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 المعنية بالتعاون فيما بين بلدان الجنوب جنة الرفيعة المستوى  الل 
 عشرون الدورة ال 
 2021حزيران/يونيه   4-1نيويورك،  

 * من جدول األعمال المؤقت  7 و 5 و 2د و البن 
   
لتشتتتتتتتجيذ وطن يم   استتتتتتتتعرام التحدز المترف ذ  طن يم  بة نمل بوسن    ر    

واستتتتتتتتتتراطيجيتتة ادطجتتا تا  الجتتد تدة   التعتتاون التحن  فيمتتا بين النلتتدان النتتاميتتة  
مؤطمر األمم المتتدة ل للتعاون فيما بين بلدان الجنوب  ووثيحة نيروب  الختامية  

 بين بلدان الجنوب  لتعاون فيما المعن  با الرفيذ المستوى 
  
 ئ طحرسر مد ر برنامج األمم المتتدة اإلنما  

  

 موجز  
ال  نـ  الرييةـ    ال ـدين اخذـدخامـا  19/2و    19/1يتضــــــــــــــمن مـدا التجرير المجـدي ا ــــــــــــــت ـا ـ  ل جرارين   

ــتون المةني   التةاون ييما دين د دان ال نوا    عاي  لمح  عام  عن التجدي المحرز    م ال  ، 2016المســــ
يركز ع ى التـــدادير المتذـــدة لتن يـــد  . كمـــا  نـــه  2020-2016التةـــاون ييمـــا دين د ـــدان ال نوا ة ل ال ترة  

المبــادا التوجيايــ  التن يــدتــ  المتة جــ  دــدعم منمومــ  األمم المتحــدة ل تةــاون ييمــا دين د ــدان ال نوا والتةــاون  
ــا ــا  والتح يجــا  لةــاي   ،  2017الث ث ، وع ى خن يــد التواــــــــــــــيــا  الواردة    خجرير متتــل مراجةــ  الحســـــــــــــ

ءة وال ةالي  والشـ ايي  والمسـاءل     متتل األمم المتحدة ل تةاون ييما دين  ذلك ما يتة ق دتحسـين الف ا     ما
د دان ال نوا. وباإلضـــــــــــــا   شلى ذلك، يناق  مدير درنامة األمم المتحدة اإلنماا  مالبرنامة اإلنماا   الدعم 

ــمن  ــتمر الدم تجدمه البرنامة اإلنماا  لمتتل التةاون ييما دين د دان ال نوا. كما يتضـــ ــ ا المســـ التجرير واـــ
ــدم منموم  األمم المتحدة ألثر جااح  مر   لدور التةاون ييما دين د دان ال نوا والتةاون الث ث     خصـــ

  وغيرمـا من التحـدـتا  اإلنمـااـي . والاـدل من التجرير مو خوضــــــــــــــي  ال ر  الت  19- يروس كوروـنا موو ـيد
ويا  التةاون ييما دين د دان ال نوا، ع ى خت  ى من ة لاا    عم ي  التصــــــــــدم لت ك ال ااح   مدال و ول

ــتراخي ي    ــ يت وخن يد التةاون التجن  ييما دين الب دان النامي  وا ـ النحو المبين    ة   عمل دوينس آيرس لتشـ
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االخ ــامــا  ال ــديــدة ل تةــاون ييمــا دين د ــدان ال نوا ووثيجــ  نيروب  الذتــاميــ  لمؤخمر األمم المتحــدة الرييت  
التةاون ييما دين د دان ال نوا. وُيذتتم التجرير دتجدتم خواـــــــــــيا  شلى جميت  اـــــــــــحاا  المســـــــــــتون المةن    

ــت ادة من التةاون ييما دين د دان  ــتن زيادة اال ــــ ــ ح  المةنيين،  ما    ذلك منموم  األمم المتحدة،  شــــ المصــــ
 .2030ي وخحجيق ة   التنمي  المستدام  لةا 19-ال نوا والتةاون الث ث  ل تةا   من جااح  كو يد
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 محدمة  -  أود  
ال دين اخذدخاما ال  ن  الريية  المســـــتون المةني   19/2و   19/1ُتجدي مدا التجرير ا ـــــت ا   ل جرارين   - 1

، ويو ر واــــــــــــــ ـا ل تجـدي المحرز    م ـال التةـاون ييمـا دين 2016ـ التةـاون ييمـا دين د ـدان ال نوا    عـاي  
. وـلدن شعـداد التجرير، التزي مـدير البرـنامة ـ اإل ـار  2020-2016ال ترة دـ دان ال نوا من  جـل التنمـي  ة ل  

 ، 1978الــدم حــددخــه ة ــ  عمــل دوينس آيرس لتشــــــــــــــ يت وخن يــد التةــاون التجن  ييمــا دين الب ــدان النــاميــ  م
ــتراخي ي  االخ اما  ال ديدة ل تةاون ييما دين د دان ال نوا لةاي  مر لمؤخ  ، ووثيج  نيروب  الذتامي 1995وا ــــ

 .2009األمم المتحدة الرييت المستون المةن   التةاون ييما دين د دان ال نوا لةاي 

وخ  ـل ال  ـن  الرييةـ  المســــــــــــــتون عـادة شلى مـدير البرـنامة  ن تجـدي خجريرا كـل  ــــــــــــــنتين عن التجـدي   - 2
ــاء التةاون الدو  ــنوا  شنشــــ ــي  الث ل. وينبت ال  ل من  ــــ ــيســــ ل  من  جل  المحرز    خن يد خ ك الوثااق التت ــــ

التنمي . وبالنمر شلى مرور الوقت مند  ن  قر  ال معي  الةام  الوثااق،  إن خجدتم خ ســــــير ال ــــــتمرار  مميتاا  
 ونجاط مرجعي  ل ياس خ بيق التةاون ييما دين د دان ال نوا له ما يبرره كمجدم  لادا التجرير.

ور  الغ األممي   النســـــــب  شلى الترحيل وة ل  ـــــــبةينيا  الجرن الماضـــــــ ، قاي البرنامة اإلنماا  دد - 3
ــ ر عن  ــتج   حديثا    منموم  األمم المتحدة وعجد المؤخمر    دوينس آيرس الدم   ــــــــ  الب دان النامي  المســــــــ

. وخوضــــــــ   “التةاون دين د دان ال نوا”وم   داة لتوجيه ما  اــــــــب  تةرل  ا ــــــــم ، ة   عمل دوينس آيرس
نام ي  ل تةاون ييما دين د دان ال نوا ع ى الصــــــةد الو ن  ودون الذ   ال  ســــــ   األ ــــــا ــــــي  واألمدال البر 

اإلق يم  واإلق يم  واألقــاليم .  ــال اود المبــدولــ  لتةزيز التفــامــل اإلق يم     د ــدان ال نوا، ع ى  ــــــــــــــبيــل 
المثال، مســــــتوحاة من ة   عمل دوينس آيرس. كما خضــــــمنت الذ   خ ااــــــيل عن  مدال التةاون ييما دين  

ــيعي   د دان ال نو  ا الت   ثر     الةديد من المبادرا  ييما دين د دان ال نوا    مذت ف الم اال  المواضــــ
 والمنا ق ال غرايي  الوارد دياناا    مدا التجرير.

وع وة ع ى ذلك، من األممي   متان اإلقرار  السـما  البارزة الت  خ ةل ة   عمل دوينس آيرس،  - 4
ين د ــدان ال نوا،  ــالغــ  األمميــ   ــالنســــــــــــــبــ  شلى التــدادير المتذــدة لتحجيق  ــاعتبــارمــا مذ  ــا ل تةــاون ييمــا د 

ــتدام   مدال ــركااما ل ااح  مر   يروس كورونا  ،  التنمي  المسـ ــدن داا د دان ال نوا واـ وال ريج  الت  ختصـ
ممــت الةــديــد من المبــادرا  الواردة    مــدا التجرير لتحجيق 19-موو يــد   واألزمــا  الةــالميــ  األةرن. واــــــــــــــُ

األمـدال الرايســـــــــــــــي  ل تةـاون ييمـا دين دـ دان ال نوا المحـددة    ة ـ  عمـل دوينس آيرس والت  خت جى اـلدعم 
 من البرنامة اإلنماا  وكيانا  األمم المتحدة األةرن مند عجود. وخشمل خ ك األمدال ما ي  :

ــاس خةزيز   م    قدراخاا اإلدداعي  من خةزيز االعتماد ع ى الدا  لدن الب دان النامي  ع ى   ـــــــــــ
  جل خصور ح ول لتحدتاخاا اإلنمااي  ختمااى مت خ  ةاخاا وقيماا واحتياجاخاا الذاا ؛

 خبادل الذبرا  وخ ميت وخبادل الموارد التجني ؛ ما  

 نجل التفنولوجيا والماارا  الم ام  الحتياجا  الب دان النامي  وإمتاناخاا اإلنمااي ؛ مج  

ــاء قـــدرا  ا مد   ــا ووضــــــــــــــت دنـ ــاايـــ  وخح ي اـ ــدتـــا  اإلنمـ ــد التحـ ــديـ ــاميـــ  من  جـــل خحـ لب ـــدان النـ
 ع جي ؛ ا تراخي يا 

 خةزيز الف اءة التفنولوجي     د دان ال نوا. ممـ  
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ــا شلى  نه مت ا ـــتمرار المرح   الحالي  من الةولم ،   بت ال معي  الةام ،     - 5 ــارة  تضـ وخ در اإلاـ
ــتةرا  التةاون التجن  ييما دين الب دان النامي ، وم  49/96قرارما   ــتون المةني   ا ـ ، شلى ال  ن  الريية  المسـ

ال  ن  الســــــ ف ل  ن  الريية  المســــــتون المةني   التةاون ييما دين د دان ال نوا، شدراج دند  شــــــتن االخ اما   
 ـدان الـنامـي  مالمةرول حـالـيا ـ التةـاون ييمـا دين د ـدان ال نوا     جـدول  ال ـدـيدة ل تةـاون التجن  ييمـا دين الب 

. وا ت ا   لدلك ال  ل، قاي البرنامة اإلنماا  والوحدة الذاا  ل تةاون  1995 عمال دورخه التا ة ،    عاي 
ان ال نوا،  التجن  ييمـا دين الب ـدان الـنامـي ، الت   اــــــــــــــبحـت اةن متـتل األمم المتحـدة ل تةـاون ييمـا دين د ـد

ــتن شعادة خوجيه التةاون ييما دين د دان ال نوا  TCDC/9/3 إعداد خجرير م ــيا  محددة  شـــــ   خضـــــــمن خواـــــ
لتمتين الب دان النامي  من التفيف مت الةولم . و ـةت ا ـتراخي ي  االخ اما  ال ديدة شلى خسـ يل الضـوء ع ى 

ل زم  لضــــــمان  ن خجوي الب دان النامي     ن س الوقت دتحجيق  مدا اا اإلنمااي  الو ني  والمشــــــارك  التدادير ا
  ةالي     النماي االقتصــادم الةالم . وا ــتناداى شلى اال ــتراخي ي ، ُ اــير كدلك شلى ضــرورة  ن يركز التةاون  

لت ـارة واال ــــــــــــــتثمـار، واإلنتـاج والةمـالـ ، ييمـا دين د ـدان ال نوا ع ى الم ـاال  ذا  األولويـ  الةـاليـ  مثـل ا
ــاء ع ى ال جر، والبيا . وقاي اةتيار الم اال  ع ى   ــــــاس  ن  ــاد الف  ، والجضــــ ــيا ــــــا  االقتصــــ وخنســــــيق  ــــ
ــيتون لاا  ثر شنماا  كبير ع ى الةديد من الب دان النامي ؛ ويرد ديان التركيز ع ى  ــ    ــــــ المبادرا  ذا  الصــــــ

الدم تجوي   “التةاون الث ث ”كما  ةد  ا ــتراخي ي  االخ اما  ال ديدة  م اوي    خ ك الم اال     مدا التجرير.
البـ دان الـنامـي   حـاجـ  شلى دعم خفمي   من البـ دان المتجـدمـ  النمو ومنممـا  األمم المتحـدة    ع ى   ــــــــــــــاس  ن

،  ـــالتجرير عن 50/119ل ناو   ـــالتةـــاون ييمـــا دين د ـــدان ال نوا. ورحبـــت ال معيـــ  الةـــامـــ ،    قرارمـــا  
  .TCDC/9/3االخ اما  ال ديدة م

ألمم المتحـدة الرييت ، شلى عـجد مؤخمر ا62/209و   وقت الحق، دعت ال معـي  الةـام ،    قرارما  – 6
المســـــــــــــتون المةن   التةاون ييما دين د دان ال نوا ل حت ال  الدكرن الســـــــــــــنوي  الث ثين إلقرارما ة   عمل 
دوينس آيرس. واضـــــــ  ت مدير البرنامة اإلنماا  ددور األمين الةاي ل مؤخمر، الدم اـــــــدر     ةتامه وثيج  

ــمن الوثيج  الذتامي  المبادا الت  ينبغ   ن 64/222  نيروب  الذتامي  الت   قرخاا ال معي     قرارما . وختضــــ
ــيل دعماا  ــاء شلى كيانا  األمم المتحدة لتنشــــــ خوجه التةاون ييما دين د دان ال نوا ودعوة من الدول األعضــــــ

الث ث . كمـا اضــــــــــــــ  ت مـدير البرـنامة اإلنمـاا  ـددور األمين الةـاي ل تةـاون ييمـا دين د ـدان ال نوا والتةـاون  
لمؤخمر األمم المتحدة الثان  الرييت المســـــــــــتون المةن   التةاون ييما دين د دان ال نوا، الدم ُعجد    دوينس 

 .2019آيرس    آذار/مارس 

ــل خف يف مدير البرنامة اإلن  - 7 ــتون خوااـ ــد التجدي المحرز وبالتال ،  إن ال  ن  الريية  المسـ ماا  دراـ
   خن يد الوثااق التت ـيسـي  الث ل واإلد ع عنه، وم  الوثااق الت  خحدد الغر  من التةاون ييما دين د دان 
ال نوا و ولوياخه اال ــــــتراخي ي  ومباداه،  ضــــــ  عن عجد اجتماف ال  ن  الريية  المســــــتون. وبناء ع ى ذلك، 

درا ـــ  ل ســـيا  الةالم  الدم خم ييه خ ةيل التةاون ييما دين د دان ال نوا  يتضـــمن ال رف ثانيا من مدا التجرير  
   ش ـار ال اود المبـدولـ  لتحجيق  مـدال التنميـ  المســــــــــــــتـدامـ    2020-2016والتةـاون الث ث  ة ل ال ترة  

دـ دان ال نوا  وغيرمـا من األمـدال اإلنمـااـي  الو نـي  واإلق يمـي . ويتـناول ال رف ـثالـثا مـبادرا  التةـاون ييمـا دين  
ــيا ومن ج  المحيل الاادا و مريتا ال خيني    ــ  ت داا الب دان النامي       ري يا والدول الةربي  وآ ـــــــــ الت  خضـــــــــ
ومن ج  البحر الفاريب . ويركز ال رف را ةا ع ى التةاون الث ث  الدم تشــــمل الب دان المتجدم  النمو والشــــركاء 

مسـا ع ى التةاون ييما دين د دان ال نوا الدم تشـارك ييه الم تمت اةةرين ذوم الصـ  ، دينما يركز ال رف ةا
المدن  ومراوز ال فر والج اف الذاص. ويتضــــــمن ال رف  ــــــاد ــــــا درا ــــــ  عن التةاون ييما دين د دان ال نوا  

https://undocs.org/ar/A/RES/49/96
https://undocs.org/ar/A/RES/49/96
https://undocs.org/ar/TCDC/9/3
https://undocs.org/ar/A/RES/50/119
https://undocs.org/ar/A/RES/50/119
https://undocs.org/ar/TCDC/9/3
https://undocs.org/ar/A/RES/62/209
https://undocs.org/ar/A/RES/62/209
https://undocs.org/ar/A/RES/64/222
https://undocs.org/ar/A/RES/64/222
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. ويغ   ال رف  ـــــا ةا خن يد ش ار المبادا التوجياي   19-والتةاون الث ث      ـــــيا  التصـــــدم ل ااح  كو يد
دت  المتة ج  ددعم األمم المتحدة ل تةاون ييما دين د دان ال نوا والتةاون الث ث ، دينما تس ل ال رف ثامنا  التن ي 

الضــــــــــــــوء ع ى الترخيبا  التنميمي  واإلداري  والمالي  ل برنامة اإلنماا  دعما ل تةاون ييما دين د دان ال نوا.  
البرنامة اإلنماا  ومتتل األمم المتحدة ل تةاون  ويحتوم ال رف خا ــــــــــةا ع ى خ ااــــــــــيل الذ وا  الت  اخذدما 

ــيا  الواردة    خجرير متتل المراجة  والتح يجا  لةاي  . وُيذتتم  2017ييما دين د دان ال نوا لمتا ة  التواــــ
ــتن  ــ ح  المةنيين،  ما    ذلك منموم  األمم المتحدة،  شــ ــحاا المصــ ــيا  شلى جميت  اــ التجرير دتجدتم خواــ

وخحجيق  19-ن التةاون ييما دين د دان ال نوا والتةاون الث ث  ل تةا   من جااح  كو يدزيادة اال ــــــــــــت ادة م
 .2030ة   التنمي  المستدام  لةاي 

  
 السياق العالم  وادطجا ا  العالمية  - ثانيا  

ــت    2020-2016اــــــــاد  ال ترة  - 8 مزي ا من التجدي البشــــــــرم الفبير والصــــــــدما  المدمرة. وانذ ضــــــ
ــاي    35ال جر من  مةـــدال    ــااـــ     عـ ــاي    10شلى  قـــل من    1990   المـ ــااـــ     عـ وبح ول  ؛  2016   المـ

دوالرىا    اليوي  شلى   1,90، انذ ض عدد األاــذاص الدين تعيشــون     جر مدقت مع ى  قل من 2019 عاي
ــت خغير  ح ول عاي 1990م يونىا من د يونين    عاي  630 ــديد ، نمرا شلى األثر ا2020. شال  ن الوضـــــــــ لشـــــــــ

  م يون اـــــــــــذ     نيســـــــــــان/  2,8، كما يتضـــــــــــ  من عدد الوييا     الةالم الدم خ اوز 19-ألزم  كو يد
 اإلضـــــــا   شلى آثارما االقتصـــــــادت  المدمرة. ومن الشـــــــواغل الةديدة، نشـــــــت  مذاول من  ن   ،  1م 2021  دريل

ــل الت  خحججت    م ال التذميف من حدة ال جر ة ل الةجود الث ث  الم ــي  تمتن عتس اخ اماا المتا ــ اضــ
 .  2م  سبل األزما ،  ما    ذلك النزاعا  الةني   وخغير المناخ وال واا 

ومن األحدال الرايســي  األةرن الت  اــادخاا ال ترة المشــمول   التجرير االحت اجا  الوا ــة  الن ا    - 9
النداءا  ل حصـــــول ع ى  ـــــ ت الت  اخســـــمت  الم الب   الحري  الســـــيا ـــــي  واإلنصـــــال والةدال ،  ضـــــ  عن  

ــاواة داةــل الب ــدان  وةــدمــا  ميســــــــــــــورة التف  ــ . وممــا كــان مــدعــاة ل ج ق دن س الجــدر خ ــاقم  وجــه عــدي المســـــــــــــ
ديناا. وخ  ت مده الت اوخا ، ع ى  ـــــــــــــبيل المثال،    عدي التفا ؤ     رص الحصـــــــــــــول ع ى التة يم   وييما

وإن حاال  الحرمان مده   .  3م الضــــــــــــروريا  األةرن   والرعات  الصــــــــــــحي  والغداء والســــــــــــتن ال اق والةديد من
ــررىا من  ــة اء،   رادا وجماعا ، األوثر خضــ عرضــــت ل ذ ر ع ى نحو غير متنا ــــل ال جراء وغيرمم من الضــ

ــانــا  وال  ــال وحرااق    19-جــااحــ  كو يــد واألزمــا  األةرن المرخب ــ  دتغير المنــاخ،  مــا    ذلــك الميضـــــــــــــ
 الغا ا  واألة ار األةرن.

   ةضم مده التحدتا ،  ود البرنامة اإلنماا  ضرورة النمر شلى التجدي البشرم من منمور  و ت و  - 10
ــاا  م اوي  ــامةـــ   وســــــــــــــ ورد،  ر  البرنـــامة اإلنمـ ــار اــــــــــــــراوـــ  مت جـ من منمور الـــدةـــل النجـــدم. و   ش ـ

 __________ 
 Johns Hopkins University and Medicine, COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science  1م 

and Engineering database  : مـتا  ع ى الرا ل الـتال .https://coronavirus.jhu.edu/map.html      مخم اال  ف ع ـيه
  .2021نيسان/ دريل  7

 .World Bank, Poverty and Shared Prosperity 2020: Reversals of Fortune (Washington, D.C., 2020)انمر   2م 

 – Human Development Report 2019: Beyond Income, beyond Averages, beyond Todayانــــــــــمــــــــــر  3م 
Sales United Nations publication, ( Century stInequalities in Human Development in the 21

No. E.20.III.B.1). 

https://coronavirus.jhu.edu/map.html
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دد وا    خجصــ  ،  الرجوف شلى اــانة  الســيا ــا  والممار ــين    م ال التنمي  الدين “المتةدد األ ةاد ال جر”
ــي  الدقيج  ل  جراء والم تمةا  ال جيرة. ومدا الناة  ــباا ال دري  ل  جر الت  خت  ى    المرول المعيشــــــــــ األ ــــــــــ
تمّتن ال اـا  الـ اعـ      م ـال التنمـي  من اعتمـاد خدادير خصــــــــــــــحيحـي  ال خترك  حد ة ف الركل، حســــــــــــــبما  

الدم   2020لةالم  ل  جر المتةدد األ ةاد لةاي .  ة ى  ــبيل المثال، تتشــف الدليل ا2030خجتضــيه ة   عاي  
م يين اـــــــــذ  ممن تةانون من ال جر المتةدد األ ةاد تعيشـــــــــون      ـــــــــر   803 عده البرنامة اإلنماا   ن 

ــي  خةان  من نج  التغدت ، و ن  ــاون دون المســـــــــــتون ال اق، و ن  1,03معيشـــــــــ د يون اـــــــــــذ  لديام مســـــــــ
 .  4م م يون   ل غير م تحجين  المدارس 476

شال  ن األزم   ـ  ت الضـوء ع ى حيوي  المؤ ـسـا  المالي     د دان ال نوا.  ة ى  ـبيل المثال،  – 11
ــتثمار    البني  التحتي  والبنك اإل ـــ م  ل تنمي   إعادة  قاي مصـــرل التنمي  ال ديد والمصـــرل اة ـــيوم ل  ـ

صــح . وبةي  زيادة التمويل الذارج   خوجيه درامة اإلقرا  الذااــ  داا نحو مشــاريت اال ــتثمار    م ال ال
خري يون دوالر ع ى مــدن الةــامين المجب ين، اعتبر مؤخمر   2,5المجــدي شلى الب ــدان النــاميــ ،   يمــ  خجــدر  مب غ  
التذميض الحصـــــــــيف لنســـــــــل ر س المال شلى الجر  قد تمتن ”األمم المتحدة ل ت ارة والتنمي  ماألونفتاد   ن  

    مريتا ال خيني  ومن ج  البحر الفاريب  وآ ــيا و  ري يا من خو ــيت حا ما     مصــارل التنمي  دون اإلق يمي 
ا ا ــــــتذداي األموال الموجودة     ”  “د يون دوالر  25قروضــــــاا دنحو  ــى و نه قد تتون  إمتان د دان ال نوا  تضــــ

الت   ، ل  اإلق يمي  ما    ذلك اـناديق السـيو   ،  5م “جنوا الفرة األرضـي  لزيادة السـيول  الت  خشـتد الحاج  شلياا
 ةاا  ل ب دان ذا  البداال المحدودة.، تمتن  ن خفون مصادر خمويل

وخجوي جاـا   اعـ   جديدة من دـ دان ال نوا دتفمـ   الايتـل التج ـيدم ل تةـاون اإلنمـاا  الدول  وإعادة   – 12
لصــين والاند  وبر ث ل خشــتي ه. وإلى جانل منمم  التةاون والتنمي     الميدان االقتصــادم، خةد البرازيل وا

ــيما التةاون   جاا  خجدي المســــــــــاعدة اإلنمااي  وجاا   اع   جديدة    م ال التةاون اإلنماا  الدول ، وال  ــــــــ
ييمــا دين د ــدان ال نوا. كمــا  ن د ــدانــا  ةرن، من ديناــا اإلمــارا  الةربيــ  المتحــدة وخــاي نــد وخركيــا وجنوا  

ودـت ، ـختةـد زمـاي المـبادرة    م ـال التةـاون ييمـا دين د ـدان ال نوا،    ري ـيا ومـاليزـيا والمم فـ  الةربـي  الســــــــــــــة
  يما    م ال التنمي  اإلق يمي  واألقاليمي . وال

ويبين ما خجدي من  ـــــرد  وجه الت او     الســـــيا  الةالم  ل تةاون ييما دين د دان ال نوا والتةاون   – 13
ــ  ال ااح ، خحجق الفثير ل حد  ــل  ه من حاال  الحرمان، ولفن ال يزال  الث ث . وقبل خ شـ من ال جر وما يتصـ

الفثير ممــا يتةين ال يــاي  ــه لتحجيق الت  ةــا  واألمــدال البرنــام يــ  المحــددة    ة ــ  عمــل دوينس آيرس، 
وا تراخي ي  االخ اما  ال ديدة ل تةاون ييما دين د دان ال نوا، ووثيج  نيروب  الذتامي . وخركز ال روف التالي  

 ةض االخ اما  الرايســي     م ال التةاون ييما دين د دان ال نوا والتةاون الث ث ،  ضــ  عن  مث   ع ى 
ع ى ذلك،  ما    ذلك التةاون والشـــــــــراوا  داةل األقاليم وييما ديناا ومت الم تمت المدن  والج اف الذاص،  

 .2020شلى عاي  2016من عاي  
  

 __________ 
 UNDP and Oxford Poverty and Human Development Initiative, “Global Multidimension Poverty  4م 

Index 2020: charting pathways out of multidimensional poverty – achieving the SDGs”, 2020, p. 3. 

 Richard Kozul-Wright, “COVID-19 crisis: how South-South cooperation can support economic  5م 
recovery”, UNCTAD, 3 June 2020. 
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 النلدان النامية  -  ثالثا  
متةددة ومترا    ع ى اـةيد شنمااي   ترة المشـمول   التجرير، واجات الب دان النامي  خحدتا  ة ل ال - 14

ــل خغير المناخ. وبالتال ، نل التةاون ييما دين د دان  ــتجرار المال   ســــ ــتون اال ــــ ــاد الف   وع ى مســــ االقتصــــ
ا مامىا ل تةاون، دينما  ــــــةت الب دان النامي  واــــــركااما شلى التة    2030يل دتحجيق ة   عاي ال نوا نموذجى

 و مدال التنمي  المستدام  ذا  الص  .
 

 أذرسقيا -ألف   

     ري ـيا، دعمـت م موعـ  من الةوامـل اـلداة ـي  والذـارجـي  ال ـديرة ـ اـلدكر التةـاون ييمـا دين دـ دان  - 15
المؤ ــــــــــــــس لمن جـ  الت ـارة ال نوا والتةـاون الث ث . وبةـي  خةزيز التفـامـل اإلق يم ، دةـل االخ ـا  الـتاريذ   

ــعب  2019الحرة الجاري  األ ري ي  حيز الن اذ     تار/مايو   ــا  م ول  واـ ومو شن از ماي من  -  ةد م اوضـ
حيث األمدال ذا  األولوي  لب دان ال نوا المبين     ة   عمل دوينس آيرس و   ا ــــــــتراخي ي  االخ اما   

ــاء ــادم    ال ديدة ل تةاون دين د دان ال نوا. ويةد شنشـــــ من ج  الت ارة الحرة  تن تتون له  ثر اجتماع  واقتصـــــ
ــم  وثر من   د يون اـــــــذ  وناخة شجمال    1,3وبير،  النمر شلى  ن   ري يا لدياا  ـــــــو  واحدة مو ـــــــة  خضـــــ

خري يون دوالر، مت شمتانا  كبيرة ل نمو. ومن المتوقت خحجيق متا ل شضايي  من الت ارة دين   2,2 نوم قدره  
   الماا ،  اإلضــــــــــا   شلى متا ــــــــــل    الر اه   يم   33 ي ، الت  قد يتو ــــــــــت ن اقاا دنســــــــــب  الب دان األ ري 

ا ة ل مرح   االنتجال شلى من ج  الت ارة الحرة 16,1  .  6م د يون دوالر تمتن  ن ختحجق  تضى

ي  وقبل خ شـــــــــ  ال ااح ، حد  جاذدي    ري يا المتزايدة  النســـــــــب  شلى الحتوما  والشـــــــــركا  األجنب  - 16
جديد شلى   ري يا تشـــــــــــــمل د دان الشـــــــــــــمال وب دان ال نوا الت    “مروف” الةديد من المة جين شلى التحدير من  

ــتراخي   أل ري يا، وما ختمتت  ه من موارد  بيعي  و يرة و بج    ــت ادة من الموقت ال غرا   اال ـ خســـةى شلى اال ـ
ــو  كبيرة ــاف و ـــ ــي  ال ديدة    و   مدا   .  7م و ـــــ ى آةدة    االخســـ ــيا ، عزز  ال اا  ال اع   الرايســـ الســـ

م ـال التةـاون ييمـا دين دـ دان ال نوا  نشــــــــــــــ تاـا    المن جـ  و ثر     درامة الت ـارة واال ــــــــــــــتثمـار وخنمـي  
ــي  والتةاون الدول  من  جل التنمي       ري يا ــا ـــــــــــ ــ  ت الةديد من د دان ال نوا،   .  8م الاياول األ ـــــــــــ واضـــــــــــ

  الةربي  المتحدة والبرازيل وخركيا والصــــين والاند، ددور  وثر ا ــــتباقي     م ال التةاون  ذلك اإلمارا     ما
ييما دين د دان ال نوا    الجارة. كما عزز  الشـــــــركا  من الب دان األ ري ي  المتو ـــــــ   الدةل، مثل جنوا  

  المحددة    ا تراخي ي   ومصر والمغرا، انذرا اا االقتصادم    المن ج ،  ما يتمااى مت األولويا ري يا   
االخ اما  ال ديدة. وباإلضـا   شلى ذلك، من المتوقت  ن تصـب  الدعم المجدي من الشـركاء من د دان ال نوا،  
مثل مصرل التنمي  ال ديد، و ي   مام  لتمويل التةاون ييما دين د دان ال نوا والتةاون الث ث       ري يا. 

تضـــــــــــ  ةون ددور قيادم    خحديد اـــــــــــروط االنذراط مت الب دان األةرن قد  وإن عدد الجادة األ ريجيين الدين 
ازداد  تضـــــا، وإن كان دبلء. و ـــــتفون مده ال يادة  الغ  األممي   النســـــب  شلى خ    الت اوخا  الت  تمتن  ن 

 __________ 
-Economic Development in Africa Report 2019: Made in Africa – Rules of Origin for Enhanced Intra  6م 

African Trade (United Nations publication, Sales No. E.19.II.D.7), p. xiii. 

 .The new scramble for Africa”, The Economist, 7 March 2019“  7م 

 المرجت ن سه.  8م 
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ــدان ال نوا والتةــاون   الث ث   خج ــل من ال وااــد الت  تمتن  ن خ نياــا   ري يــا من ازدتــاد التةــاون ييمــا دين د 
 الجارة.   

وإلى جانل الت ارة واال ــتثمار، اــم ت اخ اما  التةاون األةرن ييما دين د دان ال نوا      ري يا  - 17
مضـاع   ال اود خح يجا ل تفامل اإلق يم ، كما ُذور آن ا. ووضـت االخحاد األ ريج    ر عمل شضـايي  ختمااـى 

 ة ى  ـــــــــــبيل المثال، وضـــــــــــت االخحاد األ ريج  ة  ىا  مت التواـــــــــــيا  الواردة    ة   عمل دوينس آيرس. 
ل تصـــــنيت والزراع  وخ وير البنى التحتي     جميت  نحاء الجارة. وة ل ال ترة المشـــــمول   التجرير، جة ت آثار 

من الضــــــــــــــرورم ل غات  ال  وء شلى كيانا  مثل ال ماع  االقتصــــــــــــــادت  لدول غرا   ري يا  19-جااح  كو يد
لت ميت الموارد وخةزيز االعتماد ال ماع  ع ى الدا  من  جل التصـــــــدم ليزما       وجماع  اـــــــر    ري يا

 جميت  نحاء الجارة.

ــادت  من حيث ح م الموارد المذصـــــصـــــ    – 18 ــاريت االقتصـــ ــا  ممي  دور الشـــــراوا  والمشـــ وازداد   تضـــ
ــبيل المثال،    عاي   ــتال التةاون األقاليم  ييما دين د دان ال نوا.  ة ى  ــــ ــين   ،  9م 2018ألاــــ خةاد  الصــــ

 ري يا    ش ار منتدن التةاون الصـــــــــــــين  األ ريج . و   خشـــــــــــــرين الثان /   د يون دوالر لصـــــــــــــال    60 مب غ  
االخ ا  اإل ارم ل تحالف الدول  ل  اق  الشـــــــــمســـــــــي  الدم  اا التوقيت ع ى  ، ُ ت     المغرا2016 نو مبر

ــم الةديد من الب دان األ ري ي 2015   ق    عاي   ــين الفارب   . وانضــــ ــيمتناا من خحســــ شلى التحالف، مما  ــــ
الريمي ، من دين منا ت  ةرن. و اــبحت مده الت ورا  ممتن    ضــل الســيا ــا  المحســن  والنمو االقتصــادم  

، خم الســـة   2016. و   عاي 19-الســـريت والمســـتداي    الةديد من الب دان األ ري ي  قبل خ شـــ  جااح  كو يد
ا شلى شاــــ   االخحاد  ــى   2063األ ريج  من ة ل جة ه  وثر قدرة ع ى خن يد ة   االخحاد األ ريج  لةاي  تضــ

 من  جل خحجيق النمو الشامل والتنمي  المستدام .

، و ــــيتوقف ذلك ع ى 2021ومن المتوقت  ن تشــــاد االقتصــــاد األ ريج  انتةااــــا متواضــــةا    عاي  - 19
  اإلغ   وخحســـين آ ا  الت ارة واألنشـــ   األةرن.  خةزيز التةاون الدول  لوقف خ شـــ  ال ااح  وخج يل حاال

ــدد من الحاج    ــرورة خةزيز التةاون ييما دين د دان ال نوا والتةاون الث ث     مدا الصـــ ــتنتاج ضـــ ويمتن ا ـــ
  تار/ 20الما   شلى التةاون لتةزيز النمم الصحي       ري يا. وو جىا لموجز األمم المتحدة السيا اخ  المؤرخ  

   الجارة، ت ل  ن خؤكد اال ت ا   الصحي  الةالمي  ع ى التضامن  19- شتن  ثر جااح  كو يد  2020مايو 
مت الب دان النامي ، مسـتراـدة  م اوي الصـح  دواـ اا من ة  عام  عالمي ؛  من األممي   متان ك ال  المسـاواة 

ــا ج  ع ى الحاج  شلى اخذاذ وخؤكد    .  10م    حصــــــــــول   ري يا ع ى ال جاحا  والة جا  ال بي  الت ورا  الســــــــ
 خدادير من اتناا  ن خةيد المن ج  شلى مسارما نحو النمو  ةد ال ااح .

 
 الدول العربية -  باء 

اعتمد  الدول الةربي ، ع ى اةت ل مســـــــــتوياخاا من حيث التنمي  االقتصـــــــــادت ، التةاون ييما دين   - 20
،  A/73/383لتف  ـ  من نمـاذج التةـاون التج يـدتـ  األةرن مانمر  د ـدان ال نوا كناة  وثر  ةـاليـ  من حيـث ا

 __________ 
 China, Ministry of Commerce, “Elaboration on the eight major initiatives of the FOCAC Beijing  9م 

Summit”, 19 September 2018. 

 من الن  األا  . 3 ، ص2020 تار/مايو  20، “      ري يا 19-موجز  يا اخ :  ثر كو يد” األمم المتحدة،   10م 

https://undocs.org/ar/A/73/383
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   الماا  من التةاون الةرب  دين د دان ال نوا تشــــمل دول   80 . و   الماضــــ ، كان  وثر من 106ال جرة 
 ان      ري يا و وروبا الو  ى والشرقي .عربي   ةرن؛  ما الشركاء الرايسيون    منا ق  ةرن،  فانت د د

والصــــــــندو  الفويت  ل تنمي    وكانت مصــــــــارل التنمي  الو ني ، مثل الصــــــــندو  الســــــــةودم ل تنمي  - 21
من دين ال اا  ال اع   الرايســــــــــــي  الت  عزز  التةاون  ، واــــــــــــندو   دو نب  ل تنمي   االقتصــــــــــــادت  الةربي 

ويتخ  دعماا    الغالل    اــــــــــــــتل قرو   شــــــــــــــروط    .  11م لةربي دين د دان ال نوا    من ج  الدول ا ييما
ميســــــــــرة وا ــــــــــتثمارا  ومبادرا  لتذميف علء الدين وبناء البنى التحتي  والتةاون التجن  والت ارا    م ال  
التفنولوجيا  والمنت ا  ال ديدة. وباإلضـا   شلى ذلك، خجدي المؤ ـسـ  اإل ـ مي  الدولي  لتمويل الت ارة خموي ى  

 ارة يتوا ق مت الشـــرية  اإل ـــ مي  شلى الدول األعضـــاء    منمم  التةاون اإل ـــ م ، مت التركيز  شـــتل  ل ت 
ــتثمار وااتمان   ــاء. وبالمثل، خدير المؤ ـــســـ  الةربي  لضـــمان اال ـ ةاص ع ى خمويل الت ارة دين الدول األعضـ

مم لدعم وخشـ يت  جاود المصـدرين الةرا لزيادة الصـادرا  النماي الةرب  لضـمان ااتمان الصـادرا  الدم اـُ
ــادرا    ــوا  الةربي  وغير الةربي ، ومن ثم زيادة ح م الت ارة الةربي  البيني  وح م الصــــــ ــادراخام شلى األ ــــــ اــــــ
الةربي  المت ا  شلى األ ـــوا  الةالمي . شال  نه  ةي  موااـــ   زيادة التةاون ييما دين د دان ال نوا    من ج   

 خةزيز الجدرا  المح ي ، وضمان خو ر الموارد الفايي  وخةزيز آليا  التنسيق.الدول الةربي ، ثم  حاج  شلى 

ــاء    المن جــ  خةزيز التةــاون ييمــا دين د ــدان ال نوا لمواجاــ    – 22 و ــــــــــــــيتةين ع ى الــدول األعضـــــــــــــ
     5,7. ومن المتوقت  ن ينفم  االقتصـــاد اإلق يم  دنســـب   19-التحدتا  الةديدة الناجم  عن جااح  كو يد

ا ل مسـاعدا     ،  12م ماا ال ا خاديدى و ن يت اقم ذلك  سـبل االنذ ا  الحاد      ـةار الن ل. وخشـتل ال ااح   تضـى
 . وقد تتون E/ESCWA/2020/INF.3م يون اــــــــذ     المن ج  م  55اإلنســــــــاني  الت  تحتاجاا حوال  

 حد الح ول الممتن  اخذاذ خرخيبا  خةاوني  دين د دان ال نوا إلنشـاء اـندو  خضـامن اجتماع  شق يم  تمول 
ن  جرىامن ة ل ضريب  التضامن االجتماع  المتتا      الزكاة لدعم  اد ال اا  والب دا

 .  13م 
 

  سيا ومنبحة المتيط الهادئ -  جيم 

ــادم ييما دين د دان ال نوا نمرا شلى - 23 ــيا مركزا ل تةاون االقتصــــــــ ــتون خفام اا   ن ت آ ــــــــ ارخ اف مســــــــ
ــر الت ارة داةل المن ج ، من دين خبادال   ةرن. و   عاي   ، خ اوز نمو الت ارة     2017اإلق يم ، مما ييسـ

ــب   المن ج  نمو الت ارة ال ــادرا  دنســـ ــب   11,5ةالمي ، حيث نمت الصـــ    الماا   15   الماا  والواردا  دنســـ
 . وع ى الصــةيد دون اإلق يم ، زاد  خد جا  اال ــتثمار األجنب  2، ال جرة  ESCAP/CTI/2019/1مانمر 

ا  شلى دينما انذ ضـت التد ج  ،  14م د يون دوالر 60   الماا ، لتصـل شلى  10المبااـر شلى جنوا آ ـيا دنسـب  
   الماا . و  ـــامت مراوز اال ـــتثمار و ـــ  ـــل ال يم  اإلق يمي     الفثير  6الب دان النامي     آ ـــيا دنســـب  

 __________ 
 Salley Ahmed Mahmoud, “South-South Cooperation in the Arab region”, in Global Issues and Local  11م 

Actions in South-South Cooperation (New Delhi, Research and Information System for Developing 
Countries, 2019), p. 80. 

،  2020، خموز/يوليه “  راـــــ  إلعادة البناء  شـــــتل   ضـــــل -ع ى المن ج  الةربي    19- ثر كو يد” األمم المتحدة، موجز  ـــــيا ـــــاخ :   12م 
 من الن  األا  . 2 ص

 من الن  األا  . 5 ، ص“ ع ى المن ج  الةربي  19- ثر كو يد” األمم المتحدة، موجز  يا اخ :   13م 

 ,”India among top 10 FDI recipients, attracts $49 billion inflows in 2019: United Nations report“  14م 
Hindu Business Line, 20 January 2020. 

https://undocs.org/ar/E/ESCWA/2020/INF.3
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من اال ــــــتثمار األجنب  المبااــــــر داةل المن ج  وييما دين د دان ال نوا. واــــــت ت االقتصــــــادا  اة ــــــيوي  
ن محرك النمو    الت ارة واال ــــــتثمار    الماا  من جميت الصــــــادرا  دين د دان ال نوا. ون ت الصــــــي  80

  اد   تن الصين كانت  ول  و ثان   وبر  و  لصادراخاا  ”من اقتصادا  المن ج     19   المن ج  حيث  ن  
  .4مالمرجت ن سه، ال جرة  “2017   عاي 

خصـــــــــب   وبر من   ي  ”من االقتصـــــــــادا  اة ـــــــــيوي   ن  ، كان من المتوقت19-وقبل جااح  كو يد - 24
وإن النمو    منصــا  التةاون    .  15م من حيث خةادل الجوة الشــرااي   2020   عاي   “اقتصــادا  الةالم م تمة 

ــيا محور خحرير الت ارة   ــنغاام ل تةاون جةل من آ ــــ ــيا ومنمم  اــــ ــر  آ ــــ اإلق يم  مثل را     مم جنوا اــــ
ويسام االخ ا  الشامل والتدري    شتن اراو  المحيل الاادا والتجدي المستمر نحو الشراو   المتةدد األ رال.  

 .  16م االقتصادت  اإلق يمي  الشام      خةزيز التنسيق    عموي آ يا  شتن الربل الشبت  وخحرير الت ارة

بادال ، ال خزال المن ج  وع ى الرغم من  داااا المتميز    الت ارة دين د دان ال نوا وغيرما من الت  - 25
خواجه ثغرا  كبيرة    البنى التحتي  خةو  التنمي  وزيادة التفامل. كما خمل الدول ال زري  الصـــــــــــــغيرة النامي  
   من ج  المحيل الاادا عرض  ل صدما  المناةي . لدلك،  إن خةزيز التةاون ييما دين د دان ال نوا يتسم 

درا  من  جل خحجيق المرون  االقتصـادت  لمواجا  الصـدما  ال بيعي       تممي  حا ـم   النسـب  شلى دناء الج
من ج  المحيل الاادا وجنوا اـــر  آ ـــيا. وع وة ع ى ذلك، ثم  ممار ـــا     آ ـــيا  شـــتن الشـــراوا  دين  
الج ــاعين الةــاي والذــاص تمتن ل منــا ق األةرن ا ــــــــــــــتذ ص الــدروس مناــا.  ة ى  ــــــــــــــبيــل المثــال،  ع ن 

ل  ـتثمار    البني  التحتي  واـرك   موندم، وم   وبر اـركا  شدارة األاـول     وروبا،  المصـرل اة ـيوم 
ــيوي  الت  د غت ــندا  المناخ اة ـ . وكان الغر  من 2019م يون دوالر    عاي  500قيمتاا   عن حا م   ـ

رة ع ى الصــمود  خ ك المبادرة التة يل  الةمل المناة  الدم تجوي  ه  عضــاء المصــرل،  ما    ذلك زيادة الجد
ومن الم يد  ن  .  17م    وجه خغير المناخ وال يادة الذضـــــــراء ومةال   خذ ف النمو     ـــــــو   ـــــــندا  المناخ

ــتثمار األجنب  المبااـــــــر  خدرك منا ق ال نوا األةرن  نه ع ى الرغم من االنذ ا  الحاد    الت ارة واال ـــــ
حاالى من   ي  الةالم  النمر شلى مســــــــتواما ،  إن آ ــــــــيا ومن ج  المحيل الاادا كانت   ضــــــــل 2020   عاي 

 الةال  من التفامل اإلق يم .
 

 أمرسكا الالطينية ومنبحة البتر الكارسن  -  دال 

ــاركـت الب ـدان اإليبيرـي  األمريتـي   جوة    التةـاون ييمـا دين د ـدان 2017و    2016   عـام    - 26 ، اــــــــــــ
د دا  19   حين  ن   ،  18م ا دين د دان ال نوامبادرة خةاون ييم 1  355،  ـــــــــــــُ  ت  2016ال نوا. و   عاي  

     2017من الب دان اإليبيري  األمريتي  المنذر      التةاون الثناا  دين د دان ال نوا اــــــــــــاركت    عاي 

 __________ 
 :Wang Huiyao, “In 2020, Asian economies will become larger than the rest of the world combined  15م 

here’s how”, World Economic Forum, 25 July 2019. 

 المرجت ن سه.  16م 

 Asian Infrastructure Investment Bank, “AIIB and Amundi launch innovative USD500-million climate  17م 
bond portfolio to mobilize climate action”, 10 September 2019. 

 Ibero-American General Secretariat, Report on South-South Cooperation in Ibero-America 2018  18م 
(Madrid, 2018), p. 17. 
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شجراءى  160مشــــــــروعىا و   733
األمريتي   التةاون ييما دين د دان ال نوا    وخ  ى التزاي ال ماع  اإليبيري  .  19م 

والتةاون الث ث     البيان الذاص الصــــــــــــادر  شــــــــــــتن مؤخمر األمم المتحدة الثان  الرييت المســــــــــــتون المةن  
ــاء دول وحتومـا  البـ دان اإليبيرـي  األمريتـي  ة ل مؤخمر الجمـ    ـ التةـاون ييمـا دين دـ دان ال نوا عن را ــــــــــــ

.  2018  والةشـرين لرا ـاء الدول والحتوما  الدم انةجد    خشـرين الثان /نو مبر  اإليبيرم األمريت  السـاد ـ 
، قرر  جماع  دول  مريتا ال خيني  ومن ج  البحر الفاريب  وضـــــــت  ـــــــيا ـــــــ  خةاون شق يم  2019و   عاي 

 .  20م ختة ق  تولويا  المشاريت اإلنمااي  ل تةاون ييما دين د دان ال نوا والتةاون الث ث 

، كـان ارخ ـاف ـخد جـا  اال ــــــــــــــتثمـار األجنب  المـبااــــــــــــــر شلى  مريتـا ال خينـي   19-وقـبل جـااحـ  كو ـيد - 27
ومن ج  البحر الفاريب  مت اوخاى، حيث كان مةمم التد جا  يدمل شلى عدد ق يل من الب دان، ال  ــــيما البرازيل 

ــر شلى ديرو ــتثمار األجنب  المبااــ ــيك. ومت ذلك،  جد زاد  خد جا  اال ــ ــي   وكولومبيا زيادة كبيرة   والمتســ واــ
نمرا شلى نموما االقتصـــــــادم، الدم كان  ع ى من المتو ـــــــل اإلق يم ، وإلى اال ـــــــتثمارا  الةام  ال ديدة     

وع ى الرغم من التجدي المحرز    المن ج ،  د  اةثار الةديدة   .  21م البنى التحتي  والتةدين    ديرو واـــــــــي  
قتصــــــادم، مما  عا  التةاون األمثل دين د دان ال نوا والتةاون الث ث      ل  ااح  شلى خ او     األداء اال

شلى ما تجدر دنحو     22م    الماا  37، انذ ض اال ــــتثمار األجنب  المبااــــر دنســــب  2020المن ج . و   عاي  
و ــــــل واحدة من   ــــــوء حاال  الركود    جميت    23م 2019د يون دوالر    عاي   170د يون دوالر من  101

نحاء الةالم النام . و ــــــ  ت اال ــــــتثمارا     الصــــــناعا  المتصــــــ    الن ل والتد جا  الباحث  عن   ــــــوا    
ا. ا حادى  انذ اضى

ــادت  لتشـــــمل م اال   ةرن مثل  خ اوز و  – 28  وااد التةاون ييما دين د دان ال نوا االعتبارا  االقتصـــ
الصـــــــــح .  ة ى  ـــــــــبيل المثال،  نشـــــــــات اـــــــــبت   مريتا ال خيني  ومن ج  البحر الفاريب  المةني  دتةزيز نمم  

ح  ل ب دان المة وما  الصــحي  من  جل خةزيز خ ك النمم وخوا ر اإلحصــاءا  الحيوي . ووضــةت منمم  الصــ 
األمريتـي ، الت  خةمـل كتمان   نـي  لاـا، التةـاون ييمـا دين دـ دان ال نوا والتةـاون الث ث     مركز الصــــــــــــــدارة  

. وخســاعد “اإلنصــال    اــميم الصــح ” شــتن موضــوف   2025-2020من ة ل ة تاا اال ــتراخي ي  ل  ترة 
     الصح  شلى الب دان المشارك .الشبت ، وم  منص  م توح  ل تة م، ع ى نجل التفنولوجيا المتص

ويمتن اال ــــتنتاج من المة وما  الواردة  ع ه  نه ال دد من زيادة خحســــين نموذج التنمي      مريتا   – 29
ع ى النحو المجتر      ،  مـا    ذلك اخذـاذ خدادير ل حـد من عدي المســــــــــــــاواة ،  ال خينـي  ومن ـج  البحر الفـاريب 
ــاخ  ــيا ــــ ــادر    خموز/يوليه موجز األمم المتحدة الســــ ــتن  ثر جااح  كو يد 2020  الصــــ ع ى  مريتا  19- شــــ

 __________ 
 Ibero-American General Secretariat, Report on South-South Cooperation in Ibero-America 2019  19م 

(Madrid, 2020), p. 17. 

 Enrique Gomez Ramirez, “South-South and triangular cooperation in Latin America”, briefing paper  20م 
prepared for the members and staff of the European Parliament, March 2019, p. 4. 

 .5، ص المرجت ن سه  21م 

 UNCTAD, “Global FDI flows down 42 per cent in 2020: further weakness expected in 2021, risking  22م 
sustainable recovery”, Investment Trends Monitor, No. 38 (January 2021), p. 1. 

 UNCTAD, “Global FDI flows flat in 2019: moderate increase expected in 2020”, Investment Trends  23م 
Monitor, No. 33, (January 2020), p. 4. 
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وان  قا من الرو  ن ســــــــــــــاـا، يتةين ع ى  مريتـا ال خينـي  ومن ـج  البحر   .  24م ال خينـي  ومن ـج  البحر الفـاريب 
عات   الفاريب ، شلى جانل منا ق  ةرن    الةالم النام ، اخذاذ خدادير  ـــــــــيا ـــــــــاخي  شضـــــــــايي  لتةزيز نمم الر 

الشــــــــام  ، والتفامل االقتصــــــــادم اإلق يم ، والتنمي  الصــــــــناعي  والتفنولوجي  المســــــــتدام ،  ما    ذلك خدادير  
 لتةزيز مشارك  النساء والشباا    االنتةاش االقتصادم.

  
 النلدان المتحدمة النمو  -  رابعا  

ال دعم التةاون ييما دين د دان  وااـــــــل الةديد من الب دان المتجدم  النمو والمنمما  المتةددة األ ر  - 30
ــتدام    ر  خةاوني    ــامم مدا التةاون    خحجيق  مدال التنمي  المســــ ال نوا من ة ل التةاون الث ث . ويســــ
ا اليوي، مما تضمن  ويمتن  ن تساعد    التغ ل ع ى التحدتا  البياي  واالقتصادت  واالجتماعي  األوثر شلحاحى

ــتدام     الب دان الشـــــــريت . ومو تةتمد ع ى نجاط الجوة لدن مذت ف الشـــــــركاء اإلنماايين وي مت  التنمي  المســـــ
 .2030ديناا لتن يد ح ول مبتفرة ومرن  من  جل مواجا  التحدتا  اإلنمااي  والمسامم     خحجيق ة   عاي 

ــي  ل تةاون الث ث  ال ةال وجود نماي شتتولوج  و ن  وبيا  خ  - 31 متيني   ومن دين عوامل الن ا  الرايســ
منمم  التةاون والتنمي   2019خدعم الشــــــــراوا  دين مذت ف ال اا  ال اع  . شال  ن درا ــــــــ   جرخاا    عاي 

  ش ـار مؤخمر األمم المتحـدة الثـان  الرييت      الميـدان االقتصــــــــــــــادم، دنـاءى ع ى المنـاقشــــــــــــــا  الت  دار   
لم موع  الةشــرين   امل المةن   التنمي  التا تالمســتون المةن   التةاون ييما دين د دان ال نوا دين ال ريق الة
خةاون ث ث   ةال، وجد   نه ع ى الرغم من  واألو ـــــــــاط المةني    ةالي  التنمي  والشـــــــــراو  الةالمي  من  جل

دول  ومنمم  دولي   جل وضــةت    30الســة  المتزايد شلى خحجيق التةاون الث ث ، واالمتماي الســيا ــ   ه، شن  
يا   و وثااق خوجياي   شـــتن التةاون الث ث . ديد  ن الســـيا ـــ  الذارجي   و ا ـــتراخي ي    ـــيا ـــا   و ا ـــتراخي 

ــار    ــركاء. و    ةض األحيان،  اــ ــب  شلى غالبي  الشــ ــام   وجات التةاون الث ث   النســ التةاون اإلنماا  الشــ
اا ش ــــــــبانيا وجماوري   اال ــــــــتراخي يا  شلى التةاون الث ث  ع ى وجه التحديد، وم  اال ــــــــتراخي يا  الت  ن دخ 

 –المـان  ”والحمـت الدرا ــــــــــــــ ، مت ذلك،  ن ثمـ  حاج  شلى خحول    المواقف من نموذج   .  25م ووريا والـيا ان
ــا   وال وااد المترخب  ع ى ”وكدلك حاج  شلى التتويد ع ى  ن     26م “الشـــــــراو ”شلى نموذج  “المت ج  ال يم  المضـــــ

 .  27م “اإلضايي  المحتم  التةاون الث ث  خ و  التفاليف 

وال يزال الةديد من د دان  وروبا الو ـــــ ى والشـــــرقي  يواجه خحدتا  ع ى الرغم مما اضـــــ  ت  ه من  - 32
ــاعدة المالي  اإلنمااي  الت  تجدماا االخحاد األوروب  شلى  ــم ت المسـ ــادت . واـ عم يا     م ال التنمي  االقتصـ

ــاريت الت  خن  وم ع ى عنااـــر التةاون ييما دين د دان ال نوا والتةاون الث ث .  مده الب دان الةديد من المشـ
  مبــادرة  ة ى  ــــــــــــــبيــل المثــال، قــامــت جورجيــا، من ة ل التةــاون الثنــاا ، دتبــادل الذبرا     م ــال ش   

ــاء األةرن الت  لدياا ةبرا  شنمااي  مماث    .  28م شاـــــ   الةدال     مولدو ا االخحاد  - وقامت الدول األعضـــ
 __________ 

 .2020، خموز/يوليه “ ع ى  مريتا ال خيني  ومن ج  البحر الفاريب  19-موجز  يا اخ :  ثر جااح  كو يد” األمم المتحدة،   24م 

 Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), Enabling Effective Triangular  25م 
Co-operation, OECD Development Policy Papers, No. 23 (Paris, 2019), p. 18. 

 .15 ، صالمرجت ن سه  26م 

 .9 ، صالمرجت ن سه  27م 

 Sayyora Arifdjanova, “Trends and opportunities in advancing South-South and triangular cooperation  28م 
in Georgia”, 2018, p. 19. 
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ــين ومنغارياالرو  ــي   والصــــــ دتبادل المةارل وبناء الجدرا     المن ج     م ال  التنمي   -   ــــــــ  وخركيا واــــــ
ــرااي ي  ل تةاون اإلنماا  الدول   ــركاء التةاون الث ث ، مثل الوكال  اإل ـــــــ الزراعي  واألمن الغداا . كما قاي اـــــــ

 ممشال ، ددور رايس     خبادل الذبرا     المن ج .

   الماا  من شجمال  خد جا    31اال ــــــــــــــتثمارا  والت ارة ال نوبي     ال بل األ ــــــــــــــود  واــــــــــــــت ت   - 33
ــريت ــب  جا   اع   دولي  مام  واــ ــةى الب د شلى  ن تصــ ــر، ويســ ــتثمار األجنب  المبااــ ــ ا    م ال   ااال ــ نشــ

الت ـاريين    وكمثـال ع ى التةـاون األقـاليم  ييمـا دين د ـدان ال نوا، شن  وثر الشــــــــــــــركـاء  .  29م التةـاون الث ث 
 .  30م وخركيا والصين ال نوبيين نشا اى مت ال بل األ ود كانت البرازيل

وخؤكـد اليـاـ ان،    ميثـاقاـا ل تةـاون اإلنمـاا ، ع ى  مميـ  خجـدتم الـدعم المســــــــــــــتمر ل تةـاون ييمـا دين   - 34
يـــ       ري يـــا د ـــدان ال نوا والتةـــاون الث ث . وخنمم حتومـــ  اليـــا ـــان مؤخمر  وكيو الـــدول  المةن   ـــالتنم

 ــالتةــاون الوثيق مت األمم المتحــدة والبرنــامة اإلنمــاا  والبنــك الــدول  وم وضــــــــــــــيــ  االخحــاد األ ريج . ويؤكــد  
المؤخمر  شـــــــــتل ةاص ع ى التةاون ييما دين د دان ال نوا والتةاون الث ث  دين آ ـــــــــيا و  ري يا. و   ش ار  

اليـــا ـــان التةـــاون الث ث  ال الـــدول ، خةتبر   ريجـــ  الت  ال دـــد من اخبـــاعاـــا لتحجيق  مـــدال التنميـــ  المؤخمر 
 المستدام  والتنمي     الب دان األ ري ي .

ــاد األةضــــــر   ر  مبتفرة ومرن  و ةال  من  - 35 ويمتن  ن خســــــام  نشــــــ   التةاون الث ث     االقتصــــ
 . وخشــــــمل األمث   الناجح   حيث التف   ، وبالتال  تمتن  ن خســــــاعد    التة يل دتن يد االخ اقا  البياي  الدولي 

البارزة ع ى مثل مده المبادرا  مشـروف الزراع  المسـتدام  من  جل التفيف مت خغير المناخ الدم اـاركت ييه  
شلى   2010خاي ند وجماوري  الو الدتمجرا ي  الشــــــــــــــةبي  و ــــــــــــــرم النفا وكمبودتا والنروية    ال ترة من عاي 

رعين ع ى التفيف مت خغير المنـاخ من ة ل خجنيـا   .  جـد  ـــــــــــــــاعـد المشــــــــــــــروف اــــــــــــــغـار المزا2017 عـاي
ألةرن ع ى ذلك درنامة غا ا  األمازون دون حرااق  االمســـتدام  والتفنولوجيا المنا ـــب . ومن األمث     الزراع 

 ، ومو اـــــــراو  خضـــــــم شووادور وإت اليا والبرازيل ودول  دوليميا المتةددة الجوميا  والمصـــــــرل  2018-2010م
خربي  المااــــــي  ال خيني . وقد ا ــــــتحدل البرنامة  رقىا ددي   ال ــــــتذداي النار    ممار ــــــا    اإلنماا  ألمريتا

 .  31م والزراع     من ج  األمازون 
  

 المجتمذ المدن  ومراكز ال كر والحباع الخاص  -    امسا  
ــ ح  المامين    م ال   - 36 ــحاا المصــــــــــ تةد الم تمت المدن  ومراوز ال فر والج اف الذاص من  اــــــــــ
من ة ل التةاون   2030ةاون اإلنماا  الدين تمتنام ال ياي ددور رايسـ     خو ـيت ن ا  خن يد ة   عاي الت 

ييمــا دين د ــدان ال نوا والتةــاون الث ث . و   الةــديــد من الب ــدان، خرخفز ا ــــــــــــــتراخي يــا  التةــاون الو نيــ  
ــام   مت الج اف   ييما ــراوا  اـــــــــ دين د دان ال نوا ع ى الذ ل اإلنمااي  الو ني ، وقد خب ور  من ة ل اـــــــــ

الذاص والم تمت المدن  واألو ـــــــــاط األوادتمي . ويةمل متتل األمم المتحدة ل تةاون ييما دين د دان ال نوا  

 __________ 
 Nargis Bozorova, “Trends and opportunities in advancing South-South and triangular cooperation in  29م 

Montenegro”, 2018, p. 15. 

 .16 ، صالمرجت ن سه  30م 

 OECD, Green Triangular Cooperation: An Accelerator to Sustainable Development, OECD  31م 
Development Policy Papers, No. 21 (Paris, 2019), p. 26. 
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يمــا دين د ــدان ال نوا،  مت خحــالف المنممــا  غير الحتوميــ  ومنممــا  الم تمت المــدن  من  جــل التةــاون ي
لتةزيز  ام الم تمت المدن  ل يم   ،  وم  اـبت  دولي  من المنمما  غير الحتومي  ومنمما  الم تمت المدن 

ــ  . ويةمل التحالف   ــان  والم اال  ذا  الصــــــــ التةاون ييما دين د دان ال نوا    الم الين اإلنماا  واإلنســــــــ
لم تمت المـدن     دـ دان ال نوا من ة ل خـبادل المةـارل  ع ى دـناء ـقدرا  المنممـا  الحتومـي  ومنممـا  ا

 .  32م والموارد والماارا  والذبرا  واأل فار المبتفرة ل تة يل دتحجيق  مدال التنمي  المستدام 

و   حين  ن الحتومـا  والمنممـا  الـدوليـ  م  ال اـا  ال ـاع ـ  الرايســــــــــــــيـ     التةـاون الث ث ،  - 37
  المـاـا  من المشــــــــــــــاريت الت  ُ د غـت داـا منممـ  التةـاون والتنميـ     الميـدان    47خ ـدر اإلاــــــــــــــارة شلى  ن  

ــ ح  متةددين من غير الحتوما  والمنمما  الدولي : جاا   اع   من  ــحاا مصـــــ ــمل  اـــــ ــادم خشـــــ االقتصـــــ
ــســــــــا  الذيري  واألو ــــــــاط األوادتمي  والمةامد البحثي ،  الج اف الذاص، ومنمما  الم تمت المدن ، والمؤ ــــــ

 .  33م ن ال اا  ال اع   دون الو ني  ض ى ع

وقدي متتل الممث   السامي  ألقل الب دان نموا والب دان النامي  غير الساح ي  والدول ال زري  الصغيرة   - 38
النامي  والبرنامة اإلنماا  الدعم إلنشـــــــــاء م مت ال فر الدول  ل ب دان النامي  غير الســـــــــاح ي ، الدم    ق     

. ويســــــــــــــةى م مت ال فر مــدا شلى خةزيز التةــاون دين الب ــدان النــاميــ  غير 2009يوليــه   والنبــاخــار    خموز/
السـاح ي  والشـركاء    د دان ال نوا إلجراء  حول جيدة وخجدتم المشـورة  شـتن السـيا ـا  والمسـاعدة    دناء 

ــر وخبادل ال ــمال لنشـــــــــ ــركاء    د دان ال نوا والشـــــــــ ــ  لت ك الب دان والشـــــــــ مة وما  الجدرا . كما يو ر منصـــــــــ
ــاح ي  ل ةجد  ــال  الب دان النامي  غير الســــــــ ــا  ال يدة ودعم الب دان    خن يد درنامة عمل  يينا لصــــــــ والممار ــــــــ

الم فرون الةالميون المةنيون  التةاون ييما دين د دان ”. و   مدا الســـــــــــيا ، و   ش ار مبادرة 2014-2024
ال نوا  ربة  حوارا   ــيا ــاخي  مت  عضــاء ذلك   ، عجد متتل األمم المتحدة ل تةاون ييما دين د دان“ال نوا

 التحالف الةالم  ة ل ال ترة المشمول   التجرير.
  

التعتاون فيمتا بين بلتدان الجنوب والتعتاون الثالث  من أجتل التجتتتتتتتتتد  لجتائتتة   -  سادسا  
 مرم ذيرو  كورونا 

ــانح  لمبادرا    ر  19- خاحت الحاج  الم ح  إلت اد ح ول ل تذميف من آثار جااح  كو يد - 39 اـــــــ   ـــــ
التةاون ييما دين د دان ال نوا    م ال الصح  والم اال  ذا  الص  . لادا السبل، ة ل المرح   األولى 

ــ  جااح  كو يد ــين د وازي  بي  ومواد   79، خبرف حوال  19-من خ شــــــ د دا، مةمماا من د دان ال نوا، ل صــــــ
،  ر ـــ ت الصـــين ةبراء  بيين وقدمت الدعم شلى  ةرن. ومت ا ـــتمرار خ شـــ  ال ااح  ع ى الصـــةيد الةالم 

 د دا من الب دان النامي  والمتجدم  النمو ع ى حد  واء، وإلى المنمما  المتةددة األ رال. 150 وثر من  

ومن المبادرا  المبتفرة ل تةاون اإلق يم     م ال الصــح  ييما دين د دان ال نوا المركز األ ريج   - 40
قــاتــ  مناــا، الــدم عزز قــدرا  المن جــ  عن  ريق دنــاء الجــدرا  ع ى شجراء ال حوص  لمتــا حــ  األمرا  والو 

ال بيـ ، وخةزيز شدارة ال واا  الجـاامـ  ع ى المةر ـ ، ودعم جاود الحتومـ  لتةباـ  الموارد من  جـل ا ــــــــــــــت ـاـ   
ــتدام . وع وة ع ى ذلك،  إن د دان ال نوا ــحي  مســ ــتراخي ي ، اــ ــركاء ا ــ ــين والاند، اــ ــيما الصــ ون     وال  ــ

 __________ 
 ./www.unsouthsouth.org/partner-with-us/alliance-of-ngos-and-csos-for-south-south-cooperationانمر   32م 

 Global Partnership Initiative on Effective Triangular Cooperation, Triangular Cooperation in the Era  33م 
of the 2030 Agenda: Sharing Evidence and Stories from the Field (2019), p. 17. 
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 19-لجاحا  كو يداــانة   .  ة ى  ــبيل المثال،  اــبحت الاند  وبر19-ال اود الةالمي  ل ت  ي  ضــد كو يد
   الماا  من   60   الةالم. وكان الب د مركزىا لتصــنيت ال جاحا  حتى قبل ال ااح ، حيث  نتة ما تصــل شلى 

شنتاج ال جاحا  ال زم  لســـتانه و ـــتان الب دان  ال جاحا     الةالم وبتف    منذ ضـــ  نســـبيىا، ولدته الجدرة ع ى
النامي  األةرن ع ى حد  ــــــــــــــواء. وقد  درمت الاند، شلى جانل االخحاد الرو ــــــــــــــ  والمم ف  المتحدة لبري انيا  

ــربيا د جاحا  كو يد ــ   لتزويد اــــ ــمالي ، اخ اقا  من صــــ ــربيا زماي    .  34م 19-الةممى و يرلندا الشــــ ثم  ةد  اــــ
 ل بو ن  والار ك وال بل األ ود ومجدونيا الشمالي . 19-التبرف د جاحا  كو يدالمبادرة    

وبةي  خةبا  الموارد المالي  لتةزيز النمم الصــــــــحي  وخةزيز التتمل لحاال  ال وارا الصــــــــحي  ع ى  – 41
، يتةـاون  عضــــــــــــــاء منممـ  دول   ري يـا والبحر 19-الصــــــــــــــةـد الج رم واإلق يم  والةـالم   ةـد جـااحـ  كو يـد
  التنمي  األوروب   آةرين من اـــــــــندو يورو م يون   25الفاريب  والمحيل الاادا مت االخحاد األوروب  لتةبا   

وإعادة البناء  19-كو يد  الحادم عشـــــــــر. ومدا مو نوف التةاون الث ث  الدم تحتاجه الةالم ل تصـــــــــدم ل ااح 
  شتل   ضل ل تةا   من ال ااح .

وعزز مصـــــرل التنمي  الفاريب  والســـــو  ال نوبي  المشـــــترك  مواردمما المالي  و تحا ة وط ااتمان   - 42
ــادم ع ىلمتا ح  ال ااح . وو  ــ ى ل تفامل االقتصــــ ــرل  مريتا الو ــــ ــي  مب غ ا ق مصــــ د يون  1,96 خذصــــ

وخمويل عم يا  ، ل مســــاعدا  ال ارا ، واــــراء وخوريد األدوي  والمةدا  ال بي  ع ى الصــــةيد اإلق يم ”دوالر 
ــادق ع ى ةل ااتمـان   يمـ     .  35م “الج ـاف الةـاي       م يون دوالر ل بـنك المركزم   200وكـان قـد وا ق    الســــــــــــ

مندوراس، مما يؤكد  ممي  التفامل المال  اإلق يم . وبالمثل،  ع ن المصـــــــــــرل اإلنماا  ألمريتا ال خيني  عن 
د يون دوالر ل  ـت ا   ليزما  ودعم الةم يا   2,5ة وط ااتمان  ارا ل صـرل السـريت خصـل قيمتاا شلى ”

م يون دوالر لدعم  16ارا هيت     يم   الســـــــو  ال نوبي  المشـــــــترك  ع ى اـــــــندو  خجت  ووا ج  .  36م “الت اري 
 .  37م البحول والتة يم والتفنولوجيا الحيوي  المتص    ال يرو ا 

وبالمثل، التزي المصــرل اة ــيوم ل  ــتثمار    البني  التحتي   مضــاع   األموال المتاح     ش ار   - 43
نمرا شلى ارخ ـــاف ال  ـــل.  ،  دوالرد يين    10د يين دوالر شلى    5، من  19-مر جـــه ل تةـــا   من  زمـــ  كو يـــد

يتةاون البنك اة ــــيوم ل  ــــتثمار    البني  التحتي  مت المؤ ــــســــا  المالي  الدولي  األةرن لتةبا  اــــبت    وما
وكان البنك اإل  م  ل تنمي  قد قدي مساعدا    يم    .  38م  يما ل قتصادا  األوثر ضة اى    الةالم دعم، ال

ومن ة ل شنشــــــــــــاء   .  39م 2020    تار/مايو  19-دول  عضــــــــــــوىا لمتا ح  كو يد  27د يون دوالر شلى  1,86
 __________ 

 Predsednik, “AstraZeneca vaccine arrives in Serbia”, 21 February 2021; and the Error! Hyperlink  34م 
reference not valid.Republic of Serbia, “100,000 more doses of Sputnik V vaccine arrive”, 23 March 

2021. 

 UNCTAD, “South-South cooperation at the time of COVID-19: building solidarity among developing  35م 
countries”, May 2020, pp. 8–9. 

 .9، ص المرجت ن سه  36م 

 Anastasia Kalinina, “What the world can learn from regional responses to COVID-19”, World  37م 
Economic Forum, 1 May 2020. 

 ,”Asian Infrastructure Investment Bank, “AIIB doubles COVID-19 crisis response to USD10 billion  38م 
17 April 2020. 

 Islamic Development Bank (IsDB), “As part of the US$ 2.3 billion package, IsDB provides US$1.86  39م 
billion to 27 member countries to contain COVID-19”, 14 May 2020. 
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ــايل خموي     ــ مي    يم  خســــ ــال  الدول اإل ــــ ــت ا   لصــــ ــتراخي   ةاص ل تتمل واال ــــ م يون دوالر،   730ا ــــ
البنك اإل ـــــ م  ل تنمي  شلى التذميف من اةثار الصـــــحي  واالجتماعي  واالقتصـــــادت  الســـــ بي  ل ااح    يادل
 .  40م 19-دوو ي 

قــادة الــدول األعضـــــــــــــــاء   2020وة ل مؤخمر عجــده عن  ريق التــداول  ــال يــديو    آذار/مــارس   - 44
را    جنوا آ ــــــيا ل تةاون اإلق يم ، اقتر  رايس وزراء الاند شنشــــــاء اــــــندو   وارا ل تصــــــدم ل ااح      

م يين   10برعا  وليا قدره  تمول من خبرعا  من جميت الدول األعضــــــــــاء، متةادا  تن خجدي الاند خ  19-وو يد
دوالر. وبح ول منتصــــــــــــف نيســــــــــــان/ دريل من ذلك الةاي، د غ شجمال  خبرعا  الدول األعضــــــــــــاء    الرا     

التــدة   والتــدادير    ]وــانم من الضــــــــــــــرورم موااــــــــــــــ ــ ”،  2020م يون دوالر، و    ي ول/ ــــــــــــــبتمبر   18,8
 .  41م “اال تباقي 

ــترك  لتبادل الذبرا  حول كيمي  خةامل كل دول    - 45 ــت م  س التةاون الذ ي   غر   عم يا  مشــــ و نشــــ
 ال يروس واحتوااه، ا تراادا  تحدل البيانا  واإلحصاءا  ومستون التتمل.ش   خ من الدول األعضاء مت 

ل نوا والتةاون  ع ى ضـــرورة قياي المشـــاركين    التةاون ييما دين د دان ا 19-وخؤكد جااح  كو يد - 46
ــام   ع ى الصـــــةيد الةالم ، حيث   ــاال خو ير الرعات  الصـــــحي  الشـــ الث ث   شـــــتل جماع  دتحديد  ر  وو ـــ

 الةديد من المة جين.د ت  ه تتون  م د د آمنا ما لم خفن جميت الب دان آمن ، حسبما  ال
  

المتتتدة للتعتاون    طن يتم طاتار المبتادئ التوجيهيتة التن يتممتة المتعلحتة بتدنم األمم  -  سابعا  
 فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثالث  

و ر  المبــادا التوجيايــ  التن يــدتــ  المتة جــ  دــدعم األمم المتحــدة ل تةــاون ييمــا دين د ــدان ال نوا   - 47
و رااق التمويل ذا  األولوي  ع ى الصـــــةد     ش ارا مشـــــتركا لتةميم اإلجراءا SSC/17/3والتةاون الث ث  م

الج رم واإلق يم  والةـالم ، مت مؤاــــــــــــــرا   داء ع ى كـل مســــــــــــــتون ل ـياس التجـدي المحرز والنـتااة المحججـ .  
ــتراخي ي  األمم المتحدة ع ى ن ا  المنموم  ل تةاون ييما دين   ــى مت ا ــ ــُتنج  المبادا التوجياي   ما يتمااــ و ــ

 ث ث  الت   قر  مؤةرا.د دان ال نوا والتةاون ال

ودعم متتل األمم المتحدة ل تةاون ييما دين د دان ال نوا زيادة شدماج عنااــــــــــــر التةاون ييما دين   - 48
األمم المتحـدة اإلنمـاايـ . ومن دين  منمومـ  د ـدان ال نوا والتةـاون الث ث     ا ــــــــــــــتراخي يـا  و  ر كيـانـا   

ت ع ى الدرا ــــ  اال ــــتجصــــااي  الت   جراما متتل األمم المتحدة ويانا من كيانا  األمم المتحدة الت   جاد  27
كيانا  ا ـــتراخي ي  مذصـــصـــ  ل تةاون ييما دين د دان ال نوا.   6كان لدن ، ل تةاون ييما دين د دان ال نوا
التةـاون ييمـا دين د ـدان ال نوا والتةـاون الث ث  ...    ة ل الةمـل و  ر  ”وقـامـت كيـانـا   ةرن  ـإدمـاج  

 .  ة ى  بيل المثال، خدرج ة   البرنامة اإلنماا  اال تراخي ي   5ال جرة  ،  A/75/371م  “منمماخاا  الراد   
.  2030التةاون ييما دين د دان ال نوا والتةاون الث ث  ضــمن و ــاال خن يد ة   عاي    2021-2018ل  ترة 

ل     الماا  من المبادرا ،    ش ار كل ح  22و  10ما يتراو  دين    2019ا تذدي    عاي  ”وخن يدا ل ذ  ،  
 __________ 

 IsDB, “Second statement on IsDB Group emergency response to the impact of the COVID-19 pandemic in  40م 
member countries”, 16 March 2020. 

ــر    41م  ــمـــ  South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC), “Press release of the Fifteenthانـــ
Informal Meeting of SAARC Finance Ministers”, 16 September 2020. 

https://undocs.org/ar/SSC/17/3
https://undocs.org/ar/A/75/371
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من الح ول الت  خحمل  صــــــم  البرنامة اإلنماا ، التةاون ييما دين د دان ال نوا والتةاون الث ث  لمســــــاعدة 
  .29ال جرة ، A/75/371. م“الب دان ع ى خحجيق  مدا اا اإلنمااي 

ضــــةت ا ــــتراخي ي  واضــــح  المةالم ل تةاون ييما دين  ومن دين كيانا  األمم المتحدة األةرن الت  و  - 49
ومنمم     د دان ال نوا الصـــــــندو  الدول  ل تنمي  الزراعي  ومنمم  الةمل الدولي  وبرنامة األمم المتحدة ل بيا 

 . 26-23ال جرا   ،  A/73/321ومنمم  الصـــــــــح  الةالمي  م  وبرنامة األغدت  الةالم   األمم المتحدة ل   ول 
وال ــدير  ــالــدكر  ن درنــامة مت وع  األمم المتحــدة جةــل الةمــل الت وع  عنصــــــــــــــرا ال يت ز  من التةــاون  

و     .  DP/2018/6م  2021-2018دين د ــدان ال نوا والتةــاون الث ث     ش ــاره اال ــــــــــــــتراخي  ،   ييمــا
    الماا  من مت وع  األمم المتحدة من د دان ال نوا. 81كان ، 2018 عاي

المشــــــــــمول   التجرير المرح   لوحدة الت تي  المشــــــــــترك   26 ومن دين كيانا  األمم المتحدة الــــــــــــــــــــــــ  - 50
وحدا   و جاا  خنســـــيق محددة ومذصـــــصـــــ  ل تةاون    كيانا  19 ،  نشـــــت  JIU/REP/2018/2م 2018 لةاي

ييما دين د دان ال نوا والتةاون الث ث     مجارما. ونتي   لدلك، حدثت زيادة     نشـــــــــ   التةاون ييما دين  
حوارا    140كيــانــا من كيــانــا  األمم المتحــدة  ةجــد  وثر من    27د ــدان ال نوا والتةــاون الث ث ، حيــث قــاي  

  .A/75/371درنام ا ونشا ا لبناء الجدرا  مانمر  175د  وثر من   شتن السيا ا  وخن ي 

ــ  11وحجق   - 51 المشـــــــــــــمول   التجرير المرح   لوحدة الت تي  المشـــــــــــــترك   26كيانا  جل من دين الـــــــــــــــــــــــــ
  2011 تي  المشـــــــــترك     عاي الادل المجتر     اال ـــــــــتةرا  الســـــــــادق الدم  جرخه وحدة الت  2018 لةاي
   الماا  ع ى األقل من الميزاني  األ ــــــــــا ــــــــــي  والموارد الذارج  عن الميزاني   0,5يتة ق دتذصــــــــــي   ييما

لمبادرا  التةاون ييما دين د دان ال نوا والتةاون الث ث . ومن ثم،  إن ا ــتةرا  التجدي المحرز ييما يتة ق 
ت  الموارد كة ب    ــ ل الضــوء ع ى عدي ك ا  2011 التواــيا  الواردة    خجرير وحدة الت تي  المشــترك  لةاي  

، كانت كيانا  األمم المتحدة قد  2020رايســي   ماي خةزيز دعم التةاون ييما دين د دان ال نوا. وبح ول عاي  
اـراو  ل ناو   التةاون ييما دين د دان ال نوا؛ و نشـت  اـراوا   ةرن آليا  خمويل   175 نشـت   وثر من  

  .42ال جرة ، A/75/371ةاون الث ث  مانمر مذت    لدعم التةاون ييما دين د دان ال نوا والت 

لوحظ شحراز خجدي كبير    عدد كيانا  ،  2018و   التجرير المرح   لوحدة الت تي  المشــترك  لةاي  - 52
دان ال نوا، وم  آلي  اإلد ع األمم المتحدة الت  خسـام    خجارير األمين الةاي عن حال  التةاون ييما دين د 

الدورم الرايســي  عن األنشــ   الت  خضــ  ت داا منمما  األمم المتحدة دعما ل تةاون ييما دين د دان ال نوا  
ــدان ال نوا، قــدمــت   ــداة يــ  لمتتــل األمم المتحــدة ل تةــاون ييمــا دين د  ا ل تجييمــا  ال ــى والتةــاون الث ث . وو ج

 .2020كيانىا    عاي  24مجارن  دـ ، 2014ويانا   جل ش ااما     عاي  7

الت   جادت ع ى الدرا   اال تجصااي   26كيانا من كيانا  األمم المتحدة الــــــ   23وقاي ما م موعه  - 53
 إدماج عنااــــــــــــر ، 2019الت   جراما متتل األمم المتحدة ل تةاون ييما دين د دان ال نوا    حزيران/يونيه  

  ،A/74/336م  2021-2018وا    ا ــتراخي ياخاا و  ر الراــد المةتمدة ل  ترة  التةاون ييما دين د دان ال ن 
ــنوي  ل برنامة اإلنماا  الت  خركز ع ى النتااة، والذ   الةام   24ال جرة   . ومن األمث   ع ى ذلك التجارير السـ

تصــميم المشــاريت وخن يدما،  ل درنامة األغدت  الةالم   ة لالج ري ، و  االمنمم  األمم المتحدة ل   ول  وبرام 
وقاعدة ديانا  ولوح  متا ة  التةاون ييما دين د دان ال نوا والتةاون الث ث  لدن الصـــــــــــندو  الدول  ل تنمي  

ــر التةاون ييما دين د دان ال نوا والتةاون الث ث     نمم ا ــم عنااـ ــتل حا ـ ــد  الزراعي ، الت  خدمة  شـ لراـ
والتجييم الذااـ  داا. كما  جرن  ةض من كيانا  األمم المتحدة، مثل اـندو  األمم المتحدة ل سـتان وال  ن   

https://undocs.org/ar/A/75/371
https://undocs.org/ar/A/73/321
https://undocs.org/ar/DP/2018/6
https://undocs.org/ar/JIU/REP/2018/2
https://undocs.org/ar/A/75/371
https://undocs.org/ar/A/75/371
https://undocs.org/ar/A/74/336
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ــادت  ألمريتا ال خيني  ومن ج  البحر الفاريب ، خجييما ل دعم الدم تجدمه الفيان ل تةاون ييما دين د دان  االقتصــــ
 .  42م ال نوا والتةاون الث ث 

  
الترطيبتتا  التنميميتتة واإلدارستتة والمتتاليتتة لنرنتتامج األمم المتتتتدة اإلنمتتائ  دنمتتا   -  ثامنا  

للتعتتاون فيمتتا بين بلتتدان الجنوب  بمتتا ذ  ولتتل الجهود الراميتتة طل  طعزسز دور  
 وطأثير مكتب األمم المتتدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب 

وا ــتراخي ي  االخ اما  ال ديدة ل تةاون   رسوااــل البرنامة اإلنماا  االمتثال لذ   عمل دوينس آي  - 54
ــتون،  ييما دين د دان ال نوا ــادرة عن ال  ن  الريية  المســ ــ   الصــ ووثيج  نيروب  الذتامي  والجرارا  ذا  الصــ

 ض  عن قرارا  ال معي  الةام  المتة ج   الترخيبا  التنميمي  واإلداري  والمالي  دعما ل تةاون ييما دين د دان 
ــي    ”  2018وخح يجا لاده الغات ، نل م تزما    عاي  ال نوا.  ــا ــــــــ  ت ال  خذصــــــــــي  الموارد الةادت  ماأل ــــــــ
مســـــتجرة ويمتن التنبؤ داا من  جل خن يد اإل ار اال ـــــتراخي   لمتتل األمم المتحدة ل تةاون ييما دين    صـــــورة

ل  ترة ال نوا  البرنــــامة 48ال جرة  ،  DP/CF/SSC/6م  “2021-2018  د ــــدان  اقتر   ذلــــك،  وبنــــاء ع ى   . 
اإل جــاء ع ى دعمــه لمتتــل األمم المتحــدة ل تةــاون ييمــا دين د ــدان ال نوا  ”اإلنمــاا  ع ى الم  س التن يــدم  

ا ــتنادا شلى مســامما  الموارد ، 2017-2014دن س مســتون مذصــصــا  اإل ار اال ــتراخي   ل متتل ل  ترة 
ل  ترة  الةــــــاد اإلنمــــــاا م  المتحــــــدة  األمم  ]لبرنــــــامة  المتفــــــام ــــــ   الميزانيــــــ   المتوقةــــــ        “2021-2018تــــــ  

م يون   23,3 . وع ى مــدا األ ـــــــــــــــاس، التزي البرنــامة اإلنمــاا   مــا م موعــه  48ال جرة  ،  DP/CF/SSC/6م
م يين   9,1الةنصـر البرنام   ل ميزاني  المتفام   مدند  ةالي  التنمي   و    م يون دوالر    ش ار 14,2دوالر: 

 دوالر    ش ار الةنصر المؤ س .

وا ـــــــــتذدي متتل األمم المتحدة ل تةاون ييما دين د دان ال نوا مده الموارد من  جل وضـــــــــت وخن يد   – 55
الدم دعم الةم يا  الحتومي  الدولي  الت  خضـت  ـيا ـا  لموااـ    ،  2021-2018 ش اره اال ـتراخي   ل  ترة

الناو   التةاون ييما دين د دان ال نوا ع ى ن ا  منموم  األمم المتحدة. وح ز المتتل  تضـا ع ى شجراء  
مزيد من البحول والتح ي   ك  خسـتراـد داا  ـيا ـا  وبرامة التةاون ييما دين د دان ال نوا لفل من الدول  

ــاء ومنمومـ  األمم المتحـدة عـند شـقامـ  الشــــــــــــــراوـا  وخةبـا  الموارد ل ناو  ـ التةـاون ييمـا دين دـ دان األع ضــــــــــــ
 . وخرد خ ااـــيل عمل متتل األمم المتحدة ل تةاون ييما دين د دان ال نوا  DP/CF/SSC/6ال نوا مانمر  

ــمول   ا ــتون ل   SSC/20/2لتجرير    خجرير األمين الةاي مة ل ال ترة المشــ ــرين ل  ن  الريية  المســ  دورة الةشــ
 المةني   التةاون ييما دين د دان ال نوا.

  

 __________ 
 United Nations Population Fund (UNFPA), “Out now! First formative evaluation of UNFPAاـنمـر    42م 

approach to South-South and triangular cooperation”, 22 December 2020 ؛ وLC/SES.38/DDR.2. 

https://undocs.org/ar/DP/CF/SSC/6
https://undocs.org/ar/DP/CF/SSC/6
https://undocs.org/ar/DP/CF/SSC/6
https://undocs.org/ar/SSC/20/2
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متتابعتة برنتامج األمم المتتتدة اإلنمتائ  ومكتتب األمم المتتتدة للتعتاون فيمتا بين   -  طاسعا  
لجنوب لتوصتتتتيا  مكتب مراجعة التستتتتابا  والتتقيحا  بشتتتتأن مراجعت  بلدان ا 

 لتسابا  مكتب األمم المتتدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب 
عن متا ة  مراجة      43م قدي متتل مراجة  الحســـــــــا ا  والتح يجا  خجريراى ،  2017   اـــــــــباط/ براير   - 56

ع ى النحو المســـتفمل  2016ال نوا    اـــباط/ براير  حســـا ا  متتل األمم المتحدة ل تةاون ييما دين د دان  
الواردة    خجرير مراجة     16 وا ـــتةر  مراجةو الحســـا ا  خن يد التواـــيا  الـــــــــــــــــ   .  44م 2016    تار/مايو 
ُن د   الفامل دينما كانت خواـي  واحدة   16من التواـيا  الـــــــــــــــ   15وة صـوا شلى  ن    2016الحسـا ا  لةاي 

 ي  المتب ي     وقت الحق.قيد التن يد. وُن د  التوا

وبةي  خيسير خوثيق ع ق  الةمل دين متتل األمم المتحدة ل تةاون ييما دين د دان ال نوا والبرنامة   – 57
اإلنماا ، جرن خوضـــــــــــي  التســـــــــــ ســـــــــــل اإلدارم لمتتل التةاون ييما دين د دان ال نوا، وكدلك ع ق  متتل 

عن مســــاءلته. وقد خحجق ذلك  التةاون ييما دين د دان ال نوا  مدير درنامة األمم المتحدة اإلنماا  المســــؤول
 برنامة اإلنماا  ومدير متتل لمن ة ل خ ويض الســــ   ،  ما    ذلك  ــــ    الشــــراء، من المدير المســــاعد  

 الذدما  اإلداري  شلى مدير متتل التةاون ييما دين د دان ال نوا.

لتنميمي   التةاون مت ووااــــــــــــــل متتل األمم المتحدة ل تةاون ييما دين د دان ال نوا خجييم  ةاليته ا - 58
ــدمـا وخجييماـا و   م ـال   البرـنامة اإلنمـاا ، ممـا  دن شلى ـددل جاود لتةزيز قـدراـخه ع ى شدارة البرامة وراــــــــــــ

وخمشــيا مت خواــيا  متتل   2021-2018اإلدارة الجاام  ع ى النتااة، ا ــتنادا شلى ش اره اال ــتراخي   ل  ترة 
 وجـه    2017المتحـدة ل تةـاون ييمـا دين د ـدان ال نوا    عـاي    المراجةـ  والتح يجـا . كمـا عـالة متتـل األمم
واإلدارة المالي . ، وإدارة الســـ ر،  والمشـــتريا ، والموارد البشـــري ، الجصـــور    م اال  شدارة البرامة والمشـــاريت

   وع وة ع ى ذلك، وااــل متتل األمم المتحدة ل تةاون ييما دين د دان ال نوا اال ــت ادة من الشــبت  الوا ــة 
من المتاخل الج ري  التا ة  ل برنامة اإلنماا ، ومنمما  األمم المتحدة، و  رق  األمم المتحدة الج ري ،  ض   
عن اـبت  جاا  التنسـيق الو ني  ل تةاون ييما دين د دان ال نوا. وباإلضـا   شلى ذلك، وبناءى ع ى التواـي   

ت المتتل وحدة لدعم البرامة من  جل ضــــــــــمان  نشــــــــــ ، 2015الت  قدماا متتل المراجة  والتح يجا     عاي 
ــيا مت قواعد البرنامة   ــي  ل برنامة اإلنماا . وخمشــ ــســ ــا  واإلجراءا  المؤ ــ ــيا ــ ــا  جميت الةم يا  مت الســ اخســ
ــاءل     متتل األمم المتحدة ل تةاون  ــ ايي  والمســــــــ اإلنماا  و نممته وإجراءاخه، خةزز وحدة دعم البرامة الشــــــــ

من ة ل خجــدتم ة ــ  عمــل متفــام ــ  لمتتــل األمم المتحــدة ل تةــاون ييمــا دين د ــدان  دين د ــدان ال نوا   ييمــا
ال نوا شلى البرنامة اإلنماا     ش ار الذ   الســنوي  ل موارد المؤ ــســي . وبموجل الســ    الم وضــ ، تجدي 

الســــــــــــــنويـ   مـدير متتـل األمم المتحـدة ل تةـاون ييمـا دين د ـدان ال نوا خجـارير منتممـ  عن خن يـد ة ـ  الةمـل
المتفـام ـ  شلى المـدير المةـاون ل برنـامة اإلنمـاا . وع وة ع ى ذلـك،  ـإن مـدير متتـل األمم المتحـدة ل تةـاون  
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ييما دين د دان ال نوا عضـــــو     ريق األداء المؤ ـــــســـــ ، ومو شحدن آليا  الحوكم  الداة ي  الت  ير  ـــــاا  
 المدير المةاون.

ون ييمـا دين دـ دان ال نوا ة ـ  خجييم اــــــــــــــامـ   ع ى ن ـا   ومـا وضــــــــــــــت متـتل األمم المتحـدة ل تةـا - 59
المتتـل لتتبت التجـدي المحرز    خحجيق نتـااة اإل ـار اال ــــــــــــــتراخي   لمتتـل األمم المتحـدة ل تةـاون ييمـا دين  

واإلد ع عنه، والتزي  الةمل  شـــتل وثيق مت متتل التجييم المســـتجل ع ى   2021-2018 د دان ال نوا ل  ترة
 برنــامة اإلنمــاا  واــــــــــــــنــدو   لل م  س التن يــدم    2018/5تجييم. ومــدا يتمــااــــــــــــــى مت الجرار  خن يــد ة ــ  ال

ــاء  تن خجدي  األمم ــاريت. وا ـــت ا   لدعوا  الدول األعضـ المتحدة ل ســـتان ومتتل األمم المتحدة لذدما  المشـ
راخي   الحـال  األمم المتحـدة دعمـا متســــــــــــــجـا لمـبادراخاـا اإلنمـااـي ،  ـإن األنشــــــــــــــ ـ  الواردة    اإل ـار اال ــــــــــــــت 

األمم المتحــدة ل تةــاون ييمــا دين د ــدان ال نوا ختواءي مت الذ ــ  اال ــــــــــــــتراخي يــ  ل برنــامة اإلنمــاا    لمتتــل
ــ  عن2021-2018 ل  ترة ــا  منموم  األمم المتحدة األةرن    ،  ضــــ ــســــ ــتراخي ي  لمؤ ــــ األ ر والذ ل اال ــــ
وم  حســـــل االقتضـــــاء. كما يت  ل  الصـــــ   من  جل خحســـــين اال ـــــت ادة من األاـــــول ع ى ن ا  المنم ذا 

اال ـــــــــــــتثمار    ضـــــــــــــمان ال ودة التنميمي  زيادة التةاون التجن  دين البرنامة اإلنماا  ومتتل األمم المتحدة 
ل تةاون ييما دين د دان ال نوا والتجييم المستمر ليولويا  المؤ سي  وممار ا  شدارة الموارد ومةايير ال ودة  

تتـل األمم المتحـدة ل تةـاون ييمـا دين د ـدان ال نوا وقيـادة البرـنامة اإلنمـاا  ال نيـ . ولـدلـك،  جرن  تضــــــــــــــا م
ا ونيميىا  ــريةىا ل تةاون دين متتل األمم المتحدة ل تةاون ييما دين د دان ال نوا والبرنامة اإلنماا    ا ــتةراضــى

 .2019   عاي 

اون ييما دين د دان ال نوا  اقترحت مراجة  حســـــــــــــا ا  متتل األمم المتحدة ل تة، وع وة ع ى ذلك - 60
وضـــــــت ش ار خةاون مشـــــــترك دين البرنامة      45م الت   جراما متتل مراجة  الحســـــــا ا  والتح يجا  2020لةاي 

التةــــاون اال ــــــــــــــتراخي   وة ـــ    د ــــدان ال نوا لتةزيز  ييمــــا دين  اإلنمــــاا  ومتتــــل األمم المتحــــدة ل تةــــاون 
،  النمر شلى ا ـــــــــتمرار  كل مناما  التةاون و دوار ومســـــــــؤوليا مشـــــــــترك  من اـــــــــتناا  ن خحدد م اال    عمل

ا ـتضـا   البرنامة اإلنماا  لمتتل األمم المتحدة ل تةاون ييما دين د دان ال نوا،  ضـ  عن عم ه    م ال  
التةاون ييما دين د دان ال نوا والتةاون الث ث . و ــي رم وضــت مدا اإل ار  ةد وضــت الذ   اال ــتراخي ي   

ل برنــامة اإلنمــاا  واإل ــار اال ــــــــــــــتراخي   لمتتــل األمم المتحــدة ل تةــاون ييمــا دين د ــدان ال نوا    ال ــديــدة
. و   مر ق ل تجرير الســـــــــــنوم لمدير البرنامة المجدي شلى الم  س التن يدم لبرنامة األمم 2025-2022 ل  ترة

ا  المشــاريت، يب غ متتل األمم المتحدة اإلنماا  واــندو  األمم المتحدة ل ســتان ومتتل األمم المتحدة لذدم
خن ـيد ش ـاره اال ــــــــــــــتراخي  ، ع ى النحو   شــــــــــــــتن  المتحـدة ل تةـاون ييمـا دين دـ دان ال نوا  عضــــــــــــــاء الم  س  

. وبالمثل، خجوي ال معي  الةام  دراـــــــــــد وخجييم الدعم 2018/5المنصـــــــــــوص ع يه    قرار الم  س التن يدم  
ــاس المة وما  الت  تجدماا    المجدي ع ى ن ا  منموم  األمم المتحدة ل تةاون  ييما دين د دان ال نوا ع ى   ــ

متتــل األمم المتحــدة ل تةــاون ييمــا دين د ــدان ال نوا من ة ل التجــارير الســــــــــــــنويــ  ليمين الةــاي عن حــالــ   
 التةاون ييما دين د دان ال نوا.
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 ادستنتاجا  والتوصيا   -   ناشرا  
التجرير  ن التةـاون ييمـا دين د ـدان ال نوا كـان قبـل ال ـااحـ  قـد  خبين النتـااة الت  ة   شلياـا مـدا   – 61

اخســـــــــــت من حيث الن ا  والح م، مت ما خرخل ع ى ذلك من آثار شت ادي     الت ارة واال ـــــــــــتثمار والتد جا   
ــي ، يؤدم التةاون  ــادم. و   جميت منا ق جنوا الفرة األرضــــــــــ المالي  والجدرا  التفنولوجي  والنمو االقتصــــــــــ

ن دـ دان ال نوا دورىا محوريـىا    خةزيز الشــــــــــــــراوـ  من  جـل خحجيق  مـدال التنمـي  المســـــــــــــــتدامـ  لذ ـ   دي  ييمـا
وغيرما من األمدال اإلنمااي  المت ق ع ياا دوليىا. كما خســــــــــــامم د دان اــــــــــــمال الفرة األرضــــــــــــي ،   2030 عاي
تنمي  المســــــتدام      جانل  اــــــحاا المصــــــ ح  اةةرين، من ة ل التةاون الث ث ،    خن يد  مدال ال شلى

 د دان ال نوا.

ــت ه جااح  كو يد - 62 ، وغيرما من األزما  الةالمي  مثل خغير المناخ 19-وبالنمر شلى الذ ر الدم خشــ
 ما    ذلك د دان الشــــــمال والمؤ ــــــســــــا  المالي  الدولي  والج اف  ، ددعم من الشــــــركاء، ينبغ  لب دان ال نوا

 ني  والوحدا   و اإلدارا  الو ني  ل ناو   التةاون ييما دين د دان الذاص، شنشــاء  و خةزيز الســيا ــا  الو 
 ال نوا والتةاون الث ث .

ــتراخي ي  ل  ترة  - 63 ، تمل م تزما  2025-2022وبينما تشـــــــــــرف البرنامة اإلنماا     شعداد ة ته اال ـــــــــ
اــــــر األ ــــــا ــــــي  لتن يد ة     ا ــــــتذداي التةاون ييما دين د دان ال نوا والتةاون الث ث   اعتبارمما من الةنا

. وان  قــا من خوليــه مامــ  خحجيق التفــامــل    الــدعم المجــدي شلى الب ــدان    جاودمــا الراميــ  شلى 2030 عــاي
،  ــــيضــــ  ت البرنامة اإلنماا ، من ة ل اــــبت   19-التصــــدم ل تحدتا  اإلنمااي  المةجدة و ثر جااح  كو يد
مم المتحدة ل تةاون ييما دين د دان ال نوا وكيانا  األمم متاخبه الج ري ، ددور محورم لمســــــــــــاعدة متتل األ

المتحـدة األةرن    خن يـد ا ــــــــــــــتراخي يـ  األمم المتحـدة ع ى ن ـا  المنمومـ  ل تةـاون ييمـا دين د ـدان ال نوا  
 والتةاون الث ث .

  ذتامي  ووثيج  نيروب  ال وينبغ   ن خولد ة   عمل دوينس آيرس وا ــــــــــــــتراخي ي  االخ اما  ال ديدة - 64
ووثيـج  دوينس آيرس الذـتامـي  لمؤخمر األمم المتحـدة الرييت المســــــــــــــتون الـثان  المةن  ـ التةـاون ييمـا دين دـ دان 
ال نوا زةمــا جـديـدا ل  ــــــــــــــت ــادة ال ةــالـ  من ناة التةــاون ييمــا دين د ــدان ال نوا والتةــاون الث ث  لتحجيق 

 شلى زيادة خسذير مدا التةاون خح يجا لاده الغات  ما ي  :التنمي  المستدام . وينبغ   ن خشمل التدادير الرامي  

خحجيق زيادة قوي     المســـامما  المالي  من الج اعين الةاي والذاص؛  جد  نشـــت   ةض  م   
  من ة ل التةاون ييما دين  اي الب دان النامي  خســاي   خموي ي  واــناديق ا ــتاماني  لمواجا  التحدتا  اإلنما

تزايدة خجدماا جميت د دان ال نوا، وينبغ   ن خشــمل المســامما     مده الصــناديق اال ــتاماني  مســامما  م
البـ دان الجـادرة شلى اـــــــــــــــندو  األمم المتحـدة ل تةـاون ييمـا دين دـ دان ال نوا من  جـل دعم المزـيد من ال اود 

 الرامي  شلى خحجيق  مدال التنمي  المستدام ؛

المشــــــــــــــاركـ  ال ةـاـل  ل ج ـاعين الةـاي والذـاص    مـبادرا  التةـاون ييمـا دين دـ دان ال نوا   ما  
ث ث  من  جل التنمي  المســـــــــــتدام ، وينبغ  لاده ال اا  ال اع    ن خولد المزيد من الموارد لبرامة والتةاون ال

ذا    ر زمني  محددة خحديدا جيداى ونتااة قاد   ل  ياس؛ وينبغ   ن ختمااـــــــــــى مشـــــــــــارك   اـــــــــــحاا   محددة
دين د دان ال نوا والذ ل    ومبادا التةاون ييما،  المصـــ ح  المتةددين مت  مدال التنمي  المســـتدام  وغاتاخاا

 واألولويا  الو ني  لب دان ال نوا؛
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ــا  المالي  األةرن،   مج   ــســ ــارل المتةددة األ رال واإلق يمي  والمؤ ــ ــ   ل مصــ ــارك  النشــ المشــ
   ذلك خ ك الت   نشتخاا د دان ال نوا حديثاى، من ة ل دعماا المال  وةبرخاا التجني ،    دعم درا ا     ما

وخن يد درامة مبتفرة من اـــــتناا خمتين الب دان النامي  ع ى خحجيق  مدال التنمي  المســـــتدام  ال دون، ووضـــــت 
من ة ل خو ــــــــــــيت ن ا  الح ول اإلنمااي  الت   ثبتت جدواما والممار ــــــــــــا  اإلنمااي  ال يدة المســــــــــــتمدة من 

 ال نوا؛ د دان

  واال ـــتراخي يا  الو ني   خســـذير كيانا  األمم المتحدة والب دان المتجدم  النمو الســـيا ـــا مد  
الجاام  ل ناو   الشـراوا  الث ثي  من  جل خحجيق  مدال التنمي  المسـتدام ؛ وينبغ   ن خدعم مده الشـراوا   
 تضـــــاى جاود الب دان النامي  الرامي  شلى خةزيز الجدرا  البشـــــري  والمؤ ـــــســـــي  وآليا  التنســـــيق ال زم  ل تة يل 

  ؛دتحجيق  مدال التنمي  المستدام

ينبغ  ل ب ــدان النــاميــ   ن خةزز الروا ل و الحــد من الت ــاوخــا  داةــل الب ــدان وييمــا ديناــا،   ممـ  
ــ   والج اف الذاص، لتحســــــين شمتاني  الواــــــول شلى  ــي ، ددعم من كيانا  األمم المتحدة ذا  الصــــ ــســــ المؤ ــــ

ــت ادة من التة يم ال يد    م اال  الة وي والتفنولوجيا واالدتفار، دادل زيادة قدرا  ال ب دان النامي  ع ى اال ـــ
 التفنولوجيا  ال ديدة والتة يل دتحجيق خنميتاا المستدام ؛

   ش ار خن يد ا ــــــــــتراخي ي  األمم المتحدة ع ى ن ا  المنموم   شــــــــــتن التةاون ييما دين   مو  
مـــا دين د ـــدان  د ـــدان ال نوا والتةـــاون الث ث ، ينبغ  ل برنـــامة اإلنمـــاا  ومتتـــل األمم المتحـــدة ل تةـــاون يي 

ال نوا وكيـانـا  األمم المتحـدة األةرن ا ــــــــــــــتحـدال  ر  ل  يـاي  صــــــــــــــورة منا يـ  دتبـادل الســــــــــــــيـا ـــــــــــــــا  
ــ  ،  ما      ــاال ذا  الصـــ ــتراخي يا  الت   ثبتت  ةاليتاا من حيث الحد من ال جر المتةدد األ ةاد والمســـ واال ـــ

 ذلك خمتين  قل الب دان نموا من الذروج من مده ال ا .

 


