
 التعاون بين
دول الجنوب والتعاون الثالثي



هناك إجماع عالمي 
متنامي على ضرورة 

التعاون بين دول الجنوب 
والتعاون الثالثي 

باعتبارهما أداتين فعالتين 
لتحفيز التنمية الزراعية. 

كما أن هناك قبول واسع 
النطاق للتعاون بين بلدان 

الجنوب كنموذج تعاون 
تنموي مكمل للنموذج 
التقليدي للتعاون بين 

الشمال والجنوب، بغرض 
التغلب على التحديات 

التقليدية وتحقيق األمن 
الغذائي والحد من الفقر 

واإلدارة المستدامة 
الطبيعية. للموارد 

ويتمثل التعاون بين دول الجنوب 
في تبادل الحلول التنموية 

المهمة – أي المعارف، والخبرات، 
والممارسات الجيدة، والسياسات، 

والتكنولوجيا، والموارد – بين الدول 
الواقعة في جنوب الكرة األرضية. 

بينما ينطوي التعاون الثالثي 
على تعاون دولتين أو أكثر من 
الجنوب مع طرف ثالث، يكون 

في العادة جهة مانحة تقليدية، أو 
اقتصاد ناشئ أو مؤسسة متعددة 
األطراف، بما يسهم في سالسة 
التعاون بين دول الجنوب من خالل 

توفير الموارد. 



دور منظمة األغذية والزراعة »الفاو«

تسهيل التعلم المتبادل من خالل  	�
تبادل الحلول اإلنمائية

تقديم اإلشراف الفني وضمان 	�
الجودة 

إتاحة استغالل الحضور القوي للفاو 	�
على مستوى الدول بما يسمح 

بالتعاون مع الجهات الحكومية 
وأصحاب المصلحة المعنيين 

ضمان احترام الشركاء المتعاونين 	�
لاللتزامات المتبادلة 

ضمان أن تكون التقنيات والمعارف 	�
متماشية مع األوضاع المحلية وأن 

تكون مستدامة بيئيًا وإجتماعيًا 
وإقتصاديًا ومتكاملة مجتمعيًا 

تشجيع الشراكات وتسهيل 	�
استغالل الموارد
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إنشاء المزارع السمكية في 
األراضي الجافة: تنمية الثروة 

المائية في ناميبيا
في العام 2011، تم تدشين مبادرة 
تعاون بين دول الجنوب تحت رعاية 
الفاو بغرض تحسين قطاع الثروة 
المائية في ناميبيا من خالل إنتاج 
األغذية وتنويع سالالت الكائنات 

وإنشاء المزارع السمكية في الصحراء 
واألراضي الجافة. فقامت فيتنام 

بتزويد ناميبيا بثالثة خبراء وخمسة 
فنيين مع توفير أتعابهم بتمويل 

من الحكومة اإلسبانية. وتبين النتائج 
األولية تحسنا كبيًرا في معدالت تكاثر 

نموذج على التعاون الثالثي

سمكة القط األفريقية، من خالل زيادة 
حجم الغذاء الذي يقدم لها واستغالل 

األغذية الطبيعية والمصنعة. كما 
تحققت نجاحات في تربية وتنشئة 

سمكة القط وكذلك التيالبيا المرقطة. 
وقد ساعد هذا التبادل هيئة الثروة 

المائية على تحديد أفضل الممارسات 
والتقنيات المتقدمة في مجال 

الثروة المائية وتشجيع تطبيقها على 
المستوى الوطني، من خالل خدمات 

فعالة تقدم إلى مربيي األسماك 
المحليين.



ازدهار وتكاثر محصول األرز 
والثروة السمكية في باديز: تبادل 

بين الصين ونيجيريا
تم تقديم أسلوب زراعي صيني 

تقليدي يقوم على زراعة محصول 
األرز وتنمية الثروة السمكية جنبًا إلى 

جنب، من خالل مبادرة تعاون بين دول 
الجنوب تحت رعاية الفاو في نيجيريا. 
حيث يعمل المزج بين تنمية محاصيل 

األرز والثروة السمكية على تقليل األثر 
البيئي للكيماويات الزراعية ويساعد 

على تحقيق ربحية أكبر لزراعة األرز. 
فمن خالل صندوق مستقل قامت 

نيجيريا بدعم المشروع الذي من خالله 
تم تكليف ثمانية خبراء صينيين إلطالق 
أنشطة تجريبية وتنظيم دورات تدريبية 

في أكثر من 30 والية. ونتيجة لهذا، 

نموذج على التعاون 
بين دول الجنوب 

تم تنفيذ عملية المزج بين محاصيل 
األرز والمزارع السمكية بنجاح على 
مساحة تتجاوز 10.000 هكتار في 
نيجيريا. ونتج عن المشروع توفير 

محصول األرز واألسماك المنتجة محليًا 
في المناطق الريفية والحضرية، مع 

زيادة حجم محصول األرز بـ 22 إلى 100 
في المائة. 

ولم يقتصر دور خبراء المزج بين 
محاصيل األرز والثروة السمكية في 

نيجيريا على تقديم التقنيات الجديدة، 
ولكنهم قدموا كذلك حلواًل مستدامة 

من خالل هذه المبادرة بغرض تعزيز 
األمن الغذائي. وقد ثبت أن هذه 

الطريقة فعالة للغاية في زيادة إنتاج 
األرز وبالتالي زيادة الدخل المادي 

للمزارعين، وخفض معدالت الفقر 
في الريف، وتحسين المستويات 
المعيشية، مع توفير مصدر طازج 

وعالي الجودة للبروتين للمستهلكين 
المحليين. وزاد صافي دخل صغار 

المزارعين بنسبة تتراوح ما بين 29 إلى 
96 في المائة، وعقب التجربة الناجحة 
في نيجيريا، تم تطبيقها في كل من 

سيراليون ومالي كذلك.



الفنيين الخبراء  تبادل 

الدول المزودة
 للخبراء

الدول المستفيدة
 من الخبراء 

باالضافة الى الدول الموضحة في الخريطة 
أعاله، تلقت الدول التالية بدورها مجموعات من 

الخبراء: أنتيغوا وبربودا، جزر البهاما، باربادوس، جزر 
كوك، الدومينيكا، جمهورية الدومينيكان، غرينادا، 

كيريباتي، جزر مارشال، ميكرونيزيا، نيو، باالو، 
ساموا، سانت كيتس ونيفيس، سانت فنسنت 
وغرينادينيس، تونغا، ترينيداد وتوباغو، توفالو 

وفانوتو.

الصور: حقوق الملكية تعود إلى الفاو © ما لم يتم 
التنويه إلى خالف ذلك 



الدول المستفيدة
 من الخبراء 

األعمدة األربعة الستراتيجة التعاون بين دول الجنوب

 1.  تسهيل التبادل واالستفادة
      من الحلول التنموية

االستفادة من الخبراء على المدى 	�
الطويل والمدى القصير، وتمكين 

التبادل التعليمي والتقني 

تبني وتسهيل التعاون بين 	�
دول الجنوب والقائم على تلبية 

المتطلبات واالحتياجات على 
المستوى الوطني واإلقليمي، مع 
بناء الكفاءات المحلية والمؤسساتية

 2.  التشجيع على تأسيس قنوات
      تبادل المعارف والخبرات

تحديد ما هو قائم من قنوات تبادل 	�
المعارف والخبرات في مبادرات 

التعاون بين دول الجنوب والعمل 
على تشجيعها وتقويتها 

تبني وتطوير مجموعات إقليمية من 	�
الخبراء والمؤسسات والممارسات 

المثلى 

 3.  حشد دعم السياسات لمبادرات
      التعاون بين دول الجنوب

تعزيز تقديم المشورة فيما يتعلق 	�
بالسياسات ودعم الدول األعضاء 

تسهيل حوار سياسات التعاون 	�
بين دول الجنوب وتبادل اآلراء بين 

صانعي السياسات 

 4.  تبني بيئة تمكينية لتعاون فعال 
      بين دول الجنوب 

التوسع في الشراكات والتحالفات 	�
اإلستراتيجية 

حشد الموارد المناسبة والمستدامة 	�

© Shah Marai



 منظمة األغذية والزراعة
لألمم المتحدة

ُيعتبر التعاون بين بلدان الجنوب 
أداة فعالة وكفؤة من أجل:

المشاركة في اجتثاث الجوع 	�
وانعدام األمن الغذائي وسوء 

التغذية

جعل الزراعة والغابات ومصايد 	�
األسماك أكثر إنتاجية ومستدامة

المساعدة في تقليص الفقر 	�
بالريف

ضمان أن ُتصبح ُنظم الزراعة والغذاء 	�
أعلى كفاءة وأوسع شمواًل

حماية ُسبل المعيشة في مواجهة 	�
الكوارث

لمزيد من المعلومات
Festus Akinnifesi 

 رئيس التعاون بين بلدان الجنوب
southsouthcooperation@fao.org 

www.fao.org


