا مـع تـشيلي                        كـاليت أنـشأهتا      ،                                                                        إنشاء صـناديق التعـاون املـشترك مـن أجـل التعـاون الثالثـي              
     اليت      كـ                                                          أو مـن خـالل تنفيـذ مـشاريع املـساعدة التقنيـة               ،               مع شـيلي         أملانيا                      األرجنتني واليت بدأهتا     و

  .        الـدويل                         اليابانيـة للتعـاون               والوكالـة          الـدويل            للتعـاون            األملانيـة            الوكالـة               مـن قبيـل            شركاء        يدعمها
ــد ــة         ســاعدت       وق ــة           الوكال ــاون             الياباني ــدة            للتع ــدويل، بوصــفها رائ ــدان        يف هــذا                             ال ــا        املي ــدر         ، م        يق
                 داخــل اليابــان     ١٥  ـ                 مكاتبــها الــ           عــن طريــق                                          مــن املــشاركني مــن مجيــع أحنــاء العــامل    ١٢    ٠٠٠ ـ    بــ

            والتــدريب           الكــوارث      نــع مل     دعم         بــني الــ          تتــراوح            برنــامج ١     ٣٠٠           مــن خــالل         وذلــك  ،          وخارجهــا
 (        االستثمار و        التجارة       تيسري و       لصحية         الرعاية ا     على

  

١٩( .   
  

__________ 
   .http://www.jica.go.jp/english/news/field/2011/201110426_01.html  :     انظر   )١٩ (  
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                     منظومة األمم املتحدة     من      املقدم       املعزز        الدعم  -   ا    ثالث  
                                    التزامها الراسـخ باملبـادرات         تظهر                  الدول األعضاء             ما انفكت    ،          املستعرضة             خالل الفترة     -    ٤٠

                                  مـن أجـل التحفيـز الفعـال                                              جهـاز األمـم املتحـدة اإلمنـائي                        وتوجـه بوضـوح      ،                    بني بلدان اجلنـوب   
           واســتجابة   ،                                                 ومتــشيا مــع اجتاهــات فتــرة الــسنتني الــسابقة   .                اجلنــوب ودعمــه         بلــدان              تعــاون بــني  لل

                 دعـم التعـاون                 مـن أجـل          جهوده        اإلمنائي        املتحدة      األمم      جهاز     صعد   ،                         لتوجيهات الدول األعضاء  
                       بــني بلــدان اجلنــوب            التعــاون         تعمــيم         زيــادة  :                                  وتعزيــزه عــن طريــق مــا يلــي                        بــني بلــدان اجلنــوب 

        ومـنح    ،         التعـاون         لـذلك                  ت اسـتراتيجية           شـراك          وإقامـة    ،           للمنظمـة                  الـسياساتية         بـاألطر          يتعلـق    ما  يف
        توسـطة    امل و        األجـل            طويلـة     ال           التخطـيط        أدوات              التركيـز يف                          اجلنـوب أولويـة يف                 بني بلـدان           التعاون
           مراكـز           وإنـشاء                                ذلـك الربجمـة املـشتركة،               ويـشمل    ،           وتنـسيقا                  أكثـر متاسـكا            هنـج         واعتماد       األجل،
         تبـادل        حتـسني        أجـل       مـن    ،                             الطـابع الرمسـي عليهـا        اء  ضف إ    أو     ،    عاملي         اجلنوب ال        بلدان        تقودها      تفوق

   .     اجلنوب       بلدان    بني         التعاون       ألغراض        املوارد     حلشد          ابتكارية      جهود     بذل و  ،      احللول و          املعلومات
  ،                                             التزامها بالتعـاون بـني بلـدان اجلنـوب           ،                     خالل الفترة نفسها    ،                    وأكدت الدول األعضاء    -    ٤١

                                  اهليئـات احلكوميـة الدوليـة                   عـن طريـق                      تعـددة األطـراف                      للعمليـات امل                     املزيد من التوجيه         وقدمت  
ــ   أن                 وجتــدر مالحظــة   .          الرئيــسية                                 يف تقــدمي التوجيــه الــسياسي   ا        اســتمرت           والــصني  ٧٧  ـ             جمموعــة ال

ــدان اجلنــوب    ــادة النقــاش حــول هــذا املوضــوع يف   ب                                 للتعــاون بــني بل ــا مــن                                             قي                              كــل مــؤمتر تقريب
ــسية  ــؤمترات الرئي ــم                       امل ــة        داخــل          املتحــدة        لألم ــ          اجلمعي ــصادي واالجتمــاعي          واجمللــس   ة       العام                          االقت

                       التعـاون مـن هـذا                                   املطلوب منـها مـن أجـل              والدعم                                          التشديد على أمهية منظومة األمم املتحدة       وب
       علـى              وبالتـشديد       ٢٠٠٨       عـام       يف      بـدأ          الذي    ،                                  منهاج العمل لتنمية بلدان اجلنوب             إطار          القبيل يف 

           الـصادرين                           الـوزاريني للمجموعـة        اإلعالنني   يف            الواردة      اجلنوب       بلدان    بني         للتعاون        العامة   ئ     املباد
ــامي يف ــوة قياديــة                    والــصني أيــضا    ٧٧  ـ                       أظهــرت جمموعــة الــ   و  .     ٢٠١٠    و     ٢٠٠٩          ع       عــام   يف                 ق

                                          مــن أجــل التعــاون بــني بلــدان اجلنــوب                              العمــل املتعــددة الــسنوات       خطــة       وضــع        دعــم    يف    ٢٠١٠
        ختتـام          فـإن ا     ،                       وباإلضـافة إىل ذلـك       .                      واملوافقـة عليهـا     ،                      مـن أجـل التنميـة                              بشأن التنوع البيولوجي  

                                                                                                اجلولة الثالثة من املفاوضات بشأن اتفاق النظام العاملي لألفضليات التجارية بني البلـدان الناميـة       
                                        حتـت رعايـة مـؤمتر األمـم املتحـدة             ،           الربازيـل    ،                      يف سـاو بـاولو         ٢٠١٠         ديـسمرب  /           كانون األول    يف  

                زيـز التجـارة              والصني بتع  ٧٧    الـ            جانب جمموعة     من        الراسخ         لاللتزام         ثال آخر مل  ،                  للتجارة والتنمية 
                 األمــم املتحــدة   يف                                عــن التــزام الــدول األعــضاء           بوضــوح               ، مــرة أخــرى،       وأعــرب   .              بــني أعــضائها

ــاع ــ ُ ُن          باتب ــد اجتماعهــا    ُ ُه ــة عن ــدان اجلنــوب يف التنمي ــ      ٢٠٠٩       عــام                                                 ج بل       ألمــم  ا              نريويب يف مــؤمتر    ب
   “         اخلتاميـة         نـريويب          وثيقـة  ”         وتقـدم    .                                                                    املتحدة الرفيع املـستوى املعـين بالتعـاون بـني بلـدان اجلنـوب             

      ٢٠٠٩         ديـسمرب  /    األول         كـانون     ٢١                                  اجلمعيـة العامـة الحقـا يف                أيـدهتا       واليت                       الصادرة عن املؤمتر،  
ــا ــة      ٢٢٢ /  ٦٤            يف قراره ــادئ واألهــداف العام ــة واضــحة مــن املب ــدان                                                          ، جمموع ــني بل ــاون ب                          للتع
                                                                              القضايا واجملاالت ذات األولوية اليت حتتاج إىل دعـم مـن جانـب اجملتمـع                           باإلضافة إىل    ،       اجلنوب
   .                       جهاز األمم املتحدة اإلمنائي               وال سيما هيئات   ،     الدويل
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                                                                                                ومن حيـث تعمـيم مـسألة التعـاون فيمـا بـني بلـدان اجلنـوب مـن خـالل أطـر الـسياسة                      -    ٤٢  
      ٢٠٠٨       عـام    ل      هـا     قرار   يف                                                   جلنـة الـسياسات التابعـة لألمـني العـام                دعت                    وأدوات التخطيط،             العامة  

                       لتعـاون فيمـا بـني       ل   ا            لتعزيز دعمه              ملموسة                اعتماد تدابري     إىل                                     هيئات جهاز األمم املتحدة اإلمنائي      
ــ                                     األمــم املتحــدة القــوي بالتعــاون                     تأكيــد التــزام       علــى                    كبــار املــسؤولني  ت                      بلــدان اجلنــوب، وحث

                   لتحقيـق األهـداف            حامسـة       ً  أداةً                                                                      بني بلدان اجلنـوب يف املنتـديات احلكوميـة الدوليـة بوصـفه                   فيما
                           وعقـد اجمللـس االقتـصادي          .                        تفـق عليهـا دوليـا                                                              اإلمنائية لأللفيـة وغريهـا مـن األهـداف اإلمنائيـة امل           

                               التنفيــذيني للجــان اإلقليميــة        ً                  ، لقــاًء مــع األمنــاء     ٢٠٠٨                                        واالجتمــاعي يف دورتــه املوضــوعية لعــام 
  .  “       اجلنـوب                                     للتعـاون فيمـا بـني بلـدان                   أساسـية        ً    دعامـةً    ”                              مؤكدا أمهيتـها باعتبارهـا                    لألمم املتحدة   

                    وبراجمهــا ووكاالهتــا                       ديق األمــم املتحــدة                                                          وعــالوة علــى ذلــك دعــت وثيقــة نــريويب اخلتاميــة صــنا 
                              التعـاون فيمـا بـني بلـدان                                                                                 املتخصصة إىل اختاذ تدابري ملموسة من أجل تعمـيم الـدعم املقـدم إىل               

                     اإلقليميـة ومراكـز                                                   إقامـة روابـط أوثـق بـني اللجـان                    ت علـى                                      اجلنوب والتعـاون الثالثـي، وشـجع      
 (  ية                    اإلقليمية ودون اإلقليم                           التفوق والتجمعات االقتصادية 

  

٢٠( .   
                             ، قـام عـدد أكـرب مـن                أعاله        املذكورة                    العامة والتوجيهات                                 ونتيجة العتماد أطر السياسة         -    ٤٣  

                              التعــاون فيمــا بــني بلــدان               أدمــج فيهــا                                                  منظومــة األمــم املتحــدة بوضــع أدوات للتخطــيط            أعــضاء 
                                                                                                   وتنعكس هذه الظاهرة املتناميـة يف إدراج التعـاون فيمـا بـني بلـدان اجلنـوب والتعـاون                      .      اجلنوب
     ً                           مـؤخراً هيئـات منظومـة األمـم           أعدهتا                      خطة متوسطة األجل      ١٧      و  ً اً       سنوي  ً اً        تقرير   ١٥         يف            الثالثي  

-    ٢٠٠٨                                                                                       برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي يف خطتـه االسـتراتيجية عـن الفتـرة                     ربز  وي  .  ) ٣ (      املتحدة  
  ىل        هتـدف إ                                                                                          ، التعاون فيمـا بـني بلـدان اجلنـوب باعتبـاره واحـدا مـن هنجـه الرئيـسية الـيت                 ٢٠١٢

                   أشار تقرير صـدر                         باإلضافة إىل ذلك،      .                                                            ضمان فعالية التنمية يف تنفيذ براجمها القطرية واإلقليمية       
                    بـرامج أو مـشاريع                    النظـام املوحـد                  عظـم منظمـات    مل                                  عن وحدة التفتيش املـشتركة إىل أن         ً  مؤخراً  

                                             بلــدان اجلنــوب يف املقــر وعلــى الــصعيدين                         التعــاون فيمــا بــني                                   جــرى حتديــدها باعتبارهــا تــدعم 
                                                 والزراعــة، ومنظمــة العمــل الدوليــة، ومركــز                                                       اإلقليمــي والقطــري مبــا يف ذلــك منظمــة األغذيــة  

                          وبرنــامج األمــم املتحــدة   )           األونكتــاد (                     للتجــارة والتنميــة                                               التجــارة الدوليــة ومــؤمتر األمــم املتحــدة 
   دة                         وصـندوق األمـم املتحـ       )           اليونـسكو  (                      والعلـم والثقافـة                                                   اإلمنائي، ومنظمة األمم املتحـدة للتربيـة        

                    ، ومنظمـة األمـم      )                      موئل األمـم املتحـدة     (                     للمستوطنات البشرية                                     للسكان، وبرنامج األمم املتحدة     
           ، ومكتـب    )          اليونيـدو  (                                                   ومنظمـة األمـم املتحـدة للتنميـة الـصناعية                ،   )         اليونيسيف (                 املتحدة للطفولة   

        بلـدان                                                                              باملخـدرات واجلرميـة، وبرنـامج األغذيـة العـاملي، ومنظمـة الـصحة لل                                    األمم املتحدة املعين    
                                                         ويشكل التعاون فيما بـني بلـدان اجلنـوب يف منظمـات             .                      ملنظمة الصحة العاملية                       األمريكية التابعة   

__________ 
   .   ) و (   و  )  أ (    ٢١    تان    فقر  ال     رفق،   امل  ،    ٢٢٢ /  ٦٤     قرار   ال   )٢٠ (  
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                                                                                              مــن بــرامج التعــاون الــتقين العاديــة، كمــا هــو احلــال يف الوكالــة الدوليــة للطاقــة                    أخــرى جــزءا 
         املتحــدة                                                                            الطــريان املــدين الــدويل، واملنظمــة البحريــة الدوليــة، وبرنــامج األمــم                        الذريــة، ومنظمــة 

   . )  ١٨ (                                                            واملنظمة العاملية للملكية الفكرية واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية          للبيئة، 
            وإجراءاهتــا                                                                   فــرادى الوكــاالت والــصناديق والــربامج الــيت تــضع سياســاهتا             إىل جانــب  و    -    ٤٤  

             ككـل علـى                                                                                                    اخلاصة هبا حول التعاون فيمـا بـني بلـدان اجلنـوب، تعمـل منظومـة األمـم املتحـدة                     
        ويتـضح      .                                                                                       تكاملة للتنمية مـن أجـل إدمـاج هنـج التعـاون فيمـا بـني بلـدان اجلنـوب                     امل     نهج    ال       تعزيز

       األمـم          ألفرقـة              التوجيهيـة              األمم املتحدة       مبادئ                                     التعاون فيما بني بلدان اجلنوب يف              إدراج          هذا يف   
          املتحـدة                                      وحدة، ويف عملية إطـار عمـل األمـم      امل      قطرية   ال        تقييمات   ال                    القطرية حول إعداد             املتحدة  

         املنفـذة                                                             إدمـاج التعـاون فيمـا بـني بلـدان اجلنـوب يف الـربامج                   اليت هتدف إىل                    للمساعدة اإلمنائية،  
ــصعيدين اإلقليمــي والقطــري   ــى ال ــرغم مــن عــدم اإلشــارة بوضــوح إىل اجلهــود       .                                       عل ــى ال                                                           وعل

         الوحـدة                                هذه اجلهود، اليت تتـصدرها      جتري               بلدا فقط،      ١٧            احلالية لـ        عمل    ال                     املشتركة إال يف أطر       
ــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي،       اخل             واملتعلقــة                                                                                             اصــة للتعــاون فيمــا بــني بلــدان اجلنــوب التابعــة لربن
                    فيمـا بـني بلـدان                                                   لدعم الذي توفره منظومة األمم املتحدة للتعـاون   ل                            ملبادئ التوجيهية التشغيلية     با

  .   نوب  اجل                                                                         اجلنوب، وفقا ملا قررته اللجنة رفيعة املستوى املعنية بالتعاون فيما بني بلدان 

                                                      الوكـاالت والـصناديق والـربامج واهليئـات األخـرى                               املـستعرضة أنـشأت           فترة    ال      وخالل      -    ٤٥  
         اخلـدمات                                                       مـن الـشراكات االسـتراتيجية مـع مقـدمي             ً اً         متزايد  ً اً                                  التابعة ملنظومة األمم املتحدة عدد      

           ى مراكـز            الرمسي عل                                                                        يف جمال التعاون اإلمنائي فيما بني بلدان اجلنوب، وإضفاء الطابع             ني       الرئيسي
                  املعــارف واحللــول                                                                                    التفــوق والــشبكات الــيت تقودهــا بلــدان اجلنــوب، مــن أجــل تــسهيل تبــادل   

                      شـراكات اسـتراتيجية                                                 وشـكل برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي           .                                اإلمنائية فيما بني بلدان اجلنوب    
                           الدوليــة تعزيــز العمــل                             وأيــدت منظمــة العمــل    .        والــصني         تركيــا و                                   وترتيبــات مماثلــة مــع الربازيــل  

                              مـن أجـل تبـادل املعلومـات                                                                     لالئق، وشاركت، بدعم من حكومة الربازيل، يف اجلهود املبذولـة          ا
                    والــصحة والتــدريب                                                                               وأفــضل املمارســات املتعلقــة بعمــل األطفــال وتوظيــف الــشباب والتعلــيم   

                                األعـضاء يف الـسوق املـشتركة                                                                                     املهين يف البلدان الناطقة باللغة الربتغالية يف أفريقيـا، ويف البلـدان             
                            اهلنـــد وجنـــوب أفريقيـــا                                                                              بلـــدان املخـــروط اجلنـــويب، وداخـــل منتـــدى حـــوار جمموعـــة بلـــدان    ل

 (        والربازيل
  

٢١( .   
ــوب،           ويف    -    ٤٦   ــا اجلن ــيت يقوده ــوق ال ــدم ملراكــز التف ــدعم املق ــق بال ــا يتعل ــوىل                                                                             م ــامج       يت            برن
   ة      إتاحـ                                                                                              املتحدة للبيئة قيادة إحدى آليات تبادل التعاون فيما بني بلدان اجلنـوب مـن أجـل                      األمم  

                      واملبـادرات يف جمـال                            ن بلـدان اجلنـوب         عـ                                                                التوثيق املـنظم لدراسـات احلـاالت اإلفراديـة الناجحـة          
__________ 

   .http://www.ibsa-trilateral.org  :     انظر   )٢١ (  
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                        اليت أسـست املركـز       ،        اليونسكو    :        من قبل                     وبذلت جهود مماثلة      .                                    البيئة والتنمية املستدامة وتبادهلا   
   ؛            كواالملبـور                             والتكنولوجيـا واالبتكـار، يف                                                     الدويل للتعاون فيما بني بلدان اجلنوب يف جمال العلم    

      نقــل     دعم          الــيت تــ                        شــبكة مراكــز التفــوق               الــذي يــشغل                                                 ومــؤمتر األمــم املتحــدة للتجــارة والتنميــة  
                                                  تــدريب العلمــاء وخــرباء التكنولوجيــا، ومنظمــة             عــن طريــق                 رف إىل أفريقيــا  ا                    التكنولوجيــا واملعــ

                                                                                الــصناعية الــيت أنــشأت مركــز التعــاون فيمــا بــني بلــدان اجلنــوب يف                                     األمــم املتحــدة للتنميــة   
 (   بكني

  

                                                                  املركز الدويل للتعاون فيما بني بلدان اجلنوب التابع ملنظمـة            يل ا            يف الوقت احل           ويعمل    .  )٢٢
                                                           واالبتكــار علــى إنــشاء مركــز لتبــادل املعلومــات عــن                                                اليونــسكو يف جمــال العلــم والتكنولوجيــا  

 (                                      أكادمييـة العـامل النـامي للعلـوم                                         أفضل املمارسات بالتنسيق مـع      
  

  ،  ة         املـستعرض                      وخـالل الفتـرة       . )٢٣
                  الوحـدة اخلاصـة             تـشغله                                 برنـامج خدمـة شـبكية         ي                     من أجل التنمية، وه                           مكنت شبكة املعلومات    
                        هيئة داخل منظومـة       ٣٠                                               اجلنوب التابعة لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي،                                 للتعاون فيما بني بلدان     

        عـام   يف                       وبلغ عدد هذه القـوائم    .                   من اخلرباء وإدارهتا  ها           إنشاء قوائم           وخارجها من        املتحدة         األمم  
      .          على املوقع      فعلية         قائمة   ٦٩  ،     ٢٠١١

                                  عمليــات التنــسيق والتعــاون       ٢٠١١            إىل عــام      ٢٠٠٩         ن عــام     مــ            يف الفتــرة         ســجلت  و    -    ٤٧  
  يف                          مــن االنتظــام املتزايــد       ذلــك                                يف هــذا امليــدان، كمــا يتــضح     ً     ً     حتــسناً كــبرياً                بــني الوكــاالت          فيمــا

                                    ون فيمـا بـني بلـدان اجلنـوب،                                                                             عمليات تبادل جهات التنسيق اليت جتريها الوحـدة اخلاصـة للتعـا           
ــه الــدول األعــضاء               وفقــا ملــا  ــ  .                               دعــت إلي                                     بــادالت بــني الوكــاالت مــن أجــل            ن مــن امل ا            وعقــد اثن

                                                           منظومة األمم املتحدة من أجل حتقيق األهداف اليت وضـعتها                                اإلجراءات اليت اختذهتا             استعراض  
           مـا بـني      في           التعـاون        جمال                         املمارسات اجلارية يف         تبادل       ة، و  ي     اخلتام                يف وثيقة نريويب                   الدول األعضاء   

                                                       الوحدة اخلاصـة للتعـاون فيمـا بـني بلـدان اجلنـوب،              مكنت                    وعالوة على ذلك،        .             بلدان اجلنوب 
  ،                             مـا بـني بلـدان اجلنـوب         في          لتعـاون                                                       ها املتعدد األطـراف الثالثـي العناصـر لـدعم ا                       من خالل هيكل  

                          للتنميــة القائمــة علــى                                                        العامليــة لتنميــة بلــدان اجلنــوب، واملعــرض العــاملي                      مــن األكادمييــة        املكــون
                                                                        اجلنوب، والنظام العاملي لتبادل األصـول والتكنولوجيـا فيمـا بـني بلـدان                                التعاون فيما بني بلدان   

                                                                           مــن منظمــات األمــم املتحــدة وصــناديقها وبراجمهــا، مبــا يف ذلــك اللجــان           أكــرب  ً اً              اجلنــوب، عــدد
                        فعلـى سـبيل املثـال        .     هـا                            ونـشرها وتوسـيع نطاق                                                          اإلقليمية، من توثيق مبادراهتـا يف بلـدان اجلنـوب         

__________ 
 http://www.unido.org/index.php?id=4915; and “An overlook of south-south cooperation and       انظــر    )٢٢ (  

priangular cooperation” (draft), March 2011.   
       حمـددة                    ويعاجل مـشاكل   ،                                                                                 جيري املركز باإلضافة إىل التركيز على بناء القدرات وتبادل أفضل املمارسات حبوثا             )٢٣ (  

   :             انظـــــــــر (  .                    ان الناميـــــــــة                                                                                                          يف العلــــــــم والتكنولوجيـــــــــا وصــــــــنع الـــــــــسياسات االبتكاريـــــــــة يف البلــــــــد   
  http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/science-technology/sti policy/centre-for south-south-

cooperation/.(    
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                     أكادمييـة التنميـة                    املكونـة مـن        ،                      خـالل هـذه الفتـرة            اجلنوب                                          قامت األكادميية العاملية لتنمية بلدان      
                       وجنـح املعـرض الـسنوي      .  ئ      اهلـاد                                                                        لبلدان اجلنـوب علـى أسـاس املواطنـة يف منطقـة آسـيا واحملـيط              

ــا    ــادل األصــول والتكنولوجي ــاملي لتب ــدويل يف   (                                               الع ــك ال ــضافه البن ــام                               است ــضافته     ٢٠٠٩       ع               واست
  ،             ووكاالهتـا                     لألمـم املتحـدة      ات      منظمـ         مـن       ٢٠           يف جتميـع      )     ٢٠١٠     عام                            منظمة العمل الدولية يف     

ــن               باإلضــافة إىل  ــر م ــشركاء لعــرض       ١٠٠             أكث ــة أخــرى مــن ال ــة الناجحــة                                             جه ــول اإلمنائي                               احلل
         ملنظومـة                                             هيئـات التعـاون اإلمنـائي التابعـة                  رؤسـاء                    جمـاال اللتقـاء                        يف نفـس الوقـت             وفـر    و          وتبادهلا،  

       أنــشئ  و  .                                                                                              األمــم املتحــدة ومناقــشة مــسائل التعــاون فيمــا بــني بلــدان اجلنــوب والتعــاون الثالثــي  
          للتعامــل                                                                                                  النظــام العــاملي لتبــادل األصــول والتكنولوجيــا فيمــا بــني بلــدان اجلنــوب بوصــفه منــربا   

           الـــشركات                               معاملـــة جتاريـــة يف جمـــال   ٧٩                 انطباقـــا، و   ٢٨٣      ع، و ي ر ا       مـــش ١     ٧١٠           درج فيـــه      تنـــ
          وعمليــات                                املعــامالت يف ميــدان البيئــة        أيــضا                    أدرجــت يف النظــام  و  .       احلجــم              ة واملتوســطة       الــصغري  

      .       احلالية                                   قوائم يف جمال الصحة العاملية يف الفترة            وسيجري نشر               تبادل الطاقة، 
                                                                                        وباإلضافة إىل التركيز على تبادل املعارف، شددت منظومة األمم املتحـدة أيـضا علـى                 -    ٤٨

ــات     ــة إىل آلي ــ ل                    احلاج ــوب                االبتكــاري   ل        لتموي ــدان اجلن ــني بل ــا ب ــاون فيم ــراكات التع                                                          إلدارة ش
                                          لدعم التعاون فيما بني بلـدان اجلنـوب             ين  ما ئ                     األمثلة الصندوق االست          من بني    و  .                 والتعاون الثالثي   

ــه  ــون دوالر   ٣٠         وقيمت ــشأته حــديثا منظمــة                  ملي ــدعم مــن الــصني                                       الــذي أن ــة والزراعــة ب                                          األغذي
                                                                   ق جمموعة بلدان اهلنـد والربازيـل وجنـوب أفريقيـا للتخفيـف                                               ساعدة بلدان أفريقية خمتارة ومرف     مل
                                                                                                              من حدة الفقـر واجلـوع؛ وصـندوق التعـاون فيمـا بـني بلـدان اجلنـوب التـابع لليونـسكو لـدعم                          
                                    الــذي يركــز علــى حتقيــق هــدف   ،         التعلــيم        يف جمــال                                                  برناجمهــا للتعــاون فيمــا بــني بلــدان اجلنــوب    

                                           ميــة لأللفيــة، مــن خــالل تبــادل اخلــربات                                    وأهــداف أخــرى مــن أهــداف التن “                  التعلــيم للجميــع ”
  .                                                                                           رف واملمارسات اجليدة على أساس التعـاون فيمـا بـني بلـدان اجلنـوب والتعـاون الثالثـي             ا    واملع  
         مجهوريـة                                        لتعـاون الثالثـي االسـتراتيجي بـني                   اخلمس سنوات ل                       مثال آخر يظهر يف ترتيب        هناك   و  

               تيـسري تبـادل                  ت مـن أجـل    ئ          لـيت أنـش                                                               كوريا والوحدة اخلاصة للتعاون فيما بني بلـدان اجلنـوب، ا         
                    التعلـيم والعلـم                                                                            التعاون فيما بني بلـدان اجلنـوب والتعـاون الثالثـي يف جمـاالت                        يف إطار       رف   ا   املع

                            البشرية املـستدامة بغيـة                                                                                   والتكنولوجيا والطاقة املتجددة، وإدارة املوارد، وبناء القدرات والتنمية         
     .              يا واحمليط اهلادئ                                     حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية يف منطقة آس

  
                                   التحديات القائمة والفرص والتوصيات    -      ثالثا   
                  التحديات والفرص   -    ألف   

 ُ                                                                                                أُحرز تقدم هائل يف البلدان النامية على مدى العقود الثالثة الـيت انقـضت منـذ اعتمـاد                      -    ٤٩    
      تلـك     يف و  .                                                                           لتـشجيع وتنفيـذ التعـاون الـتقين فيمـا بـني البلـدان الناميـة                                            خطة عمل بـوينس آيـرس       



A/66/229  
 

11-44231 21 
 

                                                  على دعم التعاون فيمـا بـني بلـدان اجلنـوب                                                        توافق قوي لآلراء على الصعيد العاملي           نشأ         الفترة،  
                      والبلـدان املتقدمـة                                                                                        والتعاون الثالثي، مبا يف ذلك الدعم االستراتيجي من كل من البلدان الناميـة              

          التـسارع            ، رغـم             إال أنـه    .   ٢٠                             والـصني وجمموعـة الــ          ٧٧             ً                          النمو، وخصوصاً من قيادة جمموعة الـ       
                                                                                                   الــشديد الــذي شــهده النمــو االقتــصادي يف أحنــاء كــثرية مــن العــامل والــذي حفزتــه التفــاعالت    

   ويف          العـاملي         نـوب     اجل                                    آخـذ يف االزديـاد بـني بلـدان                            عـدم املـساواة                                 بني بلدان اجلنـوب، فـإن            فيما
      .             داخل كل منها

     ، يف          العـاملي        نـوب     اجل    اء                                                                وتؤثر أوجه االختالل يف التصنيع والقدرة اإلنتاجية يف مجيع أحن             -    ٥٠
              البيانـات      ظهر  وت  .     ٢٠١٥                                                       الرامية إىل حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية حبلول عام                           اجلهود الوطنية   

                                                                    البلدان ليس علـى املـسار املـؤدي إىل حتقيـق هـذه األهـداف،                               ً                       احلالية أن عدداً ال يستهان به من        
     ً                غارقـاً يف مـستنقع                    ب حتقيقهـا          ً                أشـواطاً كـبرية صـو                                            يظل عدد كبري من البلدان اليت قطعت               بينما  
                    ً                                                                                        وتظل أقل البلدان منـواً والبلـدان الناميـة غـري الـساحلية والـدول اجلزريـة الـصغرية الناميـة                       .      الفقر

               ً                                        أقـل البلـدان منـواً سـوى ثالثـة بلـدان منـذ عـام                 قائمـة       مـن            يرفع منها                عن الركب، إذ مل           متخلفة  
                             يف جمـــال تنميـــة القـــدرات         أفـــضل                اســـتراتيجيات                       احلقيقـــة احلاجـــة إىل                 وتؤكـــد هـــذه   .     ١٩٧٠

                                              دعا إىل ذلك مؤمتر األمم املتحـدة الرابـع املعـين                                                        اإلنتاجية املوجهة لصاحل أقل البلدان منوا، مثلما       
ُ                                بأقل البلدان منواً، الذي ُعقد يف إسـطنبول يف أيـار            (    ٢٠١١        مـايو    /                ً       

  

                ً           وجتـدر اإلشـارة أيـضاً يف        .  )٢٤
       لعــام                             ار اخلــاص لــشؤون أفريقيــا        املستــش                                                           هــذا الــسياق إىل التوصــيات الــواردة يف تقريــر مكتــب  

  ،  “ ا                  للتنميـة أفريقيـ             خيـارات    :                                                         تعاون أفريقيـا مـع شـركاء التنميـة اجلـدد والناشـئني       ”       عن       ٢٠١٠
               تفاعالهتـا مـع              صـوهتا يف         إلمسـاع                                                              الذي حث البلدان األفريقية على وضـع اسـتراتيجيات مجاعيـة       
     . )  ١١ ( ا                                                     االقتصادات الناشئة لكفالة استفادة مجيع األطراف من نتائجه

                    ً         علــى الــصعيد احمللــي أيــضاً                         درجــات عــدم املــساواة                                   ويف داخــل بلــدان اجلنــوب، تطــرح     -    ٥١  
         ُ         ً     ويبني حبث أُجـري مـؤخراً     .                                                أمام التنمية، وال سيما فيما بني االقتصادات الناشئة               حتديات كبرية   

          املتوسـطة                                            مليون شـخص، يعيـشون يف البلـدان             ٩٦٠                        الفقراء يف العامل، أي                        يف املائة من       ٧٢    أن  
           املنخفـــضة                                 مليـــون شـــخص، يف البلـــدان    ٣٧٠                          ربعهـــم فقـــط، أي حنـــو                        خل، بينمـــا يعـــيش       الـــد

                                                                                  املناديـة مبزيـد مـن احلريـات املدنيـة وبتوزيـع مثـار النمـو االقتـصادي                                  وتغذي املطالب     .  ) ٢ (     الدخل
               ، إذ سـرعان     “                    الــربيع العربــي    ”                              املدنيـة، كمـا رأينـا يف                                                     توزيعا متـساويا، ارتفـاع االحتجاجـات        

     .    ٢٠١١         ويف عام     ٢٠١٠    عام                               االحتجاجات من تونس يف أواخر            انتشرت موجة   ما
            كـبري يف           بتحـول                                                                                      وما فتئت عمليات التبـادل فيمـا بـني بلـدان اجلنـوب تـزداد ممـا يبـشر                        -    ٥٢  
           املفاوضـات                              ً       ً                                   فصعود جنم قوى اجلنوب إقليمياً وعاملياً، له تأثريات هامـة علـى               .                 العالقات الدولية   

__________ 
   .  A/66/134               انظر الوثيقة    )٢٤ (  
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                                       ً                               لـى املـستوى املتعـدد األطـراف، فقـد جـاء مـصحوباً باتـساع                                                الدولية وعلى حتديد األولويات ع    
                 ً                                                                بلـدان اجلنـوب بـدءاً بالتبـادل الـتقين وانتـهاء بتعميـق التكامـل                           مـا بـني                             نطاق األنشطة املنفـذة في      

         هـذا              مـن شـأن    و  .               ً                                                  والتوجه تدرجيياً حنو حتقيق التكامل السياسي وتـسوية الرتاعـات                      االقتصادي،  
َ                خطـط وإجـراءات تكَمـل فيهـا           تدعمه        حقيقي،       إمنائي         ق عائد     حتقي      إىل            أن يؤدي                   التحول العاملي                   

                                                                        اآلتيـة مـن الـشمال اجلهـود اإلمنائيـة املماثلـة الـيت يقودهـا                                                         تدفقات املعونة والتجارة واالسـتثمار      
     .                                   اجلنوب بغية احلد من الفقر على حنو فعال

ّ    ّ       كمكّمـل قـّيم                                                 وللتعاون فيما بني بلدان اجلنوب سجل راسـخ            -    ٥٣             اإلمنائيـة                   لالسـتراتيجيات     
     بــني                    التعــاون فيمــا         طرائــق       ُ         وقــد اعُتمــدت   .                                                       التقليديــة وإلدارة الفــرص والتحــديات عــرب الوطنيــة 

                       من األطـراف املـؤثرة                    جمموعة متنوعة                                                             بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي على نطاق واسع من قبل          
    يما               ُ                                                                  قطاعــات، كمــا اعُتــرف بفعاليــة هــذا النــوع مــن التعــاون اإلمنــائي، وال ســ                 العديــد مــن ال  يف 
                                             ً                                ومبـا أن التعـاون فيمـا بـني بلـدان اجلنـوب يركـز عمومـاً علـى                       .                                يتسم به مـن مشـول وكفـاءة          مبا

     هـي                                                         القـدرات اإلنتاجيـة، فهـو حيظـى مبيـزة نـسبية                                                 واسعة النطاق من أجل حتـسني             أنشطة       تنفيذ  
                                     الــيت نزعــت يف الــسنوات األخــرية إىل                                                                     العمــل املتــضافر مــع أشــكال املعونــة اإلمنائيــة التقليديــة،   

                                  هـذا التكامـل فرصـة فريـدة                 تـيح   وي  .                                                            التركيز بشكل أكرب على األنـشطة اإلنـسانية واالجتماعيـة         
                                 االستفادة املثلى من مزايا كـل             كيفية                                  اهليكل اإلمنائي الناشئ من حيث           حول                     من نوعها للحوار    

     مرار                  فعاليتـه باسـت                   إىل ما ثبتـت                                                                 ً          من املساعدة التقليدية والتعاون فيما بني بلدان اجلنوب، استناداً          
     .      العاملي    نوب   اجل                                                              يف تقدمي املساعدة اإلمنائية عن طريق اجلهات املاحنة التقليدية وشركاء 

          الثالثـي،                                                  لتعاون فيما بني بلدان اجلنـوب والتعـاون          ل                                   وقد تنامى الدعم املتعدد األطراف        -    ٥٤  
  ت                                                  التنـسيق بـني خمتلـف اجلهـات الفاعلـة وحتـديا                 مـصاعب                              الطلب عليه، مـع أن        ة د ا            استجابة لزي 

      طـول    األ          بـادرات     امل                                                         واالجتـاه يف مؤسـسات منظومـة األمـم املتحـدة حنـو                .                          التمويل ال تزال قائمـة      
                ُ                                                                     استراتيجيا بني الُنهج املتبعة يف جمـال التعـاون فيمـا بـني بلـدان اجلنـوب هـو                    فيه        تدمج       اليت     ً  أجالً    

     ج يف                              اخلطـط واملـشاريع والـربام             تعـدد                                                         بـه يبتعـد عـن املـشاريع املخصـصة، بيـد أن                            تغيري مرحب   
                                                                                                           املنظومة ميكنها أن تستفيد من استخدام كيانات وآليـات تنـسيق أقـوى بغيـة كفالـة املزيـد مـن                       

          اســتخدام         زيــادة                             وباإلضــافة إىل ذلــك، فــإن    .                                     حيــث التكــاليف ومنــع االزدواجيــة                   الفعاليــة مــن 
                                                                     بني الوكاالت، وآليـات التمويـل املتعـدد األطـراف، مـن شـأنه                    فيما            والتنسيق                    لربجمة املشتركة،    ا

                                                                         املـساعدة يف توسـيع نطـاق املبـادرات الناجحـة وتعبئـة املـوارد                                                        إتاحة جتميع أكـرب للمـوارد بغيـة         
                                                    اجلنوب قصد تسريع وترية اجلهود املبذولـة لتحقيـق                                                        اجلماعية البشرية واملالية وغريها من موارد       

                   ، ومـا مل تلـب           أنـه     إال    .                              األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة                                       ً                   األهداف اإلمنائية املتفق عليها دولياً، مبا فيهـا         
ــل      ــادة التموي ــة، ســواء مــن حيــث زي ــشاريع      أو                                                                االحتياجــات املالي                                    االعتمــادات املوجهــة إىل امل

     ً                     كافيــاً لتحقيــق األهــداف                                                                               والــربامج املتعــددة البلــدان، فــإن الــدعم املتعــدد األطــراف لــن يكــون  
     .     الذكر     آنفة
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            التوصيات  –     باء  
                                                  احملافظة علـى الـزخم احلـايل ومـضاعفة تـأثري                                                    جيب على جمتمع التنمية الدويل، من أجل            -    ٥٥  

                                    يف حتقيــق تنميــة إنــسانية أكثــر  ا                                                           فيمــا بــني بلــدان اجلنــوب والتعــاون الثالثــي وإســهاماهت             التعــاون 
                                                                                    واسـتدامة، أن يواصـل إجيـاد الـسبل الكفيلـة بتحويـل التحـديات الـيت يواجههـا               ً        ً     مشـوالً وإنـصافاً   

                                                          خـاة مـن األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة حبلـول عـام                                           فرص لتحقيـق املقاصـد املتو           إىل          العاملي       نوب    اجل
     .    ٢٠١٥                               ً         اإلمنائية األخرى املتفق عليها دولياً بعد عام             واألهداف     ٢٠١٥

                                                                               ويف حني تسعى املنظومة املتعددة األطراف إىل زيادة تكثيف دعمها للتعاون فيمـا بـني           -    ٥٦  
                              ه الـدول األعـضاء يف جمـال                              د الـذي تـضطلع بـ         ئـ                                             اجلنوب والتعاون الثالثي، فإن الـدور الرا               بلدان  

                                                                          وبصرف النظر عن مستوى التنمية الـذي يبلغـه اقتـصاد مـا أو حجـم ذلـك          .      ً حيوياً                التنمية يظل   
                                                                          نام لديه ما يقدمـه يف إطـار املبـادئ واألهـداف العامـة املنـصوص عليهـا                                  االقتصاد، فإن كل بلد     

                            ثـروة مـن املعلومـات        ، ت           إن اجتمعـ             العـاملي،          نـوب     اجل         بلـدان              ومتتلـك     .                            يف وثيقة نـريويب اخلتاميـة     
                                                        وخيارات ثبتت فعاليتها يف جمال الـسياسات اإلمنائيـة،                           ً                           والبيانات، ونظماً فعالة لتبادل املعارف،      

                                                   وتقنيـات مالئمـة وبأسـعار معقولـة يف جمـاالت                  ً                                           وحلوالً جمربة يف جمال بناء القدرات املؤسـسية،         
       وهـذه    .        اإليـدز  /                       قص املناعـة البـشرية     ن                                                           مثل األمن الغذائي وتغري املناخ واألحباث املتعلقة بفريوس         

     .              مجيع أحناء اجلنوب                                                           املعارف ميكن تبادهلا وتكرار مناذجها وتعزيزها على نطاق أوسع يف 
                                                                                                وحيتاج النظام املتعدد األطـراف، بغيـة تلبيـة االحتياجـات واألولويـات اإلمنائيـة للـدول                     -    ٥٧  

                               مليــة وإعــداد مؤشــرات األداء                                                         بــشكل أفــضل، إىل املزيــد مــن التوضــيح للتعــاريف الع            األعــضاء 
      علـى             وتأثريمهـا                                                 التعاون فيما بني اجلنوب والتعاون الثالثـي             حجم        قياس                             اهلادفة اليت ستمكنه من     

                   يف وثيقـة نـريويب             جـرى،                         وباإلضافة إىل ذلـك،       .        والعاملي                                        األصعدة الثنائي واإلقليمي واألقاليمي     
                                 ها وبراجمها وجلاهنـا اإلقليميـة       ق     صنادي          ووكاالهتا و                                               اخلتامية، تشجيع مجيع منظمات األمم املتحدة       

                                         أو تعزيزهـا، كـل يف جمـال اختـصاصه،                    التفـوق                                                         على مساعدة البلدان النامية على إنـشاء مراكـز          
                                              بني بلدان اجلنوب التابعـة لربنـامج األمـم                                                خدمات الوحدة اخلاصة للتعاون فيما                    وعلى استغالل   

                                   لدعم التعاون فيما بـني بلـدان                    األطراف                                                       املتحدة اإلمنائي، مبا يف ذلك من خالل هيكلها املتعدد        
                   اجلنـوب، واملعـرض                                                                                     اجلنوب، الذي يتألف من األكادميية اإلمنائية العاملية للتعاون فيما بني بلدان            

                                                                                                                     العـــاملي للتنميـــة القائمـــة علـــى التعـــاون فيمـــا بـــني بلـــدان اجلنـــوب، والنظـــام العـــاملي لتبـــادل    
                                              وحيظــى جهــاز األمــم املتحــدة اإلمنــائي مبيــزة   .                                           والتكنولوجيــا فيمــا بــني بلــدان اجلنــوب        األصــول  

                                                                                              يتصل باجلهود املبذولـة ملـساعدة البلـدان الناميـة يف مجـع املعلومـات عـن املبـادرات                        ما            نسبية يف 
                                                                                   واألقاليمية املنفذة فيما بني بلدان اجلنوب وتوحيـدها وحتليلـها بـصورة أكثـر                                    الوطنية واإلقليمية   

     .                عملها يف هذا اجملال      بتحسني   ة             املتحدة ملتزم                       منهجية، ومنظومة األمم 
                                االتـساق والتنـسيق الـشاملني             زيادة                                 ً                  وجيب على منظومة األمم املتحدة أيضاً أن تواصل             -    ٥٨  

          اسـتخدام   ب               ويـتم ذلـك       .                                                                         الذي تقدمه للتعاون فيما بـني بلـدان اجلنـوب والتعـاون الثالثـي                      للدعم  
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                                 ، وآليـات وكيانـات متعـددة             قطـار  أل                     بـادرات متعـددة ا               االضـطالع مب      ، و           ابتكاريـة         مشتركة           برامج  
                                                 ومل يعــد بوســع خمتلــف أعــضاء منظومــة األمــم     .                            جمــايل التمويــل والتنــسيق     يف        أقــوى          األطــراف 

                  يف جمـال التعـاون             الذاتيـة                         عـن اآلخـر يف أنـشطته            مـستقل                   كل منـهم بـشكل                        املتحدة أن يتصرف    
                  تنـسيق وتكملـة         ال        زيـادة                                                 والتعاون الثالثي، ولكن جيب عليهم التعـاون و                                 فيما بني بلدان اجلنوب     
     .                جهود بعضهم البعض

       األمـم              ملنظومـة                       يشكل حاجة ماسـة                                                       ظل الدعم املايل للتعاون فيما بني بلدان اجلنوب          ي و    -    ٥٩  
                                                                                                 املتحــدة، لكــي تــتمكن، يف الوقــت ذاتــه، مــن توســيع نطــاق نــشر أفــضل املمارســات واحللــول  

                                        اليـة مـن أجـل حتقيـق تنميـة أكثـر                                                       ة وتعزيز الربامج الناجحة لزيادة فعاليتـها اإلمج     ح     الناج           اإلمنائية  
                                                                                           وبينما سيظل التعاون فيما بـني بلـدان اجلنـوب املنفـذ علـى الـصعيدين الثنـائي                      .       ستدامة ا   ً   مشوالً و 

                                                            سيني لتبــادل املــساعدة والــتعلم، فــإن التــصدي للتحــديات    يــ            واملعــرب الرئ         احملفــل                    واإلقليمــي مبثابــة 
                                              أمــن الطاقــة، وتغــري املنــاخ، وفــريوس نقــص            الغــذائي و                                                   العامليــة املــستمرة، مبــا فيهــا انعــدام األمــن 

                                              األطراف، مبـا يف ذلـك مـن خـالل منظومـة                                  ُ                 اإليدز، يتطلب زيادة الُنهج املتعددة       /               املناعة البشرية 
                             العامــة، أشــارت يف قرارهــا                                                         ويف هــذا الــصدد، ال بــد مــن التــذكري بــأن اجلمعيــة   .                األمــم املتحــدة

                           بوصـفه اآلليـة الرئيـسية                         بلدان اجلنـوب                                                  ، إىل صندوق األمم املتحدة للتعاون فيما بني          ٢١٢ /  ٦٠
     .                                                                 املتعددة األطراف اليت جتمع فيها الدول األعضاء تربعاهتا لدعم هذه املبادرات

ــب  و    -    ٦٠                                             التعــاون فيمــا بــني بلــدان اجلنــوب           جمــال                                   اجلهــات الفاعلــة التقليديــة يف             إىل جان
                     إن القطـــاع اخلـــاص                                                         الـــدول األعـــضاء والنظـــام املتعـــدد األطـــراف، فـــ                             والتعـــاون الثالثـــي، أي 

    ً                                             أيضاً لتنفيذ استراتيجيات التنميـة املـستدامة             حامسة         عناصر          العاملي       نوب    اجل                     واجملتمعات املدنية يف    
                                                         أن يعطــي كــل مــن الــدول األعــضاء والنظــام املتعــدد                                  ولــذلك، فــإن مــن الــضروري   .           والــشاملة

             للــسياسات                    ً       يف التنميــة يكــون مكمــالً                                           ً              األطــراف اجملتمــع بكــال قطاعيــه، اخلــاص واملــدين، دوراً  
                 جناحـات إمنائيـة                أجـل حتقيـق                                                                 العامة حبيث يكفل إمكانية تسخري قوى كل قطاع يف اجملتمع مـن        

     .     اجلنوب          كامل أحناء       أمشل يف 
                                                                                              ولكي يتـسىن للقطـاع اخلـاص االسـتثمار وخلـق فـرص العمـل وتقلـيص الفقـر بـشكل                         -    ٦١  

     مـع                              ا بـني بلـدان اجلنـوب،                                   احلكومـات التعـاون فيمـ             تكثـف                                     ومستدام، من املهم للغايـة أن               فعال  
       تـوفري   ب                                                                                    البيئـات املؤاتيـة، علـى الـصعيدين الـوطين والعـابر للحـدود الوطنيـة،                                           التركيز علـى إجيـاد      

             ومـن شـأن      .                                                   األساسية املادية والتنظيمية والقانونية العاملـة             اهلياكل            مبا فيها                            خمتلف املنافع العامة،    
   ذه     ً      نظــراً هلــ                       بــني بلــدان اجلنــوب  ت  عال                        املــدين أن تثــري التفــا                                     زيــادة مــشاركة منظمــات اجملتمــع  

                                                            االجتماعيــة والبيئيــة وانــشغاهلا املــشترك بكفالــة تكــافؤ             باحلاجــات         مــشترك                         البلــدان مــن اهتمــام 
     .                    اجلنسني واحلريات املدنية

  


