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المعنية بالتعاون  اللجنة الرفيعة المستتتتتتتتتو   
 فيما بين بلدان الجنوب

 الدورة العشرون 
 2021حزيران/يونيه   4-1نيويورك،  
 * )ب( من جدول األعمال المؤقت  5 و 4 و 3البنود 

  
المستتتتتتتتتتو  المعنيتتة بتتالتعتتاون  التقتتدا المزرف  ت فنذيتتر مقرر اللجنتتة الرفيعتتة    

، مع التركيز على فعزيز دور وفتثيير متتتا امم   1/ 19بين بلتدان الجنوب   فيمتا 
وييقتتتة بويني س ر  المتزتتتدة للتعتتتاون فيمتتتا بين بلتتتدان الجنوب، و ت فنذيتتتر  

لمؤفمر امم  المتزتتدة الرفيع المستتتتتتتتتتو  ال تتاتت المعنت بتتالتعتتاون  الختتتاميتتة  
 بين بلدان الجنوب  فيما 
  

 فقرير اممين العاا  
 

 موجز  
أعد هذا التقرير اســـــــــتراال لمقرر اليرنل الرتيىل المنـــــــــتو  المىنيل االتىاون تيما  ين  يدان الرنوب   

ــامق عن التقدم 19/1 ــرين، تقريرا  ــ ، الذي طيبت تيه اليرنل إلى األمين الىام أن يقدم إليها، في دورتها الىشــ
ذلك التوصــــــياق والمقترحاق الواردة في التقرير عن المقترم الشــــــام  اشــــــ ن المحرز في تنفيذ القرار، اما في  

ــب  الميموســــــــل لتىزيز دور م تل األمم المتحدة ليتىاون تيما  ين  يدان الرنوب وزيادة ت  ير ، إلى جانل   النــــــ
م من األمم المتحدة ليتىاون تيما    ــيل المتسذة لتحنـــــــين تننـــــــيم واتنـــــــاح الدعم المقدي ين  يدان التدا ير الرئينـــــ

(. ويبرز 72/237 (. وهو ينـــــــتريل أيرـــــــا لقرار الرمايل الىامل ذي ال ـــــــيل )القرارSSC/19/2الرنوب )
م من األمم  ــاح الدعم المقدي ــيم واتنــــــــ ــين تننــــــــ التقرير من  م التدا ير المتسذة لتىزيز دور وزيادة ت  ير  وتحنــــــــ

ــا ليفقرة  من مرفم قرار الرماـيل الىـامل   36المتحـدة ليتىـاون تيمـا  ين  ـيدان الرنوب. وهو ينــــــــــــــترـيل أيرــــــــــــ
، اىرض مىيوماق عن كيفيل إســـــــــــــهام الم تل وكياناق أمر  تااىل ليمم المتحدة في تنفيذ القرار.  73/291

كـاـنت صـــــــــــــــيا ـل اســــــــــــــتراتيرـيل عيى نطـاح   2020إلى عـام   2016ومن التطوراق الهـامـل في الفترة من عـام  
ــ ن التىــاون تيمــا  ين  يــدان الرنوب والتىــاون ال ق ي من أجــ  ت  حقيم التنميــل  منظومــل األمم المتحــدة اشـــــــــــــ

 المنتدامل. ويستتم التقرير امرموعل من التوصياق اش ن سب  المري قدما.
  

 

 * SSC/20/L.2. 

https://undocs.org/ar/SSC/19/2
https://undocs.org/ar/A/RES/72/237
https://undocs.org/ar/A/RES/72/237
https://undocs.org/ar/A/RES/73/291
https://undocs.org/ar/A/RES/73/291
https://undocs.org/ar/SSC/20/L.2
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 مقدمة  -   أول  
ــتمرار عن الحاجل إلى دعم األمم المتحدة لمرادراق التىاون تيما  ين  يدان   تىرب - 1 البيدان الناميل ااسـ

الرنوب ليقرـــــــــــا  عيى الفقر المدقب والتىري  االتنميل المنـــــــــــتدامل في جميب أنحا   يدان الرنوب. وفي ذلك 
ــام ، طيبت أن أقدم إلى اليرنل الرتيىل المنـــــــــــــتو  المىنيل االتىاون  ــياح الشـــــــــــ تيما  ين  يدان الرنوب،    النـــــــــــ

الذي اتسذته في دورتها   19/1دورتها الىشــــــــرين، تقريرا  ــــــــامق عن التقدم المحرز في تنفيذ مقرر اليرنل   في
التاســىل عشــرة، اما في ذلك التوصــياق والمقترحاق التي قدمت ها في تقريري عن المقترم الشــام  اشــ ن النــب   

تيما  ين  يدان الرنوب وزيادة ت  ير ، إلى جانل التدا ير   ليتىاون  الميموســــــــــل لتىزيز دور م تل األمم المتحدة
ــيل المتسذة م من األمم المتحدة ليتىاون تيما  ين الرئينـــــ ــاح الدعم المقدي ــيم واتنـــــ ــين تننـــــ  يدان الرنوب   لتحنـــــ

(SSC/19/2ــا لقرار الرم ــتريل هذا التقرير أيرـ ــيل )القرار(. وينـ (. وهو يبرز 72/237 ايل الىامل ذي ال ـ
من  م التدا ير المتسذة لتىزيز دور الم تل وزيادة ت  ير   وصفه مركز التننيم المىني  تىزيز وتينير التىاون  

ى نطـــاح منظومـــل األمم المتحـــدة. وهو يقـــدم تيمـــا  ين  يـــدان الرنوب والتىـــاون ال ق ي من أجـــ  التنميـــل عي
،  73/291مىيوماق عن الدعم الذي تقدمه كياناق األمم المتحدة إلى الدول األعرــــــــــــــا  لتنفيذ قرار الرمايل 

 عيى نحو ما طيبت الدول األعرا .

أهم األحداث في التقرير حد ان محوريان أ را اش   كبير عيى المشهد اإلنمائي وكذلك التىاون   ومن - 2
 :2020إلى عام  2016تيما  ين  يدان الرنوب والتىاون ال ق ي مقل الفترة من عام 

 دايل فترة تحويييل ليتىاون تيما  ين  يدان الرنوب والتىاون ال ق ي    2019أوال،  ــهد عام   )أ( 
ى أســــــاا المداوالق التي جرق مقل مؤتمر األمم المتحدة الرتيب المنــــــتو  ال اني ليتىاون تيما  ين  يدان عي

 ؛73/291الرنوب وو يقته الستاميل، التي أقرتها الرمايل الىامل في قرارها 

( في إحداث فوضـــــــــــــى اجتـما ـيل  19- ا )كوفـيد  انـيا، تنـــــــــــــبـبت جائحـل مرض فيروا كورونـ  )ب( 
اقت ـــــــاديل  ير منـــــــبوقل في ك   يد وك  اقت ـــــــاد، مب الىديد من اأ ار النـــــــيبيل في جميب أنحا  الىالم. وفي  

. والقيم اأن  2020في المـــائـــل في عـــام    4,3أعقـــاب الموجـــل األولى، انقمص االقت ــــــــــــــــاد الىـــالمي  ننـــــــــــــرـــل  
  .( 1) 2020لن ي ون كاتيا ليتىويض عن السنائر المتقبدة في عام   2021  التىافي المتواضب المتوقب لىام  أن  هو 

،  2020مييون  ـــــــسي ســـــــقق في  را ن الفقر في عام   131ومما ي ير القيم  نفس القدر أن عددا إضـــــــاتيا  ي   
وعيى الر م   . ( 2) كان ك ير منهم من الننـــــا  واألطفال واأل ـــــساي الذين يايشـــــون في مرتمىاق محييل مهمشـــــل 

ــببت تيه الرائحل يم ن أن تقون  من  ــادي، فين الدمار الذي تنـــــــــــ الىقماق الحاليل عيى حدوث انتىاش اقت ـــــــــــ
آ ار ســيبيل دائمل عيى الدمول والىديد من الروانل األمر  لرفا  اإلننــان ما لم يتحد الىالم أك ر لتنفيذ تدا ير   له 

اج الىالم إلى تدا ير مترــــــــافرة مقل عقد عقجيل عيى وجه النــــــــرعل. و لى جانل اليقاحاق وحزم الحوافز، يحت 
أج  تحقيم أهداف التنميل المنتدامل لتىويض السنائر وضمان القدرة عيى مواجهل ال دماق   الىم  الحالي من 

 .المنتقب . وهنا يم ن أن ي ون ليتىاون تيما  ين  يدان الرنوب والتىاون ال ق ي ت  ير كبير  في 

ــار الرائحل، أعر ت  وقب  - 3 ــتو  المىنيل انتشــ ــرة ليرنل الرتيىل المنــ ــىل عشــ الح وماق في الدورة التاســ
االتىاون تيما  ين  يدان الرنوب ومؤتمر األمم المتحدة الرتيب المنـتو  ال اني المىني االتىاون تيما  ين  يدان 

 __________ 
 (1) World Economic Situation and Prospects 2021 (United Nations publication, Sales No. E.21.II.C.1). 

 المرجب نفنه. (2) 

https://undocs.org/ar/SSC/19/2
https://undocs.org/ar/A/RES/72/237
https://undocs.org/ar/A/RES/72/237
https://undocs.org/ar/A/RES/73/291
https://undocs.org/ar/A/RES/73/291
https://undocs.org/ar/A/RES/73/291
https://undocs.org/ar/A/RES/73/291
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ن األقران  الرنوب عن الحـاجـل إلى تىزيز التىـاون تيمـا  ين  ـيدان الرنوب من مقل تـرادل المىـارف، والتىيم م
والدروا المتىيقل ا يفيل التىام  مب التحدياق المشـــــــــتركل اســـــــــتنادا إلى الحيول التي نرحت. ومن الواضـــــــــ  

التحـدـياق اإلنمـائـيل المىقـدة الق يرة التي يواجههـا الىـالم ال يم ن أن تحيهـا فراد  البيـدان التي تىمـ  امىزل  أن
ــت ماراق   يرها. ويتىين عيى الح وماق أن تىزز التىاون ت عن ــيب االســ ــاداق، وتوســ يما  ينها لتنشــــيق االقت ــ

الىامل، وتىزيز الترارة، وتوفير الحيول لمىالرل الرطالل في مواجهل أزمل ديون متناميل وضـمان الدعم الموجه  
ــيم في  يدان  ــار كالنار في الهشـــ م  ليفيروا ااالنتشـــ ــ  ليمرتمىاق المحييل األك ر ترـــــررا من المرض. و ذا ســـ

عيى ال ـىيد   19-ويم ن لمرفم كوفاكس إلتاحل لقاحاق كوفيد  .( 3) أ عييه طفراق مراًرا وتقراًراالرنوب، سـتطر 
أن يشـــ   عامق اال  األهميل في التىاون اإلنمائي الدولي، اما في ذلك في التىاون تيما  ين  يدان    ( 4) الىالمي

ــول البيدان ال نيل  ــمان ح ــــ ــوا  عيى الىقجاق واليقاحاق  الرنوب والتىاون ال ق ي، لرــــ والفقيرة عيى حد ســــ
 .عيى الفور

ــيطت - 4 ــين، واألطرا  و يرهم من الىمال  19-جائحل كوفيد  وسـ ــو  عيى الىدد الهائ  من الممرضـ الرـ
األســــــــاســــــــيين من البيدان الناميل المندمرين في القو  الىاميل في البيدان المتقدمل. ويؤكد هذا الترااق الىالمي 

ل ق ي من مقل تقاســـــــــم فوائد تىزيز الترـــــــــامن اإلننـــــــــاني وكذلك التىاون تيما  ين  يدان الرنوب والتىاون ا
  2016اليقاحاق وترميب الموارد من أج  إعادة البنا  اشــــــــــــــ   أفرــــــــــــــ  اىد الرائحل. وفي الفترة  ين عامي  

، مـا فت  زمم التىـاون اـلدولي ونطـاح وديـنامـيل التىـاون تيمـا  ين  ـيدان الرنوب يتزاـيد وســــــــــــــق الىـدـيد 2021 و
 ىين الت يل عييها.الفري التي يتىين ا تنامها والتحدياق التي يت  من

ضـــــــــــــو  ذلـك، يوجز الفرا ال ـاني من هـذا التقرير اإلجرا اق المتسـذة لتىزيز دور الم تـل وزيـادة   وفي  - 5
تـ  ير ، واالســـــــــــــتفـادة من موارد منظومـل األمم المتحـدة اإلنمـائيـل التي أعيـد تنظيمهـا مؤمرا لـدعم مرـادراق البيـدان 

وأهداف التنميل    2030رنوب في تحقيم مطل التنميل المنـــتدامل لىام الناميل في مرال التىاون تيما  ين  يدان ال 
المنـــــــتدامل ذاق ال ـــــــيل. وتشـــــــم  هذ  اإلجرا اق إنشـــــــا  األيل المشـــــــتركل  ين وكاالق األمم المتحدة ليتىاون  

ون   ين  يدان الرنوب والتىاون ال ق ي ووضـب أول اسـتراتيريل عيى نطاح منظومل األمم المتحدة اشـ ن التىا  تيما 
تيمـا  ين  ـيدان الرنوب والتىـاون ال ق ي من أجـ  التنمـيل المنــــــــــــــتداـمل. ويركز الفرا الـ اـل  عيى االترـاهـاق في  
الدعم الذي قدمته األمم المتحدة في مرال التىاون تيما  ين  يدان الرنوب والتىاون ال ق ي في الفترة التي سرقت  

ني المىني االتىاون تيما  ين  يدان الرنوب و ىد . وي ــا الفرا  انىقاد مؤتمر األمم المتحدة الرتيب المنــتو  ال ا 
الرااب الـدعم الـذي تقـدمـه منظومـل األمم المتحـدة لمرـادراق التىـاون تيمـا  ين  يـدان الرنوب والتىـاون ال ق ي في  

إلى  وإلعادة البنا  اشـ   أفرـ . وتهدف التوصـياق الواردة في الفرا السامس    19- إطار الت ـدي لرائحل كوفيد 
تحنــــــين االتنــــــاح عيى نطاح منظومل األمم المتحدة لمواصــــــيل تىزيز منــــــاهمل التىاون تيما  ين  يدان الرنوب  

. ويم ن لهاتين الطريقتين أن تؤديا دورا رئينــــــــــــيا في حفز التدا ير  2030والتىاون ال ق ي في تحقيم مطل عام 
 .منها   المحييل والوطنيل واإلقييميل في الت دي ليرائحل وفي التىافي 

  

 __________ 
األمين الىام يدعو اإلن ــــــــــاف في اليقاحاق أكبر امترار أمققي ليمرتمب الىالمي، في وقت ينظر تيه مريس األمن  ” األمم المتحدة،   (3) 

 .2021 راط/فبراير  SC/14438 ،17، “ في إتاحل الررعاق عيى نحو من ا

 (4) www.gavi.org/covax-facility. 

http://www.gavi.org/covax-facility
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اإلجراءات المتختترة لتعزيز دور متتتتا امم  المتزتتدة للتعتتاون فيمتتا بين بلتتدان   -  ياتيا  
 الجنوب وفيادة فثييره 

فتئــت البيــدان النــاميــل تىرب منــذ زمن طويــ  عن الحــاجــل إلى زيــادة التىــاون ليتىريــ  اــالتنميــل    مــا - 6
المنـــــتدامل في إطار التىاون تيما  ين  يدان الرنوب،  دعم متنـــــم ومننـــــم من منظومل األمم المتحدة. وفي  

  الم ـتل إلى: ، واســــــــــــــترـاـال لهـذا المطـيل المبرر، اقترحـت األمم المتحـدة طرـقا ميموســــــــــــــل لتحويـ 2016عـام  
أمانل ديناميل ليرنل الرتيىل المنـــــــــتو  المىنيل االتىاون تيما  ين  يدان الرنوب؛ )ب( جهل تننـــــــــيم فىالل   )أ(

ليدعم الذي تقدمه األمم المتحدة ليتىاون تيما  ين  يدان الرنوب والتىاون ال ق ي؛ )ج( جهل  نا  ليشـــــــــــراكاق  
رادراق التىاونيل األمر  في  يدان الرنوب؛ )د( مركز مىرفل قادر  االســــــــتراتيريل لتىزيز التقام  اإلقييمي والم

عيى دعم جهود البيـدان النـاميـل في مرـال تنميـل القـدراق عن طريم تحـديـد الحيول اإلنمـائيـل الم بتـل وتو يقهـا 
ل؛ ونشــرها؛ ) ( مناصــر فىال لبيدان الرنوب اشــ ن القرــايا ذاق األهميل الحاســمل االننــرل إلى البيدان النامي 

)و( جهل فىالل لتىبئل موارد لديها القدرة عيى إدارة األموال المس  ل لتىزيز التىاون تيما  ين  يدان الرنوب  
 (. وقد التزم الم تل، اسـتنادا إلى مبرته النـااقل،  زيادة ت  ير 24، الفقرة  SSC/19/2والتىاون ال ق ي )انظر 

إلى أق ى حد مم ن عن طريم اعتماد استراتيرياق لتوفير التقاليف واالستفادة من موارد  ركائه مب التركيز  
 عيى األولوياق النت التي اقترحت ها في تقريري )المرجب نفنه(.

 
 أماتة اللجنة الرفيعة المستو  المعنية بالتعاون فيما بين بلدان الجنوب -  ألف 

ــمو   مقل - 7 ــتو  المىنيل الفترة المشــــــــ ــ   أمانل فىالل ليرنل الرتيىل المنــــــــ لل االتقرير، ظ  الم تل يشــــــــ
اـالتىـاون تيمـا  ين  يـدان الرنوب ومحفزا دينـاميـا ليتىـاون تيمـا  ين  يـدان الرنوب والتىـاون ال ق ي في جميب 

ـيل لمؤتمر ، تولى مهمـل الىمـ  كـ مـاـنل فنـيل ليىميـيل التحرــــــــــــــير 2018أنحـا  منظومـل األمم المتحـدة. وفي عـام 
(. وينـــــــــر A/75/371األمم المتحدة الرتيب المنـــــــــتو  ال اني المىني االتىاون تيما  ين  يدان الرنوب )انظر 

ــام  الذي أعد  ــاق والتقارير، اما في ذلك التقرير الشــــــ ــياســــــ ــل، وموجزاق النــــــ إعداد الىديد من ورقاق المناقشــــــ
(، وهو ما  ــــ   أســــاســــا اســــتر ــــدق اه المداوالق في المؤتمر وأ ر  A/73/383ة النــــااقل ليمؤتمر )الفتر  في

المفاوضــاق الح وميل الدوليل  و يقته الستاميل التي أصــدرها امت اال لقراراق الرمايل الىامل ذاق ال ــيل. وقام  
رـــــــــيريل ســـــــــاهمت في تحديد األولوياق التي أدرجت في نهايل المطاف في الو يقل أيرـــــــــا  تنظيم حواراق تح

 الستاميل التي اتفقت عييها الدول األعرا   توافم اأرا .

إلى ذلك، قدم الم تل الدعم ا عمال األمانل ومنــائ  النــياســاق إلى الهيئاق الح وميل الدوليل   و ضــافل  - 8
ــ ن التىاون تيما  ين  يدان الرنوب والتىاون  وكياناق األمم المتحدة من أج  اتساذ  ــقل اشــــ ــتنيرة ومتنــــ قراراق منــــ

ال ق ي. وقام أيرـــــــا  تنظيم اجتماعاق لم تل اليرنل الرتيىل المنـــــــتو  المىنيل االتىاون تيما  ين  يدان الرنوب  
تي أجرتها وقدم السدماق ذاق ال ــيل. و ــ   عم  األمانل الذي قام اه أســاســا اســتر ــدق اه أيرــا المناقشــاق ال 

اليرنل ال انيل ليرمايل الىامل اشـــــــ ن منـــــــاهماق التىاون تيما  ين  يدان الرنوب والتىاون ال ق ي في األنشـــــــطل  
 (. A/73/321)انظر   2030التنفيذيل ليمم المتحدة من أج  التنميل من أج  تحقيم مطل عام  

الم تل أيرا إجرا  حواراق في مرال النياساق تيما يتىيم االتىاون تيما  ين  يدان الرنوب    وينر - 9
والتىاون ال ق ي، اما في ذلك من مقل المنتد  الرتيب المنــتو  ليمديرين الىامين ليتىاون اإلنمائي والمنتد  

ــديد ــتدامل، اليذين جر  التشـ ــتو  المىني االتنميل المنـ ــي الرتيب المنـ ــياسـ فيهما عيى دعم التىاون تيما  ين   النـ
  يدان الرنوب  وصفه عن را هاما من عناصر التىاون اإلنمائي الىالمي من أج  التنميل المنتدامل.

https://undocs.org/ar/SSC/19/2
https://undocs.org/ar/A/75/371
https://undocs.org/ar/A/73/383
https://undocs.org/ar/A/73/321
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فنستتتتتتتتتيل التتدع  المقتتدا من منتومتتة امم  المتزتتدة للتعتتاون فيمتتا بين بلتتدان الجنوب   -  باء 

 ال اليت   والتعاون 

 لمتزدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون ال اليت اآللية المشتركة بين وكالت امم  ا   

ــا  آليــل مشــــــــــــــتركــل  ين الوكــاالق تقون مىززة   72/237الرمايــل الىــامــل في قرارهــا    طيبــت -  10 إنشـــــــــــــ
االتنـــــاح والتننـــــيم والدعم المشـــــترك وترادل طااب رســـــمي اقدر أكبر، يتولى تننـــــيقها الم تل لتشـــــريب  وذاق

ــياح التىاون تيما  ين  يدان الرنوب والتىاون ال ق ي والنتائ  التي  ــطل اإلنمائيل في ســــــ المىيوماق عن األنشــــــ
، أنشــــ  الم تل، عقل مشــــاوراق مب مؤســــنــــاق أمر   2018تحققها مستيا كياناق األمم المتحدة. وفي عام 

شــــــــــــــتركــل  ين وكــاالق األمم المتحــدة ليتىــاون تيمــا  ين  يــدان الرنوب والتىــاون من األمم المتحــدة، األيــل الم
 كيانا من كياناق األمم المتحدة. 30ال ق ي، التي ترم في عرويتها أك ر من  

م ن التننـــــــــيم الفىال لتليل المشـــــــــتركل  ين الوكاالق ليتىاون تيما  ين  يدان الرنوب والتىاون   وقد -  11
ينــــــــــــــير مشــــــــــــــاركـل الىـديـد من كيـانـاق األمم المتحـدة عيى نطـاح المنظومـل في الىمييـل ال ق ي الم تـل من ت 

ــيت   ــتو  ال اني المىني االتىاون تيما  ين  يدان الرنوب. وواصــ ــيريل لمؤتمر األمم المتحدة الرتيب المنــ التحرــ
تيما  ين  يدان األيل المشـتركل  ين الوكاالق تىزيز دور الم تل  وصـفه مركز تننـيم لتىزيز وتينـير التىاون  

الرنوب والتىــاون ال ق ي من أجـ  التنميــل دامـ  منظومـل األمم المتحــدة، امــا في ذلـك إعـداد تقــارير قطــا يـل  
وتقارير مشــــتركل  ين الوكاالق عن التىاون تيما  ين  يدان الرنوب والتىاون ال ق ي. واســــتسدم الم تل األيل  

يم التىـاون تيمـا  ين  يـدان الرنوب والتىـاون ال ق ي  المشــــــــــــــتركـل  ين الوكـاالق أيرـــــــــــــــا كقنـاة لتينــــــــــــــير تىم
 االستراتيرياق المؤسنيل واألنشطل التنفيذيل لقياناق األمم المتحدة. في

إطار إعادة تنظيم منظومل نظام األمم المتحدة اإلنمائيل، أجري اســـــــــــــتىراض ليم اتل المتىددة  وفي -  12
مم المتحـدة اإلنمـائي ونـائـل رئيس مرموعـل األمم المتحـدة  األقطـار. وفي هـذ  الىمييـل، كيا مـدير  رنـام  األ

ليتنميل المنـــــتدامل، االنياال عن الفريم األســـــاســـــي لمرموعل األمم المتحدة ليتنميل المنـــــتدامل، الم تل ا يادة 
ــ ن تىزيز التىـاون تيمـا  ين  يـدان   7مرـال الىمـ    المتمـ   في اســــــــــــــتىراض الم ـاـتل المتىـددة األقطـار، اشــــــــــــ
ىيم األقاليمي. و نا  عيى ذلك، تىاون الم تل مب األيل المشتركل  ين الوكاالق ليتىاون تيما  ين  الرنوب والت 

 يدان الرنوب والتىاون ال ق ي، منـتفيدا من آرا  م تل التننـيم اإلنمائي، والمننـقين الم يمين وأعرـا  أفرقل  
م المحرز اشـــــــــــــــ ن مستيا االلتزامـاق  األمم المتحـدة القطريـل من أجـ  ال يـام امـا ييي: )أ( اســــــــــــــتىراض التقـد

)ب( وضـــــــــب نه  متنـــــــــم عيى نطاح المنظومل إزا  التىاون تيما  ين  يدان  قطىتها فراد  القياناق؛ و التي
الرنوب والتىاون ال ق ي وتوضـــــي  ما يتىين عيى منظومل األمم المتحدة اإلنمائيل أن تقدمه. وســـــيشـــــم  ذلك 

تتسذها اشـــــــ   جماعي كياناق مرموعل األمم المتحدة ليتنميل  توصـــــــياق التساذ إجرا اق ميموســـــــل يم ن أن
ــتدامل عيى ال ــــــــــــىيد الىالمي، أو اإلقييمي أو القطري دعما ليدول الرزريل ال ــــــــــــ يرة الناميل و يرها  المنــــــــــ

البيــدان التي ت طيهــا الم ــاتــل المتىــددة األقطــار. ويرري اأن تنفيــذ التوصــــــــــــــيــاق اىــد أن أقر المريس   من
جتماعي والرمايل الىامل المرموعل القاميل من المقترحاق الراميل إلى تىزيز السدماق التي االقت ــــــــــادي واال

 تقدمها الم اتل المتىددة األقطار.
 

https://undocs.org/ar/A/RES/72/237
https://undocs.org/ar/A/RES/72/237
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الستتتتتتتتتترافيجيتة المعتمتقدة على تاتام منتومتة امم  المتزتدة بشتتتتتتتتتتثن التعتاون فيمتا بين بلتدان الجنوب    
 والتعاون ال اليت من أجل فزقيل التنمية المستدامة 

البيدان الناميل اشــــ   متزايد إحداها إلى األمر  إليراد حيول ليتحدياق المشــــتركل في مراالق   تير  -  13
م   الترارة، واالسـت مار وتطوير البنى التحتيل، ويتىين عيى منظومل األمم المتحدة أن تنـتريل لذلك اطريقل 

ىين ليرمايل الىامل ومؤتمر األمم المتحدة متنـــقل ومننـــقل. ولذلك، طيل إلى الم تل، في الدورة ال انيل والنـــر 
الرتيب المنــــتو  ال اني المىني االتىاون تيما  ين  يدان الرنوب، أن يقوم، االتشــــاور مب كياناق األمم المتحدة 
األمر ،  تننـــــيم إعداد اســـــتراتيريل عيى نطاح منظومل األمم المتحدة اشـــــ ن التىاون تيما  ين  يدان الرنوب  

عمييل وضـــــــــــب اســـــــــــتراتيريل   2019(. واســـــــــــتراال لذلك،  دأ الم تل في عام 94، الفقرة A/72/297)انظر 
مقل األيل المشــــتركل  ين الوكاالق ليتىاون تيما  ين  يدان الرنوب والتىاون ال ق ي، منــــتر ــــدا امراد    من

و المبين في و يقــل نيرو ي الستــاميــل لمؤتمر األمم المتحــدة الرتيب  التىــاون تيمــا  ين  يــدان الرنوب عيى النح
ــاهم 2009المنـــتو  المىني االتىاون تيما  ين  يدان الرنوب لىام  ، التي أعيد ت كيدها في المؤتمر ال اني. وسـ

كاالق. كيانا من كياناق األمم المتحدة في إعداد االسـتراتيريل من مقل األيل المشـتركل  ين الو  30أك ر من  
مننقا م يما قدمت إلى الم تل  دعم من م تل التننيم   15وقد نوقشت االستراتيريل، التي تى س مناهماق  

 .2020اإلنمائي، مب الدول األعرا  واعتمدتها منظومل األمم المتحدة في عام 

األ ر اإلنمائي، تقترم االســــتراتيريل اتساذ إجرا اق لتىزيز  ــــراكاق التىاون تيما  ين  يدان   ولتىظيم -  14
الرنوب والتىاون ال ق ي وتشــــرب عيى توحيد جهود كياناق األمم المتحدة من أج  إنشــــا  آلياق تموي  قويل،  

اعد أيرــا عيى تىزيز  اما في ذلك من مقل اســتقشــاف م ــادر وأدواق جديدة ليتموي  اال تقاري. وهي ســتنــ 
فهم فواـئد التىـاون تيمـا  ين  ـيدان الرنوب والتىـاون ال ق ي وتحـدـيد نقـاط اـلدمول في عميـياق النـــــــــــــــياســــــــــــــاق  
والتسطيق والبرمرل والتنفيذ عيى جميب المنــتوياق. ويتريى عن ــر أســاســي آمر من عناصــر التزام منظومل  

ــتل من كياناق األمم المتحدة األمم المتحدة االتىاون تيما  ين  يدان الرنوب والتى اون ال ق ي في وضـــــــــــب ســـــــــ
ــتراتيريل ليتىاون تيما  ين  يدان الرنوب )انظر  ( و دماج عناصـــــر التىاون تيما  ين  5، الفقرة A/75/371اســـ

ــا   ــا من ك  23 يـــدان الرنوب في اســــــــــــــتراتيريـــاق وأطر الرصـــــــــــــــــد التي يىتمـــدهـ ــاق األمم المتحـــدة  كيـــانـ ــانـ يـ
 (.24، الفقرة A/74/336 )انظر

االســـــتراتيريل كذلك توجيها في منـــــائ  النـــــياســـــل الىامل عيى نطاح المنظومل لحفز كياناق  وتوفر -  15
ــ ن التىاون تيما  ين  يدان  ــتها وعميها البرنامري اشــ ــياســ ــم في ســ ــم ومتنــ األمم المتحدة عيى اتراا نه  مننــ

يى مطل عم  الرنوب والتىاون ال ق ي. ومن أج  تفىي  االســـــــتراتيريل، يرـــــــب الم تل اليمنـــــــاق األميرة ع
 كيانا من كياناق األمم المتحدة. 30 واسطل عمييل تشاركيل و اميل ليرميب يشارك فيها أك ر من  

 
 إقامة شراكات  ت إطار التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون ال اليت -  جي  

ــتد تيه الحاجل إلى الىم  الرماعي ليت ـــدي ليىديد من التحدياق األ في -  16 ك ر إلحاحا  الوقت الذي تشـ
ــرىها عيى إدماج نه  التىاون تيما  ين   ــىل و ــــ ــراكاق واســــ في الىالم، أقام الم تل عيى وجه الس ــــــوي  ــــ
 يـــدان الرنوب إزا  التنميـــل في مرـــاالق م ـــ  الهررة، والىمـــ  التطوعي، وحقوح الميقيـــل الفقريـــل وتطوير 

نظر إلى أن البيدان الناميل تنــترــيف  تقنولوجيا المىيوماق واالت ــاالق واســتسدامها. وهذا تطور مشــرب، اال
مىظم المهاجرين في الىالم وهي مىرضل لسطر أن تترك ميا الركل إذا لم تتقيف مب التقنولوجياق النا ئل 

 لي ورة ال نا يل الرااىل من مقل التىاون تيما  ين  يدان الرنوب والتحالفاق التىاونيل األمر .

https://undocs.org/ar/A/72/297
https://undocs.org/ar/A/75/371
https://undocs.org/ar/A/74/336
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ــر ليمديرين الىامين ليتىاون اإلنمائي، الذي عقد الم تل المنتد  الرتيب المنـــ  ونظم -  17 تو  الحادي عشـ
، االتىاون مب البنك اإلسـقمي ليتنميل والوكالل اليااانيل ليتىاون الدولي و دعم 2019في إسـطنبول، تركيا، في 

ق.  منهما و التننــــيم مب الوكالل التركيل ليتىاون والتننــــيم، لدعم الرهود المترــــافرة في مرال رســــم النــــياســــا 
وأتام المنتد ، الذي ضـــم رءســـا  وكاالق ومؤســـنـــاق التىاون اإلنمائي و ـــركا  آمرين، فرصـــل ليممارســــين 

مرال التىاون تيما  ين  يدان الرنوب والتىاون ال ق ي ليتفقير وترادل اأرا  اش ن النه  المترىل في تنفيذ   في
لتىـاون تيمـا  ين  يـدان الرنوب. والتزم  توصــــــــــــــيـاق مؤتمر األمم المتحـدة الرتيب المنــــــــــــــتو  ال ـاني المىني اـا

ــنـــــــي عيى التىاون تيما  ين  يدان الرنوب   ــفا  الطااب المؤســـــ ــيل تىزيز إضـــــ ــاركون في المنتد  امواصـــــ المشـــــ
 والتىاون ال ق ي، وتقييم النتائ  والتشريب عيى اتراا نه   ام  ليرميب ومتىدد أصحاب الم يحل.

ــحاب  الم تل توجيهاق إلى الدول األع وقدم -  18 ــاركل مب أصـــــــــــ ــا  ومنظومل األمم المتحدة ليمشـــــــــــ رـــــــــــ
الم ــــــــــــيحل من مقل المىرض الىالمي ليتنميل القائمل عيى التىاون تيما  ين  يدان الرنوب. ويقوم المىرض 

اـالىمـ  مب القطـاا السـاي، والمرتمب المـدني والمنظمـاق األكـاديميـل   2008الىـالمي منـذ إنشــــــــــــــائـه في عـام  
  ، لتوسيب نطاح المرادراق الميموسل لبيدان الرنوب.والسيريل، من  ين جهاق أمر 

 
 فنمية القدرات من خالل فبادل المعر ة والخبرات -  دال 

ليندا اق التي أطيقت في مؤتمر األمم المتحدة الرتيب المنـــــــــــتو  ال اني المىني االتىاون    اســـــــــــتراال -  19
واـئد التىـاون تيمـا  ين  ـيدان الرنوب   ين  ـيدان الرنوب لتىزيز القـدراق المؤســــــــــــــنـــــــــــــــيل من أجـ  تىظيم ف تيمـا

والتىاون ال ق ي، قرر البنك اإلســــقمي ليتنميل، ومركز الرنوب والم تل أن  مل ضــــرورة اال ل العتماد نظام 
ــي   ــنــ ــم االفىاليل ويت لا من إطار مؤســ إي ولوجي وطني ليتىاون تيما  ين  يدان الرنوب والتىاون ال ق ي يتنــ

وضــــــــــــــب نظم إي ولوجـيل وطنـيل ليتىـاون تيمـا  ين  ـيدان ”من  م ورـقل اىنوان  عيى ال ــــــــــــــىـيد الوطني. وأعـدق 
، ليــدعوة إلى اترــاا نه  تــدريري “2030الرنوب والتىــاون ال ق ي لتحقيم مطــل التنميــل المنــــــــــــــتــدامــل لىــام  

 القاعدة إلى القمل لتىزيز النظم اإلي ولوجيل من هذا القبي . من

القدراق المؤسنيل ليدول األعرا  وكياناق األمم المتحدة عيى وواص  الم تل المشاركل في تىزيز   - 20
وضــب، وتنفيذ ورصــد  رام  التىاون تيما  ين  يدان الرنوب والتىاون ال ق ي من مقل السدماق االســتشــاريل  
ــؤولل عن التىاون تيما  ين  يدان الرنوب،   ــاق اإلداريل لوكاالق التىاون اإلنمائي المنـــــــــ وفي تىزيز الممارســـــــــ

ن أنشـطل أمر . ومن األم يل عيى ذلك مشـروا تنميل القدراق في مرال إدارة التىاون تيما  ين  يدان ضـم من
ــل اليــااــانيــل ليتىــاون الــدولي.  ــل التىــاون البرازيييــل والوكــال الرنوب والتىــاون ال ق ي الــذي ينفــذ  ــدعم من وكــال

الوكالل الرئاســـــيل القولومبيل ليتىاون،  و ضـــــافل إلى ذلك، و الشـــــراكل مب كييل موظفي منظومل األمم المتحدة، و 
 والبنك اإلسقمي ليتنميل ومركز الرنوب، عزز الم تل أيرا القدراق المؤسنيل ليىديد من البيدان.

وتتنـــــم قدرة الشـــــراب عيى أن ي ـــــرحوا الري  القادم من الرهاق الفاعيل في مرال التنميل ااألهميل  - 21
ــرل إلى  يدان الرنوب. ون  ظم الم تل االتىاون مب عدد من الشــــــــــركا   رنامرا تدريرا اىنوان  الحاســــــــــمل االننــــــــ

مطـــــل  ” تنفيـــــذ  في  ال ق ي  والتىـــــاون  الرنوب  أقيم “Youth4Southعـــــدد    :2030التىـــــاون  ين  يـــــدان   ،
. وترادل المهنيون الشـراب والمنـؤولون الشـراب من الح وماق الوطنيل، 2019اسـطنبول في حزيران/يونيه   في

ــيل اأرا  مب أقرانهم من البيدان الناميل األمر  من أج  تقييف ووكاالق  التىاون التقني والقطاعاق ذاق ال ـ
وتطبيم أدواق وأســــــــــــــالـيل التىـاون تيمـا  ين  ـيدان الرنوب والتىـاون ال ق ي في مرـال توســــــــــــــيب نطـاح حيول  

 التنميل المنتدامل في مرتمىاتهم ومؤسناتهم و يدانهم.
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تـــــدريبيـــــل    ونظمـــــت كييـــــل موظفي - 22 دورة  الم تـــــل،  مب  الو يم  اـــــالتىـــــاون  المتحـــــدة،  األمم  منظومـــــل 
الــدعم التحفيزي ليتىــاون تيمــا  ين  يــدان الرنوب والتىــاون ال ق ي في تنفيــذ مطــل  ”  اىنوان  2019 عــام في
. و نا  عيى فهم مشــــــــــــترك لنظريل وممارســــــــــــل التىاون تيما  ين  يدان الرنوب والتىاون ال ق ي،  “2030 عام

ــا  األفرقل القطريل    وســــــــــىت الدورة التدريبيل نطاح ت طيتها احي  تراوز فراد  موظفي األمم المتحدة وأعرــــــــ
 ليشم  الح وماق وجهاق التننيم المؤسنيل.

وقدمت ال ــــــــــــــناديم االســـــــــــــتئـمانـيل ليتـىاون تيـما  ين  ـيدان الرنوب التي يديرها الم ـتل الدعم لتطوير  - 23
ــحل الىام  ــاال قدراق المستبر الوطني لي ـ ــودان عيى تحديد االحتياجاق وال  راق المتىيقل اامترار اإلصـ  ل في النـ

الم تل   . واســـــــــتنادا إلى التىاون النـــــــــا م في الدول الىر يل، وأورو ا ورااطل الدول المنـــــــــتقيل، تىاون 19- ا وفيد 
 .ليرائحل  والبنك اإلسقمي ليتنميل مب تونس والنودان ودولل فينطين لتقديم الدعم المالي الطار  ليت دي 

وقام الم تل  دور المينـــــــر وجهل الوصـــــــ ، حي  أتام ترادل المىارف، والسبراق والحيول اإلنمائيل  - 24
ــي ليتىاون   ــل  االكنــ ــركائه في التنميل، من ــ ــب الم تل، جنرا إلى جنل مب  ــ تيما  ين  يدان الرنوب. ووضــ

ــير إقامل ال شــــــراكاق. وتنــــــتريل المن ــــــل، التي تيما  ين  يدان الرنوب، وهي من ــــــل لترادل المىارف وتينــــ
مقل االحتفــاالق  يوم األمم المتحــدة ليتىــاون تيمــا  ين  يــدان الرنوب،    2019أطيقــت في أييول/ســــــــــــــبتمبر  

اســـــتراال منهريل وفىالل الحتياجاق الدول األعرـــــا ، وكياناق األمم المتحدة وأصـــــحاب الم ـــــيحل من أج   
ــ  والتىاون تيما  ينها والتىيم إحداها  ــي ليتىاون تيما  ين  يدان التواصـــ ــل  االكنـــ ــ ق من ـــ من األمر . وأنشـــ

ــارك فيهـا   كـياـنا ـتااىـا ليمم المتحـدة منــــــــــــــتودعـا رقمـيا كـان يحوي مىيومـاق عن أك ر   45الرنوب التي يشــــــــــــ
. وقد أد  ذلك إلى تحنــــين فري وصــــول  2020منظمل احيول منت ــــا عام  290 حق مبتقرا و 550 من

مم المتحــدة القطريــل والشــــــــــــــركــا  الوطنيين اأمرين إلى المىيومــاق والمىــارف الح ومــاق الوطنيــل، وأفرقــل األ
 المتىيقل االتىاون تيما  ين  يدان الرنوب، وال سيما تيما يتىيم االتدا ير المتسذة ليت دي ليرائحل.

وعقوة عيى ذلك، نىزز ترادل المىرفل، والتىيم المترادل وجهود تينـــــــــير إقامل الشـــــــــراكاق في ســـــــــياح   - 25
التىاون تيما  ين  يدان الرنوب والتىاون ال ق ي عيى ال ـــــــــــــىد الىالمي واإلقييمي والوطني من مقل من ـــــــــــــل  

(، التي م نــت الم تــل South-South Global Thinkersالمفقرين الىــالميين ليتىــاون  ين  يــدان الرنوب ) 
ــا  ــيايل، و نتاج كتيراق عن الممارســـــــ   3 ق الريدة )صـــــــــدر المريد من تقييف جهاق ايعداد ورقاق اح يل مواضـــــــ

(، من  ين أمور South-South in Action)   “ واقب التىاون  ين  يدان الرنوب ” ( ونشـر سـينـيل  2020عام  في 
أمر . وقامت المن ـــــــــل، وهي مشـــــــــروا مشـــــــــترك  ين  رنام  األمم المتحدة اإلنمائي والم تل،  ترميب القدراق  

ــافتها إلى قاعدة المىار  ــ ن التىاون  والسبراق من المؤســـنـــاق إلضـ ف والنهوض اال يادة الفقريل لبيدان الرنوب اشـ
تقرير التنميل الرشـريل  تيما  ين  يدان الرنوب والتىاون ال ق ي. وأدرجت أصـواق  يدان الرنوب اشـ   أفرـ  في 

ــل المفقرين   2020لىام  ــريل ومن ــــــ الىالميين ليتىاون  ين  يدان   من مقل التىاون مب م تل تقرير التنميل الرشــــــ
 .الرنوب من أج  الح ول عيى وجهاق نظر من مراكز الفقر في البيدان الناميل 

وم   الم تل أيرــــا مركزا ليمىرفل تيما يتىيم االتىاون تيما  ين  يدان الرنوب من مقل منشــــوراته   - 26
الممارســـــــاق الريدة في التىاون تيما  ين  يدان الرنوب والتىاون ال ق ي  ”لىديدة. وتشـــــــم  المنتراق الحدي ل ا

 Good Practices in South-South and Triangular Cooperation)  “من أج  التنميل المنـتدامل
for Sustainable Development  دان الرنوب واقب التىـاون تيمـا  ين  يـ ”(، ومرـيداق في ســــــــــــــينــــــــــــــيتي“  

(South-South in Actionو )  ”ــدان الرنوب  South-South)  “األفقــار المتىيقــل اــالتىــاون تيمــا  ين  ي
Ideas    التىاون مارج نطاح الم لوف: التىاون تيما  ين  يدان الرنوب والتىاون ال ق ي  ”(، وتقارير اح يل م
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 Cooperation Beyond Convention: South-South and Triangular)  “في مشهد عالمي مت ير
Cooperation in a Changing Global Landscape  وهو تقرير منــــــــــــــتـق  عن التىـاون تيمـا  ين ،)

 يـدان الرنوب والتىـاون ال ق ي، ينــــــــــــــتىرض ـتاريو هـذ  الطرائم وتحولهـا. وكـاـنت هـذ  التقـارير امـ اـال توجـيه  
ــميم وتنفيذ مرا ــين تسطيق وت ـــــــــــ دراق ليتىاون تيما  ين  يدان الرنوب وتىزيز  ليبيدان الناميل من أج  تحنـــــــــــ

 الحوار المتىيم االنياساق و نا  توافم آرا  اش ن األولوياق، والمراد  والفري.

و دراكا ألهميل التحول الرقمي، أعد الم تل مب المركز المالي ليتىاون تيما  ين  يدان الرنوب تقريرا   - 27
 South-South Cooperation in a Digital) “ي عالم رقميالتىاون تيما  ين  يدان الرنوب ف”اىنوان  
World) ويترـــــــــمن التقرير تحييق أفاح التنميل واالتراهاق التي تؤ ر عيى ال ـــــــــناعاق الرقميل في  يدان .

 الرنوب، وكذلك مقترحاق اش ن التىاون ال ناعي الرقمي  ين  يدان الرنوب.
 

 المستو  السترافيجتالتوعية والدعوة والفصال على   - هاء 

ــدان الرنوب والتىــاون ال ق ي   - 28 واصـــــــــــــــ  الم تــل التــ كيــد عيى األ ر اإليرــا ي ليتىــاون تيمــا  ين  ي
مقل تقديم المشـورة في مرال النـياسـاق والسدماق ذاق ال ـيل إلى الدول األعرـا  مقل عميياق األمم  من

ما  ين  يدان الرنوب، والتقام  اإلقييمي والىم  المتحدة اشـــــ ن المنـــــائ  ذاق األهميل الحاســـــمل ليترـــــامن تي 
، تنـــــــــــتفيد من األدواق  2021-2019الرماعي الدولي. و دأ في تنفيذ اســـــــــــتراتيريل ات ـــــــــــاالق مىززة ليفترة 

ــيحل. وين ــــــــــل  ــحاب الم ــــــــ اإللقترونيل التقييديل والمبتقرة لترادل الترارب الرذاال وتىزيز التفاع   ين أصــــــــ
.  2030ور التىـاون تيمـا  ين  يـدان الرنوب والتىـاون ال ق ي في تحقيم مطـل عـام  التركيز عيى الـدعوة إلى د

ــاريل التي يقدمها في مرال   ــتشــ ــي  عن السدماق االســ ــا تفاصــ ــار الىم  هذا، قدم الم تل أيرــ ومن مقل منــ
ــ ال  ــراكاق من أج  زيادة فهم أ ــ ــر ليشــ ــيل؛ واتسذ موقب المينــ ــاســ ــاق و ير  من مراالق الىم  األســ ــياســ النــ

ــر المىيوماق ال ــ ي  موحدة في نشــ ــامن  ين  يدان الرنوب و  رازها؛ واتيرب إجرا اق تشــ تىبير الىمييل عن الترــ
عن المرادراق والمشـاريب القائمل عيى الطيل والمتىيقل االتىاون تيما  ين  يدان الرنوب والتىاون ال ق ي عيى 

 في جميب المناطم.نطاح منظومل األمم المتحدة و ين الرهاق الشري ل في التنميل 

ــل  www.unsouthsouth.orgوقام الم تل  تحدي   وا ته عيى  ــــــــر ل اإلنترنت ) - 29 ( لتوفير من ــــــ
ســهيل االســتىمال ألصــحاب الم ــيحل لىرض أعمالهم اشــ ن التىاون تيما  ين  يدان الرنوب والتىاون ال ق ي 

 .ز الساصل  همفي مراالق التركي 
 

 فمويل الصناد ل الستئماتية وإدارفها بتذاءة -  واو 

واصــ  البرنام  اإلنمائي كفالل تس ــيي موارد منتظمل )أســاســيل( ا ــورة منــتقرة وقا يل ليتنبؤ  ها   - 30
ليم تـــل، ممـــا م ن الم تـــل من تىزيز دور  و حــداث أ ر إنمـــائي إيرـــا ي. وظــ  الم تـــل مــديرا كفؤا وفىـــاال  

ــناد ــتئمانيل الساصــــــل االتىاون تيما  ين  يدان الرنوب والتىاون ال ق ي من مقل مرافم التموي  لي ــــ يم االســــ
ــا  ومنظومل األمم المتحدة ــرعل  تىزيز التىاون تيما  ين    .( 5) التااىل له و التىاون مب الدول األعرــــــــ وقام انــــــــ
ال ــناديم التي تىزز التىاون المتىدد األطراف   يدان الرنوب والتىاون ال ق ي وتوســيب نطاقه من مقل إدارة  

،  2019وتىمــ  كمستبراق لق تقــاراق المتىيقــل اـالتىــاون تيمــا  ين  يــدان الرنوب والتىــاون ال ق ي. وفي عـام  

 __________ 
 .www.unsouthsouth.org/our-work/south-south-trust-fund-managementانظر  (5) 

http://www.unsouthsouth.org/
https://www.unsouthsouth.org/our-work/south-south-trust-fund-management
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ــا  دعما ليتىاون تيما  ين  يدان الرنوب. ومن مقل   أظهر الم تل نموا في تىبئل الموارد من الدول األعرــــــــ
مييون دوالر وـقدم مبي ـا ـقدر    14,1ل والبرام  المبتقرة، حشــــــــــــــد الم ـتل مبي ـا ـقدر   ال ـــــــــــــــناديم االســــــــــــــتئمـانيـ 

 مييون دوالر من الموارد  ير األساسيل. 12,3

وعريت ال ـــــناديم االســـــتئمانيل ليتىاون تيما  ين  يدان الرنوب  تقديم الدعم المالي والدعم الىيني،   - 31
 يدا من  يدان الرنوب لمنـــــــــاعدتها   31ن دوالر تقريرا، إلى مييو  12اليذين وصـــــــــ  مرموعهما إلى مبي  قدر   

. ومولت الموارد اإلمداداق من أجهزة التنفس االصــطناعي ومىداق الحمايل  19-عيى الت ــدي لرائحل كوفيد
الشـــس ـــيل، وكذلك تدا ير التسفيف من األ ر االجتماعي االقت ـــادي  ين الفئاق األك ر ضـــىفا. فىيى ســـبي   

ح الشـراكل اإلنمائيل  ين الهند واألمم المتحدة في تنفيذ مشـاريب الت ـدي ليرائحل التي  ي  الم ال، عر  صـندو 
  يدا من  يدان الرنوب. 14مقيين دوالر قدمت إلى  10,6مرموعها 

واتسذ الم تل تدا ير لتىزيز نهره في  نا  الشراكاق وتىبئل الموارد، اما في ذلك الىم  مب الشركا   - 32
المرتمب المدني، والمؤســـــنـــــاق األكاديميل والقطاا الساي، لدعم األنشـــــطل المسطق لها عيى في الح ومل، و 

ــتراتيري ليفترة  ــيل من الدول  2021-2018النحو المبين في إطارها االســ ــاســ . وجا  ن ــــيل الموارد  ير األســ
ــندوح األ ــاهماق المقدمل إلى صــــــ ــادر تموي  متنوعل أمر ، اما في ذلك: )أ( المنــــــ ــا  ومن م ــــــ مم األعرــــــ

المتحدة ليتىاون تيما  ين  يدان الرنوب؛ و )ب( تقاســـــــــــم التقاليف مب أطراف  ال ل؛ و )ج( التموي  الموازي؛  
) ( ترتيراق ماصـــــل إلدارة ال ـــــناديم م   الترتيراق المتىيقل ا ـــــندوح الشـــــراكل   )د( التبرعاق الىينيل؛ و و

هنــد والبرازيــ  وجنوب أفري يــا ليتسفيف من حــدة  اإلنمــائيــل  ين الهنــد واألمم المتحــدة ومرفم مرموعــل  يــدان ال
 الفقر والروا.

 
 الخاوات المتخرة لتعزيز أداء متتا امم  المتزدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب -  فاي 

ليرنل الرتيىل المنـــــــــــتو  المىنيل االتىاون    19/1عيى نحو ما طيبت الدول األعرـــــــــــا  في المقرر   - 33
، اتسـذق عـدة تـدا ير لتىزيز دور الم تـل وتـ  ير   72/237 ين  يـدان الرنوب وفي قرار الرمايـل الىـامـل   تيمـا

ىززق صـورة الم تل من مقل  ، ت 2016في أدا  مهامه الىديدة الموصـوفل في هذا التقرير. وفي آذار/مارا 
تنــــــــــــــمـيل مـدير  مرىوث األمين الىـام المىني ـاالتىـاون تيمـا  ين  ـيدان الرنوب. وتتي  هـذ  التنــــــــــــــمـيل ليم ـتل 
ــيم الدعم المقدم في مرال التىاون تيما  ين  يدان الرنوب والتىاون ال ق ي من جميب أنحا   ــين تننـــــــــــ تحنـــــــــــ

لبرنــام  اإلنمــائي عققــاق عمــ  أو م مب الم تــل عن طريم  منظومــل األمم المتحــدة. و ــالم ــ ، أقــام مــدير ا
تفويض مدير الم تل انـيطل إدارة مهام الشـرا  ليم تل التي كانت سـااقا تحت إ ـراف مدير البرنام  المىاون 
وم تل مدماق اإلدارة. و ضـــــافل إلى ذلك، التزم البرنام  اإلنمائي امواصـــــيل اســـــترـــــافل الم تل وقام  تموي  

. وعين مدير البرنام  أيرا مدير الم تل لي ون عروا في  2021-2018راتيري ليم تل ليفترة اإلطار االست 
فريم األدا  المؤســـنـــي ليبرنام  اإلنمائي، الذي يشـــرف عيى مرم  أدا  البرنام  اإلنمائي وفىاليته. وترد في  

ـاالتىـاون تيمـا  ين  ـيدان    تقرير مـدير البرـنام  المقـدم إلى اـلدورة الىشــــــــــــــرين ليرـنل الرتيىـل المنــــــــــــــتو  المىنـيل
ــاتيل التي اتسذها البرنام  اإلنمائي لتحنـــــين اإلدارة، والموارد  SSC/20/1الرنوب ) ( تفاصـــــي  التدا ير اإلضـــ

 الماليل، والشفاتيل، والمنا لل والقفا ة في الم تل.
  

https://undocs.org/ar/A/RES/72/237
https://undocs.org/ar/A/RES/72/237
https://undocs.org/ar/SSC/20/1


SSC/20/2  
 

21-06447 11/20 
 

دمتت  امم  المتزتدة  ت مجتال التعتاون فيمتا بين  الفجتاهتات  ت التدع  التري قت  -  يال ا  
بلدان الجنوب والتعاون ال اليت  ت الذترة الستتتتابقة لمؤفمر امم  المتزدة الرفيع 

 المستو  ال اتت المعنت بالتعاون فيما بين بلدان الجنوب وبعده 

 التعاون ال اليت فجد د التزاا منتومة امم  المتزدة بشثن التعاون فيما بين بلدان الجنوب و  -  ألف 

اتنــــــــــــــب نطـاح اـلدعم اـلذي تقـدمـه األمم المتحـدة في مرـال التىـاون تيمـا  ين  ـيدان الرنوب والتىـاون  - 34
ال ق ي وتركيز  االســــــــــــــتراتيري ليشــــــــــــــم  المرادراق الر راتيل والقطاعاق االســــــــــــــتراتيريل، اما في ذلك الىم   

  النــــــــقم و نشــــــــا  من ــــــــاق تىاونيل ماديل و لقترونيل.  المنامي، وال ذا  والت ذيل، والحمايل االجتما يل، و نا
و ىـد أن قررق اليرـنل الرتيىـل المنــــــــــــــتو  المىنـيل ـاالتىـاون تيمـا  ين  ـيدان الرنوب عقـد مؤتمر األمم المتحـدة 

، قـدم الم تـل والىـديـد من 2019الرتيب المنــــــــــــــتو  ال ـاني المىني اـالتىـاون تيمـا  ين  يـدان الرنوب في عـام  
لمتحدة األمر  الدعم لرهود الدول األعرـا  في تحديد االسـتراتيرياق واألولوياق التي سـتم ن  كياناق األمم ا

التىريــــ   تحقيم مطــــل عــــام   ــا  من  من مقل التىــــاون تيمــــا  ين  يــــدان الرنوب    2030الــــدول األعرـــــــــــــــ
 ال ق ي. والتىاون 

ا  ين  يــدان الرنوب، جر   وفي مؤتمر األمم المتحــدة الرتيب المنـــــــــــــتو  ال ــاني المىني اــالتىــاون تيمــ  - 35
التــ كيــد من جـديـد عيى الـدور الرئينـــــــــــــي الـذي ترـــــــــــــطيب اـه صـــــــــــــنــاديم األمم المتحــدة، و رامرهــا، ووكـاالتهــا  
المتس ـــــــــــــ ـــــــــــــل، ووكاالتـها  ير الم يـمل ولرـانـها اإلقييمـيل، اـما في ذلك أفرقل األمم المتحـدة القطريل، في دعم  

 ي وتىزيزهمــا. ومن أجــ  التركيز عيى إحــداث أ ر أطول أجق،  التىــاون تيمــا  ين  يــدان الرنوب والتىــاون ال ق 
اتسـذق كـياـناق منظومـل األمم المتحـدة اإلنمـائـيل ـتدا ير محـددة لقســـــــــــــترـاـال كـان من  ينهـا عـقد منـتدـياق عـالمـيل 
و قييميل، وتىزيز االتنــــاح عيى صــــىيد النــــياســــاق واالتنــــاح  ين المؤســــنــــاق، و نشــــا   ــــراكاق  ين أصــــحاب  

ىددين وتىميم التىاون تيما  ين  يدان الرنوب والتىاون ال ق ي في أطر الرصــــــــد والمنــــــــا لل في  الم ــــــــيحل المت 
 .الشراكاق  تيك 

 واســــتراال لندا اق أطيقتها الدول األعرــــا  لتىزيز الدعم المننــــم والمتنــــم في مرال التىاون تيما - 36
ل األمم المتحدة اإلنمائيل ا ن لديها كيانا من كياناق منظوم 28كيانا من أصـــــــــ    12 ين  يدان الرنوب، أفاد 

كيانا أنها أدرجت منـــ لل   27كيانا من أصـــ    21وحدة مىينل م رســـل ليتىاون تيما  ين  يدان الرنوب، وذكر 
 (.263 فقرة، الA/75/79-E/2020/55التىاون تيما  ين  يدان الرنوب في آمر تقرير سنوي لها )انظر 

ــاعـدة التي تقـدمهـا ليبيـدان الـنامـيل والىمـ    - 37 وح  ـيت منظومـل األمم المتحـدة اإلنمـائـيل عيى تىزيز المنــــــــــــ
ام اال عام  منــــــاعد في النــــــىي إلى إقامل  ــــــراكاق أو تينــــــيرها، تمشــــــيا مب النــــــياســــــاق اإلنمائيل الوطنيل  

، المرفم(. وتؤكـد وكـاالق األمم المتحـدة من  م عيى التىـاون تيمـا  ين 73/291قرار الرمايـل الىـامـل   )انظر
إطارا من أطر عمـ  األمم المتحـدة ليمنــــــــــــــاعدة اإلنمـائـيل وأطر األمم المتحـدة    80 ـيدان الرنوب في أك ر من  

الدعم في مرال التىاون تيما  ين  يدان الرنوب إلى الشــــــــــــــركا  ليتىاون من أج  التنميل المنــــــــــــــتدامل. وتقدم  
في المـاـئل من جميب أفرقـل األمم المتحـدة القطرـيل، وكـاـنت منطقـل آســـــــــــــــيا والمحيق الهـاد   72الح وميين في 

 في المائل منه. 83رائدة اح ولها عيى 

قييميل لتحنين فهم أهميل الىم  وزاد الم تل زممه في الىم  افىاليل مب الرهاق الفاعيل الدوليل واإل - 38
واألطر اإلنمائيل   2030الرماعي الدولي في  يدان الرنوب ليت ـــدي ليتحدياق المشـــتركل في تنفيذ مطل عام 

https://undocs.org/ar/A/75/79
https://undocs.org/ar/A/RES/73/291
https://undocs.org/ar/A/RES/73/291
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.  2025ورءيل جماعل رااطل أمم جنوب  ـــــــــرح آســـــــــيا لىام   2063اإلقييميل م   مطل االتحاد األفريقي لىام 
راض األقران وجهاق  ــري ل أمر  في تنظيم اجتماا ليسبرا  اشــ ن وتىاون الم تل مب األيل األفري يل الســتى

مريطل طريم لما اىد مؤتمر األمم المتحدة الرتيب المنــــتو  ال اني المىني االتىاون تيما  ين  يدان ”موضــــوا 
ومطــل التنميــل    2063الرنوب: التىــاون تيمــا  ين  يــدان الرنوب من أجــ  تنفيــذ مطــل االتحــاد األفريقي لىــام  

. وأكد المشــاركون عيى قيمل الشــراكاق االســتراتيريل مب أصــحاب الم ــيحل من  يدان “2030تدامل لىام المنــ 
 .2063الرنوب ليتىري   تنفيذ مطل عام 

ــهد عام  - 39 ــيل التي   2019و ــ ــاق والمرادراق ذاق ال ــ ــياســ زيادة حادة في عدد الحواراق المتىيقل االنــ
و يقل  وينس آيرا الستاميل نمائيل، مما يى س االلتزام امتااىل  اضــطيب  ها أعرــا  منظومل األمم المتحدة اإل

لمؤتمر األمم المتحدة الرتيب المنـتو  ال اني المىني االتىاون تيما  ين  يدان الرنوب. وعيى نحو ما أ رز في  
اق  حوارًا في مرال النــــياســــ  145عن حالل التىاون تيما  ين  يدان الرنوب، ع ِقد أك ر من  2020تقرير عام 

ذ     رـنامرـًا ونشــــــــــــــاطـًا من أنشــــــــــــــطـل  ـنا  الـقدراق في مرـال التىـاون تيمـا  ين  ـيدان الرنوب والتىـاون   175ون ـفِي
 من كياناق األمم المتحدة، وكانت كيها موجهل نحو تحقيم أهداف التنميل المنتدامل. 27ِقب    ال ق ي من

شــــــــــــــمولـل ـاالتقرير. ففي اليرـان االقت ــــــــــــــادـيل  وازداد الـدعم المقـدم ليتقـامـ  اإلقييمي مقل الفترة الم - 40
اإلقييميل، عيى ســبي  الم ال، ظ  التىاون تيما  ين  يدان الرنوب والتىاون ال ق ي جز ا ال يترزأ من التىاون  
التقني الذي يركز عيى تنفيذ ال ــ وك والقواعد والمىايير القانونيل والممارســاق الريدة ذاق ال ــيل. ومن أج   

لتزاماق الرديدة لمؤتمر األمم المتحدة الرتيب المنــتو  ال اني المىني االتىاون تيما  ين  يدان االســتفادة من اال
الرنوب، دعا منتد  التىاون  ين  ــــــرح آســــــيا وأمري ا القتينيل، وهو  ــــــراكل أقاليميل  ين اليرنل االقت ــــــاديل  

ا يل أســـــيا والمحيق الهاد ، إلى تىزيز  ألمري ا القتينيل ومنطقل الرحر القاريبي واليرنل االقت ـــــاديل واالجتم
التىاون مب المنظماق الدوليل، ومراكز الفقر، والمرتمب المدني والقطاا الساي لتق يف الرهود المترــــــــــــافرة  
وتنفيذ المشـــاريب والمنتدياق افىاليل. وســـي ون ك  منتد  ام اال من ـــل ليبيدان لترادل مبراتها  وصـــفها جهاق  

ــتفيدة من التىاون تيما ــاتها والدروا   منـــ ــياســـ ــيل، وســـ ــنـــ  ين  يدان الرنوب والتىاون ال ق ي، وترتيراتها المؤســـ
ــتفادة من الشـــراكل  ين أصـــحاب الم ـــيحل المتىددين ــتها، وســـب  االسـ ــتفادة التي اســـتسي ـ ــتفادق   .( 6) المنـ واسـ
تشـــــــريب ترادل اليرنل االقت ـــــــاديل واالجتما يل ل ر ي آســـــــيا من الموارد من  رنامرها الىادي ليتىاون التقني ل

ــيم مب الرهاق الفاعيل   ــين التننـ ــا  فيها ولبنا  القدراق الوطنيل لتحنـ السبرا  والسبراق تيما  ين الدول األعرـ
اإلنمائيل السارجيل الســــــتيىاب المىونل والمنــــــاعدة. وأ ــــــير في السطل البرنامريل ليرنل االقت ــــــاديل ألفري يا 

وضب مرادراق مشتركل مب اليران اإلقييميل األمر  لتىزيز   إلى أن اليرنل ستىم  عيى 2020وميزانيتها لىام 
،  E/ECA/COE/38/12الرىــد اإلقييمي لقــ  من التنميــل الىــالميــل والتىــاون تيمــا  ين  يــدان الرنوب )انظر  

 (.13المرفم، الفقرة 

اق المتىيقل االمناخ، كان هناك أيرا نمو وتوطيد في الشراكل  ، تيما يسي اإلجرا 2019وفي عام   - 41
من أج  اقت ـــــــــــــاد أمرـــــــــــــر، التي ترمب  ين  رنام  األمم المتحدة ليبيئل، ومنظمل الىم  الدوليل، والبرنام   

 __________ 
 Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, Technical Cooperation Highlightsانظر   (6) 

2018–2019, 2019. 

https://undocs.org/ar/E/ECA/COE/38/12
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اإلنمـائي، ومنظمـل األمم المتحـدة ليتنمـيل ال ـــــــــــــــنا ـيل ومىهـد األمم المتحـدة ليـتدرـيل والرحـ  ليتىـاون اشــــــــــــــ ن 
 .( 7) ومزامنتهااألنشطل 

وفي مرـــال ال ـــذا  والت ـــذيـــل، ك فـــت الوكـــاالق التي تتســـذ من رومـــا مقرا لهـــا التىـــاون تيمـــا  ينهـــا   - 42
ــتركل التي تىتمدها تحت عنوان   في ــتناد إلى مريطل الطريم المشـــــــــ نحو مؤتمر األمم ”م افحل الروا، ااالســـــــــ

. واســـــــتر ـــــــدق في التزامها االتىاون  “ يدان الرنوبالمتحدة الرتيب المنـــــــتو  ال اني المىني االتىاون تيما  ين  
تيما  ين  يدان الرنوب اآلياق مبتقرة، م   التوســـــــق في إقامل الشـــــــراكاق مب القطاا الساي و نشـــــــا  آلياق  
تموي  مستيق، وتقويل أوجه التآزر  ين المشــــــــــــــاريب القائمل والمقبيل لتىزيز قدرة الح وماق المرــــــــــــــيفل وتوليد  

وتتنـــم تيك المرادراق ااألهميل الحاســـمل ألنه من  ير المتوقب أن يحقم   .( 8) ألضـــىا الفئاقالمنافب اإلنمائيل  
 .2030الىالم القرا  عيى الروا احيول عام 

، ترــافرق جهود  ــارل التنميل االجتما يل الشــاميل التااىل إلدارة الشــؤون 2019وفي نينــان/أ ري    - 43
الحمـاـيل االجتمـا ـيل الـتااىـل لمنظمـل الىمـ  اـلدولـيل لمواجهـل التحـدي المتمـ    االقت ــــــــــــــادـيل واالجتمـا ـيل و دارة 

في الىـديـد من البيـدان النـاميـل. ونتيرـل   19-انىـدام الحمـايـل االجتمـا يـل، الـذي يتفـاقم مقل جـائحـل كوفيـد في
ل الحمايل  لذلك، نفذ الشــــركا  مشــــروعا مشــــتركا اشــــ ن تحقيم أهداف التنميل المنــــتدامل و نها  الفقر من مق

ــروا في تىزيز قدرة الح وماق في ذلك المرال. ونتيرل  ــي ليمشــــــ ــاميل. وتم   الهدف الرئينــــــ االجتما يل الشــــــ
لترارب المشــــروا، ســــتوضــــب أدواق عمييل جديدة وســــيرري تقاســــمها مب المزيد من البيدان من مقل التىاون  

 .( 9) تيما  ين  يدان الرنوب والتىاون ال ق ي

  .( 10)  يدا و قييما  115من ـل دعم ل ـال     91كان البرنام  اإلنمائي قد أنشـ     2021اير وفي  ـراط/فبر  - 44
وتنـــــــهم المن ـــــــاق في تحديد حيول التىاون تيما  ين  يدان الرنوب، والتشـــــــارك في ت ـــــــميمها، واســـــــتننـــــــامها  

ليتىاون  مشـــــــــروا  1  300، نفذ البرنام  اإلنمائي أك ر من 2020أماكن أمر ، وتوســـــــــيب نطاقها. وفي عام  في 
 في المائل من جميب المشاريب.   8 ين  يدان الرنوب، مما يم    تيما 

اشــ ن    2019وتيما يتىيم  بنا  النــقم،  ــ   اجتماا لرنل  نا  النــقم عيى منــتو  النــفرا  لىام  - 45
اد  التىـاون تيمـا  ين  يـدان الرنوب والتىـاون ال ق ي في مرـال  نـا  النــــــــــــــقم والحفـا  عييـه واألح ـام والمرـ 

لهي    نا  النـــــقم، األســـــاا ل يام   2015التقميييل ليقرارين التوأمين اشـــــ ن االســـــتىراض الذي جر  في عام  
و يقــل لاليرنــل  تىميم التىــاون تيمــا  ين  يــدان الرنوب والتىــاون ال ق ي في دعمهــا ليولويــاق الوطنيــل، وفقــا  

ال اني المىني االتىاون تيما  ين  يدان الرنوب.   لمؤتمر األمم المتحدة الرتيب المنـــــتو   وينس آيرا الستاميل  
وينـرق االجتماعاق والمناقشـاق المواضـيايل ليرنل المس ـ ـل لبيدان محددة ومناطم محددة ترادل السبراق،  

 والممارساق الريدة والدرايل تيما  ين البيدان المت  رة االنزاعاق، اما في ذلك من مقل مراكز التميز.

 __________ 
ــر   (7)  ــظــــ  Partnership for Action on Green Economy, “PAGE agencies meet in Geneva to design theانــــ

Partnership’s future beyond 2020”, 9–11 April 2020. 

 Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), Evaluation of the FAO Strategyانظر   (8) 
for Partnerships with the Private Sector (Rome, 2019). 

ــر   (9)  ــظـ  United Nations, Department of Economic and Social Affairs, “Achieving SDGs and endingانـ
poverty through universal social protection”, 30 April 2019. 

 .https://acceleratorlabs.undp.orgانظر  (10) 

https://acceleratorlabs.undp.org/
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اح إنشـــا  آلياق ماديل وافتراضـــيل لتينـــير ترادل المىارف والسبراق تيما  ين  يدان واتنـــب أيرـــا نط - 46
الرنوب وعيى صـىيد  ق ي. وأنشـ  الىديد من كياناق األمم المتحدة منـاحاق تىاون افتراضـيل تفاعييل متىددة 

ل لمنظمـل الىمـ   الي ـاق. ومن األم ـيل عيى ذـلك مـا ييي: )أ( من ــــــــــــــل نقطـل االلتقـا   ين  ـيدان الرنوب الـتااىـ 
  “WIPO Match”من ــل  الدوليل؛ )ب(  واال الحيول الريفيل التااىل لي ــندوح الدولي ليتنميل الزرا يل؛ )ج( 

ــاميل ليرميب التااب لمنظمل األمم المتحدة  ــياســــاق الشــ التااىل ليمنظمل الىالميل ليميقيل الفقريل؛ )د( مستبر النــ
منظمل األمم المتحدة ليتنميل ال ـــــنا يل الساصـــــل االتىاون ال ـــــناعي  ين  ليتر يل والىيم وال قافل؛ ) ( مراكز 

 ـيدان الرنوب؛ )و( مرفم تـرادل السبراق  ين  ـيدان الرنوب الـتااب لمرموعـل البـنك اـلدولي؛ )ز(  واـال التىـاون  
ــاق ا لريــدة  تيمــا  ين  يــدان الرنوب التــااىــل لمنظمــل األ ــذيــل والزراعــل ليمم المتحــدة؛ )م(  وااــل الممــارســـــــــــــ

يتىيم ا هداف التنميل المنــتدامل التااىل إلدارة الشــؤون االقت ــاديل واالجتما يل؛ )ط( من ــل  االكنــي   تيما
 ليتىاون تيما  ين  يدان الرنوب التااىل لم تل األمم المتحدة ليتىاون تيما  ين  يدان الرنوب.

 
 لذاعلةالتعاون ال اليت: استكمال تقاط القوة لد  مختلف الجهات ا -  باء 

من مقل تحالفاق  2030يتىاون الشـــــــركا  من  يدان الشـــــــمال والرنوب لتنـــــــريب إنراز مطل عام  - 47
. وتىترف منظومل األمم المتحدة ا ن التىاون ال ق ي ينطوي عيى “ ـــــــراكاق  ق يل”متىددة األطراف تنـــــــمى  

هــل ام ـــــــــــــــال   يــدان الرنوب، تيمــا  ين  يــدين نــاميين أو أك  ر،  ــدعم من  يــد أو أك ر إ رام  ــــــــــــــراكــاق موجي
البيــدان المتقــدمــل أو منظمــل أو أك ر من المنظمــاق المتىــددة األطراف أل راض تنفيــذ  رام  ومشـــــــــــــــاريب   من

  (. وتنــــــــــــتمر الترر ل في إظهار أن التىاون ال ق ي يشــــــــــــ  11، الفقرة SSC/19/3 ليتىاون اإلنمائي )انظر
ــت مارا في ــبي    اســــ ــارك في اإل داا من مقل التىيم المترادل. وعيى ســــ ــرب عيى اال تقار والتشــــ ــراكاق يشــــ الشــــ

الم ال، تقود منظمل التىاون والتنميل في الميدان االقت ــــــــادي مرادرة الشــــــــراكل الىالميل من أج  تىاون  ق ي  
م الرديد الذي تولد في مؤتمر األمم المتحدة فىال. وينــتند الفريم األســاســي لمرادرة الشــراكل الىالميل إلى الزم

ــاتيل من أج : )أ( تىميم  ــتو  ال اني المىني االتىاون تيما  ين  يدان الرنوب التساذ مطواق إضــ الرتيب المنــ
جميب الرهاق المنـتفيدة اشـ ن فىاليل التىاون ال ق ي؛ و )ب( اسـتقشـاف جمب البياناق من أج    التواصـ  مب

ــ ن التىاون إيراد قاعدة أدلل الت  ــياســــــــاق الىامل والتىيم من األقران اشــــــ ــتنيرة في مرال النــــــ ساذ إجرا اق منــــــ
األمري ي   -ويتنـــم الفريم األســـاســـي االتنوا وهو يشـــم  كندا، و ـــييي، والبرنام  اإليبيري    .( 11) ال ق ي الفىال

يك، ومنظمـل التىـاون  ين  ـيدان الرنوب، والبـنك اإلســــــــــــــقمي ليتنمـيل، والـيااان، والم نــــــــــــــ  لتىزيز التىـاون تيمـا
 الميدان االقت ادي، وم تل األمم المتحدة ليتىاون تيما  ين  يدان الرنوب. والتنميل في

وفي إطار دعم تنفيذ االلتزاماق التي قطىت في مؤتمر األمم المتحدة الرتيب المنتو  ال اني المىني  - 48
يل من أج  تىاون  ق ي فىال مريطل طريم  االتىاون تيما  ين  يدان الرنوب، وضــــىت مرادرة الشــــراكل الىالم

التىاون ال ق ي في ع ــــــــــر مطل  ”. وأطيقت منشــــــــــور 2022ومطل عم  اشــــــــــ ن التىاون ال ق ي حتى عام 
، الذي يىرض المزايا الننبيل وفري التىاون ال ق ي، ويحي   “ترادل األدلل والترارب من الميدان  :2030 عام

ــي لتيك الطريقل ويقدم مراد  توجيهيل طو يل  التحدياق المطروحل والفري  ــنــــــ المتاحل لتىزيز اإلطار المؤســــــ
 ليتىاون ال ق ي الفىال.

 __________ 
 Global Partnership for Effective Development Cooperation, “How we partner together forانـــــــظـــــــر   (11) 

sustainable development: global partnership for effective development cooperation – 2020–2022 work 
programme”, May 2020. 
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، نظمت منظمل التىاون والتنميل في الميدان االقت ــادي االجتماا 2019وفي تشــرين األول/أكتو ر   - 49
ــ ن التىـاون ال ق ي، اىنوان   تحـدة الرتيب المنــــــــــــــتو  الـ اني  تنفـيذ نـتائ  مؤتمر األمم الم”اـلدولي السـامس اشــــــــــــ

ال ق ي  تيمــــا  ين  يــــدان الرنوب: مــــا هي السطوة التــــاليــــل ليتىــــاون  اــــالتىــــاون  ، الــــذي جمب أك ر “المىني 
 يــدا. وركزق التوصــــــــــــــيــاق المقــدمــل   67مم ق من طيف متنوا من أصــــــــــــــحــاب الم ــــــــــــــيحــل من   150 من
مائيل وتقييف األدواق ال ق يل لموا مل التىيم االجتماا عيى تىميم التىاون ال ق ي، و دماج الم ارف اإلن  في

 من األقران والميقيل المحييل، ضمن أمور أمر .

وينــــــــــــــىى ال ـــــــــــــــندوح اإلقييمي ليتىـاون ال ق ي في أمري ـا القتينـيل ومنطـقل الرحر القـاريبي، اـلذي  - 50
المنــــــــتدامل عن طريم تنفيذ  أنشــــــــ ته الوكالل األلمانيل ليتىاون الدولي، إلى تىزيز النــــــــياســــــــاق الىامل ليتنميل  

مشـــــــــــاريب التىاون ال ق ي. وهو يوفر إطار التىاون، الذي تشـــــــــــارك تيه البيدان المتي يل، ومقدمو المنـــــــــــاعدة 
  يدان الرنوب وألمانيا  وصفها مقدمل مناعدة تقييديل. من
 

 اإلتمائتالتزاا كياتات امم  المتزدة والبلدان بالتعاون ال اليت بوصذ  طريقة للتعاون   -  جي  

يتم   أحد األم يل عيى  ــراكاق التىاون ال ق ي التي ينــرتها كياناق األمم المتحدة في التىاون  ين   - 51
منظمـل األمم المتحـدة ليطفولـل وح ومـل البرازيـ  في  ــــــــــــــراكـاق تمتـد عبر منـاطم مستيفـل من  يـدان الرنوب،  

بي، ونيرـال واليمن، لمىـالرـل حمـايـل الطفـ ،  فيهـا إ يو يـا، وأرمينيـا، و ـارا واي، وســـــــــــــــان تومي و ريننــــــــــــــي  امـا
 وال حل، والنما  في مرحيل الطفولل المر رة، والحمايل االجتما يل، والميا  وال رف ال حي.

وتىـاوـنت الوكـالـل الرـئاســـــــــــــــيل القولومبـيل ليتىـاون، والوكـالـل الـياـاانـيل ليتىـاون الـدولي، ووكـالـل التىـاون   - 52
نميل، واأليل األفري يل الســـــتىراض األقران، ومرادرة الشـــــراكل الىالميل من أج   البرازيييل، والبنك اإلســـــقمي ليت 

وال ــــــــين  77تىاون  ق ي فىال، ومنتد  تنميل جزر منطقل المحيق الهاد ، والقومنول ، ومرموعل الـــــــــــــــــــــــ  
 الم تل في تنفيذ أنشطل مشتركل في مرال التىاون ال ق ي. مب

يمم المتحــدة وال ــــــــــــــين وهولنــدا اتفــاح مشــــــــــــــروا تىــاون  ق ي  ووقىــت منظمــل األ ــذيــل والزراعــل ل - 53
ســياح توســيب نطاح البرنام  المشــترك  ين منظمل األ ذيل والزراعل وال ــين تيما يتىيم االتىاون تيما  ين   في

  يدان الرنوب. وينتهدف المشروا تىزيز إنتاج تر يل المائياق وتطوير سقس  ال يمل في إ يو يا.
  

  19- ون بين بلتدان الجنوب والتعتاون ال اليت  ت التصتتتتتتتتتدي لجتائزتة كو يتد التعتا  -  رابعا  
وإعادة البناء بشتتتتتتل أ أتتتتتل: فثيير الجائزة واتتتتترورة التعاون فيما بين بلدان  

 والتعاون ال اليت الجنوب 
إلى إ راز الحاجل الميحل إلى اســــتراااق أك ر  ــــموال   2020في عام  19-أد  ظهور جائحل كوفيد - 54

ــىت   ــاق الىامل لمواجهل األزماق. وقد وضـــــــ ــياســـــــ ــىيدين اإلقييمي والوطني في مرال النـــــــ ليرميب عيى ال ـــــــ
الرائحل موضـب االمترار إعادة ت كيد الدول األعرـا  في مؤتمر األمم المتحدة الرتيب المنـتو  ال اني المىني 

 من مظاهر الترـامن  ين  ـىوب  االتىاون تيما  ين  يدان الرنوب ا ن التىاون تيما  ين  يدان الرنوب مظهر  
و ـيدان الرنوب ينــــــــــــــهم في رـفاهيتهـا الوطنـيل واعتمـادهـا عيى اـلذاق وطنـيا وجمـا ـيا. وجىـيت من التىـاون  ين  
 يدان الرنوب ليت ـــدي لتحد مشـــترك  روم الترـــامن أمرا أك ر ضـــرورة. ومن دون اتساذ إجرا اق مترـــافرة،  



 SSC/20/2 
 

16/20 21-06447 
 

ــار الرائحل في البيدان ا ــيما يم ن أن ي ون النتشــ ــيبي طوي  األج ، ال ســ ــادي ســ لناميل ت  ير اجتماعي اقت ــ
 في البيدان ذاق االقت اداق الهشل والرايفل.

و ضافل إلى األزمل ال حيل والتقيفل الرشريل ليرائحل، يفتقر مىظم البيدان الناميل إلى حزم الحوافز؛   - 55
يبين هذا التقرير أن هناك فرصــا في إطار  وســيتطيل التىافي االقت ــادي فيها دعما وتىاونا دوليين كبيرين. و 

النه  القائمل ليتىاون تيما  ين  يدان الرنوب يم ن ليمرتمب اإلنمائي أن ينــتند إليها في هذا ال ــدد. وتشــم   
هذ  النه  الحواراق المتىيقل االنـــــــــــياســـــــــــاق، والمنـــــــــــاعدة التقنيل، والدعم المالي، والتىيم من األقران، وترادل 

لمؤتمر األمم و يقل  وينس آيرا الستاميل  اق التواصـــ . وتتنـــم عدة مراالق أ  رزق في المىارف و قامل  ـــر 
المتحـدة الرتيب المنــــــــــــــتو  الـ اني المىني ـاالتىـاون تيمـا  ين  ـيدان الرنوب ـااعتـرارهـا من األولوـياق، من قبـي  

المتىدد األاىاد، ا نها اال ل األهميل الترارة واالســــــــــت مار، والىم  المنامي، وال ــــــــــحل والتىييم ليحد من الفقر 
 أيرا االننرل إلى الت دي ليرائحل في  يدان الرنوب وجهود التىافي في المنتقب .

وال يم ن المرـــال ـــل في التـــ كيـــد عيى أهميـــل النه  المتىـــددة األطراف لتطوير إم ـــانيـــل الح ــــــــــــــول   - 56
وـلل. ويمـ   تموـي  مرفم كوـفاكس من قـب  المن ــــــــــــــا عيى اليـقاحـاق، والىقج واليوازم الطبـيل ـا ســــــــــــــىـار مىق

 البيدان الناميل التي يم نها ال يام  ذلك جوهر الترامن  ين  يدان الرنوب والترامن اإلنناني اش   عام.

وقـد تطيىـت  يـدان الرنوب إلى إعـادة تنظيم منظومـل األمم المتحـدة اإلنمـائيـل لتوفير الـدعم من أجـ    - 57
ت ــدي ليرائحل ومواجهل تحدياتها اإلنمائيل الطوييل األج . واســتراال لذلك، تىاون  ســتراال القويل ليالال يام اا

ــاديل اإلقييميل لدعم  المننـــــــقون الم يمون وأفرقل األمم المتحدة القطريل مب الح وماق الوطنيل واليران االقت ـــــ
ــتىم  منظومل األمم المت  ــتقب ، ســــ ــيم الرهود. وفي المنــــ حدة اإلنمائيل ح وماق  يدان الرنوب من مقل تننــــ

اشــ   و يم مب الح وماق الوطنيل لبيدان الرنوب،  نا  عيى طيبها، ليت ــدي لت ار االجتما يل االقت ــاديل  
ليرائحل تمشـــيا مب مطق االســـتراال االجتما يل االقت ـــاديل ليمم المتحدة التي يننـــقها المننـــقون الم يمون. 

ي تنــتسدمها البيدان الناميل ليوقايل من انتشــار الىدو  وســيشــ   تحديد وتو يم النــياســاق واالســتراتيرياق الت 
 عيى نطاح واسب دليق مفيدا عيى تنميل القدراق في المنتقب  في تدا ير الت دي ليروائ  واألزماق األمر .

شــــــا عن التحدياق المرترطل 2020وفي الدراســــــل االســــــتق ــــــائيل لمنتد  التىاون اإلنمائي لىام  - 58 ، ك 
والتىافي من آ ارها، وجر  الت كيد عيى دور الرهاق التم ينيل ليتىاون اإلنمائي في تحنين االت دي ليرائحل  

أصحاب  الرودة والت  ير من أج  تحقيم نتائ  أفر . ويم ن تىزيز القدراق اإلنتاجيل الوطنيل من مقل دعم  
الرنوب مىـالرتهــا    الم ـــــــــــــيحـل في  يـدان الرنوب في تحـديـد المنــــــــــــــائـ  األك ر إلحـاحـا التي يتىين عيى  يـدان 

 .مقل الرهود التىاونيل ومن مقل تىزيز الروااق  ين اتساذ اإلجرا اق، و نا  الشراكاق وتىبئل الموارد  من 

ــاق المتىيقل  - 59 ــياسـ ــيا والمحيق الهاد  متترىا إقييميا لينـ ــاديل واالجتما يل أسـ ــىت اليرنل االقت ـ ووضـ
ــيا والمحيق الهاد  ليمديرين الىامين المىني االتىاون  ين  ونظمت االجتماا ال ال  لمنتد  آ  ( 12) 19-ا وفيد سـ

 يدان الرنوب والتىاون ال ق ي ليدول األعرــــــا  والقادة ليتىيم من ترارب البيدان األمر  وممارســــــاتها الريدة 
 وهي تسرج تدريريا من األزمل وتىزيز قدرة تيك الدول وأولئك القادة عيى ال مود.

في أمري ا   19- ـــــاديل ألمري ا القتينيل ومنطقل الرحر القاريبي مرصـــــد كوفيدوأنشـــــ ق اليرنل االقت  - 60
ــاق الىامل التي تنفذها  يدانها الرال  عددها  ــياســ ــتىراض ومتااىل النــ القتينيل ومنطقل الرحر القاريبي لدعم اســ

 __________ 
 .www.unescap.org/covid19انظر  (12) 
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تيك النــياســاق     يدا ليحد من ت  ير الرائحل وتقديم تحييقق ليت  ير االجتماعي االقت ــادي الذي ســتحد ه 33
 عيى ال ىيدين الوطني والقطاعي.

ــترك  ين   - 61 ــندوح الفري المشــــ ــترا ته ليرائحل من مقل صــــ وقدم  رنام  األ ذيل الىالمي الدعم الســــ
ــيا، 19- يدان الرنوب في مواجهل جائحل كوفيد ــيفل في أفري يا، وآســ ــرب ح وماق مرــ ــندوح ســ ــاعد ال ــ . وســ
تينـيل والشــــــــــــــرح األوســــــــــــــق عيى مىـالرـل المرـاالق الحرجـل لقحتـياجـاق  ومنطقـل الرحر القـاريبي، وأمري ـا الق

ــا  عيى    2أج  حمايل وتىزيز التقدم المحرز في تحقيم الهدف   من ــتدامل المتىيم االقرـ من أهداف التنميل المنـ
 .رسيل الروا، اما في ذلك تدا ير تىزيز النظم ال ذائيل، والت هل لحاالق الطوار  واالستراال لها، والبرام  المد 

وتبنى  رنام  األمم المتحدة ليمنـــتوطناق الرشـــريل )موئ  األمم المتحدة( نتائ  مؤتمر األمم المتحدة  - 62
الرتيب المنـتو  ال اني المىني االتىاون تيما  ين  يدان الرنوب التي تىترف االتوجهاق نحو التوسـب الحرـري 

اون تيما  ين  يدان الرنوب والتىاون ال ق ي الهادفل  النــــــــــــريب في البيدان الناميل وتدا إلى زيادة مرادراق التى
إلى القرـــــا  عيى الفقر ارميب أ ـــــ اله وأاىاد  في المناطم الحرـــــريل والمناطم الريفيل )انظر قرار الرمايل  

ــتراال موئ  األمم 2020طس  ، المرفم(. وفي الفترة  ين آذار/مارا و آب/أ نــــ 73/291الىامل  ، دعمت اســ
مدينل، مما عاد االفائدة    250 يدا و قييما وأك ر من   37االســــتراال الشــــاميل ليرائحل في  ” 19-المتحدة لقوفيد

 .( 13) “مقيين  سي، مىظمهم من س ان األحيا  الفقيرة واألحيا  الىشوائيل 6,8عيى 

مشروعا ليتىاون تيما   23مب مركزها الدولي ليتدريل،  ، أطيقت منظمل الىم  الدوليل،  2020وفي عام  - 63
 يدا. وعززق هذ  األنشـــــــطل الىالميل أنشـــــــطل    75 ين  يدان الرنوب والتىاون ال ق ي في ممس مناطم، ت طي 

التىيم من األقران، والتدريل و نا  القدراق، والرح  المشـــــــترك، والزماالق، والروالق الدراســـــــيل االفتراضـــــــيل  ين 
 .عيى الىمال   19- نوب. و ميت المشاريب م وناق افتراضيل مبتقرة تتناول آ ار كوفيد  يدان الر 

وفي مرــال الح ــــــــــــــول عيى التقنولوجيــا ونقيهــا، أطيم  رنــام  األ ــذيــل الىــالمي مرموعــل أدواق  - 64
الرقميل. وتم   لت ـــــــميم وتنفيذ أنشـــــــطل ليتىاون تيما  ين  يدان الرنوب والتىاون ال ق ي ااســـــــتسدام الطرائم  

الهدف في توفير إر ـــــــــاداق تف ـــــــــيييل جديدة لممارســـــــــي  رنام  األ ذيل الىالمي في مرال التىاون تيما  ين  
 يدان الرنوب والتىاون ال ق ي اش ن كيفيل ت ميم وتنفيذ هذا التىاون عيى نحو فىال ااستسدام وسائ  الىم   

تىاون مب كياناق األمم المتحدة، ترادال ليممارســـــــــاق  اىد. ونظمت منظمل ال ـــــــــحل ليبيدان األمري يل، اال عن
تيما يتىيم امستيا جوانل الت هل  19-الريدة والدروا المنــــــــــــــتفادة في ســــــــــــــياح الت ــــــــــــــدي لرائحل كوفيد

 واالستراال لحاالق الطوار  ال حيل، وال سيما االننرل إلى  يدان الرنوب.

ــتقوم منظومل األمم - 65  دعم الح وماق في ت ــــميم ”المتحدة اإلنمائيل   وتيما يتىيم االتىاون الرقمي، ســ
 رام  التحويقق النقديل وتىدييها وتوســــــيب نطاقها وتنفيذها انــــــرعل لقســــــتراال لت ار االقت ــــــاديل المرا ــــــرة  

ــد ــاون الرقمي   .( 14) “19-لقوفيـ ــال التىـ ــل في مرـ ــارة والتنميـ ــدة ليترـ ــل مؤتمر األمم المتحـ ويم ن أن توفر مطـ
ــارا   ين  ـيدان الرنو  تيمـا ب من أجـ  تىزيز فري الت ــــــــــــــنيب والتقـامـ  الرـدـيدة تيمـا  ين البـيدان الـنامـيل منــــــــــــ

 لينياساق الىامل يفري إلى  نا  القدرة عيى ال مود في  يدان الرنوب.

 __________ 
 .https://unhabitat.org/ar/node/143739انظر  (13) 

 (14) United Nations, “A UN framework for the immediate socioeconomic response to COVID-19”,  
April 2020, p. 14. 

https://undocs.org/ar/A/RES/73/291
https://undocs.org/ar/A/RES/73/291
https://unhabitat.org/ar/node/143739
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ــيب وم ياا ترارة السدماق لتوفير مىيوماق  - 66 ــىت منظمل الترارة الىالميل م ياا ترارة النــــــــــ ووضــــــــــ
مىالرل االضـــطراب  ير المنـــبوح الذي ســـببته الرائحل لققت ـــاد الىالمي  دقيقل وفي الوقت المناســـل اشـــ ن

 والترارة الىالميل، وال سيما في  يدان الرنوب.

ــندوح النقد الدولي ألزمل كوفيد - 67 ــتراب صــــــ ــبم لهما م ي  من حي    19-واســــــ ــرعل وحرم لم ينــــــ انــــــ
تىافي االقت ــادي. وســاعد صــندوح األمم المنــاعدة الماليل التي قدمها لمنــاعدة البيدان عيى تمهيد الطريم لي

ــرة   ــاريب اإلنتاجيل الح وماق المحييل عيى توجيه الموارد القزمل لتيبيل احتياجاق األزمل المرا ــــــ المتحدة ليمشــــــ
ــ  البنك الدولي البيدان  زيادة  رام   وكذلك تىزيز قدرتها عيى تقديم السدماق إلى المواطنين اىد ذلك. ون ـــــــــ

االستفادة من التقنولوجيا لرمان وصول التحويقق النقديل وحزم الحوافز إلى المواطنين الحمايل االجتما يل و 
 .19- ييون دوالر ليبيدان الناميل لشرا  وتوزيب لقاحاق كوفيد 12مرا رة. وأتام أيرا 

واســــــتفاد م تل األمم المتحدة ليتىاون تيما  ين  يدان الرنوب من الشــــــراكاق القائمل لتينــــــير الدعم  - 68
من مقل الحواراق المتىيقل االنــياســاق وترادل الدعم  ين   19-تيما  ين  يدان الرنوب الحتوا  انتشــار كوفيد

األقران تيما  ين مستيا الرهاق الفاعيل. والقت هذ  المشـــاركل التشـــريب في قرار اتسذته اليرنل ال انيل  توافم 
رنوب والتىــاون ال ق ي في مواجهــل الرــائحـل  اأرا ، وهو يركز عيى منـــــــــــــــاهمــاق التىــاون تيمــا  ين  يــدان ال

 .( 15) والتىافي من آ ارها

وفي الرهود المبــذولــل لتىبئــل الموارد النقــديــل و يرهــا من الموارد لتىزيز قــدراق البيــدان عيى التــ هــل  - 69
دة واالســــــتراال عيى ال ــــــىيد الىالمي، اما في ذلك البيدان الناميل الرــــــايفل في الرنوب، أطيقت األمم المتح

والتىافي من آ ارها وهي ممتنل ليرهاق المانحل من الشــركا  والمؤســنــاق    19-صــندوح مواجهل جائحل كوفيد
 التي تقدمت لمناعدة البيدان الناميل في م افحل الرائحل.

، ”اســــــــترا ت البيدان الناميل لدعم إحداها األمر ،  19- وليت ــــــــدي ليتحدياق المت ــــــــيل ارائحل كوفيد  - 70
لبيــدان نموا، والــدول الرزريــل ال ـــــــــــــ يرة النــاميــل، والبيــدان النــاميــل  ير النـــــــــــــــاحييــل، امرونــل ســـــــــــــيمــا أقــ  ا  وال 

ــامن  وق ديمت عدة أم يل عيى هذا التىاون، اما في ذلك   . ( 16) “ إطار التىاون تيما  ين  يدان الرنوب  في  ...  وترـــــــ
 .حالل التىاون تيما  ين  يدان الرنوب المقدم إلى اليرنل ال انيل اش ن  2020التىاون ال ق ي، في تقريري لىام 

المقدمل  وتنىى منظومل األمم المتحدة اإلنمائيل إلى وضب المنظوراق والحيول اإلنمائيل ليرنوب في - 71
ترميب   عن طريم االســــتفادة من المزايا الننــــبيل لمستيا أصــــحاب الم ــــيحل. ويتم   التحدي المي  اليوم في

ل الهي   المتوســــــــــب ااطراد ليتىاون تيما  ين  يدان الرنوب والتىاون ال ق ي  الموارد المىزولل المتاحل من مق
 في تيبيل االحتياجاق اإلنمائيل ليدول األعرا .

  
 التوصيات  -   خامسا  

في ســـياح اإلصـــقحاق األوســـب نطاقا لمنظومل األمم المتحدة اإلنمائيل، يم ن أن تؤدي االســـتراتيريل   - 72
مؤمرا عيى نطاح منظومل األمم المتحدة اشـ ن التىاون تيما  ين  يدان الرنوب والتىاون ال ق ي  التي اتفم عييها  

 __________ 
 المرجب نفنه. (15) 

ــر   (16)  ــظـــ -www.unsouthsouth.org/2020/10/12/health-and-socio-economic-impact-of-covid19-challengesانـــ
and-opportunities. 

http://www.unsouthsouth.org/2020/10/12/health-and-socio-economic-impact-of-covid19-challenges-and-opportunities/
http://www.unsouthsouth.org/2020/10/12/health-and-socio-economic-impact-of-covid19-challenges-and-opportunities/
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المتحدة لدعم  من أج  تحقيم التنميل المنتدامل إلى تىزيز دور وت  ير وتحفيز مبراق الىديد من مؤسناق األمم 
ناق األمم المتحدة ذاق ال يل ميتزمل مرادراق الدول األعرا  اش ن التىاون تيما  ين  يدان الرنوب. وجميب كيا 

ــى مب الوالياق  ــىيدين القطري واإلقييمي اما يتما ـــــ ــىيد المقر، وال ـــــ ــتراتيريل عيى صـــــ التزاما كامق  تنفيذ االســـــ
والسطق االســتراتيريل لق  منها. وينر ي أن ينــاعد ذلك عيى تىظيم األ ر اإلنمائي من مقل تدا ير م   إنشــا  

 .تسدام  راكاق  اميل ليرميب تشارك فيها الح وماق والقطاا الساي آلياق تموي  قويل، ااس 

ويبين التقرير أيرــــا أن ليم تل ت  ير عيى عم  الىديد من هيئاق صــــنب النــــياســــاق التااىل ليمم  - 73
ــاهمل   ــتو  منـــــــ ــتو  ليمديرين الىامين ليتىاون اإلنمائي من أج  رفب منـــــــ المتحدة وعيى المنتد  الرتيب المنـــــــ

. وـقام الم ـتل  تننــــــــــــــيم اـلدعم 2030مـا  ين  ـيدان الرنوب والتىـاون ال ق ي في تحقيم مطـل عـام  التىـاون تي 
الـذي تقـدمـه األمم المتحـدة في مرـال التىـاون تيمـا  ين  يـدان الرنوب اـاإلضـــــــــــــــافـل إلى حفز ترـادل المىـارف 

ــرب الدول ــيل في الىالم النامي. وتشــ ــنــ ــريل والمؤســ ــا  التي يم نها   والسبراق لتىزيز تنميل القدراق الرشــ األعرــ
ــاهم أك ر في عم  الم تل عيى ال يام  ذلك لرــــــــمان أن ي ون لديه الموارد الرشــــــــريل والماليل القزمل  أن تنــــــ

 لي يام اىميه عيى نحو أك ر فىاليل.

و    قيام الم تل ومنظماق األمم المتحدة اينشا  األيل المشتركل  ين وكاالق األمم المتحدة ليتىاون   - 74
 ين  يدان الرنوب والتىاون ال ق ي مىيما هاما ليمم المتحدة في هذا المرال. واســـــتشـــــرافا ليمنـــــتقب ، تتي   تيما 

األيل فرصــا الســتسدام التقنولوجياق الرقميل و يرها من التقنولوجياق لتحنــين منهرياق التىاون تيما  ين  يدان 
النــــياســــاق وترادل المىارف والسبراق. وهي تتي    الرنوب والتىاون ال ق ي، اما في ذلك الحوار المننــــم اشــــ ن 

أيرا ليعرا  زيادة الدعم المقدم ليبيدان الناميل من أج  تىبئل الىم  الرماعي الذي ينتر د امنتراق المىرفل  
ــتراتيرياق الفىالل التي تنــــــــتريل ليزماق الىالميل م   جائحل  ــياســــــــاق واالســــــ ــتندة إلى البياناق عن النــــــ  المنــــــ

 19- ر المناخ و لى تحيييها. ويم ن ليبيدان الناميل التي كانت أك ر فىاليل في منب انتشـــــار كوفيد وت ي   19- كوفيد 
وتيك التي حققت نراحا ميحوظا في توفير  ر اق األمان االجتماعي أو في الت دي لمساطر م   الفيراناق، 

ــتقب ، ن  وحاالق الرفاف، وحرائم ال اااق، واأفاق والزالزل أن  موذجا ينـــــتر ـــــد اه في وضـــــب  تشـــــ  ، في المنـــ
 .الرنوب  أ  ال جديدة من التىيم من األقران تيما  ين  يدان 

ــ ن ضــــرورة أن تننــــم كياناق األمم المتحدة الىاميل في قطاعاق   - 75 ــااقل اشــ ــيل النــ ــيا مب التوصــ وتمشــ
ر  متمــا يــل دعمهــا لمرــادراق الــدول األعرــــــــــــــــا  اشــــــــــــــــ ن التىــاون تيمــا  ين  يــدان الرنوب، يبين هــذا التقري 

المنظماق التي تتسذ من روما مقرا لها ترــــطيب امرادراق مشــــتركل اشــــ ن التىاون تيما  ين  يدان الرنوب   أن
لمؤتمر األمم المتحـدة و يقـل  وينس آيرا السـتامـيل  ـلدعم تنفـيذ األولوـياق في مرـال ال ـذا  والت ـذـيل الواردة في  
رنوب. ويم ن لمزيد من كياناق األمم المتحدة أن الرتيب المنــــــــــــــتو  ال اني المىني االتىاون تيما  ين  يدان ال

 تزيد إلى أق ى حد من ت  ير عميها من مقل  رام  تىاونيل مما يل.

وقــد أ رز التقرير أن البيــدان النــاميــل تقوم اــالترــارة واالســـــــــــــت مــار عيى نحو متزايــد في  يــدان الرنوب   - 76
ان الرنوب التي تركز عيى تهيئـل  يئـل مؤاتيـل لتىزيز  الىـالمي. وهي يم ن أن تىزز جواـنل التىـاون تيمـا  ين  يـد 

التىاون االقت ــــــــادي من مقل تدا ير النــــــــياســــــــاق الىامل لدم  التىاون تيما  ين  يدان الرنوب في أطر األمم  
المتحدة ليتىاون من أج  التنميل المنــتدامل. وينر ي أن تحفز تدا ير النــياســل الىامل هذ  عيى توفير اســت ماراق  

ــ    كاتيل ف  ــاركل اشـــــ ــحل و عداد قوة عاميل ماهرة يحتاج إليها مىظم البيدان الناميل ليمشـــــ ي المنافب الىامل، وال ـــــ
 .أاىاد   مر   في سقس  ال يمل اإلقييميل والىالميل لسيم فري الىم  والقرا  عيى الفقر ارميب 
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ــامنا إحداها مب األمر    - 77 ــار جائحل  وأ ني عيى  يدان الرنوب التي أ دق ترــــــــ ــيطرة عيى انتشــــــــ لينــــــــ
والحد من آ ارها الرـارة. وفي هذا ال ـدد، أ ـرب  يدان الرنوب، و ـركا ها في الشـمال وأصـحاب   19-كوفيد

ــايفل من مقل آلياق األمم المتحدة  ــيحل اأمرين عيى زيادة الدعم المقدم ليبيدان الناميل والفئاق الرــــــ الم ــــــ
اكس وصـــــــندوح األمم المتحدة ليتىاون تيما  ين  يدان الرنوب،  المنشـــــــ ة لهذا ال رض، اما في ذلك مرفم كوف

ــتفيد من السبراق والموارد األمر  في  يدان الرنوب   ــتركل أن تنــــــ ــا . وينر ي لهذ  الرهود المشــــــ عند االقترــــــ
ــادة لقوفيد ــافا ليقاحاق المرــــ ــا  األســــــاا لتحالفاق أقو  في الت ــــــدي  19-لرــــــمان توزيب أك ر إن ــــ و رســــ

 ل األمر  ليرشريل في وقت يقوم تيه الىالم ايعادة البنا  اش   أفر  وأقو  اىد الرائحل.ليتهديداق الوجودي 

وأرحل االتدا ير التي اتسذها الشـــــــــركا  في البيدان المتقدمل، م   أعرـــــــــا  منظمل التىاون والتنميل   - 78
األمم المتحدة الرتيب   الميدان االقت ــادي، لتىزيز التىاون ال ق ي ااســتسدام مطق ميموســل لمتااىل مؤتمر في

المنـتو  ال اني المىني االتىاون تيما  ين  يدان الرنوب من مقل  ـراكاق متىددة أصـحاب الم ـيحل تشـم   
القطــاا الســاي، مب التركيز عيى التىيم من األقران والميقيــل المحييــل، من  ين أولويــاق أمر . ويم ن لهــذ   

سـياسـاق واسـتراتيرياق عمييل ليحد من أوجه عدم المنـاواة  الشـراكاق أن تىزز الترـامن اإلننـاني وأن تتومى
والفقر المدقب. ويتىين أن تنــــتند هذ  التدا ير إلى الدروا الحاليل اشــــ ن زيادة الترااق في الىالم الذي تنــــود   
ــيين من  يدان الرنوب الذين  ــاسـ ــين و يرهم من الىمال األسـ ــ  من آالف األطرا ، والممرضـ الىولمل، كما يترـ

 ن   راق في القو  الىاميل ليىديد من البيدان المتقدمل. يندمرو 

ومقل عقــد الىمــ  الحــالي من أجــ  تحقيم أهــداف التنميــل المنــــــــــــــتــدامــل، ينر ي أن ي ون ليتىــاون   - 79
 ين  يـــدان الرنوب والتىـــاون ال ق ي المـــدعومين من منظومـــل األمم المتحـــدة أ ر إنمـــائي أكبر. ويم ن  تيمـــا

ــاعدة  ــب  تحقيم ذلك امنـ ــتو  المىنيل االتىاون تيما  ين  يدان الرنوب، انـ ــرين ليرنل الرتيىل المنـ الدورة الىشـ
من قبيـ  النظر في التـدا ير التي ت ىـاي ر لتم ين أقـ  البيـدان نموا من السروج من ذلـك المركز وتم ين البيـدان 

 الناميل األمر  من اإلفقق من فو الدم  المتوسق.

 


