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 جمللسا
 بعد املائة األربعوناخلامسة والدورة 

 1021كانون األول /ديسمرب 7 -3 روما،

 التعاون بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي  يف منظومة األمم املتحدة

(JIU/REP/2011/3) 
 
تفصياًل جمللس مقتضبة للمدير العام وبتعليقات مشرتكة أكثر  ُيرفق تقرير وحدة التفتيش املشرتكة هذا بتعليقات-  1

 .(UNGA A/66/717/Add.1)  بالتنسيق يف منظومة األمم املتحدة املعينالرؤساء التنفيذيني 
 

 تعليقات مدير عام منظمة األغذية والزراعة
 

ترحب املنظمة باملالحظة اليت وردت يف تقرير وحدة التفتيش املشرتكة حول الدور الريادي الذي تضطلع به -  2

كما أّن منظمة . يف منظومة األمم املتحدة يف تطبيق أنشطة التعاون بني بلدان اجلنوب والرتويج هلا املنظمة حتى اآلن

ملتزمة بتعزيز دور التعاون بني بلدان اجلنوب وترتيبات التعاون الثالثي باعتبارها الوسيلة ( الفاو)األغذية والزراعة 

وترد أدناه معلومات . على الفقر عزيز اجلهود الرامية إىل القضاءمن أجل تتوّحد قواها اليت تتيح للبلدان أن الوحيدة 

 .إضافية حول توصيتني اثنتني وردتا يف تقرير وحدة التفتيش املشرتكة

 
إىل أنها عمدت إىل تصميم إدارة التعاون التقين وأناطت بها مسؤولية  ، وتشري3وترحب املنظمة بالتوصية -  3

صياغة أشكال لالتعاون بني بلدان اجلنوب، مبا يف ذلك إعداد طرائق العمل، واإلجراءات املتصلة بذلك، وكذلك التنسيق 

 ،لدعم الفين املباشردرات اق كما أّن. التعاون بني بلدان اجلنوب وتنفيذ ذلك يف إطار برامج األمن الغذائي والتغذوي

 .نبثق عن القدرات املكرسة للتعاون بني بلدان اجلنوب يف املواقع الالمركزيةتعلى التعاون بني بلدان اجلنوب  واإلشراف

 
لتعاون بني بلدان لدعم اأموااًل أساسية من ميزانية الربنامج العادي  9وُتخصص املنظمة مبوجب التوصية -  4

 حشد املوارد ااخارجية لتنفيذها، وبالنظر إىل تعزيز التزامها بأهمية التعاون فيما بني بلدان اجلنوب، كما تنشط يف

وحتسينها دعمًا  الستكشاف سبل جديدة لتعزيز كمية موارد التمويل، وإمكانية التعويل عليهاوتسعى املنظمة، . اجلنوب

 .للربنامج
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  والستون السادسة الدورة
   األعمال جدول من ١٤٠ البند
        املشتركة التفتيش وحدة

  املتحدة  األمم منظومة يف الثالثي والتعاون اجلنوب بلدان بني فيما التعاون    
  

  العام األمني من مذكرة    
  

 جملــس  وتعليقــات تعليقاتـه   العامــة اجلمعيـة  أعــضاء إىل حييـل  بــأن العـام  األمــني يتـشّرف   
ــذيني الرؤســاء ــة يف التنفي ــم  منظوم ــين املتحــدة األم ــسيق املع ــى بالتن ــر عل ــيش وحــدة  تقري  التفت
 األمــم منظومــة يف الثالثــي  والتعــاون اجلنــوب بلــدان بــني فيمــا التعــاون” املعنــون  املــشتركة
   ).  JIU/REP/2011/3 ( “املتحدة

  

  موجز  
 اجلنــوب  بلــدان بــني فيمــا نالتعــاو” املعنــون  املــشتركة التفتــيش وحــدة تقريــر يهــدف  
 علــى املــسامهة تعزيــز ووســائل  طــرق تقيــيم إىل “املتحــدة األمــم منظومــة يف الثالثــي  والتعــاون

 بـشأن  توصـيات  وتقـدمي  الثالثـي  والتعـاون  اجلنـوب   بلـدان  بـني  فيمـا  التعاون يف املنظومة  نطاق
 الدوليـة،  احلكوميـة  لعمليـات وا والـسياسات،  واألطـر  بالواليـات  املتعلقة  املسائل متناوال  ذلك،

  .والتنسيق والتمويل،  واهلياكل، 
 بالتوصــيات فيمــا يتعلــق  املتحــدة األمــم منظومــة مؤســساِت آراَء املــذكرة هــذه وتقــدم  
 املـدخالت  أسـاس  علـى  املتحـدة   األمـم  منظومة نظر وجهات جتميع متقد  و .التقرير  يف الواردة
 الـيت   بالتنـسيق  املعـين  نظومـة امل يف التنفيـذيني  الرؤسـاء   جملس يف األعضاء املؤسسات  من املقدمة
ــالتقرير  رحبــت ــدت ب ــا وأي ــه والحظــت توصــياته، عموم ــشدد أن ــى ي ــة عل ــيت األمهي ــا  ال  توليه

  .الثالثي والتعاون  اجلنوب بلدان بني فيما للتعاون نظومةامل مؤسسات 
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  مقدمة  - أوال  
 اجلنــوب بلــدان بــني فيمــا التعــاون” ناملعنــو  املــشتركة التفتــيش وحــدة تقريــر يهــدف  - ١

 املتحـدة  األمـم  ترتيبات استعراض إىل )  A/66/717 ( “املتحدة األمم منظومة يف الثالثي  والتعاون
 توصـياتٍ  تقـدمي  وإىل الثالثي، والتعاون اجلنوب بلدان بني فيما للتعاون دعما القائمة  املؤسسية
 األمـم  ملؤسـسات  التنفيذيـة  التوجيهيـة  للمبادئ دَّدحم إلطار العام األمني إعداد  تيسري إىل هتدف
 نـريويب  وثيقـة  يف جـاء  ما تنفيذ أجل من منها، واحدة كل لوالية وفقا املعنية  ووكاالهتا املتحدة
 بلــدان بــني فيمــا بالتعــاون املعــين املــستوى الرفيــع املتحــدة األمــم مــؤمتر  عــن الــصادرة اخلتاميــة
ــرةا يف  نــريويب يف عقــد الــذي اجلنــوب  وهــي ٢٠٠٩ ديــسمرب/األول كــانون ٣ إىل ١ مــن لفت
 احلالـة  ذلـك  خـالل  مـن  التقريـر  ويقـيِّم  .٦٤/٢٢٢   قرارها يف العامة اجلمعية أقرهتا اليت ،الوثيقة
 بـشأن  توصـيات  ويقـدم  الثالثـي  والتعـاون   اجلنـوب  بلـدان  بـني  فيمـا  بالتعاون يتعلق فيما الراهنة
 والتعـاون  اجلنـوب  بلـدان  بني فيما التعاون  يف املنظومة نطاق على املسامهة تعزيز ووسائل طرق

 الدوليـة،  احلكوميـة  والعمليـات  والسياسات،  واألطر بالواليات املتعلقة املسائل متناوال الثالثي،
    .والتنسيق والتمويل، واهلياكل،

  
  عامة تعليقات  - ثانيا  

 التعـاون  عـن  املـشتركة  التفتيش وحدة بتقرير املتحدة األمم منظومة مؤسسات رحبت   - ٢
 املـسائل  أن إىل وأشـارت  .املتحـدة  األمـم  منظومـة  يف الثالثـي  والتعاون اجلنوب بلدان  بني فيما

ــة ــر  يف املعروضـ ــبق التقريـ ــرت أن سـ ــا نظـ ــة فيهـ ــة اجلمعيـ ــا يف العامـ ــا ،٦٢/٢٠٨ قرارهـ  وفقـ
 هتـدف  يتالـ  التنفيذيـة  باألنـشطة  تعلـق  بذلك تكليف مبوجب ٢٠٠٧   عام يف أجرته الستعراض

 املــسائل أن وأضــافت املتحــدة، األمــم أعمــال يف اجلنــوب  بلــدان بــني فيمــا التعــاون تعمــيم إىل
 وأيـدت  .املتحـدة  األمـم  منظومـة  يف املعنيـة  الفاعلـة   اجلهـات  أعمـال  صلب يف تندرج املذكورة
 حتـسني  صـاحل  يف يـصب  أن شـأنه  مـن  هاما تقريرا  واعتربته التقرير، توصيات عموما الوكاالت
    املتحدة األمم منظومة  أعمال خالل من اجلنوب بلدان بني فيما التعاون

 اجلنـوب  بلـدان  بـني  فيمـا  بالتعـاون  املتعلقة األنشطة تتبع أمهية على الوكاالت واتفقت   - ٣ 
 للمـساعدة  املتحـدة  األمـم  عمـل  إطـار  تنفيذ عملية يف تعميمها أمهية وعلى وتقييمها،  ورصدها
 ألن حاجـة  مثـة  قيمتـه،  النهج هلذا أن من بالرغم أنه إىل وأشارت .الوطين يدالصع  على اإلمنائية
 الوكـاالت  اتفقـت  وكـذلك  .الوطنية لألولويات وفقا ينفذ وأن الطلب تلبية  حنو موجها يكون
 مـن  اإلقليمي ودون اإلقليمي الصعيدين على اجلنوب بلدان بني فيما  التعاون تنفيذ على عموما
    .اإلقليمية يقالتنس ترتيبات خالل
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 دراســة إجــراء يف املــشتركة التفتــيش وحــدة جلهــود تقــديرها عــن الوكــاالت وأعربــت   - ٤ 
 منظومـة  إطـار  يف اجلنوب بلدان بني فيما للتعاون الدعم تقدم اليت واآلليات للمؤسسات  متأنية
 وتوجيـه  بتطبيـق  املتعلقـة  اجلديـدة  املنظـورات  بعـض  يقـدم  التقريـر  أن والحظـت   .املتحدة األمم

 فيهـا  اختلفـت  الـيت  اجملاالت بعض هناك كانت وإن اجلنوب، بلدان بني فيما  املتبعة املمارسات
 التقريـر  أن الوكـاالت  وجـدت  إذ .التقريـر  يف ورد مـا  مع املتحدة األمم  منظومة وكاالت آراء
 تبيـان  علـى  تركيـزه  مـن  أكثـر  املتحدة األمم منظومة داخل القصور  أوجه على التركيز إىل مييل

 املؤسـسية  للترتيبـات  تقييمـه  يف التقرير، وحّدد .وإبرازها املستفادة  والدروس املمارسات أفضل
 ومـع  التحـسينات؛  إدخـال  تتطلـب  الـيت  واإلجرائيـة  اهليكليـة   القـصور  أوجـه  مـن  عـددا  القائمة،
 يالتفـص  أكثـر  حتلـيال  بتـضمينه  التقريـر  تعزيـز  املمكن  من كان أنه إىل الوكاالت أشارت ذلك،
 األمثــل بالــشكل توســع لكــي تباعهــاا املتحــدة  األمــم ملنظومــة ميكــن الــيت الــسبل أفــضل يــدعم
 االســتجابة مــن أيــضا ميكّــن  حنــو علــى اجلنــوب بلــدان بــني فيمــا التعــاون جمــال يف أعماهلــا

 واملــستفيدين  اجلنـوب  بلـدان  بــني فيمـا  التعـاون  خـدمات  مقــدمي وخيـدم  القطريـة  لالحتياجـات 
 معلومـات   تنقـصه  التقريـر  بـأن  الوكـاالت  شـعرت  ذلـك،  إىل وباإلضـافة  .واءسـ  حـد  على منها

 التعـاون   جمـال  يف الـسابقة  التجـارب  مـن  املـستفادة  والـدروس  املمارسـات  أفـضل  بـشأن  إضافية
    .ثراًء تزيده أن شأهنا من كان اجلنوب بلدان بني فيما

 واضـح  عمـل  مبسار يوص ومل كافيا تقييما يقدم مل التقرير أن إىل الوكاالت وأشارت  - ٥ 
 بــني املــشترك الــصعيد علــى اجلنــوب بلــدان بــني فيمــا التعــاون مبــسائل “اإلعــالم”   أجــل مــن

ــدول  بــني وفيمــا الوكــاالت، ــدة األعــضاء، ال  .اخلــارجي واجلمهــور املــصلحة أصــحاب ولفائ
 يقـّوض  املنظومـة  نطـاق  علـى  واإلشـراك  لالتـصال  شـاملة  استراتيجية  وجود عدم أن والحظت
 فيمـا  التعـاون  مبـسائل  الناجح اإلعالم ويتطلب .املنشود أثره كامل  حتقيق على وقدرته الربنامج

 وهــي وتطبيقاهتــا، املفــاهيم مــن لكــل واضــحة تعــاريف الثالثــي  والتعــاون اجلنــوب بلــدان بــني
 احلاجـة  أيـضا  الوكـاالت  والحظـت  .التقرير يف إليه مشار  هو ما حسب حاليا، املفتقدة األمور
 الـداخلي  املـستويني  علـى  اجلنـوب  بلـدان  بـني  فيما التعاون  وفوائد بإجنازات اإلبالغ حتسني إىل

 الغـرض  هلـذا  املـوارد  ختـصيص  إىل واحلاجـة  الوكـاالت،   بـني  املـشترك  الصعيد وعلى واخلارجي
   .الربناجمية  اخلطط أو املؤسسية اهلياكل مع متشيا

 منظومــة مــستوى علــى ُعمــم قــد اجلنــوب نبلــدا بــني فيمــا التعــاون أن النتــائج وتظهــر  - ٦ 
 األول املقـام  يف زاًمركِّـ  لتحـسني  حتتـاج  جمـاالت  إىل يـشري  التقرير أن إال بأسرها، املتحدة  األمم
 أن الوكـاالت  الحظـت  فقـد  للتحـسني،  جمـال  دائمـا  هنـاك  كان ولئن .هيكلية إصالحات على

 املتحـدة  األمـم  منظومـة  وإجـراءات  عمليـات  من يتجزأ ال جزء اجلنوب بلدان  بني فيما التعاون
 ضــوء يف خاصــة العالقــات وبنــاء املعــارف، وتبــادل واملــشتريات،  التوظيــف، حيــث مــن ككــل
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 فيمـا  بالتعـاون  ارتبطـت  طاملـا  الـيت  التقنية املساعدة أنشطة وكانت  .الدويل احلكومي اإلشراف
 ،أيـضا  الثالثـي  التعـاون  ويف التعـاون  من النوع هذا يف حقا  كبرية مسامهاٍت اجلنوب بلدان بني
   .اإلجراءات  تلك بني الفصل فضل التقرير كان وإن

ــديرها عــن الوكــاالت وأعربــت  - ٧  ــر لكــون تق ــات يف بالتفــصيل ينظــر التقري  بــني العالق
 وأقــرت .اإلمنــائي املتحــدة األمــم وبرنــامج اجلنــوب بلــدان بــني فيمــا للتعــاون اخلاصــة  الوحــدة

 واللجنــة اإلمنــائي املتحــدة األمــم برنــامج علــى جيــب إداريــة ةمــسأل األمــر  هــذا بــأن الوكــاالت
 معاجلتـها  على جنب إىل جنبا يعمال أن اجلنوب بلدان بني فيما بالتعاون  املعنية املستوى الرفيعة
 اإلدارة هياكـل  مراعـاة  مـع  اجلنوب، بلدان بني فيما للتعاون املقبل  اخلامس التعاون إطار ضمن

    .نيالقائم اإلداري والتسلسل
 املتحـدة  األمم منظومة وكاالت يف اإلدارة جمالس من العديد أكد التقرير، يشري وكما  - ٨ 

 ولكـن  سـواء؛  حـد  علـى  والعمليـات  السياسات يف اجلنوب بلدان بني فيما التعاون إدراج  على
 نظومـة م يـدفع  الناميـة  البلدان يف املتبعة اجلنوب بلدان بني فيما التعاون سبل يف املستمر  التوسع
 لـذلك  ونتيجـة  .الطلـب  يف للزيـادة  االستجابة على قدرهتا حتسني على العمل إىل املتحدة  األمم
 املخصــصة ووحــداهتا هياكلــها وتنــشئ هبــا خاصــة سياســات تــضع الــيت الوكــاالت  عــدد تزايــد
 عـالوة  جـرى،  وقـد  .اجلنـوب  بلدان بني فيما التعاون جمال يف اخلاصة وأنشطتها  براجمها إلدارة

 الـسياسات  السـتعراض  املنقحـة  التوجيهيـة  املبـادئ  سـياق  يف اإلجـراءات  هذه  إقرار ذلك، ىعل
 يف الــصادرة )  TCDC/13/3 ( الناميــة البلــدان بــني فيمــا الــتقين بالتعــاون  املتعلقــة واإلجــراءات

 لفــرادى تــسمح حــىت النطــاق باتــساع الــضرورة حبكــم تتــسم  إجــراءات وهــي ،٢٠٠٣ عــام
 تتـواءم  حبيـث  اجلنـوب  بلـدان  بـني  فيمـا  بالتعـاون  املتعلقـة   وسياساهتا نشطتهاأ بتعديل الوكاالت

 بـني  فيمـا  التعـاون  أجـل  مـن  سياسـاتية  أطـر  بوضـع   الوكـاالت  قيام ومع .منها كل واليات مع
 ويف .التعـاون  هـذا  يف والفعاليـة  التماسـك  مـن   املزيـد  حنـو  قـدما  املنظومـة  متضي اجلنوب، بلدان
 االسـتجابة  يف داعم بدور اجلنوب بلدان  بني فيما للتعاون اخلاصة حدةالو تضطلع الصدد، هذا

 يف تنـشأ  الـيت  اجلنـوب  بلـدان   بـني  فيمـا  التعـاون جمـال   يف املـساعدة  مـن  الوكـاالت  الحتياجـات 
ــدأ يؤكــد ممــا  الوكــاالت، تلــك إدارة جمــالس أو األعــضاء الــدول مــن طلــب عــن األغلــب  املب
 يكــون  أن ينبغــي التعــاون أن ومفــاده اجلنــوب بلــدان بــني فيمــا التعــاون حيكــم الــذي األساســي
   .داعم بدور املتحدة األمم منظومة اضطالع مع النامية البلدان متطلبات تلبية حنو موجها
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  حمددة   توصيات     على تعليقات   - ثالثا  
   ١ التوصية    

 إىل تطلب نأ اجلنوب بلدان بني فيما بالتعاون املعنية املستوى الرفيعة للجنة ينبغي  
 أن اإلمنائيـة،  املتحـدة  األمـم  جملموعـة  رئيـساً  بوصـفه  اإلمنـائي،   املتحـدة  األمـم  برنـامج  مدير
 األمـم  منظومـة  كيانات مع بالتنسيق اجلنوب،  بلدان بني فيما للتعاون اخلاصة الوحدة يكلف
 اجلنـوب  بلـدان  بـني  فيما  للتعاون تشغيلية تعاريف باقتراح اإلقليمية، اللجان فيها مبا املتحدة،

 عــشرة الـسابعة  الــدورة خـالل  مــن إلقرارهـا  العامــة اجلمعيـة  إىل وإحالتــها الثالثـي،  وللتعـاون 
 طريـق  عـن  ذلـك  يف مبـا  وتطبيقهـا،  نـشرها  وكفالـة  ،٢٠١٢ عام يف املستوى الرفيعة للجنة 

   .املنظومة نطاق على امليداين الصعيد وعلى املقر يف التدريبية  والدورات العمل حلقات
 بـني  فيمـا  للتعـاون  التـشغيلية  التعاريف أن على املتحدة األمم منظومة وكاالت وافقت   - ٩

 لتحـديث  امللحـة  للـضرورة  دعمهـا  عـن  وأعربـت  األمهية، بالغة الثالثي  والتعاون اجلنوب بلدان
 الفهــم اتــساق تعزيــز علــى كــثريا سيــساعد  ذلــك أن إىل الوكــاالت وأشــارت    .التعــاريف تلــك

 الوكـاالت  أن  حـني  ويف .الثالثـي  والتعـاون  اجلنوب بلدان بني فيما بالتعاون يتعلق مافي والنهج
 أن إىل أشــارت فقــد الثالثــي، والتعــاون اجلنــوب بلــدان بــني فيمــا التعــاون مفهــوم جيــدا تفهــم
 وإعـداد  تـدريبات  تنظـيم  علـى  بـشدة  ُتـشجع  اجلنـوب  بلـدان  بـني  فيمـا  للتعاون  اخلاصة الوحدة
      .كلها املنظومة صعيد على املفهوم بذلك اإلملام  تعميم على تساعد أن شأهنا من للتوعية مواد

  
   ٢ التوصية    

 املتحـدة  األمـم  جملموعـة  رئيـسا  بوصـفه  اإلمنـائي،  املتحـدة  األمم برنامج ملدير ينبغي  
 مــع بالتنــسيق اجلنــوب، بلــدان بــني فيمــا للتعــاون اخلاصــة  الوحــدة إىل يطلــب أن اإلمنائيــة،
 تنـسيق  مكتـب  خـالل  ومـن   اإلقليميـة،  اللجـان  ذلك يف مبا املتحدة، األمم منظومة كيانات
 واسـتراتيجية  عمـل  إطـار  وضـع  اإلمنائيـة،  املتحـدة  األمـم  جملموعـة  التـابع  اإلمنائية العمليات

ــة ومبــادئ وسياســات مــشتركني   بلــدان بــني فيمــا التعــاون تعمــيم لــدعم تــشغيلية توجيهي
 يف الـصلة  ذات واملـشاريع  الـربامج  خـالل  مـن  املعـارف   قاسـم وت الثالثـي  والتعاون اجلنوب
 جماالت مع لتتواءم املنظمات  تكيفها أن أجل من والقطري اإلقليمي الصعيدين وعلى املقر

 فيما بالتعاون  املعنية املستوى الرفيعة اللجنة خالل من لتقدميها وذلك منها، كل اختصاص
 عليهـا  للموافقـة  العامـة  واجلمعيـة  واالجتمـاعي  االقتـصادي  اجمللـس  إىل اجلنـوب  بلـدان  بني

 موعـد  يف تدريبيـة،  ودورات عمـل  حلقـات  خالل من ذلك يف مبا وتطبيقها،  نشرها هبدف
 األمــم وإطــار املقــر يف الــصلة ذات الــربامج جلميــع  وينبغــي .٢٠١٢ عــام هنايــة يتجــاوز ال
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 فيمـا  للتعـاون  عنـصر  علـى   حتتـوي  أن الـتقين  التعـاون  ومشاريع اإلمنائية للمساعدة املتحدة
   .االقتضاء حسب احلكومات، من طلب على بناء اجلنوب، بلدان بني

 بلــدان بــني فيمــا بالتعــاون املعنيــة املــستوى الرفيعــة اللجنــة أن إىل الوكــاالت أشــارت   - ١٠ 
 بـني  فيمـا  التعـاون  بـشأن  التشغيلية التوجيهية املبادئ من جمموعة وضع  طلبت أن سبق اجلنوب
 سياســـاهتا وضـــع علـــى أيـــضا املتحـــدة  األمـــم منظومـــة مؤســـسات وتعمـــل    .اجلنـــوب بلـــدان

 بـني  فيمـا  للتعـاون   املالئمة األطر تقرير بغرض منها كل إدارة جمالس مع اخلاصة واستراتيجياهتا
 الــسبل أفـضل  يف النظـر  مـن  الوكـاالت  متكـني  شـأنه  مـن  ممـا  الثالثـي،  والتعـاون  اجلنـوب  بلـدان 
 عناصـر  إدراج عامـة  بـصفة  الوكـاالت  وأيدت    .واالستراتيجيات لسياساتوا األطر  تلك لدعم

 وأطرهــا، ومــشاريعها املتحــدة ألمــما منظومــة بــرامج  ضــمن اجلنــوب بلــدان بــني فيمــا التعــاون
 أدوات األمـر  هنايـة  يف  هـي  اإلمنائيـة  للمـساعدة  املتحـدة  األمـم  عمـل  أطـر  أن كذلك والحظت

 عـن  املتحـدة  األمـم  منظومـة  مؤسـسات  وأعربـت     .األعـضاء  للدول الوطنية األولويات عن تعرب
 مـشتركني  واسـتراتيجية  إطـار  وضـع  عنـد  املمارسـات  وأفـضل  املستفادة الدروس لتبادل دعمها 

   .الثالثـي  والتعاون اجلنوب بلدان بني فيما التعاون لتعميم تشغيلية توجيهية  ومبادئ وسياسات
 حـسب  وكالـة،  بكـل  اخلاصـة  واألولويـات  الواليـات   مراعـاة  ضرورة إىل أيضا أشارت ولكنها 

      .منها كل إدارة جملس وضعها ما
  

   ٣ التوصية    
 الرؤسـاء  إىل تطلـب  أن املتحـدة  األمم منظومة ملؤسسات التشريعية للهيئات ينبغي  
 سياسـات  بوضـع  ُتكلـف  وخمصـصة  حمـددة  تنـسيق  وجهـات   وآليـات  هياكل إنشاء التنفيذيني

 بـشأن  التنـسيق  وكفالـة  الوكـاالت،   مـن  وكالـة  بكـل  اخلاصة املؤسسية الدعم واستراتيجيات
 مـن  الوكـاالت،   بـني  وفيمـا  منظمـاهتم  داخل الثالثي والتعاون اجلنوب بلدان بني فيما التعاون
   .االقتضاء حسب الغرض، هلذا الالزم النحو على واملوارد املوظفني توزيع إعادة خالل

 يف هياكـل  إنـشاء  أن إىل مـشرية  ،٣ بالتوصية املتحدة األمم منظومة مؤسسات رحبت  - ١١ 
 قـد  اجلنـوب  بلـدان  بـني  فيمـا  بالتعـاون  املتـصلة  األنـشطة  إلدارة املتحـدة   األمـم  وكـاالت  داخل
 الوكــاالت وتؤيــد    .اجلنـوب  بلــدان بـني   فيمــا التعــاون بـشأن  املنقحــة التوجيهيـة  املبــادئ أكدتـه 
 لعـدم  نظـرا   الكاملـة،  إمكاناهتـا  حتقق مل اجلنوب بلدان نيب فيما التعاون برامج بأن القائل الرأي
 وأيـدت     .قويـة  أطـر  تـدعمها  اجلنـوب  بلـدان  بـني  فيمـا  للتعاون واضحة تشريعية واليات وجود

 اجلنـوب  بلـدان  بـني  فيمـا  التعـاون  تعزيـز  أنـشطة  علـى  املؤسـسية  الـصفة  إضـفاء   بقوة الوكاالت
 وجهـات  واآلليـات  اهلياكـل  أن إىل وأشارت املتحدة،  األمم منظومة داخل يف الثالثي والتعاون
   .القائمة التقين  التعاون برامج إطار يف الوكاالت بعض يف موجودة التنسيق
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   ٤ التوصية    
 إىل تطلب أن اجلنوب بلدان بني فيما بالتعاون املعنية املستوى الرفيعة للجنة ينبغي  
 اقتراحـاً  ،٢٠١٢ عـام  هنايـة  يتجـاوز  ال موعـد  يف العامـة،  اجلمعية  إىل يقدم أن العام األمني

 األمانـة  خـدمات  ودعـم  اجلنـوب  بلـدان   بـني  فيما للتعاون احلايل اإلدارة هيكل الستعراض
 اللجنـة   عمـل  إجـراءات  وفعاليـة  كفـاءة  زيـادة  يكفـل  مبـا  املتحدة، األمم داخل إليه املقدمة
 بـصورة  املـصلحة  أصـحاب  يـع مج بـني  فيما والتفاعل املسؤوليات وحتديد املستوى، الرفيعة
 التعاون وكاالت مشاركة زيادة إىل احلاجة  )أ( :يلي ما يتناول أن لالقتراح  وينبغي    .أفضل
 املـستوى؛  الرفيعة اللجنة عمل يف الصلة ذات التنسيق  وجهات الوطنية والسلطات التقين

 إجــراءات واختــاذ مناقــشات  وإجــراء مواضــيعية أعمــال جــداول وضــع إىل احلاجــة  )ب(
 الـسلطات  مـن  تتـألف  دائمـة  مواضـيعية  أفرقـة  عمل إىل استنادا منتظمة، بصورة مواضيعية

 نظـر     )ج( االقتضاء؛ حسب اخلاص، والقطاع املدين واجملتمع األكادميية واألوساط الوطنية 
   .الصلة ذات والقطاعية املواضيعية التقارير يف املتحدة األمم  منظومة مؤسسات

ــة أعمــال تــسيري كفــاءة ضــمان إىل ترمــي الــيت ٤ بالتوصــية الوكــاالت رحبــت   - ١٢   اللجن
 هـذه  تنفيـذ  أن إىل أشـارت  ولكنـها     .اجلنـوب  بلـدان  بـني  فيمـا  بالتعـاون   املعنيـة  املستوى الرفيعة
 والتـشغيلية  واملاليـة  واإلجرائيـة  اهليكليـة  اآلثار  إىل بالنظر ذاهتا، اللجنة به تبادر أن جيب التوصية
 ذلـك،  علـى  وعـالوة     .األعـضاء   الـدول  إىل بالنـسبة  املقترحـات  علـى  املترتبـة  اآلثـار  مـن  اوغريه

 اإلقـرار   جيـب  أوال،  .اعتبـارين  مراعاة مع تقييمها جيب ٤ التوصية مزايا أن الوكاالت الحظت
 يف الفاعلــة اجلهــات مــن مزيــد اآلن فيــه يــشارك اجلنــوب بلــدان بــني فيمــا التعــاون أن مبــا بأنــه

 نطــاق توســيع يكــون فقــد اخلــاص، والقطــاع األكادمييــة واألوســاط املــدين  واجملتمــع مــةاحلكو
 مثاليــة وســيلةً اجلنــوب بلــدان بــني فيمــا بالتعــاون  املعنيــة املــستوى الرفيعــة اللجنــة يف املــشاركة
 الربنـامج  مـدير  اضـطالع   مع وثانيا،  .املتنوعة الفاعلة اجلهات هلذه املتاحة التعبري مساحة لزيادة
 اجلنـوب،   بلـدان  بني فيما بالتعاون املعنية املستوى الرفيعة اللجنة عقد إىل الداعي بدور اإلمنائي
 هـذا  ولكـن  املتحـدة؛  األمـم  منظومـة  يفيـد  أن تـشاركية  أكثـر  اللجنـة  دورات جعـل  شـأن  فمن

 تــوافر وترتيبـات  املؤســسية الترتيبـات  حيـث  مــن تعقيـدا  أكثــر عمليـة  علـى   أيــضا ينطـوي  األمـر 
 للمنفعــــة نقـــديا  حتلــــيال يـــشمل  مفـــصل   حتليــــل إجـــراء  يـــستلزم  ممــــا والتمويـــل،  ماتاخلـــد 
    .بالتكلفة مقارنةً
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   ٥ التوصية    
 أن    )أ( :يلـي  مبـا  القيام اجلنوب بلدان بني فيما بالتعاون املعنية املستوى الرفيعة للجنة ينبغي
 واليتــها تنفيــذ مواصــلة اجلنــوب بلــدان بــني فيمــا للتعــاون اخلاصــة  الوحــدة إىل تطلــب

 وتنفيـذ  لتـشجيع  آيـرس  بوينس عمل  خطة مبوجب إليها املسندة باملسؤوليات واالضطالع
 اجلديـدة   االجتاهـات  تقريـر  يف الـواردة  والتوصـيات  النامية، البلدان بني فيما التقين التعاون
 األمـم  رمـؤمت  عـن  الـصادرة  اخلتاميـة  نـريويب  ووثيقة النامية، البلدان بني فيما التقين للتعاون
 دعــم علــى بــالتركيز اجلنــوب، بلــدان بــني فيمــا بالتعــاون املعــين املــستوى  الرفيــع املتحــدة

 األمــم منظومــة مــستوى وعلــى العــاملي الــصعيد  علــى الــدعوة وأنــشطة العامــة الــسياسات
ــز الوكــاالت؛ بــني املــشترك التعــاون وتيــسري والتنــسيق املتحــدة؛  االبتكــار؛ آليــات  وحتفي
 العامــة اجلهــات مــن كــل مــن املــوارد وحــشد اجلميــع أمــام املفتوحــة تالــشراكا وتــشجيع
 تبـادل  ودعـم  اخلتاميـة؛  نـريويب  وثيقـة  لتنفيـذ  الوكـاالت  املتعـددة  املبادرات  لدعم واخلاصة
 االمتيـاز  مراكـز  طريـق  عـن  ذلـك  يف مبـا  املمارسات،  أفضل وتبادل الشبكات وبناء املعرفة
 األمـم  منظومـة  وبرامج اجلنوب  بلدان بني فيما تعاونلل اخلاصة والوحدة والقائمة اجلديدة
 ومؤهالت  احلالية أنشطتها حمفظة استعراض اخلاصة للوحدة ينبغي لذلك، وحتقيقا    .املتحدة
 سـائر  مـع  املسؤوليات حتديد ضمان مع األنشطة أولويات حتديد بغية احلايل موظفيها مالك

ــ أن  )ب( أفــضل؛ بــشكل املتحــدة  األمــم كيانــات  يف الــصلة ذات املؤســسات مجيــع دعوت
 اجلنـوب،  بلـدان  بـني  فيمـا  للتعـاون  اخلاصـة   الوحـدة  عمـل  دعـم  إىل املتحدة األمم منظومة

   .توفرها اليت اخلدمات من واالستفادة
 أهنــا إىل وتــشري هبــا، وترحــب التوصــية هــذه املتحــدة األمــم منظومــة مؤســسات تــدعم  - ١٣ 

ــات إىل موجهــة ــشريعية  اهليئ ــشطة باســتعراض التوصــية وتتفــق    .الت ــوظفني ومــالك األن  مــع امل
 علـى  الوكـاالت  وحتـرص  اجلنـوب،  بلـدان  بـني   فيمـا  للتعاون اخلاصة للوحدة العديدة الواليات
    .منه واالستفادة اخلاصة الوحدة عمل دعم مواصلة

  
  ٦ التوصية    

 االقتـصادي  واجمللـس  باجلنـو  بلدان بني فيما بالتعاون املعنية املستوى الرفيعة للجنة ينبغي
 اإلقليمـيني  املمثلني نقل يف النظر اإلمنائي، املتحدة األمم برنامج مع بالتنسيق واالجتماعي،

 يكونــون حبيــث اإلقليميــة، اللجــان إىل اجلنــوب بلــدان بــني فيمــا للتعــاون اخلاصــة للوحــدة
  .اخلاصة والوحدة اإلمنائي الربنامج أمام مباشرة مسؤولني

 بلــدان بــني فيمــا التعــاون لتعزيــز اتــساقاً أكثــر هنــج تطبيــق هــو ٦ توصــيةال مــن اهلــدف  - ١٤
 وإجراءاهتـــا اإلقليميـــة اللجـــان معـــارف مـــن واالســـتفادة اإلقليمـــي، املـــستوى علـــى اجلنـــوب
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 أن بيـد  .املتحـدة  األمـم  منظومـة  عمـل  مـع  عملـها  تكامـل  ومـن  بينها فيما تربط اليت والصالت
 ماليـة  آثـار  لـه  اجلنـوب  بلـدان  بـني  فيما للتعاون اخلاصة للوحدة التابعني اإلقليميني املمثلني نقلَ

 املعنيـة  بالكيانـات  يتعلـق  فيمـا  سـيما  وال الـتمعن،  مـن  املزيد ويتطلب وبرناجمية، تشغيلية وتقنية
 بلــدان بــني فيمــا للتعــاون اخلاصــة الوحــدة نقــل بــأن التنويــه الوكــاالت وتــود .مباشــرةً بــذلك
 مـن  املنظمـة  سيحرم اإلمنائي املتحدة األمم لربنامج اإلقليمية اتاخلدم مراكز عن بعيداً اجلنوب
 للمبــادرات أكثــر مباشــر دعــم تقــدمي أجــل مــن وكالــة كــل إليهــا حتتــاج الــيت البــشرية املــوارد
 عـن  املنبثقـة  اخلتاميـة  نـريويب  وثيقة إليه تدعو الذي النحو على اجلنوب بلدان بني فيما اإلقليمية
 يف عقــد الــذي اجلنــوب بلــدان بــني فيمــا بالتعــاون املعــين املــستوى يــعالرف املتحــدة األمــم مــؤمتر
 املقتـرح  النقـل  لـدور  اإليـضاح  مـن  مزيـد  إىل احلاجـة  إىل وكاالت عدة وأشارت .٢٠٠٩ عام
  .إداري تسلسل من به يتعلق وما

  
  ٧ التوصية    

 مــن زيــدامل تقــدمي اجلنــوب بلــدان بــني فيمــا بالتعــاون املعنيــة املــستوى الرفيعــة للجنــة ينبغــي
 بغيـة  اجلنـوب  بلـدان  بـني  للتعـاون  اخلاصـة  للوحـدة  اإلداري التسلـسل  بشأن التوضيحات

 اخلاصة الوحدة تكامل وزيادة اإلمنائي الربنامج إطار يف املستقلة هويتها مسألة بني التوفيق
 بوضـع  اإلمنائي الربنامج مدير إىل طلب بتوجيه ذلك يف مبا اإلمنائي، الربنامج هيكل داخل
ــاتترت ــة عمــل يب ــاطق، املقــر يف تعاوني ــيس ومــشاركة واملن ــسقيها اخلاصــة الوحــدة رئ  ومن

 وصـنع  باالسـتراتيجيات  املتعلقـة  واالجتماعات اآلليات مجيع يف منتظمة بصورة اإلقليميني
 بـني  فيمـا  التعـاون  إدراج وضـمان  اخلاصـة  الوحـدة  وحـضور  مكانـة  لتعزيـز  وذلك القرار،
 املنظمــة مــستوى علــى الربناجميــة القــرارات مجيــع يف أثريالتــ عامــة كمــسألة اجلنــوب بلــدان
  .املنظومة نطاق وعلى
 بلــدان بــني فيمــا بالتعــاون املعنيــة املــستوى الرفيعــة اللجنــة بــصالحيات الوكــاالت تقــر  - ١٥

 فيمـا  للتعـاون  اخلاصة الوحدة عمل خطة على يؤثر ال اللجنة عمل أن تالحظ أهنا إال اجلنوب،
 مـن  كـل  إىل يعـود  الوحـدة  عمـل  برنـامج  بـشأن  القـرار  إن بـل  أعماهلـا  وجدول اجلنوب بلدان
 ومكتــب للــسكان املتحــدة األمــم وصــندوق اإلمنــائي املتحــدة األمــم لربنــامج التنفيــذي اجمللــس
  .املشاريع خلدمات األمم

  
  ٨ التوصية    

 اسـتراتيجيات  وضـع  اإلقليمية اللجان إىل يطلب أن واالجتماعي االقتصادي للمجلس ينبغي
 التـشغيلية  والربناجمية التشريعية املستويات على املوارد توزيع إعادة أو وتعبئة آليات/هياكلو

 واإلقليمــي اإلقليمــي دون الـصعيد  علــى اجلنـوب  بلــدان بـني  فيمــا للتعـاون  اتعزيــز لتكريـسها 
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 التعـاون  لتعزيـز  كأداة اإلقليمية التنسيق آلليات السنوية االجتماعات واستخدام واألقاليمي،
  .اجلنوب بلدان بني فيما التعاون لدعم املنظومة نطاق على لتنسيقوا
 يف اإلقليميــة اللجــان مــشاركة زيــادة بــشأن ٨ التوصــية عــام بوجــه الوكــاالت أيــدت  - ١٦
 التوصـية  هـذه  تراعـي  أن ضـرورة  إىل أشـارت  ولكنـها  .اجلنـوب  بلـدان  بـني  فيما التعاون تعزيز

 اإلقليمـي  دون الـصعيد  علـى  اجلنـوب  بلدان بني فيما تعاونال تعزيز إىل الرامية احلالية املبادرات
 وواليـات  األخـرى،  اإلقليمية واملبادرات اإلقليمية للجان النسبية وامليزة واألقاليمي، واإلقليمي

 هـذا  يف اخلطـوات  مـن  مزيـد  اختاذ أن إىل كذلك الوكاالت وأشارت .اإلقليمية التنسيق آليات
 بـرامج  يف اجلنـوب  بلـدان  بـني  فيمـا  التعـاون  تعمـيم  إىل املطـاف  هناية يف يؤدي أن ينبغي االجتاه
 آليـات  دور علـى  بـالتركيز  الترحيـب  املبـدأ،  حيث من ،جرى وقد .الفرعية الربامج مجيع عمل

 بالتعـاون  النهوض أجل من الوكاالت بني املشترك للعمل هامة أداة باعتبارها اإلقليمية التنسيق
  .اإلقليمي ودون اإلقليمي وينياملست على اجلنوب بلدان بني فيما

  
  ٩ التوصية    

 تطلـب  أن املتحـدة  األمـم  منظومـة  مؤسـسات  يف اإلدارة وجمالس التشريعية للهيئات ينبغي
 نـسبة  عن تقل ال األساسية امليزانية موارد من حمددة حصة ختصيص التنفيذيني الرؤساء إىل

 منـهم،  كـل  اختـصاص  جمـاالت  يف اجلنـوب  بلـدان  بني فيما التعاون لتشجيع املائة يف ٠,٥
 اسـتخدام  علـى  املاحنـة  البلـدان  مـع  واالتفـاق  الـربامج؛  مـن  املـستفيدة  البلدان مع بالتشاور
 بلــدان بــني فيمــا التعــاون مبــادرات لتمويــل امليزانيــة عــن اخلارجــة املــوارد مــن معــني جــزء

  .يالثالث والتعاون اجلنوب
 األسـاس  يف هـي  بامليزانيـة  املتعلقة اتالقرار أن املتحدة األمم منظومة مؤسسات تدرك  - ١٧
 الحظـت  ولكنـها  .التوصـية  هـذه  عمومـا  الوكاالت أيدت وقد .األعضاء الدول اختصاص من
 مـن  املائـة  يف ٠,٥ نـسبة  عـن  يزيد ما أن تبني املتحدة األمم منظومة مؤسسات معظم جتربة أن

 أنـشطة  كـبري  حـد  إىل تـشمل  أن املتوقـع  مـن  إقليميـة  لـربامج  خـصص  قـد  الـتقين  التعاون موارد
 يتراعـ  أن ينبغـي  التوصـية  هـذه  بـأن  الوكاالت بعض ونوهت .اجلنوب بلدان بني فيما التعاون
 يف ٠,٥ نـسبة  احلـاالت  معظـم  يف تتجـاوز  الـيت  الوكاالت فرادى داخل املوارد ختصيص آليات
 تنفـذ  تالوكـاال  معظـم  يف التمويـل  برجمـة  أن إىل اإلشـارة  جتدر هبأن الوكاالت وأضافت .املائة
 ويبـدو  .املاحنـة  اجلهـات  ختصـصها  أو/و الوطنية السلطات مع باالشتراك القطري املستوى على
 آليـة  ال مركزيـة  ختـصيص  آليـة  وجـود  تفتـرض  املوارد جلميع أساسي “هدف” تعيني فكرة أن

 هـو  كمـا  للتطبيـق،  القابلـة  الطرائـق  حتديـد  وتـشمل  أساساً، القطري الصعيد على تعمل للربجمة
 خــارجي كيــان قيــام عــن عوضــا أنــه أيــضا الوكــاالت وأضــافت .الوكــاالت بعــض يف احلــال
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 بلـدان  بـني  فيمـا  للتعـاون  املـوارد  ختـصيص  لعمليـة  باألرقـام  حمـدد  هدف أو مئوية نسبة بتحديد
  .املنشودة اإلمنائية النتائج على قائما للموارد التخصيص هذا يكون أن ينبغي اجلنوب،

  
  ١٠ التوصية    

 اجلنوب بلدان بني فيما للتعاون اخلاصة الوحدة من يطلب أن اإلمنائي لربنامجا ملدير ينبغي
 التابع اإلمنائية العمليات تنسيق مكتب مع بالتشاور للتمويل، وطرائق استراتيجيات وضع

 الـــشؤون وإدارة املتحـــدة األمـــم منظومـــة ومؤســـسات اإلمنائيـــة املتحـــدة األمـــم جملموعـــة
 تعزيـز  أجـل  مـن  املاحنـة،  والبلـدان  املتحـدة،  لألمـم  العامـة  انـة باألم ةواالجتماعي االقتصادية
 اإلمنـائي  التعـاون  مقـدمي  بـني  جتمع اليت الشراكات خالل من ذلك يف مبا الثالثي، التعاون
 اجملـاالت  يف معـا  للعمل املتحدة األمم منظومة ومؤسسات التقليدية املاحنة واجلهات األفقي
  .املشترك االهتمام ذات
 علــى تــشجَّع املعنيــة، األطــراف مجيــع أن والحظــت ١٠ بالتوصــية لوكــاالتا رحبــت  - ١٨

 مــن يتجــزأ ال جــزء هــو الثالثــي التعــاون أن إىل أيــضا وأشــارت .الثالثــي التعــاون تعزيــز زيــادة
 عمـل  ضـمن  أيضا التعاونهذا   ويندرج .اإلقليمية واللجان اإلمنائية املتحدة األمم جمموعة عمل
  .اإلقليمية التنمية أفرقة

  
  ١١ التوصية    

 الرؤساء إىل تطلب أن اجلنوب بلدان بني فيما بالتعاون املعنية املستوى الرفيعة للجنة ينبغي
 اللجــان ذلــك يف مبــا وبراجمهــا، وصــناديقها املتحــدة األمــم منظومــة ملؤســسات التنفيــذيني
 جمـال  يف أنـشطتهم  لرصـد  أنظمة إقامة )أ( :٢٠١٢ عام من بدءاً يلي، مبا القيام اإلقليمية،
 املقدمـة  الدوريـة  تقـاريرهم  تضمني )ب( الثالثي؛ والتعاون اجلنوب بلدان بني فيما التعاون

 مـسامهات  تقدمي )ج( التعاون؛ هذا دعم يف مسامهتهمعن   فرعياً جزءاً إداراهتم جمالس إىل
 املـستوى  الرفيعـة  واللجنـة  واالجتمـاعي  االقتـصادي  اجمللس إىل املقدمة الدورية التقارير يف

 كـل  العـام  األمـني  يقـدمها  اليت التقارير ذلك يف مبا اجلنوب، بلدان بني فيما بالتعاون املعنية
 الرفيعــة اللجنــة طلــب علــى بنــاء مواضــيعية تقــارير إعــداد )د( العامــة؛ اجلمعيــة إىل ســنتني
 يف ألنـشطتها  دوريـة  تقييمـات  إجـراء  )هــ ( اجلنـوب؛  بلـدان  فيمـا  بالتعـاون  املعنية املستوى
 املؤشـرات  مـن  جمموعـة  إىل استناداً الثالثي، والتعاون اجلنوب بلدان بني فيما تعاونال جمال
  .عليها املتفق
 بلـدان  بـني  فيمـا  التعـاون  أنشطة رصد بزيادة املتحدة األمم منظومة مؤسسات رحبت  - ١٩

 قـائم  هـو  مـا  إطـار  يف األمـر  هـذا  يـتم  أن ضـرورة  الحظـت  ولكنـها  .الثالثـي  والتعاون اجلنوب
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 بـدورها  تنشئ اليت العمل أعباء يف الزيادة دون حيول امب إلبالغ،ل ومتطلبات آليات من بالفعل
 أدوات بعـض  تـصميم  بإعـادة  يتـصل  مـا  فيهـا  مبـا  بـاملوظفني،  متعلقة وآثاراً وتنظيمية مالية آثاراً

ــرامج إجــراءات الوكــاالت بعــض لــدى بالفعــل وتوجــد .بالفعــل القائمــة اإلبــالغ  للرصــد وب
 أن ميكـن  مـا  وهـو  ،يالثالثـ  والتعـاون  اجلنـوب  بلـدان  بـني  فيمـا  التعـاون  بأنشطة لقتتع والتقييم
ــوفر ــُد ويتطلــب .الــصدد هــذا يف املــساعدة ي  للتعــاون الفعــال للرصــد الالزمــة املؤشــرات حتدي
 اإلمنائيـة،  املتحـدة  األمـم  جمموعـة  مـن  هامـة  مـشاركةً  الثالثـي  والتعـاون  اجلنوب بلدان بني فيما
  .١١ التوصية إليه تشر مل عامل وهو

  
  ١٢ التوصية    

 بـني  فيمـا  التعاون إدماج )أ( :يلي ما ٢٠١٢ عام من اعتباراً العام، األمني يكفل أن ينبغي
 الــصعيدين وعلــى املقــر يف املوجــودة التنــسيق ترتيبــات أعمــال جــداول يف اجلنــوب بلــدان

 جمللـس  التابعـة  امجبـالرب  املعنيـة  املـستوى  الرفيعـة  اللجنـة  يف سـيما  وال والقطـري،  اإلقليمي
 املتحــدة األمــم وجمموعــة بالتنــسيق، املعــين املتحــدة األمــم منظومــة يف التنفيــذيني ءالرؤســا
 اإلقليميـة،  التنـسيق  وآليـات  واالجتماعية، االقتصادية للشؤون التنفيذية واللجنة اإلمنائية،
 منتظمـة  ماعـات اجت عقـد  )ب( القطريـة؛  املتحدة األمم وأفرقة اإلقليميني، املديرين وأفرقة

 اخلاصـة  للوحـدة  التابعـة  التنـسيق  وجهـات  العمـل  وفـرق  املواضـيعية  النوعية للمجموعات
 عليهـا؛  متفـق  عمـل  وبـرامج  تكـون  اختصاصات هلا تكون اجلنوب بلدان بني فيما للتعاون

 املتحـدة  األمـم  لعمـل  املعين القطري اإلطار يف اجلنوب بلدان بني فيما التعاون إدراج )ج(
ــساعدة ــة، للم ــة األطــر ويف اإلمنائي ــة دون/اإلقليمي ــدة اإلقليمي  املتحــدة األمــم لعمــل اجلدي
 يف اجلنــوب  بلــدان بــني فيمــا للتعــاون اخلاصــة  الوحــدة متثيــل )د( اإلمنائيــة؛ للمــساعدة

ــع ــات مجيـ ــسيق آليـ ــرق التنـ ــل وفـ ــات العمـ ــة واجملموعـ ــيعية النوعيـ ــصلة، ذات املواضـ  الـ
  .االقتضاء حسب
 اآلليـات  عـدد  زيـادة  بـأن  منـها  العديد تنويه مع ،١٢ التوصية وماعم الوكاالت أيدت  - ٢٠
 النظـر  الـالزم  مـن  أنـه  بيد .جمدياً يكون قد اجلنوب بلدان بني فيما التعاون موضوع تناقش اليت
 .ومتاسـكه  النـهج  اتـساق  لـضمان  معـاً  اآلليـات  تلـك  عمـل  كيفية يف املتمثل الرئيسي العامل يف

 بــه تـضطلع  الـذي  العمـل  يف اجلنـوب  بلـدان  بــني فيمـا  التعـاون  إلدراج الوكـاالت  تأييـد  ورغـم 
 اإلمنائيـة،  للمساعدة املتحدة األمم عمل إطار عرب القطري املستوى على املتحدة األمم منظومة
ــرر أن وجــوب إىل أُشــري فقــد ــق ذلــك يتق ــات وف ــة األولوي ــيت الوطني هــي  تكــون أن ينبغــي ال
  .له الدافع
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 الدورة السادسة والستون
 من جدول األعمال 041البند 

    وحدة التفتيش املشتركة
 تعاون فيما بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي يف منظومة األمم املتحدة  

  
 مذكرة من األمني العام  

 
يتشرف األمني العام بأن حييل إىل أعضاء اجلمعية العامة تقريـر ودـدة التيتـي      

 األمـم والتعـاون الالثيـيف م منمومـة     اجلنوبان دلالتعاون فيما بني ب”املعنون املشتركة 
 (.JIU/REP/2011/3)“ املتحدة
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 التعاون فيما بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثيي  
 يف منظومة األمم املتحدة

 من إعداد

 منري زهران. م
 موري -إنريك رومان 

 تادانوري إينوماتا

 وحدة التفتيش املشتركة
 1122 ،جنيف
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 تنييذي موجز 
 JIU/REP/2011/3يف منظومة األمم املتحدة التعاون الثالثي والتعاون فيما بني بلدان اجلنوب 

أدرجت ، اللجنة الرفيعة املستوى املعنية بالتعاون فيما بني بلدان اجلنوبطلبت  ماللما 
على نطاق املنمومة  استعراضإجراء  0101 لعاموددة التيتي  املشتركة م برنامج عملها 

التعـاون  وبني بلدان اجلنوب  فيمادعم التعاون لألمم املتحدة القائمة م الترتيبات املؤسسية ل
تقييم الوضع احلايل وتقدمي توصيات بشأن سبل ووسـائل   إىلهدف االستعراض يو. الالثييف

نـوب والتعـاون   التعاون فيما بني بلدان اجلم ملسامهة على نطاق املنمومة الثزمة لتعزيز ا
والعمليـات احلووميـة    ،والسياسات ،طرواأل ،والياتاملسائل املتعلقة بالالالثييف، ومعاجلة 

 .والتنسيق ،الدولية، واهلياكل، والتمويل
 

 الرئيسية النتائج واالستنتاجات  
بـوتةة   وإن يونشق طريقه، يوجد االستعراض أن التعاون فيما بني بلدان اجلنوب  

 منـذ خطة عمل بوينس آيرس  تدع ماللما، بأسرها منمومة األمم املتحدة قعلى نطا، بطيئة
الوامـل، ينبيـيف نيسـني الترتيبـات      هأيرغة أنه لويف حيقق هذا التعاون . عاما مضت 01

، دارةألمم املتحدة من ديث أطـر السياسـات العامـة الشـاملة، وا     م ااملؤسسية احلالية 
عثوة على ذلـ،،  و. ارد املخصصة على نطاق املنمومةواملو ،واآلليات ،والتنسيق، واهلياكل

 هـا أولويات أنشـطتها وموارد اخلاصة للتعاون فيما بني بلدان اجلنوب نيديد ينبييف للوددة 
املزيد من اجلهـد   فيلزم بذلالتعاون الالثييف، ب أما فيما يتعلق. مع واليتها املوسعة يتماشى مبا

 .اجلنوب انلتعزيز مسامهته م التعاون فيما بني بلد
 

 عدم وجود تعريف موحد  
تعميم التعاون فيما بني بلدان اجلنـوب  لبذهلا العديد من املنممات يرغم اجلهود اليت  

يهـم تعريـو وميهـوم    تعدم تمل هناك مشولة تتمالل م ، التنييذيةم أعماهلا وأنشطتها 
ني برامج التعاون التقين ب وعدم تيهم اليرق، الالثييفالتعاون فيما بني بلدان اجلنوب والتعاون 

 (.0التوصية )العادية وتل، اليت تتعامل نيديدا مع التعاون فيما بني بلدان اجلنوب 
 

 تالوكاال مشتركة بني ةعدم وجود هياكل دعم خمصص  
ها ودـدات صصصـة   رام مقحسب متتل، يثث منممات ف  يون هناك سوىمل 
صصصة  اتأو آليهياكل خرى إىل األنممات ملا ، بينما تيتقرلتعاون فيما بني بلدان اجلنوبل

م كافـة األنشـطة    لتعاون فيما بني بلدان اجلنـوب بتقدمي الدعم لبادر ت أن هاوحمددة ميون
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املوارد املخصصـة  وكان االفتقار إىل  .هوتقييموا بثغ عنه  ذل، الدعم وتنسيقالربناجمية، 
من ا موانـات الواملـة    االستيادةم هلذا النشاط م العديد من املنممات يعين عدالوافية 

 (.0التوصية )لتعاون فيما بني بلدان اجلنوب ل
 

 لتعاون فيما بني بلدان اجلنوبل ةعامال اإلدارة فضع  
اللجنـة الرفيعـة   التعاون فيما بني بلدان اجلنوب، مبا م ذل، والية فإن إدارة م الوقت نيسه، و 

تا  إىل إعادة نمـر لضـمان   ني، هاوأساليب عمل ان اجلنوباملستوى املعنية بالتعاون فيما بني بلد
 (.4التوصية )، ودفع العمل ا جيايب اتنسيق، وتشجيع زيادة املشاركة م أنشطتهنيسني ال

 
 سوء تطبيق املبادئ التوجيهية والتوجيهات  

املبادئ التوجيهيـة املنقحـة السـتعراض    مل تون منممات األمم املتحدة تطبق بشول كامل  
 0110عـام  لسياسات وا جراءات املتعلقة بالتعاون التقين فيما بني البلدان النامية الصادرة ا
ملؤشـرات   ًامشترك ًا، اليت توفر إطار(“املبادئ التوجيهية املنقحة”باسم فيما يليف املشار إليها )

ـ حمتويـات   مناقشةألمم املتحدة، على الرغم من اليت تستخدمها اقياس التقدم والنتائج  ذه ه
مع وجـود اسـتالناءات   و. كولاملنمومة من قبل  هادا، واعتممناقشة دقيقةاملبادئ التوجيهية 

 ؛دعم التعاون فيما بني بلدان اجلنوب فعاال على الصعيدين ا قليميف والقطـري مل يون قليلة، 
سـتوى  علـى امل القيمة  تيتقر إىلتجاهل، أو ُتقابل بال وأاملبادئ التوجيهية ال يتم االلتزام هبا، ف

إىل  ا منائية هيف الـيت تشـة  األمم املتحدة للمساعدة عمل من أطر  جدًا ةقليل فقلة. التنييذي
. م هذا الصدد نتائج حمددة نيقق منها هيف اليتوعدد أقل بل التعاون فيما بني بلدان اجلنوب، 

ـ جمموعة التوجيهات اليت وضعتها مت نيديث  هرغم أنو طـر  ألة جمموعة األمم املتحدة ا منائي
شمل التعاون فيما بني بلدان اجلنوب تل 0112م عام ا منائية األمم املتحدة للمساعدة عمل 

هناك آليـة   تليسكما أنه ، هاأية توجيهات تنييذية من أجل تنييذ فث توجدكمجال للعمل، 
 الصـعيد بشول منتمم لضمان تعميم التعاون فيما بني بلدان اجلنوب علـى  م األطر لتدقيق ل
 (.0التوصية )قطري ال
 

 آليات اإلبالغضعف   
ليـات القائمـة   باآل قليًثإال  ال تلتزم مؤسسات املنمومةفيما عدا استالناءات قليلة،  
ما تدمج  وكالةًادعم التعاون فيما بني بلدان اجلنوب، ل ة اليت تضطلع هبانشطاأل عنإلبثغ ل

أيضا  ذل، ينطبقو. لتعاون التقينلالعادية ربامج ال مع التقارير التعاون فيما بني بلدان اجلنوب
من ديث تتبع أنشطة التعاون فيما بـني   من اجلهود زيدامل ومثة داجة لبذلعلى التقييمات؛ 

 (.00التوصية ) هاوتقييم هابلدان اجلنوب ورصد
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 التعاون فيما بني بلدان اجلنوب عدم كفاية متويل  
 الدعم للتعاون فيمـا بـني   ميتقد رضتعت عقبة كأداء وامالتمويل كان عدم توفر ال 

قـل  ال تص نسبة معينة، ين ختصفثبد م. األمم املتحدة ا منائيف جهازبلدان اجلنوب م إطار 
 املنمومـة مؤسسات على جيب  كما ،هلذا النشاط ،م املائة من امليزانيات األساسية 1.0ن ع

خار  امليزانية لدعم التعاون املشروطة من غة موال األلتعبئة وختصيص  بذل املزيد من اجلهد
 (.2التوصية )فيما بني بلدان اجلنوب 

 
 اإلقليمي الصعيداختاذ إجراءات أكثر فعالية على  ضرورة  

أكالـر   على الصعيد ا قليميف، ميون للجان األمم املتحدة ا قليمية أن تلعـب دوراً  
ة اخلاصة للتعاون فيما بني الوددافتقار ف. التعاون فيما بني بلدان اجلنوبب النهوضفعالية م 

األمـم   على جهـاز ضائعة  ًافرصيعين إىل وجود فعال على الصعيد ا قليميف  بلدان اجلنوب
التعاون فيما بني بلدان اجلنوب من خثل اخلطط القائمة لتحقيـق  ب للنهوض ا منائيف املتحدة
ودـدة  قليمـيف لل ا  الوجودوينبييف تعزيز . ا قليميف ودون ا قليميفعلى الصعيدين التوامل 
ر اللجان ا قليمية من أجـل تعزيـز دضـوره    ام مق عليه ركزيإضياء الطابع املواخلاصة 

آليات التنسيق ا قليمية كوسيلة  االستيادة منينبييف كما . التآزرأشوال ، وخلق ومسامهاته
 الدعم للتعاون فيما بني بلدان اجلنوب من جانب منمومة األمم املتحدة على الصـعيد  حليز

علـى   ا منائيـة عمل األمم املتحدة للمساعدة لأطر لوضع ينبييف إيثء االهتمام و. ا قليميف
 (.8و 7 انالتوصيت)ا قليميف ودون ا قليميف الصعيدين 

 
 كافية  موارد ال تدعمهاوالية طموحة   

للوددة اخلاصة للتعاون وظائو املوسعة والبني الوالية  التواؤمال بد من معاجلة عدم  
. عل عملها أكالر فعاليةجل املتوفرة هلا دالياالقدرات املؤسسية واملالية و بني بلدان اجلنوب فيما
لذل،، مبـا م ذلـ، دور    تبعًا مثك املوظينيض ااستعرواألنشطة  اتأولوي نيديدينبييف ف

كما جيب على اللجنة الرفيعة املستوى املعنية بالتعاون فيما بـني بلـدان   . اللجان ا قليمية
برنـامج األمـم املتحـدة ا منـائيف      داخل الوددة اخلاصةمسألة استقثل معاجلة  وباجلن
 (.6و 0 انالتوصيت)
 

 تماسةةالعامة املسياسة الو االستراتيجيةالتعاون الثالثي يفتقر إىل   
هناك نقص م التيوة االستراتيجيف فيما يتعلـق  ظل التعاون الالثييف،  ازدادم دني  

زيد من العمـل  والبد من االضطثع مب. التعاون ذل،يل اليت نيوم بسياسات وآليات التمو
 (.01التوصية )م التعاون فيما بني بلدان اجلنوب  وإسهامه بذل، التعاونلتعزيز النهوض 
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 املمةن للوحدة اخلاصة للتعاون فيما بني بلدان اجلنوبضعف آليات التنسيق يعوق األثر   
على الصعيدين  القائمة داليًا ا بني بلدان اجلنوبترتيبات تنسيق دعم التعاون فيمإن  

وجيب . غة موجودة م بعض احلاالتبل إهنا وافية، بالترتيبات الا قليميف والقطري ليست 
أفضل وتعزيز التآزر م أعمـال  بشول هذه الترتيبات من أجل نيديد املسؤوليات  استعراض

حدة علـى الصـعيدين ا قليمـيف    وغةها من مؤسسات منمومة األمم املت الوددة اخلاصة
مواضـيعية   ةملاع أفرقة إنشاءجيب كما  جهات التنسيق،ز فعالية يتعز والبد من. والقطري

 (.00التوصية ) نوعيةجمموعات  أو
توصية، يثية منها موجهة إىل الرؤساء التنييذيني ملؤسسـات   00ويتضمن التقرير  

ؤسسات منمومـة األمـم املتحـدة    مليعية منمومة األمم املتحدة، وتسعة إىل اهليئات التشر
 .، على النحو التايلجمالس إداراهتا أو
 

 جمالس اإلداراتتوصيات للنظر فيها من قبل اهليئات التشريعية أو   
 1التوصية   

إىل طلي   تينبغي للجنة الرفيعة املستوى املعنية بالتعاون فيما بني بلدان اجلنوب أن  
 أن يةلفجملموعة األمم املتحدة اإلمنائية،  منائي، بوصفه رئيسًابرنامج األمم املتحدة اإل مدير

، بالتنسيق مع كيانيات منظومية األميم    الوحدة اخلاصة للتعاون فيما بني بلدان اجلنوب
اقتراح تعريفات تنفيذية للتعاون فيما بني بلدان اجلنوب باللجان اإلقليمية،  هااملتحدة، مبا في

ها، من خالل الدورة السيابعة عشيرة   إلقراراجلمعية العامة  ورفعها إىل ،لتعاون الثالثيلو
، مبا يف ذلك مين خيالل   هاوتطبيق هانشر وكفالة، 2102يف عام للجنة الرفيعة املستوى 

 .امليداين على نطاق املنظومة الصعيدقر وعلى املتدريبية يف الدورات العمل وال حلقات
 

 3التوصية   
الرؤسياء   إىلتطل  أن املتحدة  األمممنظومة  سؤسساتملينبغي للهيئات التشريعية  

ةلف بوضع سياسيات  ُتحمددة وخمصصة  وجهات تنسيقالتنفيذيني إنشاء هياكل وآليات 
التنسيق بشينن   كفالة، ومن الوكاالتاخلاصة بةل وكالة املسؤسسية الدعم  اتاستراتيجيو

الوكياالت،   يما بيني وفالتعاون فيما بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي داخل منظماهتم 
 .الالزم هلذا الغرض، حس  االقتضاءعلى النحو خالل إعادة توزيع املوظفني واملوارد  من
 

 4التوصية   
طل  إىل تبني بلدان اجلنوب أن  فيماللجنة الرفيعة املستوى املعنية بالتعاون ينبغي  

 ًا، اقتراحي 1121عام  األمني العام أن يقدم إىل اجلمعية العامة، يف موعد ال يتجاوز هناية
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ه بنعميال  دعمي ولتعاون فيما بني بليدان اجلنيوب   لاحلايل  اإلدارةالستعراض هيةل 
عمل اللجنية الرفيعية   كفاءة وفعالية  مبا يةفل زيادةاألمم املتحدة،  داخل السةرتارية
. بصورة أفضيل  بني مجيع أصحاب املصلحةفيما ، وحتديد املسسؤوليات والتفاعل املستوى
 :أن يتناول ما يليقتراح لالوينبغي 

مشاركة وكاالت التعاون التقين والسلطات الوطنيية   احلاجة إىل زيادة (أ) 
 ذات الصلة يف عمل اللجنة الرفيعة املستوى؛وجهات التنسيق 

تها واختاذ إجيراءات  مناقشوضع جداول أعمال مواضيعية واحلاجة إىل  (ب) 
مواضيعية دائمة تتنلف مين السيلطات    أفرقة، استنادا إىل عمل بصورة منتظمة بشنهنا

 الوطنية واألوساط األكادميية واجملتمع املدين والقطاع اخلاص، حس  االقتضاء؛
عية والقطاعيية  يضانظر مسؤسسات منظومة األمم املتحدة يف التقارير املو (ج) 

 .ذات الصلة
 
 5لتوصية ا
 :القيام مبا يليان اجلنوب املستوى املعنية بالتعاون فيما بني بلد الرفيعةينبغي للجنة  
الوحدة اخلاصة للتعاون بني بلدان اجلنوب مواصلة تنفييذ   إىلطل  تأن  (أ)  

خطة عميل بيوينس آيير ،     إليها مبوج املسسؤوليات املسندة االضطالع بواليتها و
ز يتركبيال ، اخلتاميةثيقة نريويب وو ،واالجتاهات اجلديدة للتعاون التقين بني البلدان النامية

منظومية  على مستوى العاملي و ات العامة وأنشطة الدعوة على الصعيدالسياسدعم ى عل
 ؛آليات االبتةاروحتفيز بني الوكاالت؛ التعاون املشترك التنسيق وتيسري واألمم املتحدة؛ 

وحشد املوارد من كل اجلهات العامة واخلاصة  املفتوحة أمام اجلميعالشراكات  شجيعوت
وبناء تنفيذ وثيقة نريويب اخلتامية؛ ودعم تبادل املعرفة لدة الوكاالت تعداملبادرات امللدعم 

اجلدييدة  االمتيياز  وتبادل أفضل املمارسات، مبا يف ذلك عن طريق مراكيز   الشبةات
منظومية األميم   وبيرامج   والوحدة اخلاصة للتعاون فيما بني بلدان اجلنوب،والقائمة، 
وميالك  احلالية  تهاأنشط ةاستعراض حمفظصة للوحدة اخلا، ينبغي وحتقيقا لذلك. املتحدة

سيائر  نشطة مع ضمان حتديد املسيسؤوليات ميع   األبغية حتديد أولويات  موظفيها احلايل
 أفضل؛ بشةل ألمم املتحدةاكيانات 

دعيم  إىل دعو مجيع املسؤسسات ذات الصلة يف منظومة األمم املتحيدة  أن ت (ب) 
 .وفرهات، واالستفادة من اخلدمات اليت اجلنوبالوحدة اخلاصة للتعاون فيما بني بلدان عمل 
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 6التوصية 
ينبغي للجنة الرفيعة املستوى املعنية بالتعاون فيما بني بلدان اجلنوب واجمللس االقتصادي  

، النظر يف نقل املمثلني اإلقليميني اإلمنائيواالجتماعي، بالتنسيق مع برنامج األمم املتحدة 
 حبيث يةونون مسسؤولنيدان اجلنوب إىل اللجان اإلقليمية، لوحدة اخلاصة للتعاون بني بلل

 .اخلاصة ربنامج اإلمنائي والوحدةكل من ال أماممباشرة 
 

 7التوصية 
ينبغي للجنة الرفيعة املستوى املعنية بالتعاون فيما بني بلدان اجلنوب تقدمي املزييد مين    

بلدان اجلنوب بغيية   لوحدة اخلاصة للتعاون بنيل التسلسل اإلداريالتوضيحات بشنن 
تةاميل   وزيادة، اإلمنائييف إطار برنامج األمم املتحدة  املستقلةالتوفيق بني مسنلة هويتها 

ربنيامج  الميدير   إىلطل  الربنامج اإلمنائي، مبا يف ذلك الداخل هيةل  اخلاصة وحدةال
 خلاصية ا تعاونية يف املقر واملناطق، ومشاركة رئيس الوحدةعمل اإلمنائي وضع ترتيبات 
املتعلقية  جتماعيات  االلييات و اآل مجييع منتظمية يف  بصيورة  واملنسقني اإلقليميني 

، وضيمان  اخلاصة لوحدةا وحضوروصنع القرار، وذلك لتعزيز مةانة  اتستراتيجيباال
يف مجيع القرارات الربناجمية  كمسنلة مشتركةينعةس التعاون فيما بني بلدان اجلنوب  أن

 .اق املنظومةعلى مستوى املنظمة وعلى نط
 

 8التوصية 
جلان األمم املتحدة اإلقليمية وضع  إىل طل أن يللمجلس االقتصادي واالجتماعي  ينبغي 

 ةالتشيريعي  اتآليات، وتعبئة أو إعادة توزيع املوارد على املستوي/استراتيجيات وهياكل
دون الصعيد  علىلتعزيز التعاون فيما بني بلدان اجلنوب  لتةريسها والتنفيذيةوالربناجمية 
واستخدام االجتماعيات السينوية آللييات التنسييق      ،واألقاليمي واإلقليمي اإلقليمي

اإلقليمية كنداة لتعزيز التعاون والتنسيق على نطاق املنظومة لدعم التعاون فيما بني بلدان 
 .اجلنوب

 
 9التوصية 

 إىلتطل   أن تحدةينبغي للهيئات التشريعية وجمالس اإلدارات ملسؤسسات منظومة األمم امل 
مين ميوارد    -يف املائة  1.0ال تقل عن  -نسبة مئوية حمددة  ختصيصالرؤساء التنفيذيني 
، كل منهم التعاون فيما بني بلدان اجلنوب يف جماالت اختصاص لتشجيعامليزانية األساسية 

دام جزء استخعلى املاحنة  البلدانواالتفاق مع  ؛بالتشاور مع البلدان املستفيدة من الربامج
امليزانية لتمويل مبادرات التعاون فيما بني بليدان اجلنيوب    ة عنارجاخلمعني من املوارد 

 .التعاون الثالثيو
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 22التوصية 
 إىلينبغي للجنة الرفيعة املستوى املعنية بالتعاون فيما بني بلدان اجلنوب أن تطل   

وبراجمها، مبيا يف ذليك    الرؤساء التنفيذيني ملسؤسسات منظومة األمم املتحدة وصناديقها
 :1121بدءا من عام القيام مبا يلي، اللجان اإلقليمية، 

التعاون فيما بني بليدان اجلنيوب   يف جمال  تهملرصد أنشط إقامة أنظمة (أ) 
 التعاون الثالثي؛و
 ييا فرعاملقدمة إىل جميالس إداراهتيم قسيما    العادية  متقاريره تضمني (ب) 
 ؛التعاون مسامهتهم يف دعم هذا نع
إىل اجملليس االقتصيادي    العادية املقدمية تقارير تقدمي مسامهات يف ال (ج) 

واللجنة الرفيعة املستوى املعنية بالتعاون فيميا بيني بليدان اجلنيوب،     واالجتماعي، 
 اجلمعية العامة؛كل سنتني إىل  العام األمنيالتقارير اليت يقدمها  ذلك يف مبا
اللجنة الرفيعة املسيتوى املعنيية   طل  بناء على  يةإعداد تقارير مواضيع (د) 

 اجلنوب؛ بالتعاون فيما بني بلدان
التعاون فيما بني بلدان اجلنوب ألنشطتها يف جمال إجراء تقييمات دورية  (ه) 

 .جمموعة من املسؤشرات املتفق عليها استنادًا إىلوالتعاون الثالثي، 
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 مقدمة-  أواًل 
  األهداف واملنهجية والنطاق- ألف  

 06/0طلبت اللجنة الرفيعة املستوى املعنية بالتعاون فيما بني بلدان اجلنوب، م مقررها - 0
املؤسسية  ، إىل وددة التيتي  املشتركة أن تستعرض الترتيبات(1)0101فرباير /شباط 4املؤرخ 

القائمة لدى األمم املتحدة لدعم التعاون فيما بني بلدان اجلنوب والتعاون الالثييف، وأن تقدم 
ألمـم  توصيات لتيسة إعداد األمني العام  طار حمدد للمبادئ التوجيهية التنييذية ملؤسسات ا

وييقـة نـةويب    املتحدة ووكاالهتا املعنية، وفقا لوالية كل منها، من أجل تنييذ ما جـاء م 
اخلتامية الصادرة عن مؤمتر األمم املتحدة الرفيع املستوى للتعاون فيما بني بلـدان اجلنـوب،   

، الـيت صـدقت   0112ديسمرب /كانون األول 0إىل  0الذي عقد م نةويب، م اليترة من 
وبناء عليه، أدرجت وددة التيتي  املشتركة هذا . 64/000اجلمعية العامة م قرارها  عليها

 .جنازهاإالبند م برنامج عملها كمشروع من املشاريع اليت ُكليت الوددة ب
من هذا االستعراض على تقييم الترتيبات املؤسسية القائمـة لـدعم   وتركز اهلدف - 0

اون التقين م إطار منمومة األمم املتحدة، باالعتماد على التعاون فيما بني بلدان اجلنوب والتع
لتنسيق والتعاون مـن أجـل   ا، فضث عن نيديد أفضل ممارسات هاالدروس املستيادة وتقامس

 .املذكورإعداد ا طار 
 :ول منممةل عوو االستعراض على دراسة ما يليف بالنسبةبشول أكالر نيديدا، و- 0
وا بثغ  ،واهلياكل العامة، ، وأهداف السياساتا طار املؤسسيف، والوالية (أ) 

 التعاون فيما بني بلدان اجلنوب والتعاون التقين؛ب فيما يتعلق
االستجابة الدتياجات الدول األعضاء من دعم التعاون فيما بـني بلـدان    (ب) 

 ذات الصلة؛ اجلنوب، فضث عن قرارات ومقررات اجلمعية العامة
 .فرص تعبئة املواردالترتيبات املالية أو  ( ) 
جـراءات   وفقا للمعاية الداخلية واملبادئ التوجيهية لوددة التيتي  املشـتركة و و-  4
مـن إعـداد الشـروط     تتألوم إعداد هذا التقرير  املتبعةاملنهجية كانت الداخلية،  هاعمل

ون بـني  والوددة اخلاصة للتعـا  املرجعية بالتشاور الوييق مع موتب اللجنة الرفيعة املستوى
تنمـيم  استعراض موتيب أويل، ووإجراء ، ا منائيفربنامج األمم املتحدة ل التابعةبلدان اجلنوب 

 .نيليل متعمقإجراء و ،زيارات ميدانيةالقيام بو ،مقابثتإجراء و ،استبيانات
__________ 

(1) A/65/39 (02رقم  امللحق.) 
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ومشل االستعراض املنممات والصناديق والربامج والوكـاالت املتخصصـة التابعـة    -  0
وجـرى أيضـا استشـارة    . تحدة، فضث عن جلان األمم املتحدة ا قليميةملنمومة األمم امل

املنممات احلوومية الدولية واملنممات غة احلوومية والدول األعضاء م اللجنـة الرفيعـة   
املستوى الستطثع آرائهم بشأن الترتيبات املؤسسية احلالية واجملاالت اليت ميوـن ملنمومـة   

 .الدعم، فضث عن توقعاهتم لنتائج هذا التقريرفيها األمم املتحدة أن تقدم 
 00ل ا ملنممـات من ا 08من املشتركة وددة التيتي  استبيان ووردت ردود على -  6

الوددة، ويثية من اللجان ا قليمية اخلمس، وأربعة من منممات األمم املتحدة  م املشاركة
ألمـم  مـن خـار  ا  مة منم 04 بني ، وستة من80 لاالدول األعضاء من  01األخرى، و

منمومة األمم املتحدة  من مسؤويل 81امليتشون مقابثت مع أكالر من  كما أجرى .املتحدة
الدول األعضاء الـيت  وواملنممات الدولية األخرى، وكذل، مع ممالليف اللجنة الرفيعة املستوى 

لقلـة عـدد    نمـراً و(. املرفق الالاين) تقدمهأو /التعاون فيما بني بلدان اجلنوب وتستييد من 
الردود الواردة على االستبيانات املوجهة إىل الدول األعضاء واملنممات والتجمعـات غـة   

التوصـل إىل اسـتنتاجات قويـة     لألسو، ،نيامليتش مل يون مبقدورالتابعة لألمم املتحدة، 
ومع ذل،، فقد مت تضمني وجهات النمر الواردة م التقريـر،  . انمره اتوشاملة عن وجه

 .ذل، مناسبًا ديالما كان
 ،"بني البلدان الناميـة فيما التعاون التقين "تعبةات  ُتستخدماالستعراض، والغراض -  7
دسـب  ، "التعاون فيما بني بلدان اجلنوب"و، "التعاون االقتصادي فيما بني البلدان النامية" و

 .مقتضى احلال
قرير وددة التيتـي   ت الواردة م توصياتالستنتاجات واليستند هذا التقرير إىل او-  8

منمومة األمم لتنييذ خطة عمل بوينس آيرس بشأن التعـاون  املقدم من الدعم  عناملشتركة 
أكالـر  بعـد   ًاوالة منـها صـاحل  اليت ال يزال ال، (A/40/656)بني البلدان النامية فيما التقين 
من جانب إشادة تنييذ خطة عمل بوينس آيرس ب املتعلقالتقرير ذل،  وقد لقيف. عامًا 00 من

اآلن جملس الرؤسـاء التنييـذيني   اليت أصبحت تسمى ) م ذل، الوقتجلنة التنسيق ا دارية 
ونييـز  م الوقت املناسـب  تأيت مسامهة "باعتباره ( لتنسيقاملعين بامنمومة األمم املتحدة  م

تحدة م مجيع أحناء األمم امل تترددستييضة والتوصيات اليت امللمناقشات إضافة للتيوة على ا
بني البلدان النامية، على النحو املنصوص عليه م فيما بشأن أفضل السبل لتنييذ التعاون التقين 

 .(2)"خطة عمل بوينس آيرس لتشجيع وتنييذ التعاون التقين

__________ 

(2) A/40/656/Add.1 0، اليقرة. 
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من املنممات املشاركة وأعضـاء اللجنـة الرفيعـة     الواردة تعليقاتال روعيتوقد -  2
التقرير م االعتبار عند وضع الصيية النهائية للتقرير،  املنممات على مشروع وسائراملستوى 

من النمام األساسيف لودـدة التيتـي  املشـتركة،     0-00وفقا للمادة و. دسب االقتضاء
مـا جـاء فيـه    ختبار ال همالتقرير بعد تشاور امليتشني فيما بين وضعت الصيية النهائية هلذا

 .للوددةاجلماعية  اخلربةاستنتاجات وتوصيات على ضوء  من
م ضوء هذا االستعراض، وضعت وددة التيتي  املشتركة جمموعة من التوصيات، و-  01

ألمني العام لتنييذ وييقة نةويب اخلتامية، ولويف تنمر يصدرها اكأساس  طار ملبادئ توجيهية 
 ولويف تنمر فيها أيضا ،0100عام لفيها اللجنة الرفيعة املستوى م اجتماع ما بني الدورتني 

 سةيلتو. جمالس إداراهتاؤسسات منمومة األمم املتحدة أو ملجلمعية العامة واهليئات التشريعية ا
م املرفـق اخلـامس   الوارد اجلدول يبني التقرير وتنييذ توصياته، فضث عن رصدها،  تناول
وحيـدد اجلـدول   . الختاذ إجراءات أو للعلـم قدم إىل املنممات املعنية مإذا كان التقرير  ما
قرار مـن اهليئـة    تستلزم صدورحيدد ما إذا كانت كما ول منممة، بوصيات ذات الصلة الت

الـرئيس التنييـذي    يقوم هباأن ميون أو ما إذا كان  التشريعية للمنممة أو من جملس إدارهتا،
 .للمنممة

 ساعدوهم م إعداد هـذا التقريـر،   لول منأن يعربوا عن تقديرهم امليتشون ويود -  00
ما لديهم ذل، عن طيب خاطر تقامسوا بشاركوا م املقابثت واالستبيانات، و نمسيما  الو
 .معارف وخربات من

 اخللفية-  باء 
 فيما بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثيالتعاون   

مـرارا وتوـرارا    أساسية جرى ا عراب عنـها فرضية  إىليستند هذا االستعراض - 00
وهـيف اليرضـية   ، (3)ومؤخرا م وييقة نةويب اخلتامية قرارات ومقررات األمم املتحدة، م

على عاتقهم التقين واالقتصادي فيما بني البلدان النامية تقع القائلة بأن املسؤولية عن التعاون 
تعزيز هذا  تلعب دورا داعما ودافزا مينبييف أن األمم املتحدة منمومة م املقام األول، وأن 

 .التعاون
سيوي الذي عقد م اآل -يقيف ون فيما بني البلدان النامية من املؤمتر األفرفورة التعانبعت -  00

عـام   م دركـة عـدم االحنيـاز    أسير عن مولدي ذ، وال0200باندونغ، إندونيسيا، م عام 
__________ 

 .00و 01و 08و 01اليقرات  (3)
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م عـام   77 لوجمموعـة ا ( األونوتـاد )، وإنشاء مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية 0260
0264. 
دركة  جبهود ة، اعتمدت اجلمعية العامة، مدفوع0277و 0270بني عاميف وفيما -  04

، سلسلة من القرارات اليت تدعو منمومة األمم املتحدة ملساعدة 77ل عدم االحنياز وجمموعة ا
قررت اجلمعية و. إىل زيادة التعاون التقين فيما بينها ترميفجهود  ما تبذله منالبلدان النامية في

غة توصيات بشأن التعاون التقين فيما بـني البلـدان الناميـة،    مل لصيااالعامة إنشاء فريق ع
برنامج األمم املتحدة ا منائيف لتعزيز التعاون التقين فيمـا بـني    داخلوتأسيس وددة خاصة 

خصص للتنميـة والتعـاون   ُتعقد دورة استالنائية على مستوى سياسيف رفيع والبلدان النامية؛ 
 .ائم م جدول أعمال اجلمعية العامةالتعاون التقين كبند دإدرا  و ؛التقين
، عقد أول مؤمتر لألمم املتحـدة بشـأن   ةالتحضةي األعمالبعد مخس سنوات من و-  00

 إىلأغسـطس  /آب 01م اليتـرة مـن   التعاون التقين فيما بني البلدان النامية م األرجنتني 
تعاون التقين لتشجيع وتنييذ ال آيرسخطة عمل بوينس  ت، واعتمد0278سبتمرب /أيلول 00
صطط رئيسيف هلـذا التعـاون   أول خطة عمل بوينس آيرس وكانت . بني البلدان الناميةفيما 

، مع التركيز على االعتماد على ا منائيفهج التعاون توجهات جديدة م ُن ديث أتادتالتقين، 
 .يدأسس لنمام دويل جدكاجلماعيف فيما بني البلدان النامية، والصعيدين الوطين على الذات 
 كانت، آيرسخطة عمل بوينس  اليت تضمنتها الالماين والالثينيتوصيات ومن بني ال-  06
األمم املتحدة  جبهاز توصيات تتعلقست بينما كانت  ؛إىل البلدان الناميةتوصية موجهة  00

 إليهـا وضـع   تطلبديث ربنامج األمم املتحدة ا منائيف على حنو أكالر نيديدا، وبا منائيف، 
وا جراءات واهلياكل الثزمة لدعم أنشطة التعاون التقين فيما بني البلدان الناميـة  السياسات 
 .هاوتنسيق هاومتويل هاوتشجيع

مدير برنامج األمم املتحدة ا منائيف لتقييم ونيسـني أداء نمـم    06توصية ودعت ال-  07
 00و 00 انوصيتالت وكانت. قدرات وادتياجات البلدان الناميةاملتعلقة باملعلومات القائمة 

املسامهة  إىلهتا اجمالس إدار ديث دعتامنمومة األمم املتحدة، إىل مؤسسات  انيديدموجهتني 
التعاون التقين فيما بني البلدان الناميـة   إدما أماناهتا  تا إىلم خطة عمل بوينس آيرس وطلب

ـ ديث  ،لربنامج ا منائيفموجهة ل 04توصية ال وكانت. برامج عملها م  إعـادة ه طلبت من
 نيتوجيه أنشطته وبراجمه ومشاريعه لدعم هذا التعاون، والعمل بالتعاون والتنسـيق الـوييق  

ربنامج بال 07التوصية  واعترفت. األخرى اووكاالهت ااملتحدة ا قليمية وهيئاهت األمم جلان مع
وليته مسـؤ  وأكـدت ، ا منائيف األمم املتحدة جلهازمصدر التمويل الرئيسيف  باعتبارها منائيف 

سائر مؤسسـات  تعزيز ودعم التعاون التقين فيما بني البلدان النامية بالتعاون مع  اخلاصة عن
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، فوانت 08التوصية أما . ترتيبات دوومية دولية للمتابعة مع وضعمنمومة األمم املتحدة، 
الـيت  ة بتمويل التعاون التقين فيما بني البلدان النامية من خثل أرقام التخطيط ا رشاديتتعلق 

الـيت  القطري وا قليميف والعـامليف، وزيـادة املـوارد     على الصعيد ربنامج ا منائيفيضعها ال
من البلدان املتقدمة النمـو  اآلتية فضث عن املوارد  ،التعاونختصصها مؤسسات املنمومة هلذا 

 .والبلدان النامية
ديسـمرب  /ألولكانون ا وم. واختذت بعد ذل، خطوات باجتاه تنييذ هذه التوصيات- 08

خطة عمل بوينس آيرس، ودعا ، الذي أيد 00/004قرار الاجلمعية العامة  ، اعتمدت0278
ربنامج ا منـائيف  الإىل تعزيز الوددة اخلاصة للتعاون التقين فيما بني البلدان النامية ملساعدة مدير 

عهد القـرار   كما. خطة عمل بوينس آيرستوصيات من  04م تنييذ املهام املبينة م التوصية 
 إىلستعراض احلووميف الدويل الشامل للتعاون التقين داخل منمومة األمـم املتحـدة   بعملية اال

عيت منممات األمم ربنامج ا منائيف، ُدالاجتماع رفيع املستوى ملمالليف مجيع الدول املشاركة م 
مـن   07توصية البنشاط، وذل، متشيا مع فيه املشاركة  إىلا قليمية  اوجلاهن وأجهزهتااملتحدة 
اجلمعية  غةت ،0281 عامالصادر  00/010قرار الم و. خطة عمل بوينس آيرستوصيات 

العامة اسم االجتماع إىل اللجنة الرفيعة املستوى املعنية باستعراض التعاون الـتقين فيمـا بـني    
لح استبدال مصط 08/001قرارها  ، قررت اجلمعية العامة م0114م عام و. البلدان النامية

 .التعاون فيما بني بلدان اجلنوببتعبة التعاون التقين فيما بني البلدان النامية 
لتعاون التقين فيما بني البلدان لاملبادئ التوجيهية األوىل  استحديت، 0220م عام و-  02

سـنوات   01بعـد   احملسنةاملبادئ التوجيهية املنقحة  مث مت إقرار ؛النامية على أساس جترييب
اجلمعيـة العامـة م قرارهـا     اعتمدت، 0220م عام و(. TDCD/13/3) 0110عام  م
 (.TCDC/9/3)االجتاهات اجلديدة للتعاون التقين فيما بني البلدان النامية  01/002
، التعاون التقين فيما بني البلدان الناميةأصبح منذ اعتماد خطة عمل بوينس آيرس، و-  01

ول أعمـال  اعلـى جـد   مـدرجا كما يطلق عليه اآلن،  أو التعاون فيما بني بلدان اجلنوب
، واجمللس االقتصادي واالجتماعيف، واللجنة الرفيعة املستوىالدورات املتعاقبة للجمعية العامة، 

ربنامج األمم املتحدة ا منائيف، وإىل دد أقل، اهليئات التشريعية ملنممـات  لاجمللس التنييذي و
تأكيـد   املؤمترات الرئيسية لألمم املتحدةخةة، أعادت م اآلونة األو. األمم املتحدة األخرى
االجتماع العـام الرفيـع   كل من  0101م عام ؛ كما أعاد تأكيدها أمهيته بشول متزايد
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االجتماع واألهداف ا منائية لألليية، املستوى للدورة اخلامسة والستني للجمعية العامة املعين ب
 .(4)والصني 77ل موعة اجملالوزاري 

العتماد خطة عمل بوينس آيرس، قررت  الالثينيمبناسبة الذكرى و، 0118م عام و-  00
مؤمتر األمم املتحدة الرفيع املستوى للتعـاون فيمـا   ، عقد 60/012اجلمعية العامة م قرارها 

 ديسـمرب /األول كـانون  0إىل  0قد م نةويب م اليتـرة مـن   ي ُعذ، البني بلدان اجلنوب
 هيف اليت جيـب أن نيـدد   بلدان اجلنوببأن وييقة نةويب اخلتامية  وبعد أن اعترفت. 0112

الدور الرئيسيف ملنمومـة  أكدت جمددا ماهية التعاون فيما بني بلدان اجلنوب وجدول أعماله، 
القيـام   تل، اللجان إىل تكما دع. األمم املتحدة وجلاهنا ا قليمية م دعم وتعزيز هذا التعاون

تقدمـه   ون فيما بني بلدان اجلنوب والتعاون الالثييف، وم تعزيز مام تشجيع التعا ديازبدور 
وقد . (5)مناطقها من دعم م اجملال التقين وجمايل السياسات العامة والبحوث الواقعة مللبلدان 

أعطى مؤمتر نةويب دفعة سياسية كربى للتعاون فيما بني بلدان اجلنوب باعتباره ا طار الـذي  
الـيت    جياد دلـول للتحـديات املشـتركة   من خثله مية على العمل معا اتيقت البلدان النا

رسـل  كـان ي  مباآلية للنمو االقتصادي والتنمية املستدامة، باعتباره جمال التنمية، و م تواجهها
هـود  مزيـد مـن اجل  بذل لؤسسات منمومة األمم املتحدة ملرسالة تذكة م الوقت املناسب 

األعضاء فيما يتعلق بتقدمي الدعم للتعاون فيمـا بـني بلـدان     تطلعات الدولل تلبيتهالضمان 
 .اجلنوب

 السياق االقتصادي  
عدد متزايد من البلـدان   جنح، 0278منذ اعتماد خطة عمل بوينس آيرس م عام -  00

من االعتماد على إنتا  وتصدير املواد اخلـام لتصـبح    ، والتحولااهتتنويع اقتصاد مالنامية 
التنميـة   ميـداين كبةة م  اوقد قطعت أشواط. السلع املصنعة واخلدماتأكرب مصدري  من

التجارة فيما بني بلدان اجلنوب كنسبة  كما ارتيعت معدالت .التونولوجيةاملعرفة الصناعية و
 0110م املائة بـني عـاميف    00إىل م املائة  00التجارة العاملية من حنو مئوية من إمجايل 

م املائة من النمو  46الطلب احملليف م البلدان النامية ميالل ن كا، 0101م عام و. 0112و
م البلدان املنخيضة واملتوسطة الـدخل بنسـبة    ا مجايلالناتج احملليف  ازدادم دني  ،العامليف

النمـو   وهو ما ييوق بدرجـة كـبةة  ، (اهلند والصني تبعادم املائة، باس 0.0)م املائة  7
وارتيع االستالمار املباشر األجنيب (. 0101 عام م املائة م 0.8)البلدان املرتيعة الدخل  م

__________ 

(4) A/65/L.1 72-74اليقـرات   ؛ واالجتماع الـوزاري، (ف)70، و(ز)70، و60، و(ع)00، اليقرات ،
 .http://www.g77.org/doc/Declaration2010.htmوهو متاح على املوقع الشبويف 

 .00و 00و 01، املرفق، اليقرات 64/000 وييقة نةويب اخلتامية، الواردة م قرار اجلمعية العامة (5)
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الـل  وهـو مـا مي  ، 0101من اجملموع العامليف م عام م املائة  06البلدان النامية إىل بني  فيما
تجـاوز الـرقم القياسـيف    ا ياملتحدة، وم الوالياتمن دوالرات  ليون دوالرب 001ب يقدر  ما

0118ر م عام دوال بليون 087 البالغالسابق 
(6). 

. وقد أعطى هذا النجاح االقتصادي طاقة جديدة للتعاون فيما بني بلـدان اجلنـوب  -  00
ا قليميف على الصعيدين االقتصادية الوربى  من القوى احملركةوأصبحت بعض البلدان النامية 

 ت،اخـرب ما لديها مـن  حبوم قدراهتا و ،ومت نيديد مخسة وعشرين بلدا حموريا. واألقاليميف
األرجنـتني،  لعب دور رائد م التعاون فيما بني بلدان اجلنـوب، وهـيف   باعتبارها مؤهلة ل

إندونيسيا، باكستان، الربازيل، بةو، تايلند، تركيا، ترينيداد وتوبـاغو، تـونس، جنـوب    
أفريقيا، سنيافورة، السنيال، شيليف، الصني، غانا، كوبا، كوستاريوا، كولومبيـا، مالطـة،   

 .(7)املوسي،، موريشيوس، نيجةيا، اهلند ماليزيا، مصر،
الالروة والقـوة  من الربازيل وجنوب أفريقيا والصني واهلند فإن ما لدى بينها،  وفيما-  04

 .(8)معدالت منو ما قبل األزمة إىللعودة على اساعد العامل الناميف ي والنيوذاملتزايدة 
م جمـال  هتا ابسبب قدر يةاملالع موانتها باعتبارها ورشة العملالصني  رسختوقد -  00

ألسـواق املـواد    ينوردمن كبار املأصبحت الربازيل و. التحويلية كاليية العمالةالصناعات 
لسـور وا يالـانول واللحـوم    لأكرب مصدر م العامل كما أهنا العامل، م اليذائية والزراعية 

الـيت  األراضيف  مليون هوتار من 01 دجمهمع ادتياطيف  ،عصة الربتقالو والنبوالدواجن 
كما ازدادت . ‘‘سلة اخلبز لثقتصاد العامليف’’صبح تبالتايل أن ميون و ،منتجةميون أن توون 
 0110 عاميف بني تها فيمام قيم مراتأكالر من يثث ب أفريقياجنوب  منصادرات املعادن 

ا رئيسـيا  العب تأصبحفقد تنوعة للياية، املوالزراعية  يةالتصنيع بقاعدهتااهلند، أما  ؛0118و
 .(9)بني بلدان اجلنوبفيما م التجارة 

شري، جتاري للقارة األفريقية، فضـث  أكرب  أولالصني  أصبحت، 0101م عام و-  06
اهلند هيف من بني أكـرب  كما أن . عن أمريوا الثتينية ومنطقة البحر الوارييب، وجنوب آسيا

__________ 

، كـانون  “ا حبار وسط أموا  عاتيـة : 0100التوقعات االقتصادية العاملية، ”البن، الدويل،  إىلاستنادا  (6)
 (.األونوتاد)حدة للتجارة والتنمية ؛ وبيانات مؤمتر األمم املت0100يناير /الالاين

(7) A/64/504 00، اليقرة. 

نيول مسار : 0101التنمية على الصعيد العامليف،  نمرات إىلمنممة التعاون والتنمية م امليدان االقتصادي،  (8)
 .21-71، اليصل الالالث، الصيحات الالروة

 .نيس املرجع السابق (9)
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 وأفريقيـا الربازيل ت التجارة بني بينما تضاعييلث أفريقيا،  ملا يزيد عن للسلعمخسة مصادر 
 .(10)م مثاين سنوات مرات مثاين
. على تريليـون دوالر  يربو ياستالماربرصيد والصني هيف أكرب مستالمر م اخلار ، -  07
م  60م املائـة و  81 م ددودم البلدان النامية،  أساسا انكل من الصني واهلند تستالمرو

الربازيل وجنـوب أفريقيـا،   باخلار ، مقارنة  م االماراهتماملائة، على التوايل، من إمجايل است
 .(11)م املائة من االستالمار املباشر األجنيب إىل البلدان النامية 01أقل من  توجهان انتلال

ليها م العقد املاضيف االنياد يرئيسيف، موقعها كطرف اليابان  تأخذم التعاون الالثييف، و-  08
 .م اآلونة األخةة مجهورية كوريا مثويب، والواليات املتحدة، األورويب وبلدان الشمال األور

 تعاريفالفاهيم وامل- ثانيا  
خثل هذا االستعراض، الدظ امليتشون عدم وجود فهم مودد لتعاريو التعـاون  -  02

 التعاون فيما بنيوالتعاون االقتصادي فيما بني البلدان النامية، والتقين فيما بني البلدان النامية، 
 لتعريـو رغم ذل،، كانت هناك حماوالت عديدة ولون . الالثييفوالتعاون  ،بلدان اجلنوب

 .هذه املياهيم على مر السنني
الـيت اقتردـت    ،خطة عمل بوينس آيرس 00/004قرار اجلمعية العامة وقد أيد -  01

 :0278بني البلدان النامية م عام فيما التعاريو التالية للتعاون التقين 
بصـورة  لتعاون فيما بني البلدان الناميـة  اتعزيز لوالتواصل لة لبناء هو وسي  

 ااملعارف واخلـربات واكتسـاهب   توليد يتسىن هلاحبيث ...  وأكالر فعاليةنطاقا أوسع 
لتحقيـق االعتمـاد   و ،بينهافيما جل املنيعة املتبادلة أمن  هاعيوجتم هاونقل هاوتطويع

 ... يفاجلماعووطين على الصعيدين العلى الذات 
أو متعدد األطـراف   اوون ينائيييمون أن ف. عملية متعددة األبعادوهو ...   

قبل  من هتنميمأن يوون وينبييف . إقليميف أو دويل م طابعهأو إقليميف  دوننطاقه، و م
اليت ميون أن تشجع، هلذا اليرض، مشاركة املؤسسـات   فهيف، وفيما بينهااحلوومات 

اصة واألفراد م إطـار السياسـات الـيت تضـعها     املنممات اخل ومشاركةالعامة، 
يـتم تويييهـا   وأساليب وتقنيات مبتوـرة،   ُنهجعتمد على أن ي وميون. احلوومات
 الطرائـق القائمـة  م الوقت نيسه يستخدم الدتياجات احمللية، ومع اخاصة بصورة 

__________ 

 .نيس املرجع السابق (11)

 .نيس املرجع السابق (11)
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للتعاون م دني أن التدفقات الرئيسية و. به مييدةإىل احلد الذي توون للتعاون التقين 
يوون من الضروري قد فوون بني اينني أو أكالر من البلدان النامية، تتصور سملاالتقين 

 .(12)واملؤسسات ا قليمية واألقاليميةالنمو دعم من البلدان املتقدمة أن يتوفر 
مـدير برنـامج األمـم     أنشأهمن خرباء التعاون التقين  فريق اجتمع ،0221م عام و-  00

املبادئ التوجيهية املنقحة الستعراض السياسات وا جراءات املتعلقـة  مث جاءت ، املتحدة ا منائيف
0110عام الصادرة بالتعاون التقين فيما بني البلدان النامية 

لتعريو املـذكور  لنيديالا لتوفر  (13)
 .(14)أعثه
، تطور ميهوم التعاون التقين فيمـا بـني   التسعينات من القرن املاضيفم منتصو و-  00
ميهوم أوسع يشمل مجيع أشوال التعاون فيمـا بـني البلـدان الناميـة،      إىلان النامية البلد
التعاون فيما بني بلدان  إىلمرة ول اجلمعية العامة ألوأشارت . قتصر على التعاون التقيني الو

ـ 0220وم عـام   ؛0220عام الصادر  46/002اجلنوب م قرارها  اجلمعيـة   ت، طلب
م عـام  و. ام تقدمي تقارير عن دالة التعاون فيما بني بلدان اجلنوباألمني العإىل  (15)العامة

فيمـا يلـيف   ( )TCDC/9/3)االجتاهات اجلديدة للتعاون التقين ب املتعلقالتقرير دعا ، 0220
بصـورة  التعاون التقين والتعاون االقتصادي  ربط ميهوميف إىل( ”تقرير االجتاهات اجلديدة”

ؤسسـيف  على الصـعيد امل أنواع التعاون منيصلة كانت  ديث، التنييذيعلى املستوى أويق 
األمـم   برنامج مسؤوليةهو التعاون التقين فيما بني البلدان النامية فمنمومة األمم املتحدة،  م

اختصـاص  التعاون االقتصادي فيما بني البلدان النامية م إطار بينما يدخل املتحدة ا منائيف، 
 اسم اللجنة الرفيعة املستوى 08/001اجلمعية العامة  ، غة قرار0114م عام و. األونوتاد
التعـاون  ب املعنيـة التعاون التقين فيما بني البلدان النامية إىل اللجنة الرفيعة املسـتوى  املعنية ب
 .بني بلدان اجلنوب فيما
لتعاون فيما بني بلدان اجلنوب م وييقة ل واألوسع نطاقا وصو األكالر مشوالويرد ال-  00

م كل مـن  ’’مبادرات  يشمل التعاون فيما بني بلدان اجلنوب اليت ترى أنخلتامية، نةويب ا
  :‘‘واالقتصادي والبيئيف والتقين والسياسيف( خاصة الصحة والتعليم)امليدان االجتماعيف 

__________ 

، متادـة  7و 0آيرس لتشجيع وتنييذ التعاون التقين فيما بني البلدان الناميـة، اليقرتـان    بوينسخطة عمل  (12)
 .http://ssc.undp.org/Buenos-Aires-Plan-of-Action.22.0.htmlخثل املوقع الشبويف  من

 .0220يونيه /دزيران 6، 7/0املقرر  (13)

 .8، اليقرة TCDC/13/3؛ و8 اليقرة، DP/1990/77انمر  (14)

 .0، اليقرة 08/064جلمعية العامة قرار ا (15)
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يـوفر فرصـا   عنصرا هاما من عناصر التعاون الدويل من أجل التنمية، ...   
اليردية واجلماعية مـن أجـل نيقيـق النمـو     النامية م مساعيها  دقيقية للبلدان

 .االقتصادي املطرد والتنمية املستدامة
ممهر من مماهر التضامن بني شـعوب وبلـدان اجلنـوب، يسـهم     ...   

رفاهيتها الوطنية، واعتمادها على الذات وطنيا ومجاعيا، ونيقيق األهداف ا منائية  م
 .ائية لأللييةم ذل، األهداف ا من املتيق عليها دوليا، مبا

مسعى مشترك لشعوب وبلدان اجلنوب، مستمد من اخلربات املشـتركة  ...   
واملشاعر املتبادلة، ويستند إىل أهدافها املشتركة وإىل التضامن فيما بينها، ويسترشد، 
م مجلة أمور، مببادئ ادترام السيادة الوطنية وتويل البلدان زمام أمورهـا بنيسـها،   

بني بلدان اجلنوب بوصـيه   ينبييف أال ينمر إىل التعاون فيماو. دون فرض أي شروط
 .مساعدة إمنائية رمسية، بل هو شراكة بني أطراف متساوية تقوم على التضامن

م ذل، تبادل املعـارف   توو عن التطور، مبا يأخذ أشواال صتلية ال...   
 .سامهات العينيةواخلربات والتدريب ونقل التونولوجيا والتعاون املايل والنقدي وامل

هنجا يتسم بتعدد أصحاب املصلحة يضم املنممـات غـة احلووميـة    ...   
 .(16)والقطاع اخلاص واجملتمع املدين واألوساط األكادميية وغةها من اجلهات الياعلة

ـ  بلشؤون االقتصادية واالجتماعية ادراسة أعدهتا إدارة اقتردت و-  04  ااألمم املتحـدة دعم
نقل دقيقـيف  "بأنه التعاون فيما بني بلدان اجلنوب  تعريو 0101 لعام منائيفملنتدى التعاون ا 

ويشـمل التعـاون   . "اقتصادات البلدان الشريوة إىلللموارد من البلدان اليت تقدم برامج التعاون 
قـدمها  تالـيت  ( مبا م ذل، ائتمانات التصدير)يسرة املقروض النح وامل"فيما بني بلدان اجلنوب 

 ختييو عبء الـديون و تقينآخر لتمويل املشاريع والربامج والتعاون البلد ل جلنوبإددى بلدان ا
 .(17)"ا قليميةواملساعدة ا نسانية ومسامهاته م املؤسسات املتعددة األطراف ومصارف التنمية 

باعتبـاره  يهم أصث الذي كان ُيتعريو التعاون الالثييف، أيضا مبرور الوقت تطور  كما-  00
 .(18)للتعاون فيما بني البلدان النامية( ونالتقليدي وناملاحن)النمو دم من البلدان املتقدمة الدعم املق
__________ 

 (.ح)01، و02، و08، و00، و00، و2، اليقرات اخلتاميةوييقة نةويب  (16)

التعـاون  الشؤون االقتصادية واالجتماعيـة،   إدارةاجمللس االقتصادي واالجتماعيف، موتب الدعم والتنسيق،  (17)
، (0112نـوفمرب  /تشـرين الالـاين   4) نيسني املعلومات والبيانات: بني بلدان اجلنوب والتعاون الالثييف فيما

 .املقدمةمن  4الصيحة 

(18) TCDC/113/3 ؛ و40، اليقــرةA/58/39 ؛ و0، اليقــرة 08/001؛ وقــرار اجلمعيــة العامــةSSC/14/2 ،
 (.ه)00، اليقرة 0110أبريل /نيسان 02
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بتوليو من إدارة الشـؤون االقتصـادية،   اليت أجريت م الدراسة املذكورة أعثه و-  06
املؤسسـات املتعـددة األطـراف    أو  نياملاحنني الشـمالي قيام ’’بأنه التعاون الالثييف  يوصو

بـرامج هبـدف   /توفة التعاون إىل بلد شري، جنويب لتنييذ مشـاريع ب ينينوباجلء الشركا أو
 .(19)‘‘مساعدة بلد شري، جنويب يالث

 :التعاون الالثييف على النحو التايل إىلاخلتامية نةويب وييقة وتشة -  07
الذي تقدمه البلدان املتقدمة النمـو واملنممـات الدوليـة    ... الدعم ... ’’  

دين إىل البلدان النامية، بناء على طلبها، م نيسني خرباهتا وقدراهتا الوطنية واجملتمع امل
م ذل، الدعم املباشـر أو ترتيبـات تقاسـم     من خثل آليات التعاون الالثييف، مبا

التواليو واملشاريع املشتركة للبحوث والتنمية وبرامج التدريب م بلـدان أخـرى   
اجلنوب، وكذل، من خـثل تـوفة املعرفـة    بني بلدان  ودعم مراكز التعاون فيما

واخلربة واملوارد الثزمة، بيية مساعدة البلدان النامية األخـرى، وفقـا ألولويـات    
 .(20)‘‘واستراتيجيات تنميتها الوطنية

باعتبـاره   االقتصادي التعـاون الالثيـيف   م امليدان منممة التعاون والتنميةوعرفت -  08
 ومقـدم )اجلهات املاحنة التقليدية والبلـدان احملوريـة   وائية نة املساعدة ا منجلبني  شراكات

مشاريع التعاون ا منائيف م البلدان املسـتييدة  /لتنييذ برامج( التعاون فيما بني بلدان اجلنوب
 .(21)(ا منائيةمساعدات للني تلقامل)

جلنـوب  على الرغم من احملاوالت العديدة لتوضيح تعاريو التعاون فيما بني بلدان او-  02
مـا تلقـوه   مقـابثت و ما أجروه مـن  بناء على  ،امليتشون فقد خلص ،الالثييفوالتعاون 

ال يوجد حىت اآلن تعريف مقبيول عاملييا وال فهيم     همعلومات، إىل استنتا  مياده أن من
عن طبيعة ونطاق التعاون  تتياوتالتيسةات ف. واضح هلذه املفاهيم على املستوى التنفيذي

التعاون فيمـا   إىلالبلدان النامية  ال تنمرييف دني ف. اجلنوب والتعاون الالثييففيما بني بلدان 
علـى   تعاون أفقـيف كالعثقات التقليدية بني املانح واملتلقيف، بل من زاوية بني بلدان اجلنوب 

 هافيما بني بلدان اجلنوب ييسر م صطط للتعاونيالالة نامية مسامهة دولة فإن ، نيس املستوى
مسامهة منمومـة األمـم    إىلبعض ينمر الوباملالل، . كترتيب يثييفأو يثييف ن كتعاوالبعض 

__________ 

 .01 احلاشيةانمر  (19)

 .00، اليقرة اخلتاميةوييقة نةويب  (21)

، ورقة من إعداد تاليتـا ياماشـةو   "التعاون الالثييف وفعالية املعونات"قتصادي، منممة التعاون والتنمية م امليدان اال (21)
، الصـيحة  (0112سبتمرب /أيلول 02و 08موسيوو سييت، ) ا منائيففوردليوين من أجل دوار سياسات التعاون 

4. 
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، م دني يرى البعض يثييا اتعاونباعتبارها التعاون فيما بني بلدان اجلنوب م أنشطة املتحدة 
قـد  عدد البلدان املشاركة  كما أن. ماحنة تقليدية م هذه العمليةجهة  مسامهة مناآلخر أهنا 

يشارك مـا ال   فبالنسبة للبعض، جيب أن: املياهيم تصنيوختلية عند امليسةات تالتلو م خي
. على األقـل بلدان يثية جيب أن يوون هناك آلخر، لبعض ابالنسبة ليقل عن بلدين، بينما 

إذا والتعاون فيما بني بلدان اجلنـوب   يتم دمج شروط التعاون التقين فيما بني البلدان الناميةو
 .امليهوم نيساعترب أهنما 

 0221برنامج األمم املتحدة ا منائيف م عام  الذي أنشأهتقرير فريق اخلرباء  وأوضح-  41
تلـو  ختتيامهـات وتيسـةات   تتبىن بعض الوكاالت داخل منمومة األمم املتحدة "إىل أن 

 الـذي تقيـيم  كما أشار ال ؛(22)"مليهوم التعاون التقين فيما بني البلدان الناميةاختثفا واسعا 
التعاون فيما بني بلدان اجلنوب  مسامهة برنامج األمم املتحدة ا منائيف مل 0117عام أجري 

جانب عام من بشول وضوح العدم  إىل( "ربنامج ا منائيفالتقييم "باسم يليف  فيمايشار إليه )
فهم مشترك حمدود مليهوم التعاون فيمـا بـني بلـدان     سوى هناكليس ": ربنامج ا منائيفال

على املسـتوى  ]...[  ليس كافيا القيمة املضافةباالعتراف ، كما أن م أحناء املنممةاجلنوب 
 تتضـمن ربنامج ا منائيف اجلارية داليا الالعديد من مبادرات أن على الرغم من "و ".التنييذي
علـى هـذا    [أو تصنييها]فإنه ال يتم االعتراف هبا لتعاون فيما بني بلدان اجلنوب، ل عناصر

 .دون دل قائمة منذ أمد بعيد مسألةإذن  ههذو.(23)"املنممةمستوى النحو على 
التعاون فيما بـني بلـدان اجلنـوب     ميهوميف تداخلأدد العوامل اليت قد تسهم م و-  40

البلدان املتوسطة الدخل اليت تلعـب دورا أكالـر أمهيـة     تصويرهو حماوالت  الالثييفوالتعاون 
الدمـت إدـدى   فقد م الواقع، و. "املاحنني"تبارها من باعالتعاون فيما بني بلدان اجلنوب  م

ليروق الدقيقة واملبادئ افهم  تيتقر إىل تمنمومة األمم املتحدة كان أن ةالدول األعضاء احملوري
املتحـدة   األمـم  أن وأضـافت . م التعاون فيما بني بلدان اجلنوب لودمتواملمارسات اليت 

 -املاحنني /اجلنوب -الشمال  اجلنوب من منمور عثقةالتعاون فيما بني بلدان تنمر إىل كانت 
منمومة األمم املتحـدة ميهـوم التعـاون     ُتعرِّف هبامع الطريقة اليت  تتيقمل كما أهنا  .املتلقني
 .التقين

__________ 

(22) DP/1990/77 00، اليقرة. 

م التعاون فيما بـني   ا منائيفمج األمم املتحدة ، موتب التقييم، تقييم مسامهة برناا منائيف املتحدةبرنامج األمم  (23)
 .من املقدمة 01، الصيحة (0117ديسمرب /نيويورك، كانون األول)بلدان اجلنوب 
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يترك أثيرا  ريف هذه املفاهيم الص املفتشون إىل أن عدم وجود فهم موحد لتعوخي-  40
، تفتقر إىل الدقية م املتحدة، ويسؤدي إىل عملية منظومة األممسؤسسات تعزيز ودعم  على
 .الربجمة وختصيص املوارد واحملاسبة واإلبالغ عن األنشطة حيث من
مبـادئ وأهـداف    يـة املياهيممن النادية لخص تم دني أن وييقة نةويب اخلتامية -  40

مزيـد  هنـاك داجـة إىل   فإن ، الالثييفوأساليب التعاون فيما بني بلدان اجلنوب والتعاون 
تنييذ مياهيم التعاون فيما بني بلدان اجلنـوب  من أجل  التنييذيالوضوح على املستوى  من

الوددة اخلاصة للتعاون فيمـا   الذي اقتردتهلهدف وينبييف ل. بدرجة كافية والتعاون الالثييف
العمل مع الدول األعضـاء  ب ،(24)‘‘0118تأمثت ’’م تقريرها املعنون  بني بلدان اجلنوب

ساعد على تعزيز التياهم، يأن  ،للتعاون فيما بني بلدان اجلنوب تنييذيعلى تعريو  ثتياقل
من الزخم للتعاون فيما بني بلـدان   امزيد مبا يولد ،واملساعدة م التطبيق العمليف هلذه املياهيم

 .اجلنوب والتعاون الالثييف
 جيي   بالوحدة اخلاصة للتعاون فيما بيني بليدان اجلنيو   ويرى املفتشون أن -  44
. التنفيذيية مجيع مسؤسسات منظومة األمم املتحدة يف عملية صياغة التعياريف   تشرك أن
التعاون املعنية ب جلمعية العامة ينبغي أن توافق، عن طريق اللجنة الرفيعة املستوىأن ا كما

جمموعـة األمـم    علـى وينبييف . هذه التعاريف املتفق عليهاعلى فيما بني بلدان اجلنوب، 
 نيديث معرفة نمـام  كيالة موتب األمم املتحدة لتنسيق العمليات ا منائيةو منائيةاملتحدة ا 

للربنـامج  التابعة واملواتب ا قليمية  ،فرق األمم املتحدة القطريةواملقيم،  منسق األمم املتحدة
م وإطار عمل األمم املتحدة للمساعدة ا منائيـة  التعرييات املعتمدة، وتطبيقها م با منائيف 

أيضا مسامهة م املبادئ التوجيهية التنييذيـة  ذل، شول يوميون أن . عمليات الربجمة القطرية
ينبيـيف تنمـيم   كما . وييقة نةويب اخلتاميةالذي دعت إليه لتعاون فيما بني بلدان اجلنوب ل

 .على دد سواء عمل ودورات تدريبية هلذا اليرض م املقر وعلى املستوى امليداين دلقات
 .التوصية التالية م تعزيز اليعالية تبينوسيسهم  

__________ 

 0118الوددة اخلاصة للتعـاون فيمـا بـني بلـدان اجلنـوب، تـأمثت       ، ا منائيف املتحدةبرنامج األمم  (24)
Reflections 2008 (0112يونيه /نيويورك، دزيران)62رة ، اليق. 
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  2التوصية 

طل  تينبغي للجنة الرفيعة املستوى املعنية بالتعاون فيما بني بلدان اجلنوب أن  
جملموعية األميم املتحيدة     برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، بوصفه رئيسًا إىل مدير
، بالتنسييق  لدان اجلنيوب الوحدة اخلاصة للتعاون فيما بني ب أن يةلفاإلمنائية، 

اقتراح تعريفيات  بي اللجان اإلقليمية،  هاكيانات منظومة األمم املتحدة، مبا في مع
ورفعهيا إىل اجلمعيية    ،لتعاون الثالثيلتنفيذية للتعاون فيما بني بلدان اجلنوب و

يف عيام  للجنة الرفيعة املستوى خالل الدورة السابعة عشرة  ها، منإلقرارالعامة 
دورات العمل وال حلقات، مبا يف ذلك من خالل هاوتطبيق هانشر لةوكفا، 1121

     .امليداين على نطاق املنظومة الصعيدقر وعلى املتدريبية يف ال
 املتحدة يف منظومة األمم الثالثي اونعوالت وبندان اجللالتعاون فيما بني ب- ثالثا  

 تقين فيما بني البلدان الناميـة خطة عمل بوينس آيرس لتشجيع وتنييذ التعاون الدعت -  40
التعاون التقين فيمـا بـني البلـدان    م ترويج وديز لعب دور بارز إىل منمومة األمم املتحدة 

التعـاون، وإعـادة   ذل، للمسامهة م تنييذ  اإداراهتا لتعبئة منمماهت هيئات تكما دع. النامية
ـ  التقين بادئ التعاونمل ةمناسب بصورة لثستجابةالداخلية  اتوجيه سياساهتا وإجراءاهت . هوأهداف

التعاون تعديثت داخلية م أماناهتا بيية إدما  إىل إدخال  آيرسخطة عمل بوينس  كما دعتها
التعاون التقين فيما عتبار أمهية االم  ومع األخذ. م برامج عملها التقين فيما بني البلدان النامية

عهدت خطة فقد برنامج األمم املتحدة ا منائيف،  جزء ال يتجزأ من أنشطةك بني البلدان النامية
بـرامج  ونشطة ألالتوجيه الثزم  تقدمي’’ سؤوليةمبربنامج ا منائيف العمل بوينس آيرس إىل مدير 

التعاون التقين فيما بني البلـدان  ومشاريع برنامج األمم املتحدة ا منائيف من أجل دعم أهداف 
مع اللجان االقتصادية ا قليميـة واملواتـب ا قليميـة     ، مبا م ذل، العمل بالتعاون‘‘النامية

الوددة اخلاصة للتعـاون  وتضطلع . هاكل من ملنممات األمم املتحدة ا منائية، من خثل مقار
 .(25)تنييذ هذه املهاممدير الربنامج على دور مساعدة ب فيما بني بلدان اجلنوب

اجلمعيـة العامـة واجمللـس     عـن  الصادرةاملتعاقبة واملقررات القرارات  وتضمنت-  46
التعاون فيما بني بلـدان اجلنـوب،   املعنية ب اللجنة الرفيعة املستوىواالقتصادي واالجتماعيف 

ري كـل يـثث سـنوات    جت يتال ةالشامل اتاالستعراضاالستعراض األخة من م ذل،  مبا

__________ 

 00التوصـيتان  ، 40وتنييذ التعاون التقين فيما بني البلدان النامية، اليقرة خطة عمل بونيس آيرس لتشجيع  (25)
 .04و
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، دعوات (26)لتنميةا من أجل لسياسة األنشطة التنييذية اليت تضطلع هبا منمومة األمم املتحدة
التعاون الالثيـيف  ولتعميم التعاون فيما بني بلدان اجلنوب ا منائيف األمم املتحدة  جلهازممايلة 

 .برامج أنشطته م
لتعاون فيمـا بـني   ل عن الترويجاألمني العام م تقريره  فقد أشارعثوة على ذل،، و-  47

انعقاد املؤمتر الرفيع املستوى بشأن صدر قبل الذي سنوات من التنييذ،  01بلدان اجلنوب بعد 
التعاون فيما بني بلدان اجلنوب م نةويب، أنه خثل العقد األول من تنييذ خطة عمل بـوينس  

عـرب  ي اللجنة الرفيعة املستوى كل سـنتني  من التقارير اليت تصدرها كل تقريركان آيرس، 
على العقدين الالـاين والالالـث    هتعليق غة أن. أداء منممات األمم املتحدة الرضا عنعدم  عن

، "أدرزت منممات األمم املتحدة تقـدما منتممـا  "، ديث تشجيعمدعاة للللتنييذ كان أكالر 
، وبـات  "املناصرين والدعاة احلازمني للتعاون فيمـا بـني بلـدان اجلنـوب    "فأصبحت من 

ا التعـاون  برنامج يتضمن اآلن عنصرا يتعلق بالتعاون فيما بني بلدان اجلنوب، وأصبح هذ كل"
 وييقة نةويب اخلتاميةومع ذل،، سلمت . (27)"م بعض الربامج عنصرا رئيسيا للسياسة والربجمة

دعم وتعزيز التعاون فيمـا بـني بلـدان    ل ا منائيفاألمم املتحدة  جهازإعادة تنشيط  بضرورة
نـوب  تعميم التعاون فيما بني بلـدان اجل من بينها اجلنوب، من خثل ايين عشر جماال للعمل، 

الوددة اخلاصة للتعاون فيمـا   اتمنممات األمم املتحدة، وتعزيز والية وقدر صلب أنشطة م
، وتعزيز دور اللجان االقتصادية ا قليمية، وتطبيق ونيسني املبادئ التوجيهية بني بلدان اجلنوب

 .مناقشتها هذا التقرير موهيف اجملاالت اليت سيتوسع ، (28)التمويلفضث عن القائمة، 
منمومة األمم املتحدة مؤسسات  من مدى استجابةهذا االستعراض الذي وقد نيقق -  48

لتعاون فيما بني بلدان اجلنوب م صلب برامج عملها وأنشـطتها  تعميم اللنداءات املتوررة ل
 ت لدى تل، املنممـات كان إذاما عليها تشمل ختيار اليت وقع االعاية امل وكانت. التنييذية

ومـا إذا   ؛هتا التنييذيـة اأو توجيهات صادرة عن إدار/هتا، واإدار جمالسمن  والية تشريعية
إذا ومـا   ؛لتعاون التقين فيما بني البلدان الناميةلمورسة  استراتيجيةكانت هناك أطر وبرامج 

املوارد البشرية واملاليـة   ودجمهياكل تنميمية للتعاون فيما بني بلدان اجلنوب؛ هناك كانت 
وآليات رصد التعاون فيمـا بـني بلـدان     ؛ن التقين فيما بني البلدان الناميةلتعاولاملخصصة 

 .هوتقييم هاجلنوب وا بثغ عن

__________ 

، 08/001؛ و8، اليقـرة  00/010؛ و48/070؛ و46/002؛ و44/000قرارات اجلمعيـة العامـة    (26)
 .00و 0، اليقرتان 60/018؛ و8، اليقرة 02/001؛ و2و 0اليقرتان 

(27) A/64/208 ،00 ليقرةا. 

 (.ل) إىل( أ)00، اليقرة اخلتاميةوييقة نةويب  (28)
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 ربامجالواألطر والسياسات واملبادئ التوجيهية و الوالية-  ألف 

تشريعية للتعاون الـتقين م مؤسسـات   الواليات المن ديث الوالية، وبعد النمر م -  42
 جهـاز بشأن دعم  0280عام الصادر تقرير وددة التيتي  املشتركة ص خلاألمم املتحدة، 

إىل  ،لتعاون التقين بني البلدان الناميـة لاألمم املتحدة ا منائيف لتنييذ خطة عمل بوينس آيرس 
ت خطة عمـل بـوينس   يدقد أتقريبا يع هيئات إدارة منمومة األمم املتحدة كانت مج ملاأنه 

 ىأوص ، فقدولذل،. على نطاق املنمومة ةوالية جديدور لصدهناك داجة  فلم تونآيرس، 
الـيت  ألنشطة التعاون التقين  املزم اتشريعي اإطار آيرسخطة عمل بوينس  تعتربامليتشون بأن 

اللجنة الرفيعة املستوى علمـا   وأداطت. (29)األمم املتحدة ا منائيف تقوم هبا منممات جهاز
 .(30)إليها انتهىمع النتائج اليت  ن اتياقها، وأعربت عبتقرير وددة التيتي  املشتركة

هناك داجة لوضع إطار جديد علـى نطـاق    مل تون هكان من امليهوم أن دنيم و-  01
تقرير  الذي تضمنهاملنمومة با ضافة إىل خطة عمل بوينس آيرس، وعلى الرغم من التحديث 

ـ ، فمن الواضح أنه 0220االجتاهات اجلديدة م عام  املبـادئ   سـثمة ن بصرف النمر ع
هذه الواليات والسياسات وا جـراءات نيتـا  إىل نيـديث م ضـوء     فإن والتوصيات، 
 .م العثقات االقتصادية واملالية الدولية ددثالتطورات األ

 0118ألمـني العـام م عـام    ل السياسات التابعـة م هذا الصدد، طلبت جلنة و-  00
ـ  جلنوبالوددة اخلاصة للتعاون فيما بني بلدان ا من املبـادئ   لتحـديث م يهاإعداد ورقة مي

 إطـار واالستراتيجيات الواردة م خطة عمل بوينس آيرس وتقرير االجتاهات اجلديدة، ووضع 
الـدورة   لعرضه علـى ا يدز /األمن اليذائيف وتية املناخ وفةوس نقص املناعة البشري بشأن

0112األوىل جمللس الرؤساء التنييذيني م عام 
وا طـار   الورقـة ،، مل توتمل ومع ذل. (31)

 .دىت اآلن
، باستالناء اجمليبةوددة التيتي  املشتركة أن مجيع املنممات لستعراض احلايل الوأكد ا-  00

ـ  واملنممة العاملية للملويـة اليوريـة،  منممة السيادة العاملية وبرنامج األغذية العامليف  ها ديل
أو التعـاون الـتقين والتعـاون    )نـوب  التعاون فيما بني بلـدان اجل  بشأنواليات تشريعية 

إطـار التمويـل   يعترف على سبيل املالال، ، برنامج األمم املتحدة ا منائيففييف (. االقتصادي
 0100-0118لليتـرة   االسـتراتيجية وخطـة   0117-0114لليترة املتعدد السنوات 

__________ 

(29) JIU/REP/85/3 ،(.أ) 0، التوصية 010 اليقرة 

(31) A/40/656 ،06 الصيحة. 

 .للجنة السياسات التابعة لألمني العام 0118/06املقرر  (31)
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 التنميـة  ست سـائقني القوى احملركة الالتعاون فيما بني بلدان اجلنوب باعتباره واددا من ب
لعمل الثئـق  لمنممة العمل الدولية كما أن برنامج وإقامة شراكات عاملية من أجل التنمية؛ 

اعتمـد م االجتمـاع   الذي ، 0100-0116 لليترةخطة لنصو الورة : األمريوتني م
، يشمل التعـاون األفقـيف   0116مايو /م برازيليا م أيار للمنطقة األمريويةالسادس عشر 

الصـادر  منممة العمل الدولية جملس إدارة قرر م يشةاجلنوب، م دني بلدان  بنيالتعاون و
-0101 لليتـرة  ةالتعاون التقين للمنمم استراتيجية بشأن 0112نوفمرب /الالاين تشرين م

لسوان إطـار  ل إىل التعاون فيما بني بلدان اجلنوب؛ واعتمد صندوق األمم املتحدة 0100
وأعـد  ؛ يه دالياربنامج ا منائيف عليعمل الما بني بلدان اجلنوب، وللتعاون في احمدد ااستراتيجي
السياسة العامة بشأن التعاون فيما بـني بلـدان    م جمال األمم املتحدة للبيئة توجيهابرنامج 
وكل ذل، بدعم من الوددة اخلاصة للتعـاون بـني بلـدان     بانتمار إقراره؛ ، وهواجلنوب
ييذية ذات الصلة م اليونسوو، واليونيسيو، واليونيـدو  هناك أيضا التوجيهات التن. اجلنوب

 (.انمر املرفق األول)
جتـاوب مؤسسـات    بصورة عامـة إىل أعثه املبينة الصورة العاملية وم دني تشة -  00

هـذه   ، فـإن ام عمله التعاون فيما بني بلدان اجلنوبمنمومة األمم املتحدة لدعوات تعميم 
هبـا  ربامج األنشـطة الـيت تضـطلع    ل لتعرض بصورة أوسعالن توون كاملة دون  الصورة

وجدت وددة التيتـي   وقد . دعم التعاون فيما بني بلدان اجلنوبلفعث  املنمومةمؤسسات 
دعم التعاون لأو مشاريع حمددة /أن معمم املنممات لديها برامج و األمر، م واقع ،املشتركة

، القطـري أو /قليمـيف و ا ستوى املعلى  أوقر امل على مستوىإما  ،فيما بني بلدان اجلنوب
ربنـامج  الو ،واألونوتـاد  ،ومركز التجارة الدولية ،ومنممة العمل الدولية الياو،م ذل،  مبا

 ،واليونيـدو  ،واليونيسـيو  ،، وموئل األمم املتحدةالسوان وصندوق ،واليونسوو ،ا منائيف
ومنممة الصـحة   ،ألغذية العامليف، وبرنامج ااملعين باملخدرات واجلرمية املتحدة األمم وموتب
م منممات و. األمريوية منممة الصحة للبلدان/وتب ا قليميف لألمريوتنيامل وخباصةالعاملية، 

برنامج األمم وواملنممة البحرية الدولية،  ،(يواو ا)الدويل منممة الطةان املدين أخرى، مالل 
ندر  التعاون فيما بني بلـدان اجلنـوب   يللملوية اليورية،  العاملية ةللبيئة، واملنمم املتحدة

 (.ق األولرفانمر امل)إطار برامج التعاون التقين العادية  م
علـى  ف. لتعاون فيما بني بلدان اجلنوبلوقد نيذت بعض املنممات مبادرات هامة -  04

بلـدا   01م أكالر من  لتعاون فيما بني بلدان اجلنوبلمشروعات  الياوسبيل املالال، نيذت 
لتعاون فيمـا بـني   لمبادرات  وتنيذ ا يواور برنامج وطين وإقليميف لألمن اليذائيف؛ إطا م

والوقايـة   ،وأمـن الطـةان   ،جماالت سثمة الطـةان  منهابلدان اجلنوب، م مجلة أمور، 
ا قليمـيف؛   الصـعيد دون والتدريب على الطةان املدين علـى   املعدية،انتشار األمراض  من
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التعاون فيما بـني بلـدان اجلنـوب     تشجيعم  شديدا اطالية نشمنممة العمل الدووتنشط 
ويـدعم  الربازيـل؛  ونممة املربم بني املعمالة األطيال من خثل اتياق الشراكة  موضوع م

برنامج األغذية العامليف مشاريع التعاون فيما بني بلدان اجلنوب ملوافحة اجلوع وسوء التيذية 
م جمـاالت   لتعاون فيما بني بلـدان اجلنـوب  لوو أنشطة نيذ اليونسوتم أمريوا الثتينية؛ 

لتعـاون  لموئل األمم املتحدة بأنشطة يضطلع و ؛والالقافة ،ا عثم/واالتصال ،والعلوم ،التعليم
صـندوق  ينشط ، 0110منذ عام و. باملياه والصرف الصحيفتتصل  فيما بني بلدان اجلنوب

ية والوطنية للبلـدان الناميـة م تقـدمي    الويانات ا قليم االستيادة منتشجيع السوان م 
التعـاون  مبادرات  من 082 السوان حنو ، دعم صندوق0118ييف عام ف: املساعدة التقنية

؛ اتوإدارة التعـداد  ؛الناسـور  جمال عث ، مبا م ذل، شراكات م فيما بني بلدان اجلنوب
وس نقـص املناعـة   يـة ب وا صاباتخدمات الصحة ا جنابية؛  وتوفةاملسوح السوانية؛ و

والتدريب ورفـع   ؛قواعد البيانات برجمياتواستخدام  اين؛العنو اجلنسوالبشري بني النساء؛ 
منـذ عـام   و. وتعميم مراعاة املنمـور اجلنسـاين   ؛قضايا السوان والتنميةبمستوى الوعيف 

التعاون فيما بني بلـدان  ستخدام هنج ال جهودما يبذله من لربنامج ا منائيف ا، كالو 0118
دعم كما أنه يمجيع جماالت التركيز من خثل براجمه العاملية وا قليمية والقطرية،  م اجلنوب

 ومنتديات اسـتراتيجية من خثل شراكات  الالثييفالتعاون فيما بني بلدان اجلنوب والتعاون 
مؤمتر طوكيـو  )اليابان واهلند، وجنوب أفريقيا، و ،(املركز الدويل للحد من اليقر)مع الصني 

اخلدمات االستشـارية  عن طريق تقدمي ، ومجهورية كوريا، (لدويل املعين بالتنمية م أفريقياا
أكالـر مـن   عن بلغ ُأ، 0112م عام و. من خثل نمم تقاسم املعارفوللمواتب القطرية 

بلدا، مبا م ذل،  001م أكالر من  التعاون فيما بني بلدان اجلنوبمن أنشطة نشاط  011
ـ وعمل ودورات تدريبية ومشاريع، ال سيما م جمـال احل  اتودلقجوالت دراسية  ، ةكم

والوقايـة مـن    والقضايا اجلنسانية، ،الطاقة والبيئة، وختطيط التنمية تولون أيضا م جماال
 .وا دارة العامة ،وإدارة األزمات ،الووارث

ـ  مب املعين باملخدرات واجلرمية املتحدة األمم موتبويضطلع -  00 لـى  ع ةبـادرات يثيي
املشاريع ا قليميـة ودون  م قوس قزح، و استراتيجية/باريسميالاق امليداين م إطار  املستوى

األونوتـاد،  ويضـطلع  ا قليمية م جنوب آسيا وأمريوا الثتينية ومنطقة البحر الوارييب؛ 
دير كما ي ،مجلة أمور، بإجراء البحوث والتحليثت بشأن التعاون فيما بني بلدان اجلنوب م
 جمموعـة اليونيـدو  ولـدى  بني البلـدان الناميـة؛   فيما ألفضليات التجارية لنمام العامليف ال
الطاقـة املتجـددة   و ،ةياملشاريع اجلارية واملنجزة م جماالت تشمل بناء القدرات التجار من

أما برنامج م الصني واهلند؛ املنشأة  يةنوباجلصناعية ال هاونقل التونولوجيا، من خثل مراكز
 االستراتيجيةتنييذ خطة بايل سياق م ، 0118مايو /م أيار فقد اعتمداملتحدة للبيئة،  األمم
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التعـاون  بشأن  00/00 املقررالقدرات واتياقية التنوع البيولوجيف،  وبناءلدعم التونولوجيا 
إىل تنمـيم   ىأدوهو ما  ،التنوع البيولوجيف من أجل التنمية م ميدانفيما بني بلدان اجلنوب 

اعتماد خطة عمل متعـددة السـنوات   إىل ، و0100و 0101عات اخلرباء م عاميف اجتما
ويشـجع  ؛ 0100ملؤمتر األطراف م عام  حلادي عشراالجتماع ا هااستعراض تنييذسيقوم ب

مركز التجارة الدولية التجارة فيما بني البلدان النامية وبناء القدرات مـن أجـل التجـارة    
منممـة الصـحة   م السلع الزراعية؛ وتـدعم  والطبيعية  ةالصيدالنياملستحضرات قطاع  م

رف وتبادل اخلربات فيمـا  ااملع تقاسمتطوير اخلدمات الصحية من خثل للبلدان األمريوية 
اليت اكتسبتها إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعيـة  وقد ساعدت اخلربة . بني بلدان املنطقة

 نيديد ونيسني فرصعلى بني بلدان اجلنوب  االتعاون فيم بشأنمع جلنة الضرائب  من عملها
علـى  املسائل الضريبية مبا م ذل،  م فيما بني بلدان اجلنوباملدفوع باالدتياجات التعاون 

قدرة  من سنمبا حي ا،جتارهب وإن كانت تتشابه م ةبني بلدان من مناطق صتلي وجه اخلصوص
 .لى العمل اجلماعيفعممالليف البلدان النامية 

لتعـاون  لدعم  بأهناعلى وجه التحديد  تصنييهاهذه األنشطة اليت ميون   جانبوإىل-  06
مما يووِّن ( أو عناصر)عنصر أي  متييزبني بلدان اجلنوب، وجد امليتشون أنه من الصعب  فيما

 الـدمج هذا ف. لتعاون فيما بني بلدان اجلنوبل اشول دعمهو الذي يبرامج املساعدة التقنية 
وسياسة قوية لدعم التعاون فيما بني بلـدان اجلنـوب،    استراتيجيةطر وضع أيساعد م  ال
 .عثوة على ذل، يعقد ا بثغ والتقييمأنه  بل
كالة من األنشطة اليت أبليـت عنـها مؤسسـات منمومـة األمـم املتحـدة       و-  07
لتعاون التقين على الصـعيدين ا قليمـيف ودون ا قليمـيف،    ل ةبرامج تقليدي جوهرها م هيف
ومشـاركة أو مسـامهة    دراسـية  عمـل ونـدوات  ودلقـات  ل دورات تدريبية شو م
، مالل إنشاء مراكز باالبتوار هذه املسامهات الذي يتسم ويوجد القليل من. االجتماعات م

وينبييف التذكة بأن تقرير وددة التيتـي   . االلوترونية الشبوات وقواعد البياناتو التيوق
لتنييذ خطة عمل بوينس آيرس  ا منائيفألمم املتحدة ا جهاز عن دعم 0280املشتركة لعام 

ممارسات تقليدية للتعاون التقين، ودعا إىل اتبـاع  كباليعل نوع األنشطة السابقة  قد اعترب
جيدير باليذكر أنيه بعيد     و. هنج مبتورة وإعادة توجيه السياسات وا جراءات القائمة

 .هذه املشةلة ال تزال املنظومة تعاين منعاما،  12
ربنامج ا منائيف ومنممة العمـل  البعض املنممات، مالل وقعت على مستوى املقر، و-  08

م التعاون فيما بني بلدان  تهامشاركلتأطة الدولية وبرنامج األغذية العامليف، مذكرات تياهم 
م دـني  ، اليت تقدم الـدعم املنممات غةها من مع احلوومات و الالثييفاجلنوب والتعاون 
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املمارسـات  كان من بني و. على املستوى امليداين هيفاملشاريع  األكالر من كانت االستيادة
م هذا الصـدد،   ،منممة الصحة العاملية/دددهتا منممة الصحة للبلدان األمريويةاجليدة اليت 
 عناصـر  ما إذا كانت تتضمن عنصرا من  قرارهامجيع مقتردات املشاريع املقدمة أن تبني 

 .املستييد هو من البلدان ذات األولويةالبلد جلنوب، وما إذا كان التعاون فيما بني بلدان ا
سامهته م التعاون فيمـا  مل 0117 عام ربنامج ا منائيفال الذي أجراهتقييم وكشو ال-  02

وامـل  بال إجناز واليتيهماربنامج ا منائيف والوددة اخلاصة مل يتسىن لل’’ هبني بلدان اجلنوب أن
هنـج   يقم بتطويرربنامج ا منائيف مل أن ال، و‘‘ما بني بلدان اجلنوبتعزيز ودعم التعاون فيم 

دعم التعاون فيما بـني  م ربامج من القوي واستباقيف لثستيادة من الوددة اخلاصة وغةها 
توجهـات املؤسسـية،   ليس الإىل أن املبادرات اليردية، والتقييم وأشار . (32)بلدان اجلنوب

ربنـامج  الـذي اتبعـه ال  نهج الوجد أن كما ج ا منائيف، ربنامالجهود  اليت كانت تقود هيف
ربنامج القائمون على التقييم الأوصى و. (33)مؤسسيا ا، وليس هنجاصصصكان هنجا ا منائيف 
تسـتييد  لتعاون فيما بني بلدان اجلنوب ل استراتيجيةوضع بعلى وجه السرعة بالقيام ا منائيف 

احلـوافز   وتقوم علىمجيع الربامج،  وتضم، ستجدةاملتناول القضايا تو ات املوجودة،اخلرب من
 .(34)واملوارد واملساءلة

هذا  صياغةم وقت و. تقدم منذ ذل، احلنيال مل ُيحرز كالة منوجد امليتشون أنه و-  61
على الصعيد امليـداين،  و. زال م طور ا عدادتربنامج ا منائيف ال ال استراتيجيةالتقرير، كانت 

ال يوجد هنيج  ف. استباقية مما هيف أنشطةأكالر  تقوم على رد اليعلات املنممأنشطة  تزال ال
اليدعم  بناء على طل  مقدمي  اليت ُتتخذعزولة املبادرات ال يزال الغال  هو املمنظم، و

 .بعينهممستفيدين  الذين يستهدفون
أطر عمل األمم املتحيدة  كجزء من  التعاون فيما بني بلدان اجلنوبومل يرد ذكر -  60
بناء على طل   كان ذلكويف كثري من احلاالت،، إال يف حاالت قليلةاإلمنائية عدة للمسا

مواتـب قطريـة    012املساعدة ا منائية املتادة داليـا م  طر ألوأظهر نيليل . البلد املعين
ويـائق  صرادة إىل التعاون فيما بني بلدان اجلنـوب م   هيف اليت أشارتبلدا فقط  07 أن

 ،والصـني  ،شـيليف و أفريقيا،جنوب ) بلدان فحسبمخسة  ت، كانهؤالءبني من و. األطر
بلدا حموريا  00من بني و. م هذا الصددج حمددة ائنتهيف اليت ذكرت ( ومنيوليا ،واملوسي،
__________ 

ما بني بلدان اجلنـوب،  التعاون فيم  ا منائيف، تقييم مسامهة برنامج األمم املتحدة ا منائيف املتحدةبرنامج األمم  (32)
 .من املقدمة 2، الصيحة 0117

 .00و 00، الصيحتان السابقنيس املرجع  (33)

 .00، الصيحة السابقنيس املرجع  (34)
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التعاون فيما بني بلـدان   بلدان فحسب 01 أدرجت، (35)بني بلدان اجلنوب م التعاون فيما
 نـد، الربازيـل، وتايل ، وندونيسياإاألرجنتني، و)ا اخلاصة هب املساعدة ا منائية أطرم  اجلنوب
ـ انمـر امل ( )واملوسي، ،مصروالصني، وشيليف، أفريقيا، ووجنوب ، وتونس (. ق الالالـث رف

ولودمت خثل الزيارات امليدانية التزامات من جانب املواتب القطرية للربنـامج ا منـائيف   
 ألطردورة اجلديدة الم  بلدان اجلنوبالتعاون فيما بني دمج بونةويب  ،ليماوأديس أبابا،  م

عمل األمـم   ألطرجمموعة األمم املتحدة ا منائية  توجيهاترغم نيديث و. املساعدة ا منائية
شمل التعاون فيما بني بلدان اجلنوب كمجـال  تل 0112م عام  ا منائيةاملتحدة للمساعدة 

الـيت بـدأت   ساعدة ا منائية أطر املا من راأط 04 بني ستة فقط منفإن لعمل، من جماالت ا
 .إىل التعاون فيما بني بلدان اجلنوب هيف اليت أشارت 0101عام  م
عميم التعاون فيما بـني بلـدان   تعبء  إلقاءم الوقت نيسه، لن يوون من العدل و-  60

جتـدر  إذ . مؤسسات منمومة األمم املتحـدة  بالوامل على عاتقاجلنوب م الربامج القطرية 
أن كل بلد يتحمـل املسـؤولية    قد أكدت جمددا علىأن وييقة نةويب اخلتامية  ا شارة إىل

ن ماهية التعاون فيما بني بلدان اجلنـوب وجـدول أعمالـه جيـب     أ، واألوىل عن تنميته
نيددمها بلدان اجلنوب، وفقا ألولويات التنمية الوطنية، ودعت البلـدان الناميـة علـى     أن

الصـدد، لـودظ    ذل،م و. (36)يما بني بلدان اجلنوبالتعاون ف لتشجيعمواصلة جهودها 
ـ   أن ات السياسات واالستراتيجيات الوطنية للتعاون فيما بني بلدان اجلنوب ودعـم احلووم
البلدان النامية على ، فإن ومن مثةالتعاون، اليت تواجه تشجيع ذل، التحديات الرئيسية هيف  له
واملقـررات  نس آيـرس والقـرارات   من أجل تنييذ خطة عمل بوي ةإضافي ادوبذل جهت أن

عـن  و اللجنة الرفيعة املستوى املعنية بالتعاون فيما بني بلدان اجلنـوب الصادرة عن الثدقة 
ـ القـوى  أن توـون   بل إهنا جيب. اجلمعية العامة، فضث عن وييقة نةويب اخلتامية  ةاحملرك

التحييـز  مم املتحدة بدور منمومة األ بينما تضطلعللتعاون فيما بني بلدان اجلنوب،  ةالرئيسي
ربنامج ا منـائيف  المؤسسات منمومة األمم املتحدة، وال سيما  فإنم هذا الصدد، و. والدعم

السياسـات ذات  وضع القدرات و لتنميةالبلدان النامية  إىلتقدم املساعدة  ،والوددة اخلاصة
 .استباقيةالصلة عند الطلب، وينبييف أن تواصل القيام بذل، بشول أكالر 

أول مبادئ  أعدت املتحدة األمم من ديث املبادئ التوجيهية، جتدر ا شارة إىل أنو-  60
م ضوء تقرير  مث مت تنقيحها، 0220فيما بني البلدان النامية م عام للتعاون التقين توجيهية 

وتـوفر  . 0110اللجنة الرفيعة املستوى م عـام   وأقرهتااالجتاهات اجلديدة للتعاون التقين، 
__________ 

(35) A/64/504 00، اليقرة. 

 (.أ)01، و08، و00، و01انمر اليقرات  (36)
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تنييذ التعاون فيما بني بلدان اجلنـوب  ل اوتركيز ااستراتيجي اادئ التوجيهية املنقحة توجيهاملب
ملؤشرات لقياس التقـدم   امشترك اإطار وتقترحمؤسسات منمومة األمم املتحدة،  جانبمن 

ربنـامج  السامهة مل 0117عام الذي أجري تقييم الومع ذل،، وجد . املنجزة والنتائجاحملرز 
تون هناك استيادة ربنامج ا منائيف، مل الدىت م أنه التعاون فيما بني بلدان اجلنوب  ما منائيف 

كما حمدودة الدتياجات الربجمة م املواتب القطرية،  تهاطار واملؤشرات، وكانت أمهيا  من
 .(37)هاهناك مواد إرشادية عن كييية تيعيل مل تون
التوجيهية املنقحة، ودعت مهية املبادئ من جديد أوييقة نةويب اخلتامية وقد أكدت -  64

إىل تنييذها الوامل، وسلمت بضرورة استمرار نيسينها من أجل تعزيز قـدرة مؤسسـات   
على تعزيز ودعم التعاون فيما بني بلدان اجلنوب، فضث عن مواصـلة   املتحدة األمممنمومة 

تشون أن الودـدة اخلاصـة   بلغ امليوُأ. (38)تطوير ا طار احملدد للمبادئ التوجيهية التنييذية
قـد شـرعوا   موتب األمم املتحدة لتنسيق العمليات ا منائية /وجمموعة األمم املتحدة ا منائية

أشـة  و. للتعاون فيما بني بلدان اجلنوب التنييذيةتطوير املبادئ التوجيهية  من أجلالعمل  م
تشمل أيضا توجيهات بشأن ينبييف أن  التنييذيةم هذا الصدد إىل أن تل، املبادئ التوجيهية 

وتوفة البيانات ذات الصلة ملعاجلة النقص م املعلومـات   م مجعدور منمومة األمم املتحدة 
 .مشاريع ومبادرات التعاون فيما بني بلدان اجلنوب املنهجية بشأن

أن اإلطار االسيتراتيجي والسياسيات   إىل ن واملفتش خيلصيف ضوء ما تقدم، و-  60
هية والوثائق الربناجمية للتعاون فيما بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثيي  واملبادئ التوجي

تعميل  ينبغي أن و. وحتتاج إىل حتسني تعاين من الضعفمعظم منظمات األمم املتحدة  يف
الوحدة اخلاصة بفعالية أكرب يف هذا الصدد مع مجيع مسؤسسات منظومة األمم املتحيدة،  

اللجنـة  تضـع  ينبييف أن و. وثيقة نريويب اخلتاميةور  وفقا ملا طلبته خطة عمل بوينس آي
تبعـا  سياسات ومبادئ توجيهية، ميون بدورها تويييهـا  و ااستراتيجي االرفيعة املستوى إطار

موتب األمم املتحـدة  /موعة األمم املتحدة ا منائيةجملوينبييف . جملاالت اختصاص كل منممة
أفرقة األمم املتحدة و نيألمم املتحدة املقيما يفنسقنمام مقيام كيالة لتنسيق العمليات ا منائية 

، وإدراجهـا ، املنمومـة تطبيقها م مجيع أحناء بالقطرية واملواتب ا قليمية للربنامج ا منائيف 
عمليات الربجمة القطريـة  وم  ا منائيةأطر عمل األمم املتحدة للمساعدة دسب االقتضاء، م 

__________ 

يما بني بلدان اجلنـوب،  التعاون فم  ا منائيفتقييم مسامهة برنامج األمم املتحدة ، ا منائيفبرنامج األمم املتحدة  (37)
 .00، الصيحة 0117

 (.ي) 00، اليقرة اخلتاميةوييقة نةويب  (38)
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ودورات تدريبية هلذا اليرض م املقر وعلى الصـعيد   عمل دلقاتوينبييف تنميم . وا قليمية
 .على دد سواء امليداين

 .ةيعاليال أن يعززومن شأن تنييذ التوصية التالية  
 

 1التوصية  
دير برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، بوصفه رئيسا جملموعية األميم   ملينبغي   

فيما بني بلدان اجلنيوب،  لتعاون ل/الوحدة اخلاصة إىلاملتحدة اإلمنائية، أن يطل  
بالتنسيق مع كيانات منظومة األمم املتحدة، مبا يف ذلك اللجان اإلقليمية، ومين  

موعة األمم املتحدة اإلمنائية، وضع مةت  تنسيق العمليات اإلمنائية التابع جملخالل 
وسياسات ومبادئ توجيهية تشغيلية لدعم تعمييم   واستراتيجيةإطار عمل مشترك 

ا بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي وتقاسم املعيارف مين خيالل    التعاون فيم
الربامج واملشاريع ذات الصلة يف املقر وعلى الصيعيدين اإلقليميي والقطيري    

أجل أن تتةيف هبا املنظمات يف مناطق اختصاص كل منها، لتقدميها من خالل  من
نيوب إىل اجملليس   اللجنة الرفيعة املستوى املعنية بالتعاون فيما بيني بليدان اجل  

االقتصادي واالجتماعي واجلمعية العامة للموافقة عليها، هبدف نشرها وتطبيقهيا،  
مبا يف ذلك من خالل ورش عمل ودورات تدريبية، يف موعد ال يتجاوز هناية عيام  

ينبغي جلميع الربامج ذات الصلة يف املقر وإطار األمم املتحدة ومشياريع  . 1121
ى عنصر التعاون فيما بني بلدان اجلنوب، بناء على طل  التعاون التقين حتتوي عل

     .من احلةومات، حس  االقتضاء
 التنظيمية تلياواآلاهلياكل - باء  

التعاون بهناك عدد ال حيصى من الترتيبات املؤسسية للتعامل مع القضايا ذات الصلة -  66
توون هناك ية املالالية، ينبييف أن من النادو. م منممات األمم املتحدة فيما بني بلدان اجلنوب

نـهج  ل والترويج، على صعيد السياسات العامةتوفة التوجيه لوددة صصصة م كل منممة 
ردبت قد و. املنممة، والعمل كنقطة اتصال للتياعل مع املنممات األخرى نطاقمنسق على 

ة لدعم وتعزيـز  إنشاء وددات وبرامج جديدبوييقة نةويب اخلتامية مببادرة بعض املنممات 
 .(39)هاكل من تاالتعاون فيما بني بلدان اجلنوب م إطار والي

__________ 

 (.ه) 00انمر اليقرة  (39)
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لديها وددة متخصصة هيف اليت  فحسبأن يثث منممات  ا االستعراضهذووجد -  67
ألمـن  لالـدعم املتوامـل   دائرة : قر للتعامل أساسا مع التعاون فيما بني بلدان اجلنوباملم 

االقتصـادي   م امليدانوددة التعاون والتوامل و، (الياو)عة منممة األغذية والزرااليذائيف م 
، والودـدة اخلاصـة   (األونوتاد)للتجارة والتنمية  املتحدة األمممؤمتر بني البلدان النامية م 

 برنامجوددة إنشاء ومن املقرر . للتعاون بني بلدان اجلنوب م برنامج األمم املتحدة ا منائيف
لتعاون فيمـا بـني   العامة لسياسة بشأن الديدة اجلقا ملبادئه التوجيهية األمم املتحدة للبيئة، وف
التعاون فيما بني بلـدان  معين بعمل فريق منممة العمل الدولية  لدىبلدان اجلنوب، م دني 

لتعاون فيما بـني  ل ، فضث شبوة غة رمسيةا منائيفالتعاون و تابع  دارة الشراكاتاجلنوب 
 .بلدان اجلنوب

ييف األونوتاد، على سـبيل املالـال،   ف. وظائو صتليةبخصصة املوددات لع الوتضط-  68
ما توون هنـاك شـعب   عادة  غة أنه. م حبوث ونيليل السياسات أساساوددة ال تنخرط

التعاون فيما بني بلدان اجلنـوب   معاجلة مأيضا تنشط برامج أخرى داخل هذه املنممات و
الـدعم  دائرة سوى  التعاون فيما بني بلدان اجلنوب ال يتناول مسائل، ديث باستالناء الياو)

 .التنسيق الداخليف ولذل،، ال بد من نيسني(. ألمن اليذائيفلاملتوامل 
ـ أو شـعبة ال التعاون التقين، فإن إدارة أو شعبة م املنممات األخرى، أما -  62 ات سياس
 ،بني بلدان اجلنـوب التعاون فيما   عنمسؤوالذي يوون هو ال ةاصاخلربامج أدد الأو  العامة

الربامج اخلاصة وأقل البلـدان منـوا   فريق : أو يعمل كجهة تنسيق فيما يتعلق بذل، التعاون
ـ  اتوشعبة السياس ؛وموتب التخطيط االستراتيجيف م اليونسوو ؛اليونيدو م  اتواملمارس
عيـة  واالجتما م إدارة الشؤون االقتصـادية  ا منائيففرع سياسات التعاون و ؛اليونيسيو م

 األمم الرقابة م موتبوفرع الربنامج املتوامل /وددة تنسيق ميالاق باريسو باألمانة العامة؛
وإدارة الشراكات وإصثح األمـم املتحـدة م منممـة     املعين باملخدرات واجلرمية؛ املتحدة

 (.األولق رفانمر امل)الصحة العاملية 
اليت قدمت م معمم املنممات  از شاملةاجنويعترب التعاون فيما بني بلدان اجلنوب آلية -  71
التعاون فيما بـني بلـدان    بتنييذأيضا  والشعب تقومالعديد من الربامج  وبالتايل، فإن. ردودا

ومنممـة   ،(40)(ا يوـاو )الدويل الطةان املدين ، مبا م ذل، وكالة الالثييفاجلنوب والتعاون 
واملنممـة العامليـة للملويـة     ،ألمم املتحدةوموئل ا ،واملنممة البحرية الدولية ،العمل الدولية

للتعاون فيما بـني بلـدان اجلنـوب     جهة تنسيقهناك فإن لربنامج ا منائيف، لوفقا و. اليورية
__________ 

، م ا قليميفدون على الصعيد وتنييذ الربامج  إدارةسؤول عن هو املموتب التعاون التقين  أن ا يواوذكرت  (41)
 .الةاجلوانب التقنية على عاتق الربنامج العام للوك مسؤوليةدني تقع 
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واملواتب ال تتياعل مـع بعضـها    والشعبهذه الربامج  غة أن. من املواتب كل موتب م
ه أن ، م واقع األمر،اصةالوددة اخلأوضحت  وقد. املنممة نيس داخل ةمنتمم بصورةالبعض 
أشة م هذا و. 0117ألمم املتحدة م عام ابني وكاالت  من جهات التنسيق 01هناك  كان

من خـثل  داخل املنممات، مبا م ذل،  االرتقاء مبوانية جهات التنسيقالصدد إىل أنه ينبييف 
 .فعالو ملهامها على حنتعيني موظيني فنيني كبار وختصيص املوارد الثزمة ألدائها 

عناصر ات احلضور امليداين على املستويني ا قليميف والقطري ذبعض املنممات وكان ل-  70
 الرصـد  ودـدة : التعاون الالثييفو لتعاون فيما بني بلدان اجلنوبصصصني لرئيسية وموظيني 

وتـب  املوربنامج األغذية العـامليف؛  التابعة ل دعم م أمريوا الثتينية ومنطقة البحر الوارييبالو
، املعين باملخـدرات واجلرميـة   املتحدة األمم وتبالتابع مل ا قليميف للربازيل واملخروط اجلنويب

واملوتب القطري لصندوق ؛ التعاون فيما بني بلدان اجلنوب وددة صصصة لتنسيق يضمي ذال
ـ التعاون فيما بني بلدان اجلنوب  الذي يدر ، للسوان م الربازيل املتحدة األمم ج من نتـائ ض

األمـوال   إىل جانـب تجربة هذه الصص أمواال لتسهيل خيو 0114الربنامج القطري منذ عام 
للربنامج ا منـائيف م   انالقطري اناملوتبوصصها دوومة الربازيل للقضايا ذات األولوية؛ ختاليت 

الوكالـة   مو املخصصني؛ هماملوظيي البلدان املضييان أمواال صصاللذان خي ،الربازيل والصني
اتياق التعاون ا قليمـيف األفريقـيف للبحـث    )االتياقات ا قليمية فإن ، للطاقة الذرية دوليةال

واالتياق التعـاوين للـدول العربيـة    ، والتنمية والتدريب م جمال العلم والتونولوجيا النوويني
واتيـاق  ، الواقعة م آسيا للبحث والتطوير والتدريب م جمال العلم والتونولوجيـا النـوويني  

منطقة أمريوـا الثتينيـة والبحـر     لتعاون ا قليميف للنهوض بالعلوم والتونولوجيا النووية ما
االتياق التعاوين ا قليميف للبحث والتطوير والتدريب م جمال العلم والتونولوجيـا  و، الوارييب

، تـوفر  واليت أقرها جملس احملـافمني  األطرافبني فيما ، املربمة (النوويني آلسيا واحمليط اهلادئ
توخى التنسيق بني ال ُي وم دني. الوكالة بلدان اجلنوب داخل مناطق التنسيق للتعاون فيما بني

واضحة م إطـار االتياقـات ا قليميـة، خـثل اجتمـاعهم الربـاعيف م       بصورة املناطق 
على رؤساء االتياقات اتيق فقد مجيع االتياقات ا قليمية،  الذي يضم، 0101سبتمرب /أيلول
 .على فترات منتممة مل املعلومات دول أنشطتهتباد
تركـز  الـيت ت املوظيني واملـوارد   ، ال يسهل نيديدم معمم منممات األمم املتحدةو-  70

من أجـل   ابالوامل على التعاون فيما بني بلدان اجلنوب، ودىت م املنممات اليت بذلت جهود
فقد ذكرت الوكالـة الدوليـة   . االتعاون م صلب برامج عملها وعملياهتمراعاة تعميم ذل، 

على سبيل املالال، م ردها على استبيان وددة التيتي  املشـتركة، أن لـديها   للطاقة الذرية، 
موظو من فئـة   011للتعاون فيما بني بلدان اجلنوب، مع  صصصني ا متيرغاموظيا فني 60

التعـاون الـتقين   كامل برنامج ذل، يشمل و. االستشاريني م املقرمن  06اخلدمات العامة و
واملنممـة البحريـة    ا يواووذكرت . للمنممة، الذي ييطيف التعاون فيما بني بلدان اجلنوب
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للملوية اليورية أن التعاون فيما بني بلـدان   للبيئة واملنممة العاملية الدولية برنامج األمم املتحدة
ولون ليس مبقـدورها  ، نشطتها م جمال التعاون التقينأل ةوونعنصر من العناصر املاجلنوب هو 

قدمت منممات أخرى تقـديرات  و. ددةاحمل التمويل أرقامأو  املخصصنياملوظيني  أعداد توزيع
 .للتعاون فيما بني بلدان اجلنوب املخصصني( غة املتيرغني)تقريبية لوقت املوظيني 

 صـني صصلتنسيق، وموظيني لأو آليات /هياكل تنميمية مثئمة وأن توون هناك دون و-  70
م صلب األنشـطة   التعاون فيما بني بلدان اجلنوب مون تعميملن يوون من امل، صصصة وموارد
ملـا  م هذا الصدد، يرى امليتشون أنـه  و. قياسه يتعذر اغامض وسيمل ذل، هدفا ،فعالة بصورة
 األمـر فـإن  املسؤولية الرئيسية للدول األعضاء،  وتنييذ التعاون فيما بني بلدان اجلنوب ه كان

اآلليـات  إنشـاء  للشروع م  منممةول لمتروك هلم الختاذ خطوات لدعوة الرؤساء التنييذيني 
 .الثزمة

 .نشر أفضل املمارساتأن يومن شأن تنييذ التوصية التالية  
 

 3التوصية  
 إىلتطلي   أن سؤسسات منظومة األمم املتحيدة  ملينبغي للهيئات التشريعية   

ةليف  ُتحمددة وخمصصة  وجهات تنسيقل وآليات الرؤساء التنفيذيني إنشاء هياك
اخلاصية بةيل وكالية    املسؤسسيية  اليدعم   اتاسيتراتيجي وبوضع سياسات 

التنسيق بشنن التعاون فيما بني بلدان اجلنيوب والتعياون    كفالة، والوكاالت من
الوكاالت، من خالل إعادة توزييع امليوظفني    وفيما بنيالثالثي داخل منظماهتم 

     .الالزم هلذا الغرض، حس  االقتضاءحو على النواملوارد 
 اإلدارة-  جيم 

االجتمـاع الرفيـع    (41)منذ اعتماد خطة عمل بوينس آيرس، كليت اجلمعية العامة-  74
اللجنـة  اآلن وهـيف  )املستوى ملمالليف مجيع الدول املشاركة م برنامج األمم املتحدة ا منائيف 

إجراء اسـتعراض دوـوميف دويل   ب( ني بلدان اجلنوبالرفيعة املستوى املعنية بالتعاون فيما ب
دعيت . شامل للتعاون التقين والتعاون فيما بني بلدان اجلنوب م إطار منمومة األمم املتحدة

منممات جهاز األمم املتحدة ا منائيف، مبا م ذل، اللجان االقتصادية ا قليمية، إىل املشاركة 
 .اللجنة الرفيعة املستوى بنشاط م عمل

 :والية اللجنة الرفيعة املستوى ما يليفوتشمل - 70

__________ 

 .00/004 العامةقرار اجلمعية  (41)



 A/66/717 

 

38 12-24712 

 

 تنييذ خطة عمل بوينس آيرس داخل منمومة األمم املتحدة؛ استعراض •
 ؛فيما بني بلدان اجلنوب اجلهود الرامية إىل تعزيز التعاون التقين مواصلة كيالة •
مـا بـني   في تطوير التعاون الـتقين  ملواصلةبتورة امل والنهجديدة اجلسياسات الدعم  •

 ؛اجلنوب بلدان
 ؛توفر املوارد املالية واستخدامها على حنو فعالمدى  م نمرال •
 .تنسيق األنشطة التروجيية والتنييذية م جهاز األمم املتحدة ا منائيف كيالة •
ـ وينص -  76 املنقحـة   ا، بصـييته هاجدول أعمال اللجنة الرفيعة املستوى وأساليب عمل
، على إجراء مناقشة عامة بشأن استعراض التقدم احملرز 0222 عام دورهتا احلادية عشرة م م

تقـوم   كما. قررات اللجنةمم تنييذ خطة عمل بوينس آيرس، وتقرير االجتاهات اجلديدة، و
فيمـا بـني   تنييذ املبادئ التوجيهية للتعاون التقين  عنربنامج ا منائيف الض تقرير مدير استعربا

لربنامج ا منائيف م دعم التعاون فيما بني للتنميمية وا دارية واملالية والترتيبات ا ،بلدان اجلنوب
 .عيةيضاذل، اختيار القضايا املطرودة للمناقشة املو إىلمؤخرا وأضيو . بلدان اجلنوب

علـى أسـاس    اجتماعـا  06، اجتمعت اللجنة الرفيعة املستوى 0281منذ عام و-  77
توجيـه   كانت هتدف إىل، 0117إىل  0272 م اليترة منقررا م 20سنتني، واختذ  كل

الرئيسية عامل املتشمل و. التعاون فيما بني بلدان اجلنوبميدان عمل منمومة األمم املتحدة م 
ي أيدتـه اجلمعيـة   ذ، ال(TCDC/9/3)اللجنة الرفيعة املستوى تقرير االجتاهات اجلديدة  لعمل

م عـام   اليت اعتمـدت ، (TCDC/13/3)، واملبادئ التوجيهية املنقحة 0220العامة م عام 
 .، وإنشاء صناديق استئمانية لتوفة متويل إضام للتعاون فيما بني بلدان اجلنوب0110

جدول أعمال اللجنـة   شواغل بشأنأيةت أيناء املقابثت فقد تقدم،  وبيض النمر عما-  78
الـيت أيـةت    سائلاملومشلت . ودضور اجتماعاهتا وتووينها هاالرفيعة املستوى وأساليب عمل

لتعامل مع القضايا الينية واملناقشات م اجتماعات وانعدام خربة بعض املشاركني االديناميات  م
عامة، وعـدم  اللسات اجلهذه املسائل م  تناولطريقة وعية املدرجة على جدول األعمال، يضااملو

 .عة املستوىبني دورات اللجنة الرفي فيماواملتابعة  ،ملموسة منجزة وجود صرجات
النسبة  الرفيعة املستوى أناللجنة استعراض سجثت عدد صتار من اجتماعات وأكد -  72

ـ  السلطات الوطنيـة  واملئوية للمشاركني من وكاالت التعاون التقين،  أو التخطيط املعنيـة ب
( يـة مبا م ذل، اللجان االقتصادية ا قليم)االقتصاد أو التنمية، وعدد منممات األمم املتحدة 

ـ خب ميون أن تالري النقا  والنتائج يتاألمم املتحدة، ال األخرى من خار نممات وامل ، ارباهت
نـةويب   ماملعقود حىت املؤمتر الرفيع املستوى ف. على مر السنني كانا يتراجعان م واقع األمر

 ةنمـر  إىل ذلـ، إشـارة  ميون أن يوون و. من املشاركة كالةاذب تجي مل 0112م عام 
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أهداف ونتـائج ملموسـة،    تسير عنأن مداوالت اللجنة ال  املصلحة الذين يرونأصحاب 
 .اللجنة الرفيعة املستوى هيولةاحلاجة إىل إعادة  تنشأ ومن هنا
 0الشول 

 الرفيعة املستوىاللجنة املشاركة يف اجتماعات   
 

عدد املنممات مـن  
 املتحدة األممخار  

عدد مؤسسـات األمـم   
ليمية املتحدة واللجان ا ق

 التابعة هلا

النسبة املئوية للمشـاركني مـن   
ــتقين   ــاون ال ــاالت التع وك

 **والسلطات الوطنية املتصلة هبا
عدد الدول األعضاء 

 احلاضرة

اجتماع اللجنة 
الرفيعة املستوى 

 (السنة)
     2 00/0 07 21 0227 

01 08/0 06 76 0110 

6 00/0 04 20 0110 

 *0112 20 غة متاح صير/4 8

 0101 84 غة متاح صير/0 0

 :مثدمات
 .املؤمتر الرفيع املستوى  * 
بلد وادد على األقل مـن إدـدى   /ُدسبت النسبة املئوية من قوائم املشاركة، ديالما دضر وفد  ** 

 .السلطات الوطنية املعنية بالتعاون أو التخطيط أو االقتصاد أو التنمية
لـى  بنـاء ع عمل اللجنة الرفيعة املسـتوى،   امليتشون أنه ينبييف إعادة تنشيطيرى و-  81

وإجـراءات   اوتواتر اجتماعاهت هاوأساليب عمل اهتادضور اجتماعواحلايل  ااستعراض تووينه
األمم املتحـدة  منمومة ، لتوون أكالر مشوال جلميع اجلهات الياعلة الرئيسية م هاتقدمي تقارير

 وإنشـاء أفرقـة عاملـة    ؛طاع اخلاصواألوساط األكادميية واجملتمع املدين والق اتواحلووم
اهليئات  ونيسني تنسيق عملها مع ؛منتممة ا بصورةاجتماعاهت تعقد دائمةعية أو قطاعية يضامو

 .التعاون فيما بني بلدان اجلنوبتتناول احلوومية الدولية األخرى اليت 
، تعـديل اسـم   (0114) 08/001، م قرارها قد أيدت رغم أن اجلمعية العامةو-  80
اللجنة الرفيعة املستوى املعنية إىل  الناميةبلدان الفيما بني  لتعاون التقينللجنة الرفيعة املستوى ال

م املمارسة و. تهانطاق أنشطاللجنة وال نقح والية ت فإهنا مل، بالتعاون فيما بني بلدان اجلنوب
 لتعاون الـتقين من ا اأوسع كالة هونطاق التعاون فيما بني بلدان اجلنوب  وديث أنالعملية، 
التعاون فيمـا بـني    لتناولهناك اجتاه م منمومة األمم املتحدة فإن ، الناميةبلدان الفيما بني 

 .بلدان اجلنوب م العديد من احملافل، مبا م ذل، املؤمترات الرئيسية لألمم املتحدة
فيما بـني   لتعاونل دارة احلوومية الدولية ايرى امليتشون م هذا الصدد أن نيسني و-  80

األمم املتحـدة  ف. قتصر على اللجنة الرفيعة املستوى وتعزيز فعاليتهاي جيب أالبلدان اجلنوب 
اجمللس االقتصادي واالجتمـاعيف واجلمعيـة   ينمر و ة؛منتمم بصورةتتعامل مع هذه القضية 
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طة ألنشلا مأعماهل جدويل م إطاركل سنتني،  مرةلتعاون فيما بني بلدان اجلنوب م االعامة 
 م سياق االستعراض( اآلن كل أربع سنوات)كل يثث سنوات والتنييذية من أجل التنمية، 

اجلزء الرفيـع املسـتوى   كما نمر . أربع سنوات/الشامل للسياسات الذي جيرى كل يثث
م سـياق  ، 0101و 0118 يفللمجلس االقتصادي واالجتماعيف م هذه املسألة م عـام 

اهليئات التشريعية وتتناول املسألة أيضا . كل سنتني اليت تعقديف دورات منتدى التعاون ا منائ
 .األخرى ملنممات األمم املتحدة، مبا م ذل، اللجان االقتصادية ا قليمية

لـيس مشـولة    التعاون فيما بـني بلـدان اجلنـوب    املنتديات اليت تتناولتعدد و-  80
قا  دول التعاون فيما بني بلدان الن ويالريلب وجهات نمر صتلية، جيذاته، ألنه قد  دد م

التشتت وانعدام االتساق م السياسات والنهج، فإنه لن يسهم م إذا تسبب  غة أنه. اجلنوب
لـدعم   االسـتراتيجية تعزيز التنسيق واالتساق، أو تطوير السياسـات  أو م زيادة التركيز، 

 .منائيفالتعاون فيما بني بلدان اجلنوب من جانب جهاز األمم املتحدة ا 
احلوومية الدوليـة لتحقيـق التماسـ،     اتيئاهلاللجنة الرفيعة املستوى هيف أنسب و-  84

ويتمالـل  . وييقة نـةويب اخلتاميـة  ووالتنسيق وا شراف على تنييذ خطة عمل بوينس آيرس 
الـيت  وهـيف  احلـايل،   هاللجنة الرفيعة املستوى وهيولاما إذا كانت والية فيالسؤال املطروح 
 انذا التعاون، يتناسـب هبإلشراف على تنييذ خطة عمل بوينس آيرس فيما يتعلق لأنشئت أصث 
م إطار التعاون فيما بني بلدان اجلديدة اليت تدخل جمموعة واسعة من املسائل أي مع متطلبات 

لتقـارير  لوينبيـيف  . خطة عمل بوينس آيرس مما كان متصورا م األصل وتتجاوز اجلنوب، 
تركيـز عملـها    على زيادةاللجنة الرفيعة املستوى  أن تساعدوالقطاعية  ةاملواضيعيواملناقشات 

منممات األمم املتحـدة األخـرى، مالـل     تعاجلهاوجدول أعماهلا عند النمر م قضايا حمددة 
إدارة  مـن خـثل  التجارة واالستالمار والتمويـل   تالتعاون فيما بني بلدان اجلنوب م جماال

 م جمـاالت  التعاون فيما بني بلـدان اجلنـوب  و ؛واألونوتادة واالجتماعيالشؤون االقتصادية 
التعاون فيمـا  ومن خثل اللجان االقتصادية ا قليمية واألونوتاد؛  نيالتعاون والتوامل ا قليمي

ربنامج ا منائيف واجلمعيـة  ال من خثلاألهداف ا منائية لألليية فيما يتعلق ب بني بلدان اجلنوب
ربنـامج  الاحلوم الدميقراطيف من خـثل  فيما يتعلق ب بني بلدان اجلنوب التعاون فيماوالعامة؛ 
البلدان منوا مـن خـثل موتـب    أقل م أفريقيا و التعاون فيما بني بلدان اجلنوبوا منائيف؛ 

م جمال الزراعـة   التعاون فيما بني بلدان اجلنوبوأفريقيا واألونوتاد؛ ب املعيناملستشار اخلاص 
م ميـدان   التعاون فيما بني بلدان اجلنـوب ووبرنامج األغذية العامليف؛  اوالي خثلواليذاء من 

نقـص   يةوساملعين ب منممة الصحة العاملية وبرنامج األمم املتحدة املشتركمن خثل الصحة 
مـن خـثل   م جمال التعليم والالقافة  التعاون فيما بني بلدان اجلنوبوا يدز؛ /املناعة البشري

 .اليونسوو، وغةها
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التعاون فيما بيني بليدان    ه ينبغي إعادة التفةري يف إدارةأن إىلاملفتشون وخيلص -  80
أسالي  عمل اللجنية الرفيعية املسيتوى     استعراضينبغي و. اجلنوب بغية تعزيز فعاليته

 ات ما بنيفتريف العمل  لدفعاخلرباء، للمضي  يشارك فيهامواضيعية،  أفرقةأجل إنشاء  من
 املسؤسسيات وميةن تعزيز هذا النهج من خالل مشاركة . سنتنيكل يت تعقد الدورات ال

ذات الصيلة، فضيال    املواضييع ذات الصلة يف منظومة األمم املتحدة اليت تتعامل مع 
 ،الوطنية، واألوساط األكادميية، واجملتميع امليدين   اجلهات الفاعلة ومراكز التنسيق عن

اخلربة إلثراء  يةعال ودرجةر خمتلفة وجهات نظجيل   أنمن شننه وهو ما والقطاع اخلاص، 
التعاون فيميا بيني بليدان    املتعلقة باإلجراءات ميضي قدما بوالعامة قرارات السياسات 

 .التعاون الثالثيواجلنوب 
واضح للمسؤوليات علـى املسـتوى   اللتحديد لداجة  فإن مثةوعثوة على ذل،، -  86

مستوى صناديق األمم املتحدة وبراجمهـا   احلووميف الدويل، سواء م مقر األمم املتحدة وعلى
هنج منمم وعمليف لدعم التعاون  لويالة اتباعووكاالهتا املتخصصة، فضث عن نيسني التنسيق 

عادة التيوة سيوون هلا تـأية  هذه العملية  من الواضح أن مالل و. فيما بني بلدان اجلنوب
 .هاوهيول تهايوالوالوددة اخلاصة للتعاون بني بلدان اجلنوب  على متويل

 .ةيعاليال أن يزيد منومن شأن تنييذ التوصية التالية  
 

 4التوصية  
ينبغي للجنة الرفيعة املستوى املعنية بالتعاون فيما بيني بليدان اجلنيوب     
طل  إىل األمني العام أن يقدم إىل اجلمعية العامة، يف موعد ال يتجاوز هناية عام ت أن

لتعاون فيما بني بلدان اجلنوب لاحلايل  اإلدارةل الستعراض هية ًا، اقتراح1121
كفاءة وفعاليية   مبا يةفل زيادةاألمم املتحدة،  داخل ه بنعمال السةرتاريةدعمو

بيني مجييع   فيميا  ، وحتديد املسسؤوليات والتفاعيل  عمل اللجنة الرفيعة املستوى
 :أن يتناول ما يليقتراح لالوينبغي . بصورة أفضل أصحاب املصلحة

مشاركة وكاالت التعاون التقين والسلطات الوطنية  حلاجة إىل زيادةا (أ) 
 ؛ذات الصلة يف عمل اللجنة الرفيعة املستوىوجهات التنسيق 

تها واختاذ إجيراءات  مناقشوضع جداول أعمال مواضيعية واحلاجة إىل  (ب) 
ت السيلطا  مواضيعية دائمة تتنلف من أفرقة، استنادا إىل عمل بصورة منتظمة بشنهنا

 ؛الوطنية واألوساط األكادميية واجملتمع املدين والقطاع اخلاص، حس  االقتضاء
عية والقطاعية يضانظر مسؤسسات منظومة األمم املتحدة يف التقارير املو (ج) 

     .الصلة ذات
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 بني بلدان اجلنوبفيما الوحدة اخلاصة للتعاون - دال  
 الوالية  

الوددة اخلاصة للتعاون  تضطلع بوينس آيرس أنخطة عمل  ت، اقترد0278م عام -  87
 :تنييذ املهام التاليةم ساعدة مدير برنامج األمم املتحدة ا منائيف مببني بلدان اجلنوب فيما 

مساعدة احلوومات، بناء على طلبها، بالتعاون مع اجملموعات األخـرى وهيئـات    • 
 امج وأنشطة التعاون التقينربب م االضطثع ،األمم املتحدة ا منائيف جهازومنممات 
 ؛الناميةبلدان الفيما بني 

ملنيذة واللجـان االقتصـادية ا قليميـة،    االقيام، بالتعاون مع الوكاالت املشاركة  • 
بلـدان  الفيما بـني   التعاون التقينلتشجيع أفوار ومياهيم وأساليب جديدة  بتطوير
ها للموافقة عليها من قبـل  الدراسات والتحليثت، وتقدمي جراء ترتيب ال، والنامية
 التشريعية؛ اهليئات

برنـامج األمـم   اليت ينهض هبا  الناميةبلدان الفيما بني  تنسيق أنشطة التعاون التقين • 
 املتحدة ا منائيف مع املنممات املشاركة واللجان االقتصادية ا قليمية؛

 INRESاملعلومات إىل مصادر  ا دالةخدمات توسيع نطاق االستخدام اليعال لنمام  • 
 ربطهمع ( WIDE اآلن واسعة شبوة املعلومات من أجل التنمية يسمى ي أصبحذال)
 قليمية؛ا وطنية وجهات التنسيق الأو /علومات واملنمم ب

وغة احلوومية لتوليد الدعم املايل  الدولية تشجيع االتصاالت مع املنممات احلوومية • 
  فيما بني البلدان النامية؛لتعاون التقينمن أشوال الدعم لوغةه 

 ؛(اللجنة الرفيعة املستوى)لترتيبات احلوومية الدولية للمتابعة ل اتدمتقدمي اخل • 
، وفقا لقـرارات  هوإجراءات هربنامج ا منائيف وقواعدالإعداد تعديثت على سياسات  • 

ـ   بييةربنامج ا منائيف، للاجلمعية العامة واجمللس التنييذي ومقررات   اتدرنيسـني ق
ا منائيف  املتحدة األممجهاز التعاون التقين فيما بني البلدان النامية ومساعدة كيانات 

 ، بناء على طلبها، م هذا الصدد؛األخرى
إعداد تقارير مردلية عن تنييذ ب، م املنمومةاألخرى  املؤسساتبالتشاور مع القيام،  • 

تنمر كيف  فيها، تقدم درازللتعجيل بإخطة عمل بوينس آيرس، مبا م ذل، توصيات 
 .(42)فيها اللجنة الرفيعة املستوى

وتنسيق التعاون التقين  ورصدتعزيز بالوددة اخلاصة أيضا ت لي، ُك0227م عام و-  88
التنسـيق   جهـة ، بوصيها 0110وم عام ؛ (43)على نطاق املنمومة فيما بني البلدان النامية

__________ 

 .04خطة عمل بوينس آيرس لتشجيع وتنييذ التعاون التقين فيما بني البلدان النامية، التوصية  (42)
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أكدت وييقة نةويب اخلتاميـة  و .(44)مم املتحدةلتعاون فيما بني بلدان اجلنوب م منمومة األل
ق لتشـجيع  ينسكجهة تربنامج ا منائيف، والويان مستقل داخل كوالية الوددة اخلاصة جمددا 

من أجل التنمية على الصعيد العامليف  الالثييفوتسهيل التعاون فيما بني بلدان اجلنوب والتعاون 
 .(45)منمومة األمم املتحدةعلى نطاق و

شمل تعزيز طرائق التعـاون الـتقين   تتوسعت مهام الوددة اخلاصة ل ،رور الوقتمبو-  82
م األنشـطة التنييذيـة    فيما بني البلدان الناميةالتعاون االقتصادي و بني البلدان النامية فيما

توييق والتعاون الالثييف؛  وتشجيع ؛ونيديد وتعزيز دور البلدان احملورية ؛ملنمومة األمم املتحدة
فيما بني البلـدان  لتعاون التقين ل االستراتيجيةنشطة األدعم وتبادل املعارف؛ وصياغة وتيسة 
مـن أجـل    وتوسيع شبوة املعلومات ؛اليت تعود باليائدة على عدد كبة من البلدان النامية
 األكادميية العاملية للتنمية فيما بني بلدان اجلنـوب  وإنشاءمتعدد األبعاد،  انمام لتصبح التنمية
GSSD النمام العامليف لتبادل األصول والتونولوجيا فيما بني بلـدان اجلنـوب  و SS-GATE ؛

تمويـل  للونيديد آليات جديدة  ؛صياغة شراكات جديدة مع اجملتمع املدين والقطاع اخلاصو
وتعبئة املوارد وإدارة صندوق بةيز غةيرو االستئماين، وصندوق األمم املتحدة االسـتئماين  

رفق جمموعة بلدان اهلند والربازيـل  مل بلدان اجلنوب، والصندوق االستئماين فيما بني للتعاون
لربنـامج  ل والعمل كجهة تنسـيق  ؛IBSA وجنوب أفريقيا للتخييو من ددة اليقر واجلوع

التعاون فيمـا بـني بلـدان    الدعم بشأن مسائل  قدميوالصني، وت 77ل اجمموعة مع ا منائيف 
، وتنمـيم  77ل اليت تعقدها جمموعـة ا  سية ومؤمترات القمةومتابعة املؤمترات الرئي اجلنوب

بيوم األمـم   اسنوي ألكادميية العاملية للتنمية فيما بني بلدان اجلنوب واالدتياللمعرض سنوي 
 .مهام أخرىاملتحدة من أجل التعاون فيما بني بلدان اجلنوب، من بني 

 طار التعاون الرابع للتعاون فيمـا تنميم كل هذه املهام م إ جيري هالدظ امليتشون أنو-  21
ي وافـق عليـه اجمللـس التنييـذي للربنـامج      ذ، ال(0100-0112)بني بلدان اجلنوب 

وضـع  دول جماالت التركيـز الالثيـة املتعلقـة ب    (46)للسوان املتحدة األمم صندوق/ا منائيف
أجل زيـادة  االبتوار من تطوير و ؛وإدارة املعرفة ؛الدعوةوأنشطة والبحوث  ات العامةسياسال

 يتـوىل من املقـرر أن   ديث ،تقييم تصميم وتنييذ هذا ا طاربالن وامليتش ومل يتناول. التأية
الدظ امليتشون فقد ومع ذل،، . 0100ربنامج ا منائيف م عام التابع للتقييمه موتب التقييم 

ديث كانت تتركـز  بني جماالت التركيز الالثية م ا طار، كان متياوتا توزيع املوارد املالية  أن
__________ 

، الذي أيدتـه اجلمعيـة العامـة    01/0املستوى املعنية بالتعاون فيما بني بلدان اجلنوب  الرفيعةاللجنة مقرر  (43)
 (.0227) 00/010قرارها  م

 .00، اليقرة 06/010 العامةقرار اجلمعية  (44)

 (.ط)و( ز)00، اليقرة اخلتاميةوييقة نةويب  (45)

(46) DP/CF/SSC/4/Rev.1. 
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 وضع السياسات والبحوث وأنشطة الدعوة: 0جمال التركيز 
 دشد املعارف من أجل التعلم املتبادل: 0جمال التركيز 
 االبتوار من أجل زيادة التأية: 0جمال التركيز 

00 ٪ 

40 ٪ 

07 ٪ 

 وضع السياسات والبحوث وأنشطة الدعوة: 0جمال التركيز 
 دشد املعارف من أجل التعلم املتبادل: 0جمال التركيز 
 االبتوار من أجل زيادة التأية: 0جمال التركيز 

01 ٪ 

00 ٪ 

00 ٪ 

يتعلـق   وينطبق الشيفء نيسه فيما. على اجملاالت املتعلقة باملعارف وإدارة الربامجبدرجة أكرب 
وامل بالتوزيع املوظيني دسب اهليول التنميميف  أنه ال ميون حماذاةرغم )باملوارد من املوظيني 

م ا دارة التنييذيـة   نواملوظيديث يعمل جماالت التركيز الالثية م ا طار االستراتيجيف،  مع
 (.أدناه 6 انمر الشول( )دةــالعديد من القضايا وفقا  دارة الود ماملواتب ا قليمية و

 0الشول 
 حس  جمال التركيز الوحدة اخلاصة للتعاون بني بلدان اجلنوبموارد 

 
 
 
 
 
 
 
  

 .نوبالتعاون الرابع للتعاون بني بلدان اجل إطار ،DP/CF/SSC/4/Rev.1: املصدر

 0الشول 
 الوحدة اخلاصة للتعاون بني بلدان اجلنوباملوارد من املوظفني يف 

 
 املواتب ا قليمية الشراكات واملوارد املعارف وإدارة الربامج  العامة تالسياسا ا دارة التنييذية 0101

 7 0 6 0 0 املوظيون
 

 .0101 نوفمرب/ينالالا تشرين، الوددة اخلاصة للتعاون بني بلدان اجلنوب: املصدر

  
البحـوث  و العامـة  ، وضع السياسات0املوارد م جمال التركيز  زيادة تركيزمع و-  20

توجيهيـة  ال هاومبادئ الوددةتطوير استراتيجيات فإن من املمون التعجيل بالدعوة، وأنشطة 
لمساعدة أطر عمل األمم املتحدة لم م الربامج و فعثلتعاون فيما بني بلدان اجلنوب تعميم ال

. األهداف ا منائية لأللييـة اليت تستند إىل م استراتيجيات التنمية الوطنية  وإدماجها، ا منائية
اخلـدمات  تقدمي نيسني فضث عن ، وجهات التنسيقميون نيسني التنسيق بني املنممات كما 
 .اللجنة الرفيعة املستوى أكالر ديناميويةجلعل 
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لتعاون فيما بني ة لن أن الوددة اخلاصوة، وجد امليتشعلى مستوى اهليئات التشريعيو-  20
سـتجيب  تأوال، أن عليهـا،  جيـب  إذ : جهـات يثث عن قل ختدم ما ال يبلدان اجلنوب 

تعمـيم  مع مراعاة  قترانربنامج ا منائيف وجملسه التنييذي، باالالعليها  اليت ييرضهالمتطلبات ل
ويانيا،  ؛على الصعيدين القطري وا قليميف مجالربنام أنشطة  ني بلدان اجلنوبب التعاون فيما

 اجتماعات اللجنة تقدمي اخلدمات وعقدفيما يتعلق بأمانة للجنة الرفيعة املستوى ك تعمل افإهن
لتعاون بني بلدان اجلنوب م إطار منمومـة األمـم   وكجهة تنسيق ل هلا، لدعم اليينوتقدمي ا

ية العامة واجمللس االقتصـادي واالجتمـاعيف،   عن اجلمع املنبالقةنب املتطلبات ااملتحدة، إىل ج
املـدخثت   استنادا إىلبني بلدان اجلنوب فيما م مسألة التعاون  اللذان ينمرا من دني آلخر

أمانة وتعمل كوالصني،  77ل هنا تقدم الدعم جملموعة افإويالالا،  اخلاصة؛ وددةالاليت تقدمها 
 .ان اجلنوبالتعاون فيما بني بلد مسائلم  للمجموعةفعلية 
مجيع املهـام   على معاجلةقدرة الوددة اخلاصة اختبارا ل ةاملوسع وتشول هذه الوالية-  20

متاما  ال يتماشىمتويل الوددة اخلاصة  إن، فالتحديدعلى وجه و. مرضية املسندة إليها بصورة
 .(47)مع املطالب املتزايدة امللقاة على عاتقها

املوسعة واالرتقاء مبوانة  واليةال موارد إضافية لدعم ما مل يتم توفةوتدبة عمليف، وك-  24
ميالك  ينبغي النظر يف إعادة ترتي  أولويات املهام احلالية وإعادة تنظيم  :الوددة اخلاصة

دعم إضيايف،  توفري وينبغي السعي إىل . موظفي الوحدة اخلاصة للتعاون بني بلدان اجلنوب
ة اخلاصية ومةاتي  األميم املتحيدة     على أسا  تقسيم واضح للمسسؤوليات بني الوحد

النسيبية   واملزاييا  يية، األخرى، مع األخذ يف االعتبار قاعدة املعرفة الفنية، والقدرة البحث
واملوارد  اتهاراملمزيج بدرجة كبرية اليت تفوق  املسائلخرى فيما يتعلق هبذه األللمنظمات 

تيادة مما يتوفر م إدارة الشـؤون  االسعلى سبيل املالال، إذ ميون، . املتاحة يف الوحدة اخلاصة
م جمـاالت التجـارة    فنيـة  خـربة من األونوتاد وم  االقتصادية واالجتماعية باألمانة العامة

دمات لتوفة املدخثت الينية تطوير اخللتونولوجيا واالستالمار وواالتوامل ا قليميف والتمويل و
واجلمعيـة العامـة بشـأن     ،الجتماعيفم عمل اللجنة الرفيعة املستوى، واجمللس االقتصادي وا

األخـرى  مؤسسات منمومة األمم املتحدة  علىأيضا  وينطبق ذل،. التعاون بني بلدان اجلنوب
، (الصـحة )ومنممة الصحة العاملية  ،(التنمية الصناعية)اليونيدو : ددجمال اختصاصه احملم كل 

ومـن  . ، وهلـم جـرا  (البيئـة ) ةللبيئ املتحدة األمموبرنامج ، (العمل)ومنممة العمل الدولية 
وإدارة الشـؤون االقتصـادية    أوضح للعمل بني الودـدة اخلاصـة   تقسيم املستحسن وجود

وينبيـيف  . وضع السياسات وتبادل املعارفب املتعلقةث ويتعلق بالبح فيما واالجتماعية، وخباصة
ضـمان  /وقـو األمم املتحدة، و م كيانات أخرىإىل النمر م نقل بعض املشاريع التنييذية 

لودـدة اخلاصـة   لينبييف و. بعض املشاريع التنييذيةلن امليزانية عالتمويل من التربعات اخلارجة 
توفة الدعم لوضع السياسات وتقاسـم  هو ، وما يوون أفضلكالتركيز على ما ميون أن تيعله 

__________ 

 .00، اليقرة 60/018نيس املرجع السابق؛ وقرار اجلمعية العامة  (47)
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يـة  وتلبلهيئات احلووميـة الدوليـة،   ل اتدمتوفة اخلالدعوة، والتنسيق، ووأنشطة املعارف، 
مـوارد   تـوفرت إذا  إالتنييذ مشاريع ب االضطثعينبييف ال و. اتالقدرب االدتياجات املتعلقة

 . امليزانية من خار  إضافية
 .نشر أفضل املمارساتأن يالوياءة و أن يزيد منومن شأن تنييذ التوصية التالية  
 

  2التوصية 
بلدان اجلنوب القييام   ينبغي للجنة الرفيعة املستوى املعنية بالتعاون فيما بني  

 :مبا يلي
الوحدة اخلاصة للتعاون بني بلدان اجلنوب مواصلة تنفيذ واليتها  إىلأن تطل   (أ) 

مبوج  خطة عمل بوينس آير ، واالجتاهات  إليهاواالضطالع باملسسؤوليات املسندة 
ز على دعيم  اجلديدة للتعاون التقين بني البلدان النامية، ووثيقة نريويب اخلتامية، بالتركي

الدعوة على الصعيد العاملي وعلى مستوى منظومة األميم   وأنشطةالسياسات العامة 
املتحدة؛ والتنسيق وتيسري التعاون املشترك بني الوكاالت؛ وحتفيز آلييات االبتةيار؛   

اجلميع وحشد املوارد من كيل اجلهيات العامية     أماموتشجيع الشراكات املفتوحة 
تعددة الوكاالت لتنفيذ وثيقة نريويب اخلتامية؛ ودعم تبادل واخلاصة لدعم املبادرات امل

يف ذلك عين طرييق مراكيز     املعرفة وبناء الشبةات وتبادل أفضل املمارسات، مبا
االمتياز اجلديدة والقائمة، والوحدة اخلاصة للتعاون فيما بني بلدان اجلنوب، وبيرامج  

اخلاصة استعراض حمفظة أنشطتها وحتقيقا لذلك، ينبغي للوحدة . منظومة األمم املتحدة
احلالية ومالك موظفيها احلايل بغية حتديد أولويات األنشيطة ميع ضيمان حتدييد     

 ؛أفضل املسسؤوليات مع سائر كيانات األمم املتحدة بشةل
دعم  إىلتدعو مجيع املسؤسسات ذات الصلة يف منظومة األمم املتحدة  أن (ب) 

لدان اجلنوب، واالستفادة من اخليدمات  عمل الوحدة اخلاصة للتعاون فيما بني ب
   .اليت توفرها

 واردامل  
يستمر متويـل  أن ب( 04التوصية م )منذ اعتماد خطة عمل بوينس آيرس، اليت أوصت -  20

ربنـامج األمـم املتحـدة    ليزانية ا دارية امللتعاون فيما بني بلدان اجلنوب من ل الوددة اخلاصة
وقـرارات اللجنـة الرفيعـة    مقررات  من عديدلل امتورر اوضوعمتويل الوددة م كانا منائيف، 
األمـني   اليت دعـت ، (49)، مبا م ذل، وييقة نةويب اخلتامية األخةة(48)اجلمعية العامةواملستوى 

__________ 

 64/000؛ و60/012؛ و60/018؛ و61/000؛ و08/001؛ و00/020قرارات اجلمعيـة العامـة    (48)
 (.اخلتاميةوييقة نةويب )

 (.ط)و( ح)01اليقرة  (49)
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ربنامج ا منائيف لتوفة املوارد الوافية لتعزيز قدرة الوددة اخلاصـة علـى تنييـذ    الالعام ومدير 
 .ووظائيها واليتها مع التوسع م تواكبيمتويل الوددة اخلاصة مل فإن ، األمر م واقعو. واليتها
الـيت عقـدت م عـام     العاشـرة  ااستجابة لطلب اللجنة الرفيعة املستوى م دورهتو-  26

ـ  جمموعم املائة من  1.0ختصيص  (50)، قرر اجمللس التنييذي للربنامج ا منائيف0227 وارد امل
ات دوالر مـن مليون دوالر  00 بلغقدر مبُت)ا بني بلدان اجلنوب لتعاون فيمل هلرباجم( األساسية)

مل يتم ؛ وهو التزام (فيما بني البلدان النامية طار التعاون األول للتعاون التقين  الواليات املتحدة
تطـور   أنه مـع  0117ربنامج ا منائيف عام الذي أجراه التقييم الوجد و. ما يبدوالوفاء به في

يتوفر هلـا مـن    مباد صعوبة م إدارة مجيع أنشطتها ، أصبحت جتة اخلاصةوتوسع والية الودد
عام الذي قطعه على نيسه م ربنامج ا منائيف النمر م االلتزام يعيد البأن  ى التقييمموارد، وأوص

م و. لتعاون فيما بني بلـدان اجلنـوب  ل هم املائة من جمموع موارد براجم 1.0بتوفة  0227
 بتخصـيص  لتزام األصـليف االمت تيية  ه قدعلى مشروع التقرير، أشارت إىل أناألمانة  تعليقات
ديـث أن  امليزانية للتعاون فيما بني بلدان اجلنوب إىل مبلغ يابـت سـنويا،   من م املائة  1.0

م املائة على التعاون فيما بني بلدان اجلنوب م مجيع  1.0أكالر من  كان ينيقربنامج ا منائيف ال
 .(51)ةأحناء املنمم

بني موارد الوددة اخلاصة للتعاون بني بلـدان اجلنـوب    أن التباينن ووجد امليتشو-  27
ربنامج ا منـائيف  ة التقييم مسامهالصادرة عن توصية لل واتباعا. معاجلة وافية تها مل ُيعاجلووالي
مليـون دوالر لـربامج    00.0 الربنامج ا منائيف ، خصصالتعاون فيما بني بلدان اجلنوبم 

مليـون دوالر   4.0 مببلغقدر ُت) 0100-0112 اليترة م التعاون فيما بني بلدان اجلنوب
مليون دوالر م عـام   4.0 قرابةمت ختييض هذا املبلغ م وقت الدق إىل  غة أنه(. السنة م

مليـون   0 011)م املائة من امليزانية األساسية للربنامج ا منـائيف   1.07، أي حنو 0101
مسية، ال، من ديث القيمة اتتناظر هذه املوارد كانت، 0101حبلول هناية عام و. (52)(دوالر

 لتعـاون لعندما متت املوافقة على أول إطار  ،0227تقريبا م عام  املخصصاملبلغ مع نيس 
 (.أدناه 4انمر الشول )ميالل اخنياضا من ديث القيمة احلقيقية  اممبني بلدان اجلنوب،  فيما

__________ 

(51) DP/1995/32 ؛ و20/00اجمللس التنييذي  ومقرر؛DP/CF/TCDC/1   ؛ 27/01؛ ومقرر اجمللـس التنييـذي
 .DP/1998/2و

اللجنة الرفيعة املستوى املعنية بالتعاون تعليقات الوددة اخلاصة للتعاون بني بلدان اجلنوب على اجتماع موتب  (51)
 .0100مارس /آذار 01نيويورك م فيما بني بلدان اجلنوب ووددة التيتي  املشتركة م 

عن احلالة املالية واملتعلقـة بامليزانيـة    املعين بالتنسيق املتحدة األممانمر تقرير جملس الرؤساء التنييذيني ملنمومة  (52)
 .0، اجلدول (A/65/187)األمم املتحدة  منمومةمؤسسات  م
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 4الشول 
 لوحدة اخلاصة للتعاون بني بلدان اجلنوبساسية وغري األساسية لاملوارد األ

 (مبثيني دوالرات الواليات املتحدة)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 00(: 0111-0227)إطـار التعـاون األول   : املوارد األساسية بناء على املتوسط السـنوي  :املصدر
ــون  ــن  دوالرملي ــاتات دوالرم ــدة الوالي ــرة DP/CF/TCDC/1) املتح ، (07، اليق

 7.7(: 0110-0110)؛ إطـار التعـــاون الالـاين    (DP/CF/TCDC/1/extension 1)و
 م ذلـ،  مبـا ؛ أما األرقام األخرى، (04، اليقرة DP/CF/TCDC/2/extension)مليون دوالر 

 .الوددة اخلاصة للتعاون بني بلدان اجلنوباملوارد غة األساسية، فمستمدة من 

ربنامج ا منـائيف  الأن االخنياض م املوارد األساسية مليزانية ويبني الرسم البياين أيضا -  28
هود تعبئة املـوارد الـيت   جل نتيجةكان يرافقه بصية عامة زيادة م مسامهات اجلهات املاحنة، 

غـة  )عن امليزانيـة  م املائة من املوارد اخلارجة  01 غة أن قرابة. قامت هبا الوددة اخلاصة
رفق جمموعة بلدان اهلند والربازيـل  ملإطار الصندوق االستئماين  كانت مرصودة م( األساسية

غةيـرو االسـتئماين    -بةيـز  وصندوق وجنوب أفريقيا للتخييو من ددة اليقر واجلوع 
، حلساب التعاون االقتصادي فيما بني البلدان النامية والتعاون التقين فيما بني البلدان الناميـة 

 بإدارهتـا  الودـدة اخلاصـة   يت توتييفصعيد امليداين، الوصصصة للمشروعات املنيذة على ال
 بشـول متبـادل  تيق عليها يت تللمبادرات ال، فُترصد م املائة األخرى 01 لا أما. حسبف

فيما بـني بلـدان    للتعاون املتحدة األممم إطار صندوق  الوددة اخلاصةمع اجلهات املاحنة 
الوددة اخلاصـة،   قدمتهالمعلومات اليت وفقا لو. ومبوجب ترتيبات تقاسم التواليو اجلنوب
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 املوارد غة األساسية للوددة اخلاصة املوارد األساسية للوددة اخلاصة املوارد غة األساسية للربنامج ا منائيف  منائيفاملوارد األساسية للربنامج ا

إىل  0227مليـون دوالر م عـام    0 قرابـة من عن امليزانية اخلارجة  جمموع املوارد ازداد
 .ربنامج ا منائيفمن الساسية األسامهة املتجاوز بذل، لت، 0101مليون دوالر م عام  6.7
 همواردوتلقت ، 0110يف منذ عام م املقابل، ازدادت املوارد األساسية للربنامج ا منائو-  22

الزيـادة   غـة أن . الوددة اخلاصـة  مما تلقتهبوالة من النادية النسبية  كربغة األساسية دفعة، أ
. زيادة م املبلغ املخصص للوددة اخلاصـة  تترتب عليهالربنامج ا منائيف مل لاملوارد األساسية  م

تأية على التعاون فيما بـني   مل تترك أيا منائيف  لربنامجلوارد غة األساسية املزيادة م أن ال كما
 (.أدناه 0انمر الشول )لوددة اخلاصة لبلدان اجلنوب، نمرا لعدم ختصيص هذه املوارد 

 
 0الشول 

 اإلمنائي املتحدة األمموموارد برنامج  الوحدة اخلاصة للتعاون بني بلدان اجلنوبمقارنة بني موارد 
 (ات للربنامج ا منائيفدوالر؛ ومبئات مثيني الاصةلوددة اخلمبثيني الدوالرات ل)

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  

املعـين   املتحـدة  األممتقرير جملس الرؤساء التنييذيني ملنمومة : ا منائيف املتحدة األممموارد برنامج  :املصدر
، (A/65/187)عن احلالة املالية واملتعلقة بامليزانية م مؤسسات منمومـة األمـم املتحـدة     بالتنسيق

مشروع إطار التعـاون الرابـع   : الوددة اخلاصة للتعاون بني بلدان اجلنوب؛ موارد 0و 0اجلدوالن 
 .، املرفق(DP/CF/SSC/4/Rev.1) لتعاون فيما بني بلدان اجلنوبل
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لودظ مع ذل، أنه با ضافة إىل موارد الربامج، يتم متويل الوظـائو األساسـية   و  - 011
مليـون دوالر   0.0ربنامج ا منائيف اليت تقدر حبوايل التشييل الوددة اخلاصة من ميزانية  م

ـ  الـيت لوددة اخلاصة ل نياألساسيواملوظيني ربامج موارد البليت فقد وإمجاال، . سنويا  اميوهل
 . 0101عام  ممليون دوالر  6.6ربنامج ا منائيف إىل ال

ة الودـدة اخلاصـة   توسيع والي عهذا التمويل لتيطية العمل املطلوب موال يوييف   - 010
ـ    ف. املاضية الالثينيعلى مدى السنوات   لول من املوارد األساسـية وغـة األساسـية تق

فئة  منوظائو  0وظيية من اليئة الينية و 06 ال متول سوىاملوارد  بل أن. االدتياجات نع
انمـر  ) 0228هناك زيادة م عدد الوظائو مقارنة بعام  تكان رغم أنهالعامة،  اتاخلدم
فقط من  ةواددوظيية ويتم متويل . وظائو املنسق ا قليميف نتيجة  نشاء، (أدناه 6ل الشو

ربنـامج  من مسامهات الخرى الوظائو األمول مجيع بينما ُت؛ ةق االستئمانييدامسامهات الصن
، وهـو  0101شاغرة م هناية عام  الوظائو كانتالدظ امليتشون أن حنو ربع و. ا منائيف
 .الربامج إجنازعلى  ابيسل اتأية يتركوضع 

 
 6الشول 

 الوحدة اخلاصة للتعاون بني بلدان اجلنوبمالك موظفي 
 

 اجملموع موظيو فئة اخلدمات العامة موظيو اليئة الينية املديرون   

0228 0 7 7 27 

0101 4 00 0 12 
  
عاما مـن بنـاء    01ا منائيف،  املتحدة األممبرنامج : 0228بيانات عام  :املصدر 

، الصـيحتان  0228-0278شراكات فيما بـني بلـدان اجلنـوب،    ال
الوددة اخلاصة للتعاون بـني  مستمدة من : 0101؛ بيانات عام 00و 00
   .اجلنوب بلدان

ربنامج ا منائيف على مشروع التقرير، خلص مسـامهته م جـدول   ال م تعليقاتو  - 010
 : ملتحدة على النحو التايلبني بلدان اجلنوب م منمومة األمم افيما أعمال التعاون 

دعم ال كانعاما،  00فعالية ألكالر من ووددة بسخاء الاستضافة  من خثل  
علـى  والعامليف  الصعيدلى علجهود املبذولة لبرنامج األمم املتحدة ا منائيف املقدم من 

بتور فيما امللتعاون املناصرة وتشجيع وتنسيق وتسهيل  ،نطاق منمومة األمم املتحدة
للتعاون بـني  اليت ال ماليل هلا دامل الشعلة  هو ،دان اجلنوب والتعاون الالثييفبني بل

فيما بـني بلـدان    للتعاون تنييذ جدول األعمال املتطورجلهود  وقائدبلدان اجلنوب 
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 فيما بني البلدان النامية عام لتعاون التقينلاجلنوب، اليت بدأت م مؤمتر بوينس آيرس 
 . وييقة نةويب اخلتامية واكتسبت دفعة باعتماد، 0278

لتعاون فيما بني بلـدان اجلنـوب   لربنامج ا منائيف الذي يقدمه الدعم وال...   
ضـاهيه أي منممـة أخـرى    تخثل الربامج العاملية وا قليميـة والقطريـة ال    من
 الدعم الـذي يقدمـه  ال بد من التشديد على أن  غة أنه. ألمم املتحدةمنممات ا من
بـني بلـدان   فيما لتعاون لعاملية القليمية أو ا  وطنية أواللمبادرات ليف ربنامج ا منائال

 هيف اليت جيب أن تبـادر البلدان النامية  القائل بأنبدأ املعلى ال بد وأن يستند اجلنوب 
ميون فث . أنشطة التعاون فيما بني بلدان اجلنوب وتصميمها وإدارهتا وتنييذهابالقيام ب

ح أنه يوضتوينبييف أيضا . تل، البلدان بناء على طلب إالالدعم ربنامج ا منائيف تقدمي لل
ن احلوومـة  فـإ ، من البلـدان  ربنامج ا منائيف إىل بلدمن العندما يتم ختصيص موارد 

 فإن ،ومن مث. ربنامج ا منائيفالالوطنية هيف اليت تقرر كييية االستيادة املاللى من موارد 
املخصصـات  ختصـيص جـزء مـن    ل، درية ال ميا منائيف للربنامج ا قليميف  املمالل

 .ربنامج ا منائيف وطنية ألنشطة التعاون فيما بني بلدان اجلنوباملرصودة من ال
 :لتعاون فيما بني بلدان اجلنوب ما يليفة لالوددة اخلاص وضحت، أابدورهو  - 113

الوددة اخلاصة مدير الربنـامج،   تبدعم كامل من الربنامج ا منائيف، ساعد  
 اللجنة الرفيعة املستوى نيابة عن األمني العام، م إعداد وتنميم من يقوم بعقدباعتباره 
للجنـة  وا ةالعاماجلمعية سنتني من الدورات اليت تعقدها كل دورة  06 (0: )ما يليف

 بشـأن األمم املتحدة اليت عقدهتا ؤمترات الرئيسية امل مؤمتران من( 0)الرفيعة املستوى، 
مؤمتر األمم املتحدة للتعاون الـتقين فيمـا بـني    جلنوب، مها التعاون فيما بني بلدان ا
ي أسيرت عـن خطـة عمـل    ذ، ال0278م األرجنتني عام البلدان النامية املعقود 
األمم املتحدة الرفيع املستوى املعين بالتعاون فيما بـني بلـدان   بوينس آيرس، ومؤمتر 

( 0)نـةويب اخلتاميـة؛   وييقة  سير عني أذ، ال0112م كينيا عام املعقود  اجلنوب
ـ كل سـنة األمم املتحدة الذي نيتيل به التعاون فيما بني بلدان اجلنوب  يوم ي ذ، ال

الربنامج ا منـائيف   هاخصصيت املوارد ال كما أن. 0114أعلنته اجلمعية العامة م عام 
اليت يقـدمها  تقارير الإنتا  من وددة المونت  قد لوددة اخلاصة على مدى سنواتل

 .لعام كل سنتني إىل اجلمعية العامة عن دالة التعاون فيما بني بلدان اجلنوباألمني ا
من االضطثع بالدراسـات الـيت   وددة ال قد مونتنيس املصادر  كما أن  

. التشريعية علـى اختـاذ قـرارات مسـتنةة     املساعدة هيئاهتطلبتها اجلمعية العامة 
العامـة  السياسات دول وار للح ةم شول تنميم منتديات شامل ذل،إجناز  مت وقد

 ؛(تجملـدا  01) التعاون فيما بني بلـدان اجلنـوب  جملة مالل  ،املنشوراتوإصدار 
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االستالمار والتعاون الصـناعيف والبيئـة   وبشأن التجارة  0112عام لتقرير اجلنوب و
بـني  ا منائيف فيما وتونولوجيا املعلومات واالتصاالت والتعاون  املبتورةوالصناعات 
للبيئـة  مع األونوتاد واليونيدو وبرنامج األمـم املتحـدة    ، بالتعاونببلدان اجلنو

 اخلربات املبتورة تبادلمنشور و ؛واليونسوو ومركز التجارة الدولية ومركز اجلنوب
ومنشورات مشتركة بناء على  ةحمدد بشأن مواضيع، فضث عن دراسات (جملدا 08)

ـ بعط) تقرير االقتصاد ا بداعيفطلب الدول األعضاء، مالل  م شـراكة مـع   ( نات
. واملنممة العاملية للملوية اليورية ومركز التجـارة الدوليـة  األونوتاد واليونسوو 

الودـدة  كان مبقدور بدعم من عدد كبة من املواتب القطرية للربنامج ا منائيف، و
الدعم م جمال السياسات واملشورة لوالة مـن احلوومـات    أن تقدماخلاصة أيضا 

بني بلـدان اجلنـوب،   لتعاون فيما لالبلدان احملورية م ة املتعددين وأصحاب املصلح
جتمـاع  تنمـيم اال  (ب) ؛من اجتماعات البلـدان احملوريـة  عدد تنميم ( أ) :مالل

 0112عـاميف  ( Expo كسـبو إ)لعـامليف  ام املعرض  املخصص لألهداف ا منائية
لتعـاون  ا اتسياس الستعراضوطنية إجراء دراسات على الصعد ال(  )؛ 0101و

شيليف وتركيا وماليزيا، وإنشاء ل هبراجمأو  ةاملؤسسي اتهفيما بني بلدان اجلنوب أو ترتيب
كبة مـن  وعدد لتعاون فيما بني بلدان اجلنوب لرواندا وكينيا وسةاليون، لوددات 
ومنطقـة   أفريقيا ، وخصوصا ميناملتعددمراكز تنسيق أصحاب املصلحة شبوات 

 .البحر الوارييب
هيوـل   وتـوفة تطوير من لوددة اخلاصة ان الربنامج ا منائيف ا، موَّأخةو  

ميع الشـركاء  جللدعم ا لتقدميمتعدد األطراف لدعم التعاون فيما بني بلدان اجلنوب 
التعـاون الالثيـيف للمشـاركة    بلتعاون فيما بني بلدان اجلنـوب و باامللتزمني دقا 

علـى  إىل دد ما ، اليت تعتمد جلنوبببلدان ا اخلاصة واالستالمار مباشرة م مبادراهتم
األكادميية العاملية للتنمية فيما بني بلـدان  ( 0)تتوون من واليت ...  التمويل اخلارجيف

النمـام العـامليف   ( 0)العامليف للتنمية فيما بني بلدان اجلنوب؛ عرض امل (0)اجلنوب؛ 
 ....لتبادل األصول والتونولوجيا فيما بني بلدان اجلنوب 

 سسياملسؤ طارإ  
، يرى امليتشون أنه با ضافة إىل تعزيز التمويـل، ينبيـيف   تقدمما  بيض النمر عن  - 014
 لودـدة اخلاصـة  لا قليمـيف   ونيسني الوضعؤسسية مع الربنامج ا منائيف املعثقات التعزيز 

لويف للحوومات الوطنية، و الذي تقدمهدعم ال نيسني لويالةبني بلدان اجلنوب  تعاون فيمالل
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على قر وامل مالوالية املوكلة إليها على نطاق منمومة األمم املتحدة برة على الوفاء توون قاد
 .ا قليميف والقطريالصعيدين 

ا قليمـيف، متـت    الصـعيد الوددة اخلاصة على أنشطة  لتوسيع نطاقم حماولة و  - 010
لتعاون فيما بـني  ل متقدمة م ا طارين الالالث والرابعإقليمية مراكز املوافقة على إنشاء أربع 

، (آلسيا واحمليط اهلادئ)وبانووك  ،(ألفريقيا)ا م جوهانسربغ هل قواعد تتخذبلدان اجلنوب، 
م موـان  وجيري داليا استومال مثك موظييف املركز الرابـع   -( للدول العربية)القاهرة و
لربنـامج  عة لالتابضمن مراكز اخلدمة ا قليمية  تدخلدد بعد ألمريوا الثتينية، وكلها حي مل

م  01أو )وظـائو   سـبع للموتب، مت شيل  00ل الوظائو امن بني و داليا،و. ا منائيف
أربع من تل، الوظـائو  بينما ال يزال  ،تعمل كلها بوامل طاقتها وإن ملم املناطق، ( املائة

ـ الربنامج ا منـائيف  القائمة مع أن الترتيبات وأوضحت املقابثت . شاغرة  الوظـائو دعم ل
رضية متاما، وأن بالترتيبات املليست ة لمنسقني ا قليميني للوددة اخلاصلو الوظيييف يصوتالو

كما و. هبا االضطثعليست كافية لوالة من املهام اليت يتعني  الوظائواملوارد املخصصة هلذه 
ومسـؤويل  بني الوددة اخلاصـة   معقدة العثقةفإن قابثت والبعالات امليدانية، املمن  اتضح
نتـائج   أن كمـا من مسؤويل األمم املتحدة على املستوى امليداين،  مج ا منائيف وغةهالربنام

 نيعمل منسقيف الوددة اخلاصة ا قليمـي ف. بعد هاال ميون قياس تأيةو عملهم تتسم بالتباين
 سؤولني األمم املتحدة والسلطات احملليةاملمن قبل  م معممه معترف بهوليس  ليس واضحا،

إىل املشاركة م آليات التنسيق ا قليمية للجان ا قليميـة، وال م    ُيدعونفهم ال. اآلخرين
كما . ةالقطري األفرقةاجتماعات  م موعة األمم املتحدة ا منائية أوجمل نيا قليمي املديرينفريق 

م  األخـرى الـيت تشـارك   سؤويل منممات األمم املتحدة مبن ون ا قليميواملنسقال يتصل 
دل هذه املسائل هو شرط مسبق لتحقيق و. لتعاون فيما بني بلدان اجلنوبلدانية األنشطة املي

 .لتعاون فيما بني بلدان اجلنوبل الوددة اخلاصةوظائو الثمركزية اليعالة ل
ا قليمـيف، اقتـرح بعـض     املستوىعلى اليت أجريت م املناقشات واملقابثت و  - 016

اللجان ا قليمية لتعزيـز  إىل  لوددة اخلاصةل ينيليممسؤويل األمم املتحدة نقل املنسقني ا ق
الربنـامج  غـة أن  . بني بلدان اجلنوب على حنو أفضل على الصعيد ا قليمـيف  التعاون فيما
إدارة الشـؤون  ، م دـني طلبـت   الثدقة املشاورات م ذا االقتراحهبردب ي ا منائيف مل

املنسـقون  ا بثغ، وعما إذا كان مزيدا من التوضيح دول خطوط االقتصادية واالجتماعية 
وييرى املفتشيون   . كيانا مستقث أم ال ماللجنة االقتصادية ا قليمية باعتباره سيوجدون م

طط التةامل اإلقليميي  إىل خ اإلقليميةوصول اللجان االقتصادية فرص االستفادة من  أن
كة يف آليات التنسيق اإلقليمية، من ناحية، واملشار دونالديناميات اإلقليمية وب اومعرفته

تقدمي املشورة بشنن تعزيز التعياون  لاإلقليمي اليت جتمع عددا من وكاالت األمم املتحدة 
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هيذا  تيبين  مربرات مقنعة ل هيفيما بني بلدان اجلنوب داخل املناطق، من ناحية أخرى، 
سـ،  تشتمل على تعزيـز متا ا قليمية التنسيق آليات جتدر ا شارة إىل أن وظائو و .النهج

موعـات  اجملاحملددة، مـن خـثل    ستجابة لألولويات واملبادرات ا قليميةالسياسات م اال
 اتأماني إىل  لوحدة اخلاصةني لملنسقني اإلقليمينقل اوميةن بل . واضيعيةة اململاالع واألفرقة
ا قليمـيف   يوجـد الوجـود  على سبيل املالال، ف .، حيثما وجدتةالتنسيق اإلقليمي اتآلي

ميوضية االنياد األفريقيف واللجنة االقتصـادية   أنم جنوب أفريقيا، م دني  اصةللوددة اخل
مع اجلماعات االقتصادية ا قليميـة   تعمثن بصورة وييقةم أديس أبابا املوجودتان ألفريقيا 

. الشراكة اجلديدة مـن أجـل التنميـة م أفريقيـا    تنييذ وتضطلعان مبسؤولية  ،أفريقيا م
أهنـم  ؤويل اللجنة االقتصادية ألفريقيا واالنياد األفريقيف، وجد امليتشون مقابثت مع مس مو
م اجلنـوب  لتعـاون فيمـا بـني بلـدان     ل ود الوددة اخلاصةـــوجبيعلمون دىت  ال

لربنيامج  مسيسؤول أميام ا   فاملمثل اإلقليمي، أما بالنسبة للتسلسل ا داري .جوهانسربغ
 .وحدة على املستوى اإلقليميي الل يتمثإليه ب عهدوينبغي أن ُيوالوحدة اخلاصة، اإلمنائي 

الربنـامج ا منـائيف    اتقـدر  أن يعزز مـن وجود التنييذي م اللجان ا قليمية ال شأن ومن
م تقدمي الدعم  استباقامن أن توون أكالر  وميونها ،وآليات التنسيق ا قليمية والوددة اخلاصة

اخلطـط  خثل  ليميف ودون ا قليميف، منالصعيدين ا قفيما بني بلدان اجلنوب على للتعاون 
 .التنسيقولتوامل لالقائمة 

 .تعزيز اليعالية أن يسير عنومن شأن تنييذ التوصية التالية  
 

 6التوصية  
ينبغي للجنة الرفيعة املستوى املعنية بالتعاون فيما بيني بليدان اجلنيوب      

ائي، النظير يف نقيل   واجمللس االقتصادي واالجتماعي، بالتنسيق مع الربنامج اإلمن
املمثلني اإلقليميني للوحدة اخلاصة للتعاون بني بلدان اجلنوب إىل اللجان اإلقليمية، 

   .الربنامج اإلمنائي والوحدة اخلاصة أمامحبيث يةونون مسسؤولني مباشرة 

من منمور مؤسسيف حبت، يثدظ امليتشـون أن الودـدة   ووعثوة على ذل،،   - 017
ووضعها املزدو  املنبالـق  املتعدد  بتسلسلها ا داريا بني بلدان اجلنوب، لتعاون فيمل اخلاصة

 يـه موظيبتمويـل  ( ولو جزئيـا ) ويقوم الربنامج ا منائيف يستضييهكيانا منيصث  اكوهن من
فالودـدة نيتـا ،   . دارة واهلويةيصعب دلها بالنسبة لإلمشولة م األساس طرح ت، هوبراجم
نمـرا  ومن ناديـة أخـرى،   ومتناغمة مع الربنامج ا منائيف،  نادية، إىل العمل م عثقة من

تمتع فإهنا تيئة دوومية دولية تقدم تقاريرها إليها مباشرة، هلأمانة  اوباعتبارهلوضعها اخلاص 
رغم أن هذا الوضع هو و. املؤسسيةدارة ا يقافة يتعارض مع ستقثل، األمر الذي ا يشبه االمب
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تتخذها الدول األعضاء، تبقى احلقيقة أنه ال يؤدي إىل دسـن   نتيجة للقرارات السياسية اليت
الدول األعضـاء م  إليه بني بلدان اجلنوب، وهو ما تطمح  سة النمام م دعم التعاون فيما

 .هناية املطاف
الربنامج ا منائيف للعمل ورغم أن خطة عمل بوينس آيرس تدعو الوددة اخلاصة و  - 018
 قد يبـت ف، هاوخارج ني بلدان اجلنوب داخل منمومة األمم املتحدةلتنييذ التعاون فيما ب معا
أكـد م  ت كماأدناه، واملذكورة يتبني من األماللة عثقة معقدة، كما العثقة بني الطرفني  أن
 .الوددة اخلاصةومسؤويل الربنامج ا منائيف اليت أجريت مع قابثت امل

السابعة  ام دورهت ،ة الرفيعة املستوىمن ديث الترتيبات التنييذية، ردبت اللجنو  - 012
لربنـامج  التابعـة ل م جلنة العمـل   مدير الوددة اخلاصة بإشراك، 0220م عام  املعقودة

صـنع  لخرى ة األيئات الداخلياهل إىلوددة ال إىل ضممدير الربنامج ا منائيف  تا منائيف، ودع
واملسائل  العامة السياساتائل مسم مجيع  بدرجة أكربالقرار، وذل، لتموينها من املشاركة 

، واجتماعـات  البلـدان املشتركة بني و القطريةوعمليات الربجمة  وإقرار املشاريع،التشييلية، 
 .ملواتب ا قليميةا

أن مدير الودـدة  وجد  0117الربنامج ا منائيف عام الذي أجراه تقييم ال غة أن  - 001
حمل جلنة العمل، وأنه مل يتم إضياء الطابع ي دل ذالعمليات ال فريقمل يعد عضوا م  اخلاصة

واتب املكما وجد أن بعض  .لربامجلستشارية اللجان االم الوددة املؤسسيف على مشاركة 
الـبعض اآلخـر   بينما مل يون ، ةمنتمم بصورةمدخثت من الوددة اخلاصة  كانت تلتمس
التعاون املنـهجيف بـني   املالية، مل يون هناك ما يوييف من املعامثت باستالناء و. ييعل ذل،
غة كافية م جماالت رئيسـية   املبذولةاجلهود  واتضح أن. والربنامج ا منائيف اخلاصة الوددة

 ؛بني بلدان اجلنوب على نطاق منمومـة األمـم املتحـدة   التعاون فيما مالل تنسيق أنشطة 
لربنامج ا منائيف اصلب أنشطة اجلنوب م بلدان فيما بني الرامية إىل تعميم التعاون بادرات املو

كما اتضح أن . التعاونذل، وتعزيز فعالية شبوات املعرفة م تعزيز  ؛وعلى املستوى القطري
لربنامج ا منائيف ل ةراكز ا قليمياملم  لوددة اخلاصةالتابعني لاملنسقني ا قليميني التحرك لنشر 

إجيابية نسـبيا  انت النتائج فقد ك: متباينةنتائج  مل يسير إال عنتعزيز العمل املشترك  لتشجيع
 .(53)ذل، م جوهانسربغك وإن مل تونم بانووك، 

 أيضا أن الوددة اخلاصة 0117 عام الربنامج ا منائيفالذي أجراه تقييم والدظ ال  - 000
ا لتعزيز جهودمه تتضافرالقوة اخلاصة، ومل  يستيث ما ميتلوانه من مواطنوالربنامج ا منائيف مل 

الربنـامج   ه جيب علىإىل أنالتقييم وأشار . من اليعالية بقدر أكربمة البلدان ا على خدمقدراهت
__________ 

بلـدان  حدة ا منائيف م التعـاون فيمـا بـني    تقييم مسامهة برنامج األمم املتبرنامج األمم املتحدة ا منائيف،  (53)
 .08و 08، الصيحتان 0117، اجلنوب



 A/66/717 

 

56 12-24712 

 

الربنامج ا منائيف، وأن إطـار   عملتنافس مع ال يبأن عمل الوددة اخلاصة  أن يعترفا منائيف 
. م ذل، الوقـت ييعله دعم كامل والية الوددة اخلاصة، وهو ما مل يون أن يالتعاون جيب 

الربنامج ا منائيف والودـدة اخلاصـة ترتيبـات    بأن حيدد مجلة أمور،  ضمنأوصى التقييم، و
 أفرقـة  للتعاون مع خبطةاخلاصة ا منائيف الوددة الربنامج وأن يزود واضحة؛ بصورة تعاون ال

مدير الودـدة  أن يصبح و ؛األمم املتحدة القطري فيما يتعلق بالتعاون فيما بني بلدان اجلنوب
العمليـات تقـدمي    فريقم إطار وأن يتم ، ا منائيفالربنامج ت فريق عمليااخلاصة عضوا م 

وردا على . املوتب ا قليميف معتنييذ إطار التعاون الرابع والتعاون التقارير الدورية ومناقشة 
هـيف  أن العثقة بني الربنامج ا منائيف والوددة اخلاصـة  بإدارة الربنامج ا منائيف  أقرت، ذل،
 .(54)ديعقبالت تتسم عثقة
 م إدرازتي ملأنه  واامليتشون هذه املسألة ووجد تابعم سياق االستعراض احلايل، و  - 000

اليت قابثت املخثل و. 0117الربنامج ا منائيف عام الذي أجراه تقييم الأي تقدم تقريبا منذ 
أن العثقـة بينـهما   ب شعر امليتشونالربنامج ا منائيف، والوددة اخلاصة مسؤويل مع أجريت 

ال يزال ميالل مشولة بالنسـبة   اآلخرمن قدرات كل منهما ، وأن عدم استيادة ةيون سلس مل
سائل علـى نطـاق   امل معاجلة علىلقدرة املهنية للوددة اخلاصة وللقدرات الربنامج ا منائيف، 

ا دارة الـذي  فريـق  اآلن رمسيا عضـوا م  أصبح  مدير الوددة اخلاصةورغم أن . املنمومة
فقـط  جتماعات عدد قليل من االحلضور  إال م دعوتهفلم يت، ات العامةاسيناق  قضايا السي

، رغـم  إال بصورة عارضةاجتماعات مع ا دارة العليا للربنامج ا منائيف وال ُتعقد . دىت اآلن
. وون على أساس االجتماعات املخصصةتأال  ب، وجياتطلب تعاونا دوريالعثقة بينهما ت أن

م بعـض   سليمبشول  يسةون مع مواتب الربنامج ا منائيف ال التعا فإنوعثوة على ذل،، 
 .احلاالت
 بل أنه يترك، فحسب تعاونية على عمل الوددةوال يقتصر تأية غياب الترتيبات ال  - 000

ـ ووماحلوكالـة  ال أفادتعلى سبيل املالال، ف. عيراعلى تنييذ املش اسلبي اأيضا أير املعنيـة  ة ي
 0118تنييذ عدد من املشاريع الـيت أقـرت م عـام     عذر بدءه قد تالتعاون م الصني أنب
الوددة تديرها والصني، واليت  77ل جملموعة االتابع إطار صندوق بةيز غةيرو االستئماين  م

الدفعة تسديد اخلاصة، بسبب رفض الربنامج ا منائيف التوقيع نيابة عن الوددة اخلاصة، وتأير 
التقرير أنه على مشروع الوددة اخلاصة م تعليقاهتا  أوضحتوقد . النهائية للمشاريع القدمية

 .املسألة مت اآلن دل هذهقد 
نطاق  تيطيف كاملوجد امليتشون أيضا أنه على الرغم من والية الوددة اخلاصة و  - 004

التعاون فيمـا  فيها مسائل اجتماعات هامة نوقشت  ما كانت غائبة عن اكالة فإهنااملنمومة، 
__________ 

(54) DP/2008/9 8و 7، اليقرتان. 
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، 0118ألمني العـام عـام   العامة التابعة لنوب، مالل اجتماع جلنة السياسات بني بلدان اجل
املعـين  جمللس الرؤسـاء التنييـذيني    التابعةاللجنة الرفيعة املستوى املعنية بالربامج اجتماع و

طلب من الوددة اخلاصة يومع ذل،، كان الربنامج ا منائيف . 0101م جنيو عام بالتنسيق 
 ةمسؤول الوددة اخلاصةفييف احلالة األوىل، كانت . ذه االجتماعاتإعداد جلسات إداطة هل

ن مدير الودـدة علـى علـم    ــبينما م احلالة الالانية، مل يواملتخذة، عن تنييذ القرارات 
 .من ذل،شهر وادد بعد  مقابلتهنتائج عندا بال

قيدم  تسوى القليل مين ال مل يتحقق  هن إىل أنولص املفتشخي، تقدمم ضوء ما و  - 000
. الربنامج اإلمنائي، اليت وضعت قبل أربعة أعيوام الذي أجراه تنفيذ توصيات التقييم  يف

مها  وعدم وضوح التسلسل اإلداري وتشاركية يةاالفتقار إىل ترتيبات عمل تعاون كما أن
بالتايل إىل هو ما حيتاج لوحدة اخلاصة، ولفعالية التنفيذية الاليت تسؤثر سلبا على  املسائلمن 
الوددة اخلاصة داخل هيول الربنامج ا منائيف رفع مستوى امليتشون إموانية  وقد درس .حل
متشيا مع الزخم من تعزيز موانتها ووضوح نشاطها بالتايل هو ما يزيد املوتب، و مستوى إىل

مـن غـة   ليس أنه  ونرغة أهنم ي. الذي أدديته الطيرة م التعاون فيما بني بلدان اجلنوب
لودـدة اخلاصـة   ل املستقلةوية اهلدل املشولة املتعلقة مبا يسمى ي ذل، إىل يؤد أن املرجح
ألن الوضع نمرا الدول األعضاء،  جانبالربنامج ا منائيف، واليت ال ميون دلها إال من  داخل

الربنامج ا منـائيف  إىل أنه جيب على امليتشون وخيلص . تل، الدول قراراتلالراهن هو نتيجة 
تعزيز وتعميق دور منمومـة األمـم   م معا، وبطريقة متواملة،  اسامهيوالوددة اخلاصة أن 

 .الالثييفالتعاون م املتحدة م التعاون فيما بني بلدان اجلنوب و
 .لتعاون فيما بني بلدان اجلنوبل وهتدف التوصية التالية إىل تعزيز فعالية الوددة اخلاصة 
 

 7التوصية  
تقيدمي   نية بالتعاون فيما بني بلدان اجلنوبينبغي للجنة الرفيعة املستوى املع  

للوحدة اخلاصة للتعاون بني بلدان  اإلدارياملزيد من التوضيحات بشنن التسلسل 
اجلنوب بغية التوفيق بني مسنلة هويتها املستقلة يف إطار الربنامج اإلمنائي، وزييادة  

مدير  إىلطل  تةامل الوحدة اخلاصة داخل هيةل الربنامج اإلمنائي، مبا يف ذلك ال
الربنامج اإلمنائي وضع ترتيبات عمل تعاونية يف املقر واملناطق، ومشاركة رئييس  
الوحدة اخلاصة واملنسقني اإلقليميني بصورة منتظمة يف مجيع اآلليات واالجتماعات 
املتعلقة باالستراتيجيات وصنع القرار، وذلك لتعزيز مةانية وحضيور الوحيدة    

تعاون فيما بني بلدان اجلنوب كمسينلة مشيتركة   اخلاصة، وضمان أن ينعةس ال
    .مجيع القرارات الربناجمية على مستوى املنظمة وعلى نطاق املنظومة يف



 A/66/717 

 

58 12-24712 

 

 اللجان اإلقليمية- هاء  
هيف املواقـع  و ،التعاون فيما بني بلدان اجلنوب م قلب والية اللجان ا قليميةيقع   - 006

 الصعيدينتعزيز التوامل االقتصادي على ب ةولياملها، منكل  ألمم املتحدة م مناطقاملتقدمة ل
علـى املسـتوى   ألهداف ا منائية املتيق عليها دوليا اا قليميف، وتعزيز تنييذ دون ا قليميف و

م  مبا يسهما قليميف، مبا م ذل، األهداف ا منائية لألليية، ودعم التنمية ا قليمية املستدامة، 
دون بني البلدان األعضـاء واملنـاطق   فيما والبيئية واالجتماعية  اليجوات االقتصادية جتسة

 الصـعيد املتعدد األطراف وتبادل املعارف والربط الشبويف علـى  احلوار  ا قليمية عن طريق
مـن خـثل   و، فيما بينها يفا قليميف، من خثل العمل سويا من أجل تعزيز التعاون األقاليم

 .سواءعلى دد رى التعاون مع املنممات ا قليمية األخ
توصـيات خطـة عمـل    العديد من م  ا قليميةاللجان االقتصادية  أشة إىلوقد   - 007
اجمللس االقتصـادي واالجتمـاعيف ذات   ووكذل، م قرارات اجلمعية العامة ، (55)آيرس بوينس
. بداخل مناطقها م تعزيز التعاون فيما بني بلدان اجلنو تضطلع به أن هلا دور هام على ،الصلة

دورها م النهوض جبدول أعمال التعاون فيما بني بلـدان  بهناك اهتمام كاف غة أنه مل يون 
 وأخـذاً ، فضث عن مشاريع التوامل، ا قليميةمع تزايد عدد التجمعات االقتصادية و. اجلنوب

، تـها هبـا  من البلدان م مناطقهـا ومعرف  الوييق اللجان وقرهباتل، عتبار طبيعة واليات الم ا
التعـاون فيمـا بـني    جيب أن تلعب دورًا أكالر نشاطًا م دعـم   من املعقول القول بأهنا فإن

 .اجلنوب بلدان
سـنة   01 بلثدتيـاء   0112األمني العام عام وقد أوصى التقرير الذي أصدره   - 008
منمومة األمم املتحدة الذي تقدمه دعم يوون التنييذ التعاون فيما بني بلدان اجلنوب بأن  من
وذلـ،  من منمور إقليميف م املقام األول،  الالثييفلتعاون فيما بني بلدان اجلنوب والتعاون ل

رغـم  و. (56)ا قليمـيف ودون ا قليمـيف  على الصعيدين من خثل تعزيز عمليات التوامل 
بعمل  تتصل اتصاال وييقاهذه التوصية فإن التقرير يشة إىل منمومة األمم املتحدة كول،  أن

ن تلعب دورا ألاللجان ا قليمية  بعد ذل،وييقة نةويب اخلتامية كما دعت . يميةاللجان ا قل
الـذي  عم الـد م تعزيز و الالثييف،التعاون فيما بني بلدان اجلنوب والتعاون  تشجيعحميزا م 
مسـاعدة   منـها  البحوث، وطلبتوقدرات والسياسات م جماالت اللبلدان مناطقها تقدمه 

مراكز االمتياز فيما بني بلدان اجلنوب، من نشاء أو تعزيز ما هو موجود البلدان النامية على إ
 .(57)ال سيما على الصعيدين ا قليميف واألقاليميف

__________ 

 .07و 04و 00و 01و 08و 07و 06و 00خطة عمل بوينس آيرس، التوصيات  (55)

(56) A/64/504 20، اليقرة. 

 (.ه)و( د)00وييقة نةويب اخلتامية، اليقرة  (57)
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التعـاون ا قليمـيف    عـن  إىل اجمللس االقتصادي واالجتماعيفاملقدمة م تقاريره و  - 002
أمهيـة التعـاون   بمني العام قر األيامليدانني االقتصادي واالجتماعيف وامليادين املتصلة هبما،  م

فيمـا  فيما بني بلدان اجلنوب كوسيلة لتحقيق التنمية واحلد من التياوت داخـل املنـاطق و  
أدوات مييـدة لتعزيـز   باعتبارهـا   صططات التجارة ا قليمية/اتياقات إىلشة وي، (58)هابين

 تنشط باليعليمية امليتشون أن اللجان ا قلويثدظ . ا قليميف على الصعيد التعاون والتوامل
واحمليط اهلادئ واالجتماعية آلسيا قدمت اللجنة االقتصادية على سبيل املالال، و. م هذا اجملال

اللجنـة  كمـا قـدمت   آلسيا واحمليط اهلـادئ؛  التياق التجارة  بأعمال السورتاريةدعم ال
أمريوا الثتينية، رابطة توامل ألمريوا الثتينية ومنطقة البحر الوارييب الدعم إىل االقتصادية 

واملنمومة االقتصادية ألمريوا الثتينية، ومؤمتر قمة بلدان أمريوا الثتينية ومنطقـة البحـر   
ومؤمتر قمة األعمال التجارية بني الصني وأمريوا الثتينيـة،   الوارييب بشأن التوامل والتنمية،

مت قـد و ط اجلنـويب؛ السوق املشتركة لبلدان املخرووجمموعة ريو، وومجاعة دول األنديز، 
منطقة التجارة احلـرة  الدعم إىل اتياق ( ا سووا)ليريب آسيا واالجتماعية اللجنة االقتصادية 
لجماعـات االقتصـادية   لدعم الاللجنة االقتصادية ألفريقيا ؛ وتقدم GAFTAالعربية الوربى 

عم اللجان ا قليمية دكما ت. نيلتعاون والتوامل ا قليميا تهاا قليمية م أفريقيا من خثل جلن
اللجنـة االقتصـادية   )اليذاء لألزمات املتعلقة با قليميف اليت جتري على الصعيد االستجابات 

اللجنـة  )، واألزمة املالية وتية املناخ (سوواا )والوقود  ،(واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ
ألمريوا الثتينية ومنطقـة  ية اللجنة االقتصادواالقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ 

 (.ألفريقيااللجنة االقتصادية )ا يدز /، وفةوس نقص املناعة البشري(البحر الوارييب
ومنطقة البحر الوارييب بصـورة مواليـة    الثتينية ألمريواعمل اللجنة االقتصادية تو  - 001

ـ م ميدان وضع السياسات واحلوار  جمال م لجنـة  الهـيف  و ؛وبالتعاون فيما بني بلدان اجلن
وهـيف  لدورات بشأن التعاون فيما بني بلدان اجلنوب، جامعة لجلنة  اليت تضم الوديدةقليمية ا 

. (59)خطة عمل بوينس آيرسمن اعتماد ، بعد سنة واددة 0272 عام اليت أنشئت ماللجنة 
الـذي  تقريـر  ال للنمر م دورات اللجنة االقتصاديةجتتمع هذه اللجنة مرة كل سنتني خثل و

سنتني عن التعاون فيما بني بلدان اجلنوب م املنطقـة، واختـاذ القـرارات    كل األمانة تقدمه 
عن فتـرة   اللجنة االقتصادية تقرير ىغطوقد . م هذا الصدداالقتصادية  لتوجيه أنشطة اللجنة

ـ  جرى تنييذهاأنشطة بعيدة املدى وواسعة النطاق  0112-0118السنتني  لتعـاون  ل ادعم
، طلبت اللجنة من األمانة العامة وضع 0101م عام و .(60) بلدان اجلنوب م املنطقةفيما بني
__________ 

(58) E/2008/15 ،؛ و46إىل  41 اليقراتE/2010/15 40إىل  04، اليقرات. 

أبريـل  /املعتمد م نيسـان ( 08-د)087قرارا اللجنة االقتصادية ألمريوا الثتينية ومنطقة البحر الوارييب  (59)
 .0114يونيه /املعتمد م دزيران( 0-د)600؛ و0272

(61) LC/G.2439 (SES.33/10). 
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جمموعة من املؤشرات لقياس األير االجتماعيف واالقتصادي للتعاون فيما بني بلدان اجلنـوب،  
والشروع م عملية لتعزيز قدرة املؤسسات املسؤولة عن التعاون الدويل م بلـدان املنطقـة،   

 .(61)ا دصاءات وإنشاء نمم املعلومات املناسبة بإنتا علق خاصة فيما يت
م  فعـاال  االلجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلـادئ دور لعبت وقد   - 000

ا قليمـيف ودون  على الصـعيدين  التعاون فيما بني بلدان اجلنوب املتعلقة بتنميم املبادرات 
األعضاء من األمانـة  فيه الذي طلب  ،0117 عام إعثن أملايتصدور م أعقاب و. ا قليميف
التعاون فيما بني بلدان اجلنوب لتعزيز  تشجيعاللجنة م  ي الذي تضطلع بهقيادالدور التعزيز 

واالجتماعيـة   ، بالتعاون مع إدارة الشؤون االقتصـادية قامت اللجنة، (62)التنمية م املنطقة
قـد م  سيا ومنطقة احمليط اهلادئ، الـذي عُ ائيف آلبتنميم منتدى التعاون ا مناملتحدة،  األممب

. الالثيـيف على التعاون فيما بني بلدان اجلنوب والتعاون  والذي تركز، 0118بانووك عام 
 01ل لجنة مشاورة رفيعة املستوى بشأن مؤمتر قمـة جمموعـة ا  ال، نممت 0101م عام و

مناقشـة   علـى  01ل موعـة ا األعضاء م جمغة  منل ملساعدة بلدان املنطقة وس املعقود م
 تقومبا ضافة إىل ذل،، و. خاوفهذه املوالتعبة عن  أعمال اجملموعة جدولشواغلهم بشأن 

العمـل م   دلقـات العديد من بتنسيق اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ 
يمـا بـني بلـدان    االقتصاد الوليف واحلـوار ف  اتدف تعزيز قدرهبالبلدان النامية م املنطقة 

ألمـن  م جمـال ا لتعاون فيما بني بلدان اجلنـوب  ل إقليميف إطار قامت بوضع كمااجلنوب، 
 .اليذائيف
م برامج تشتمل مجيع اللجان ا قليمية فإن معلومات، ما مت مجعه من استنادا إىل و  - 000
 ألمريوـا ة ييف اللجنة االقتصاديف. التعاون فيما بني بلدان اجلنوبخاص بعنصر  على عملها
على جزء من سبعة كالتعاون فيما بني بلدان اجلنوب ، يدخل ومنطقة البحر الوارييب الثتينية
م ا سووا، و، ديث يشار إليها باسم التعاون األفقيف؛ ا يين عشرمن الربامج اليرعية األقل 
م وان اجلنوب؛ مبادرات التعاون فيما بني بلد مسؤوليةشعبة التنمية االقتصادية والعوملة تتوىل 

التعاون فيما بـني  مركز التنسيق لقضايا ددة التعاون التقين تعد واللجنة االقتصادية ألوروبا، 
تشارك مجيع الشعب األخرى م التعاون فيما بني بلدان اجلنـوب، وإن  كما بلدان اجلنوب، 

شعبة إدارة وم تقم اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ، و ؛بدرجة أقل يون
خصصـة؛  املاألنشـطة  /املشـاريع  بتنييذالتنمية واالقتصاد الوليف  اتالربامج وشعبة سياس

آلية التنسيق ا قليميف املخصصة لتنسيق الدعم الذي أمانة اللجنة االقتصادية ألفريقيا  وأنشأت
لأللييـة  واألهـداف ا منائيـة   لشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا لتقدمه األمم املتحدة 

__________ 

مـايو  /املعتمـد م أيـار  ( 00-د) 647لقـرار  الثتينية ومنطقة البحر الوارييب، انمـر ا  ألمريوااللجنة االقتصادية  (61)
0101. 

 .0117مايو /املعتمد م أيار 60/0قرار اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ  (62)
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أيـا   غـة أن . لتعاون فيما بني بلدان اجلنـوب لم ذل، املبادرات ا قليمية  أفريقيا، مبا م
ُتولـو  لتعاون فيما بني بلدان اجلنـوب  لرمسية  ال يضم مراكز تنسيقاللجان ا قليمية  من

ال توجـد  كمـا  وكذل، مع املنممات ا قليمية األخرى،  ،التنسيق داخل كل جلنة بضمان
لتنييذ التعاون فيما بني بلدان اجلنـوب والتعـاون   مشترك مشتركة أو إطار  راتيجيةاست أي

 .تل، اللجان من خثل عمل الالثييف
اللجـان  تقدم هبا وجد امليتشون أن هناك قدرا كبةا من التنوع م الطريقة اليت و  - 000

. عمق مشاركتهااتساع و مدى ا قليمية الدعم للتعاون فيما بني بلدان اجلنوب، وكذل، م
للجـان ا قليميـة م املنـاطق،    اليت تعقدها اثجتماعات السنوية لم هذا الصدد، ميون و
جتماعات األمناء التنييذيني ورؤساء ختطيط بـرامج اللجـان ا قليميـة م نيويـورك،     الو
نيديد أولويـات وآليـات    فضث عن، هذه االستراتيجيةهذا ا طار و وضعتساعد على  أن
التعاون فيما بني بلـدان اجلنـوب والتعـاون    ب فيما يتصلاألقاليم وفيما بينها  داخللتعاون ا

عقد اجتماعات للجان ا قليمية سنويا، عمث بقـرار اجمللـس   ُت، 0222منذ عام و. الالثييف
عقـد  باجمللـس اللجـان ا قليميـة     الذي كلو فيه 0228/46االقتصادي واالجتماعيف 

جتماعات االعقد وُت. منتممة م منطقة كل منهمابصورة اجتماعات مشتركة بني الوكاالت 
ناقشـة قضـايا   ملالتنييذيـة   على مستوى القيـادات داليا بشول منتمم م مجيع املناطق، 

عاجلـة القضـايا   على املستوى املواضـيعيف مل ، واملستجدةأو نطاقا وسع األالسياسات العامة 
 الـيت نيققهـا  ضافية ا يزة وتتمالل امل. يميفا قل ة عل  الصعيداألولوي ذاتددة احملربناجمية ال

األمم املتحدة ا منائيف م املنطقـة   جهازأهنا جتمع معمم منممات  ماالجتماعات ا قليمية 
م دفع عجلة التعاون فيمـا بـني    املنمومةأداة قوية  شراك  توونبالتايل أن ميونها املعنية، و

تنمـيم اجتماعـات سـنوية لألمنـاء      جيريوباملالل، . ا قليميف الصعيدبلدان اجلنوب على 
بـني اللجـان   فيمـا  التنييذيني ورؤساء ختطيط الربامج م نيويورك لتعزيز التنسيق والتعاون 

 .مجاالربختطيط والعامة السياسات رسم على مستوى ا قليمية 
 دور جلان األمم املتحدة اإلقليمية يف تعزيز التعاون فيماإىل أن املفتشون  وخيلص  - 004

األهيداف اإلمنائيية    للتعجيل ببليوغ كنداة رئيسية  الثالثيبني بلدان اجلنوب والتعاون 
وتنييـذ   وضع، من خثل على مستوى السياسات والربامج هينبغي تعزيزدور  هولأللفية 

أو أقاليمية بشأن التعاون فيما بني بلـدان اجلنـوب،   /و ةدون إقليميأو /وإقليميف  استراتيجية
علـى  و. السـنتني  اتم برامج عمل اللجان ا قليمية ليتـر  رسة لذل،مووختصيص موارد 

لتعاون فيما بني بلدان اجلنـوب م اللجنـة االقتصـادية    لإنشاء جلنة  يعدالتشريعيف،  الصعيد
من قبل اللجان ا قليمية  اومنطقة البحر الوارييب ممارسة جيدة ينبييف توراره الثتينية ألمريوا

علـى  و.  التعاون فيما بني بلدان اجلنوب تقارير مرة كل سـنتني تقدميممارسة األخرى، مالل 
م كـل جلنـة   اجلنوب بني بلدان فيما للتعاون  مراكز تنسيق، ينبييف تعيني التنييذي الصعيد
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التعاون والتنسـيق  ب للنهوضأداة هامة كإقليمية، وينبييف أن تستخدم االجتماعات ا قليمية 
 .الالثييفاون فيما بني بلدان اجلنوب والتعاون دعم التعمن أجل على نطاق املنمومة 

 .ومن شأن تنييذ التوصية التالية أن يؤدي إىل زيادة الوياءة ونشر أفضل املمارسات 
 

  8التوصية 
جلان األمم املتحيدة   إىليطل   أنينبغي للمجلس االقتصادي واالجتماعي   

ة توزيع املوارد عليى  آليات، وتعبئة أو إعاد/اإلقليمية وضع استراتيجيات وهياكل
املستويات التشريعية والربناجمية والتنفيذية لتةريسها لتعزيز التعاون فيما بني بلدان 

واألقياليمي، واسيتخدام    واإلقليميي اجلنوب على الصيعيد دون اإلقليميي   
االجتماعات السنوية آلليات التنسيق اإلقليمية كنداة لتعزيز التعياون والتنسييق   

     .لدعم التعاون فيما بني بلدان اجلنوبعلى نطاق املنظومة 
 متويل التعاون فيما بني بلدان اجلنوب- واو  

ووييقة نةويب اخلتاميـة   ،دعت خطة عمل بوينس آيرس، وقرارات اجلمعية العامة  - 000
جهود لتمويل دعم ما تبذله من زيادة إىل الدول األعضاء ومؤسسات منمومة األمم املتحدة 

خطة عمل بوينس آيرس بأن البلـدان الناميـة    وقد سلمت. بني بلدان اجلنوب التعاون فيما
 ودعتها ،تتحمل املسؤولية األساسية عن تعزيز وتنييذ أنشطة التعاون فيما بني بلدان اجلنوب

. ختصيص أموال من ميزانياهتا الوطنية لدعم أنشطة التعاون فيما بـني بلـدان اجلنـوب    إىل
، وال سيما برنـامج األمـم   ا منائيف األمم املتحدة جهازرس خطة عمل بوينس آي دعت كما

وتضـمنت  . (63)ا منائيف، إىل املسامهة ماليا م أنشطة التعاون فيما بني بلدان اجلنوب املتحدة
اجلمعيـة العامـة دعـوات ممايلـة     واللجنة الرفيعة املستوى  القرارات الثدقة الصادرة عن

. (64)الالثييف علـى دـد سـواء   بلدان اجلنوب والتعاون للمسامهة ماليا م التعاون فيما بني 
 -واليقر وتية املناخ على البلدان الناميـة   ئيةاألزمات املالية واالقتصادية واليذا بأير ااعترافو

دعـت   -ختصيص أموال ألنشطة التعاون فيما بني بلدان اجلنوب  عنوالة منها اليت يعجز ال
دعمهـا   لزيـادة واملؤسسات املتعددة األطـراف  النمو مة وييقة نةويب اخلتامية البلدان املتقد

ألمم م ااملعنية املنممات ميع جب أهابتكما  .والتعاون الالثييف لتعاون فيما بني بلدان اجلنوبل
م زيادة املخصصات من املوارد البشرية والتقنية واملالية للتعاون بني بلـدان   أن تنمراملتحدة 

__________ 

 .08و 00خطة عمل بوينس آيرس، التوصيتان  (63)

(64) TCDC/113/3 ؛ و40، اليقرةA/58/39 01و 2 ، اليقرتان60/012؛ و08/001وقرارا اجلمعية العامة ؛. 
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إىل املسامهة م دعم التعاون فيما بني بلـدان   افة البلدانكاجلنوب، دسب االقتضاء، ودعت 
 .(65)اجلنوب
 الالثيـيف م السنوات األخةة، أصبح التعاون فيما بني بلدان اجلنوب والتعـاون  و  - 006

 والتقـدم  السـائدة  جتاهاتاالم تقريره عن و. لتعاون ا منائيفاتمويل لمهية األآليات متزايدة 
ا منائيف الدويل، ذكر األمني العام أن التعاون فيما بني بلدان اجلنـوب   التعاون ميدانم  احملرز

، 0118حبلول عـام   ا منائيفم املائة من جمموع التعاون  01 إىلقد ارتيع  الالثييفوالتعاون 
 00دـوايل   ومت تـوفة . املتحـدة  الوالياتات دوالرمن  دوالر بليون 06.0 يصل إىل مبا
 .خثل املنممات املتعددة األطراف املائة من هذا املبلغ من م

ع يرااجلزء األكرب من التعاون فيما بني بلدان اجلنوب شول مساعدات املشويأخذ   - 007
جتـاوز   ديـث ، يأخذ م االزدياد على املساعدات ا نسانية وإن التركيزواملساعدة التقنية، 

. ركز على التعـاون الـتقين  تيزال يال  غة أن التعاون الالثييف. 0118دوالر م عام  البليون
لتعـاون  لجلنة املساعدة ا منائيـة م مشـاريع   م  00ل األعضاء اشارك ستة عشر من  وقد

مصارف التنمية املتعددة األطراف ومؤسسات منمومة األمـم املتحـدة   أصبحت ، والالثييف
ذه ستخدم همن بني بلدان اجلنوب نيسها تالتعاون فيما بني بلدان اجلنوب مقدمو خدمات و

 .بشول متزايدالطريقة 
معمم املساعدات  خيصصونن م التعاون فيما بني بلدان اجلنوب واملسامهوال يزال   - 008

عثقات سياسية واقتصادية وييقة، وال سيما م املنـاطق القريبـة   ب يرتبطون معهالبلدان اليت ل
واليرص، واخنيـاض  فضل لثدتياجات األمنها، مما يعوس الروابط الالقافية والليوية، وفهم 

 .(66)بني املناطقفيما لتعاون لكان هناك توسع كما . التواليو ا دارية
كبار مقـدميف  ، أبلغ املشتركةوددة التيتي   استبيان واملقابثت اليت أجرهتالمن او  - 002

م التعاون فيما  اتمعمم املسامه بأنفيما بني بلدان اجلنوب امليتشني األفقيف التعاون خدمات 
مـن القنـوات املتعـددة     أكالر مما تأيتالالنائية القنوات من خثل تأيت فعث بلدان اجلنوب بني 

احلصول علـى   مل يتسنم هذا الصدد، و. بطبيعة احلال األطراف، واليت تشمل األمم املتحدة
املساعدات املوجهة من خـثل منمومـة األمـم    دجم  بشأنأي أرقام أو نسب مئوية دقيقة 

التعاون فيما بني بلـدان اجلنـوب أداة    اليت ُيعد فيهاورية احملدول اجلنوب  دىت مو. املتحدة
حميمة التعاون بـني   إدارةوكاالت التعاون الدويل ديث تتوىل أدوات السياسة اخلارجية، و من

__________ 

 (.ل)و( ك)00، و(ه)و( ب)01وييقة نةويب اخلتامية، اليقرتان  (65)

(66) E/2010/93 012إىل  016، اليقرات. 
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خثل  ، ولون أيضا مندصرا املقدمة من خثل هذه الوكاالت اتاملساعدال متر احلوومات، 
 .هاوقياس ها، مما جيعل من الصعب نيديدغةهالصحة والزراعة ووزارات، مالل اال فرادى
اليت تعمل من خـثل  االقتصادي والتنمية م امليدان منممة التعاون  لبلدانخثفا و  - 001
قيمة التعـاون   لقياس انمام ال متل،املساعدة ا منائية الرمسية، فإن معمم البلدان النامية صيية 
بينها، ديالما كانت متادـة،  املقارنة وإموانية ل هذه البيانات اكتماومسألة مـدى . األفقيف

ألمم املتحـدة،  وميون ل. ةهيف مسألة معقدة وغة حمسومتسجيل عدم وجودها، وليس فقط 
 .وال سيما اللجان ا قليمية، أن تقدم مسامهة كبةة م هذا الصدد

يتركز علـى الصـعيد    امليتشون أيضا أن التعاون فيما بني بلدان اجلنوبويثدظ   - 000
مباشـر،   تتجاور بشـول احلدود أو  تشترك مبني البلدان اليت  وخباصة فيما، ا قليميفدون 

التعاون فيما بني بلـدان اجلنـوب داخـل     ينموومع ذل،، . وكذل، على الصعيد ا قليميف
ب رف فيما بني بلدان اجلنـو االتعلم وتبادل املعواحلوار ديث يصبح طق بوتةة سريعة، ااملن

عنصرا متزايد األمهية للتعاون الدويل من أجل التنمية، مبا م ذلـ، البلـدان ذات الـروابط    
م البلدان اليت ختلو من مالـل هـذه   أيضا ولون ، (الربازيلدالة م  ماللما)الالقافية والليوية 

 (.هو احلال مع الصني ماللما) الروابط
ن البعالات امليدانية واملقابثت الـيت  اليقرات التالية بعض النتائج الواردة م وتوجز  - 000

كـذل، الـردود   التعاون فيما بني بلدان اجلنوب، وم أجريت مع اجلهات الياعلة الرئيسية 
عدد الردود اليت قلة م ضوء و. احلوومات على استبيان وددة التيتي  املشتركةالواردة من 
لتـزام  االتربهن علـى   غة أهنا. شاملةباعتبارها نتائج نتائج النمر إىل ينبييف أن ُي وردت، ال
االقتصادات اجلديدة والناشئة والدور الريادي الذي تقوم به م التعاون فيما بـني  الذي تبديه 

 الالثيـيف احلاجة إىل توسيع التعاون فضث عن بني البلدان احملورية األخرى، من بلدان اجلنوب 
 .نوبمن أجل دشد مزيد من املوارد للتعاون فيما بني بلدان اجل

م املائـة،   01وقد زاد دجم مساعدات الصني للدول النامية األخـرى بنسـبة     - 000
األخـرى،   مجيع بلدان اجلنوب ةم املائة من الناتج احملليف ا مجايل للصني، متجاوز 0وبليت 

حبيـث   هـا استراتيجيف لتركيزساعدات بتوجيه امل وأديطت تل،. الشمالوكالة من بلدان 
ديـث  )تلبية االدتياجات التقليدية م أفريقيا من أجل ا منائية لألليية  األهدافتتماشى مع 

البلدان املتضـررة  م ، و(وا عمارالطب  العاملة م ميداين الصينية ةفرقيوجد أكرب جتمع لأل
مساعدات م شول قروض ميسرة من خثل بنـ،   كما جيري تقدمي. من الووارث الطبيعية
ات دوالرمـن  دوالر  بليـون  02 دجمها مببلـغ بن، الدويل قدر الي)التصدير واالستةاد 
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غالبا ما تأيت مساعدات الصني كحزمة واددة م شـول  و. (67)(ةمريوياأل املتحدة الواليات
. التخطيط والتمويل والقوى العاملة والتـدريب  تشملتسليم امليتاح، كاملة بنمام مشاريع 

مل يوـن  (. ألفريقيـا )السـتةاد  ويتم توجيه التمويل من خثل قروض بن، التصـدير وا 
الـيت متـر   لمساعدات الصينية للتعاون فيما بني بلدان اجلنوب لاملمون نيديد مبلغ حمدد  من
أن تلعـب   ينبييفالسلطات الصينية أن األمم املتحدة  ورأت. منمومة األمم املتحدةخثل  من

ـ  ، وقعت الصني مـع امل 0112م عام و. دورا أكالر نشاطا م جمال التنسيق  انممـة اتياق
سـبتمرب  /م أيلـول وقعـت   كمالصندوق استئماين عام للتعاون فيما بني بلدان اجلنوب، 

 .مع الربنامج ا منائيف مذكرة تياهم لدعم التعاون فيما بني بلدان اجلنوب 0101
ختصـص   وهيفرئيسيف م التعاون فيما بني بلدان اجلنوب، طرف فاعل الربازيل و  - 004
الربازيـل  الذي تقوم بـه  التعاون دجم ويقدر إمجايل . التعاون لذل،ة متزايدبصورة موارد 

للوكالـة   ةخصصاململيون دوالر  01ل با ضافة إىل مبلغ او .مليون دوالر 701يقرب من 
وزارة العثقات اخلارجية ا نسانية ميزانية مستقلة تتوالها  اتلمساعدفإن لالربازيلية للتعاون، 

وختصص الوكالة الربازيليـة  . لتعاونمستقلة لرات األخرى ميزانيات لوزاكما أن ل، الربازيلية
بينمـا  مليون دوالر للتعاون مع الربنامج ا منـائيف،   01 لا م املائة من ميزانية 70 للتعاون

للسوان  صندوق األمم املتحدةويدخل . خرىاألألمم املتحدة انممات مل يذهب املبلغ املتبقيف
التعاون  مساعدات بتيسة 0101م عام يلية للتعاون، اليت قامت م شراكة مع الوكالة الرباز

 ،مجهورية فنزويث البوليياريةو، وهاييت، وبرنسييب يفبيساو، وسان توم -وغينيا  ،بني الربازيل
اليت تضطلع هبا الوكالة وتنتشر شبوة مشاريع التعاون فيما بني بلدان اجلنوب . وكوستاريوا

وإن الناطقـة بالربتياليـة،   النامية البلدان منها من وكالة  ؛بلدا 81 حنو م الربازيلية للتعاون
 .متزايد م بلدان أمريوا الثتينية بشول كانت تتركز

التعاون فيما بني بلدان اجلنوب م جمموعـة واسـعة   م فاعل رئيسيف طرف اهلند و  - 000
ـ  من م عـام  و. م املتحـدة اجملاالت، مبا م ذل، من خثل التعاون والتنسيق مع منمومة األم

با ضـافة إىل  و. دوالر للتعاون ا منائيف بليونسنوية تبلغ دوايل  ة، أعلنت اهلند ميزاني0117
املسـاعدة   تـوفر اهلنـد  ، (مليون دوالر 011 تبلغ منح سنويةعلى شول )املالية  اتاملساعد

بنـاء   ةقامـت بتـوف   كما. (68)(طالب من أفريقيا 00 111داليا إىل ) نيوالتدريب التقني
برناجما من هذا القبيل بـني   41يةها من البلدان النامية من خثل ل القدرات م جمال التجارة

__________ 

، Perspectives on Global Development 2010: Shifting wealthمنممة التعاون والتنمية م امليدان االقتصادي، (67)
 .21إىل  71اليصل الالالث، الصيحات 

 .نيس املرجع السابق (68)
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بناء القدرات م قطاع القطن مع لإنشاء برنامج رئيسيف  وهيف بصدد. 0101و 0118عاميف 
م جماالت  اتمساعد ،بالتعاون مع منمومة األمم املتحدة ،قدمت كما. منتجيف القطن األفارقة

والعلوم والتونولوجيا واملـواد   ،والزراعة، والصحة، والصناعة، وإدما  املرأة اليذاءو ،لعمالةا
 .واهلجرة ،، والسيادة، والنقل، واالتصاالتالسلوية والثسلوية اجلديدة، واالتصاالت

علـى املنطقـة،    يتركـز جنوب أفريقيا سوى برنامج ينائيف متواضع،  ىليس لدو  - 006
األفريقـيف،  للجنوب  ا منائيةاملساعدة التقنية لبناء القدرات داخل اجلماعة  تقدميذل،  م مبا

الشـراكة اجلديـدة   فاعل رئيسـيف م  وهيف طرف  .(69)ليبةيا والوونيو إىلوتقدمي الدعم 
االنياد الروسيف والربازيل ) ”بري،”جمموعة إىل مؤخرا  تانضمقد ، وأجل تنمية أفريقيا من

من أجل التعاون للعمل األمم املتحدة  إىلنوب أفريقيا بالضرورة جوال تلجأ (. والصني واهلند
للتخييو من وطأة اليقـر   الصندوق االستئماين عضوا م ابوصيهو. فيما بني بلدان اجلنوب

تسهم جنوب أفريقيا فإن ، IBSAواجلوع التابع جملموعة بلدان اهلند والربازيل وجنوب أفريقيا 
والـذي تتـوىل    الوددة اخلاصة الذي أنشأتهق االستئماين دوالر سنويا للصندو مببلغ بليون

 .لدعم التعاون فيما بني بلدان اجلنوب إدارته
ـ تقدير ه يصعب أن اجمليبةاملنممات  أوضحتداخل منمومة األمم املتحدة، و  - 007  واردامل

 م ميزانياهتا العاديـة ومـن خـار    ورسة خصيصا ألنشطة التعاون فيما بني بلدان اجلنوب امل
لتعاون ام أموال و يةامليزانية الربناجم عمليةواضحة م  إشاراتهناك  ديالما توون، إال امليزانيات
بـني   فيمـا  التعاون الـتقين ونشطة التعاون فيما بني بلدان اجلنوب ألصرادة املخصصة التقين 

لـتقين  ألنشطة التعـاون ا املرصودة بني املوارد  ومل تون منممات أخرى تيرق. البلدان النامية
املنممـات   العديد مـن  وأفاد. العادية وتل، املخصصة نيديدا للتعاون فيما بني بلدان اجلنوب

( واليونيسـيو  ،وصندوق السوان ،األمم املتحدة وموئلومنممة العمل الدولية،  ،األونوتاد)
أو  على أساس التيـرغ لموظيني مورسة للتعاون فيما بني بلدان اجلنوب، إما لتواليو بوجود 

أدرجـت منممـة    وقد. زئيف، كجزء من متويل التعاون فيما بني بلدان اجلنوبام الدوام اجلنم
 ممـن  ةمن بلدان صتلي” املتعاونني” أخرى، عددا من ضمن منممات، (الياو)األغذية والزراعة 

 .ام ردوده أرقام ةعدد من املنممات إىل أي ومل يشر .(70)اشاركوا م مشاريعه
م املائة  1.0ختصيص  وههدف حمدد، اليت لديها ملنممة الوديدة اليونسوو هيف او  - 008

 0100-0101 اليتـرة  من جمموع املوارد العاديـة م ميزانيـة  ( مثيني دوالر 0 قرابة)
ا الربنامج ا منائيف هـدف كما ددد . التعاون الالثييفب ولتعاون فيما بني بلدان اجلنواملبادرات 
__________ 

 .السابقنيس املرجع  (69)

 .من بلدان نامية والصني، نصيهم من الصينيني‘‘ متعاون’’ 0 011كان هناك أكالر من  (71)
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ـ بصـورة  لتعاون فيما بني بلدان اجلنوب ل اخلاصةم املائة لتمويل الوددة  1.0 يبلغ ، ةجزئي
 (. أعثه 26اليقرة )، كما سبق شرده يتمون من بلوغه وإن مل
مؤسسات منمومة األمم املتحـدة  فإن فيما يتعلق باملوارد اخلارجة عن امليزانية، و  - 002
 مبـا يربـو   0101متويل أنشطة التعاون فيما بني بلدان اجلنوب م عام  انيديدأفادت اليت 

، (ا ييـاد )الدويل للتنمية الزراعية صندوق الو الياومليون دوالر تشمل  011جمموعه على 
للتنميـة   املتحدة األمممنممة و ،واألونوتاد ،ومركز التجارة الدولية ،ومنممة العمل الدولية

ة املعـين  وموتب األمم املتحـد واليونسوو،  ،وبرنامج األغذية العامليف ،(اليونيدو)الصناعية 
مليـون   41) ذل، اجملموعنصو قليث عن قل مبا ياليونسوو وتستأير . باملخدرات واجلرمية

ـ (. مليون دوالر 07)موتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية  ايليهو، (دوالر أيت وي
االقتصـادي  والتنمية م امليـدان  يقل قليث عن نصو األموال من بلدان منممة التعاون  ما
تصـدر الربازيـل   تو. النصو اآلخر من البلدان الناميـة بينما يأيت ، (شول تعاون يثييف م)

 .والصني وقطر واململوة العربية السعودية قائمة املسامهني من البلدان النامية
املنممـات الـيت   ميزانيات هذه األرقام م احلسبان املوارد اخلارجة عن وال تأخذ   - 041

. لتعاون فيما بني بلدان اجلنـوب هو املخصص لغة األساسية  انياهتجزء من ميزا أيدد ني مل
من املـوارد اخلارجـة    اآلتيةالتعاون التقين  أموالم  غة املخصصةاملوارد أن افتراض بدىت و

متالـل   تمل انصو الرقم املذكور أعثه، فإهنمتالل التعاون فيما بني بلدان اجلنوب  ميزانية عن
 .نمومة األمم املتحدة كولكاف ملؤسسات مغة مبليا 
املتحـدة   م األمم ةالرئيسيهو الوكالة ا منائية املتحدة ا منائيف، و األمم برنامج أما  - 040

مشاريع التعاون فيما بـني  لتمويل مبلغ كبة  لتخصيص آيرسا خطة عمل بوينس ته دعيتال
ـ  فلم يقـدم طري، على الصعيد العامليف وا قليميف والق الالثييفالتعاون وبلدان اجلنوب   اأرقام

لتعـاون  ل لوددة اخلاصـة لصص ص خبثف ما هولموارد األساسية أو غة األساسية، لسواء 
لةفالة فعالية الوحدة اخلاصة،  هيرى املفتشون أنم هذا الصدد، و. بني بلدان اجلنوب فيما

 دةبصيورة موحي  تفق عليه لتمويل الوحدة اخلاصة امليف املائة  1.2 لا هدفجي  حتديد 
  .لموارد األساسية وغري األساسيةل بالنسبةاملستويات  كافةمجيع الربامج على  يف

صناديق استئمانية رئيسية متويـل األنشـطة   تتوىل يثية م دالة الوددة اخلاصة، و  - 040
 : لتعاون فيما بني بلدان اجلنوبلاملشتركة 

 أنشئ: UNFSSCبني بلدان اجلنوب  فيما صندوق األمم املتحدة للتعاون  
، 01/002ضمن الربنامج ا منائيف، وفقا لقرار اجلمعيـة العامـة    0226م عام 

بوصيه صندوق األمم املتحدة االستئماين الرئيسيف ، 0110وأعيدت تسميته م عام 



 A/66/717 

 

68 12-24712 

 

الصـندوق  و. (71)لتعزيز ودعم املبادرات فيما بني بلدان اجلنوب والتعاون الالثيـيف 
من دوومات الدول األعضاء واملنممـات  ( العينيةالنقدية و) اتسامهأمام املميتوح 

 ويتلقـى الصـندوق  . اصةاخلصادر املاحلوومية الدولية واملنممات غة احلوومية و
التنميـة  ومن صندوق مؤسسة فورد، من ، والنمو مسامهات من يثية بلدان متقدمة

ادل األصـول  العامليف لتبللنمام ) (أوب،)الدولية التابع ملنممة البلدان املصدرة للنيط 
ومنممة العمـل   ،منممة األمم املتحدةمن ، و(والتونولوجيا فيما بني بلدان اجلنوب

بلـدا   01دوايل من ، و(‘‘التعاون فيما بني بلدان اجلنوبأعمال ’’نشور مل)الدولية 
خصص اجلزء األكرب للمبادرات املتيق عليها بني اجلهات املاحنة والودـدة  وُي. ناميا

املتعـدد  رفـق  املمثيني دوالر م  6)ملاحنة الرئيسية هيف الصني اجلهات او. اخلاصة
مليـون دوالر لواريـة    0)، واجلزائـر  (بني بلدان اجلنوب لتعاون فيماالسنوات ل
لودـدة  التـابع ل رفـق  امللدعم  0117مليون دوالر م عام )ونيجةيا  ،(تسوناميف
 منـذ تأسـيس  و(. يـاز لالـنيط و لاملنتجة البلدان بني  فيمارف ااملع لتبادل اخلاصة

 . (72)مليون دوالر 00.0يقرب من  ، تراكم لديه ماالصندوق
أنشئ مبوجب قـرار اجلمعيـة   : PGTF صندوق برييز غرييرو االستئماين  

 م إدارتـه شـترك  وت. 0280ديسمرب /كانون األول 01املؤرخ  08/010العامة 
يرض دعم أنشطة ب 77ل جمموعة او لتعاون فيما بني بلدان اجلنوبلالوددة اخلاصة 

ـ بني البلدان األعضاء وفقا لألولويات اليت فيما التعاون االقتصادي والتقين  . ددهاني
ومنممة دوليـة وادـدة    77ل من أعضاء جمموعة ابلدا  00 أسهم حنودىت اآلن، و
ستخدم هذه األموال م شول منح لدعم وُت. مليون دوالر 0.0ا جمموعه مب( ا يياد)

مع األولويات الـيت   مبا يتماشىيثية أو أكالر من البلدان النامية  هانيذتاملشاريع اليت 
لعام  فيما بني البلدان النامية دددها برنامج عمل كاراكاس بشأن التعاون االقتصادي

كـان قـد مت   ، 0101مايو /أياروم . 0111عام لوبرنامج عمل هافانا  0280
البلـدان  مـن   001 م اعومشر 000دعم مقتردات املشاريع، ومن  688 تقدمي

 41) ودون ا قليمـيف ( م املائة 40) على الصعيدين األقاليميفاملستييدة، خصوصا 
فيمـا بـني   والتعاون الـتقين  ، (م املائة 08)األغذية والزراعة  تجماال م (م املائة

ومت االنتـهاء مـن يلالـيف    (. م املائة 00)والتجارة  ،(م املائة 07)البلدان النامية 

__________ 

 .04، الصيحة 61/000؛ و0، الصيحة 01/002 العامة اجلمعيةقرارا  (71)

، وييقـة  (0101 سـبتمرب /أيلـول دىت ) لتعاون فيما بني بلدان اجلنوبملخص املسامهات غة األساسية ل (72)
 .عاون فيما بني بلدان اجلنوبلتداخلية للوددة اخلاصة ل
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احلجـم   غة أن(. 77ل الشبويف جملموعة ا وقعاملانمر النتائج على )املعتمدة املشاريع 
 .(73)املتواضع للصندوق حيد من قدرته على االستجابة للطلب املتزايد على الدعم

التيابع جملموعية    وطنة الفقر واجلوعمن لتخفيف لالصندوق االستئماين   
م منتـدى   0110 عـام  م أنشئ: IBSAبلدان اهلند والربازيل وجنوب أفريقيا 

 هـا توراراليت ميون دد املشاريع حي ووه. أفريقيااهلند والربازيل وجنوب بني احلوار 
 املنيـذة شـاريع  املمالـل  )مصاحل البلـدان الناميـة    والتدر  م تنييذها مبا حيقق

العنو م املناطق  احلد منمن خثل مبادرات متنوعة مالل ( بيساو وهاييت - م غينيا
وهو ميول املشاريع على أسـاس الطلـب   . و إيصال املياه الصاحلة للشرباحلضرية أ

شراكات مع احلوومات احمللية والربنـامج ا منـائيف واملؤسسـات    إقامة خثل  من
وإن الصندوق،  إدارةلتعاون فيما بني بلدان اجلنوب ل الوددة اخلاصةتتوىل و. الوطنية

، 0101مايو /أيارودىت . ألموالقرر ختصيص اهيف اليت تلماحنني لجلنة  كانت هناك
مثانية مشـاريع   ومولتمليون دوالر،  04.7مببلغ  سامهت ة قدالالثي كانت البلدان

 .م سبعة بلدان لدعم اليئات األكالر ضعيا من السوان
 الثتينيـة  ألمريوـا اللجان ا قليمية، أصدرت اللجنة االقتصـادية  ب وفيما يتعلق  - 040

إىل أنه سيوون من الصـعب   ت فيهأشار 0101م عام  (74)ريراتق ومنطقة البحر الوارييب
ن األنشطة األخـرى،  علدعم التعاون فيما بني بلدان اجلنوب اليت جتري حماولة متييز األنشطة 

إمنا هو من امليزانية العادية واملوارد غة املتوررة  بتمويلتقريبا كل ما تقوم به اللجنة  ديث أن
نيقـات   ووصلت. التعاون الالثييف إىل دد ماوبني بلدان اجلنوب التعاون فيما لدعم وتعزيز 

دوالر، لونه مل يوـن مـن    مليون 04.0إىل  0112-0118التعاون التقين ليترة السنتني 
علـى   ا نياقوبلغ . التعاون فيما بني بلدان اجلنوبالعناصر اخلاصة بتولية دساب املمون 

 0101ة العادية للجنة االقتصادية ألوروبا م عـام  التعاون فيما بني بلدان اجلنوب م امليزاني
 ؛مثيـني دوالر  2املوارد اخلارجة عن امليزانية حنـو   بينما بليتمليون دوالر،  0.7دوايل 

. مليـون دوالر، علـى التـوايل    00ومليون دوالر  0.6 إىل 0100تقديرات عام تصل و
ديـث  ، (ا سـووا )يريب آسيا اللجنـة االقتصادية واالجتماعية لالوضع أكالر تعقيدا م و

ـ ختلو املاملوارد العادية واملوارد اخلارجة عن امليزانية مل تتراوح  0101 يفاريع م عـام ـش
وتشارك اللجنة االقتصادية ألفريقيـا  . دوالر 011 111ودوالر  00 111بني  0100و

__________ 

 ./http://www.g77.org، 77ل املوقع الشبويف جملموعة ا (73)

التعاون فيمـا بـني   لتعزيز ودعم  ومنطقة البحر الوارييب الثتينية ألمريوااللجنة االقتصادية أنشطة منمومة  (74)
 .0، الصيحة (LC/G.2439 (SES.33/10)) 0112-0118خثل فترة السنتني  بلدان اجلنوب
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اليرعيف  هابني بلدان اجلنوب على الصعيد ا قليميف من خثل برناجم م مبادرات التعاون فيما
التوامل والتعاون االقتصادي على الصعيد ا قليميف، الذي دصل على موارد خارجـة  املعين ب

0112دوالر م عـام  مليـون   1.40 تبلـغ عن امليزانية 
م اللجنـة االقتصـادية   و .(75)

م الـربامج   تعميم التعاون فيما بني بلدان اجلنوبجيري واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ، 
 111غة أنه مت إنياق ما جمموعه . وال يسهل بالتايل نيديد االعتمادات املرصودة لهة، اليرعي
، 0101دوالر م جمموع لتنميم دلقات عمل ومشاورات رفيعة املسـتوى م عـام    40

 . اللجنةوبني كوريا املشترك بدعم جزئيف من صندوق التعاون 
كـان  ثت واجمليبني على االسـتبيان،  من املقاب املستخلصةعلومات املاستنادا إىل و  - 044

اخليط املشترك م نيديد التحدي  وهمن مؤسسات منمومة األمم املتحدة اآلتية نقص املوارد 
فـإن  با ضافة إىل ذلـ،،  و. دعم التعاون فيما بني بلدان اجلنوب ادتياجاتاملتمالل م تلبية 

مبادرات التعاون فيمـا بـني بلـدان     امليزانية لتمويل املوارد اخلارجة عن املتزايد إىلاالجتاه 
التعاون الالثييف يشول نيديا مهما بالنسبة ملنمومة األمم املتحدة، وذلـ، بسـبب   و اجلنوب
 . والشروط امللحقة بذل،تخصيص عملية ال
أن املوارد املالية املتواضعة املخصصة حىت اآلن للمبيادرات  إىل املفتشون  وخيلص  - 040

خطية   تعطيجلنوب من جان  مسؤسسات منظومة األمم املتحدة ال التعاون فيما بني بلدان ا
اجلمعية العامة أو وثيقة نيريويب  وعمل بوينس آير ، وال قرارات اللجنة الرفيعة املستوى 

تقريـر ودـدة التيتـي     بأن  ونيتشامل يذّكرم هذا الصدد، و. ًاونص ًاروححقها اخلتامية 
ع مؤسسات جهاز األمم املتحدة ا منـائيف،  مجيختصص ’’أوصى بأن  0280 الصادر املشتركة

اخلاصـة  م املائة مـن مواردهـا    01ا منائيف، ما ال يقل عن  استالناء برنامج األمم املتحدةب
 وأن تنشـئ إضـافة إىل ذلـ،   ، فيما بني البلدان النامية لتعاون التقين ألنشطة التعاون التقينبا

دعم  التأكيد صرادة علىينبييف كما . ضاءدسب االقتالتعاون التقين،  لذل،صناديق استئمانية 
ربنامج فرعـيف  كم امليزانيات الربناجمية  وإدخاله ،م اخلطط املتوسطة األجل التقينهذا التعاون 

 .املنمومة هذه التوصية مل جتد هلا صدى داخل مؤسسات غة أن .(76)‘‘للتعاون التقينمستقل 
للتعاون فيما بـني  املتادة ديدة اجليرص لالتمويل متزايدة موارد  توفراليوم ويلزم   - 046

بلدان اجلنوب، وخباصة م سياق األزمات اليت تؤير على بلدان اجلنوب، مالل أزمـة اليـذاء   
ددها الربنامج ا منائيف واليونسوو حياألهداف اليت رغم أن و. وتية املناخ والووارث الطبيعية

تشول ممارسـات  فإهنا ، وارداملتخصيص ل وختلو من خطط ميصلةمن ديث احلجم  ةحمدود
__________ 

 .08، الصيحة (E/ECA/COE/29/7) 0101لجنة االقتصادية ألفريقيا، التقرير السنوي لعام ال (75)

(76) JIU/REP/85/3 0، التوصية. 
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م الربامج على مجيع املسـتويات،   بصورة شاملةجيدة ينبييف أن تتورر م منممات أخرى 
على وعثوة على ذل،، ينبييف تطبيق هذا احلد األدىن املستهدف . استنادا إىل النتائج املتوخاة

لنداءات خطـة عمـل   ، وذل، استجابة عن امليزانية ملوارد العادية واملوارد اخلارجةكل من ا
لتعزيز  ومتزايدة ختصيص موارد كبةة تطلباليت وقرارات اجلمعية العامة الثدقة بوينس آيرس 

عـن  ص املوارد اخلارجـة  يختص غة أنه مع مثدمة امليتشني. التعاون فيما بني بلدان اجلنوب
بـني   عاون فيمالتلال ميون ختصيصها من جانب وادد  حبيثن، واملاحنحيددها نشطة أل امليزانية

تعبئـة   إدرا  فقـد اقتردـوا  مع اجلهات املاحنة، على ذل، بلدان اجلنوب ما مل يتم االتياق 
وم وختصيص موارد إضافية للتعاون فيما بني بلدان اجلنوب م اخلطـط املتوسـطة األجـل،    

الـدعم  من توـاليو  اآلتية املوارد  كما أن. املشروع وم خطط ية املقتردة،ربناجمات الامليزاني
تستخدم م  أناملسامهات اليت تديرها املنممة ميون  احململة على تواليو دعم املشاريعالعامة أو 

من اآلتية املوارد تستخدم  بينما ميون أن، الالثييفمتويل التعاون فيما بني بلدان اجلنوب والتعاون 
ماللما اجلهات املاحنة،  باالتياق مع( سامهاتاملعلى  املستحقةاليوائد )ترتيبات تقاسم التواليو 

وينبييف تذكة املسامهني م التعاون فيما بـني  . الربازيلم الربنامج ا منائيف  موتبداليا  ييعل
أن لتعاون فيما بني بلدان اجلنوب، ديـث  نتيجة لالوياءة املتحققة م واسب باملبلدان اجلنوب 

صـثت سياسـية واقتصـادية     تربطها باملاحننيالبلدان اليت  املساعدات تذهب بصية عامة إىل
إىل وييقة، أو روابط يقافية وليوية، مما يؤدي إىل فهم أفضل لثدتياجات واليـرص املتادـة و  

 .اخنياض التواليو ا دارية
 .ونشر أفضل املمارسات اليعاليةزيادة أن يسهم م ومن شأن تنييذ التوصية التالية  
 

  9التوصية 
س اإلدارات ملسؤسسيات منظومية األميم    ينبغي للهيئات التشريعية وجمال  

 ال تقيل  -الرؤساء التنفيذيني ختصيص نسبة مئوية حميددة   إىلتطل   أناملتحدة 
من موارد امليزانية األساسية لتشجيع التعاون فيما بني بليدان   -يف املائة  1.0 عن

اجلنوب يف جماالت اختصاص كل منيهم، بالتشياور ميع البليدان املسيتفيدة      
االتفاق مع البلدان املاحنة على استخدام جزء معيني مين امليوارد    الربامج؛ و من

اخلارجة عن امليزانية لتمويل مبيادرات التعياون فيميا بيني بليدان اجلنيوب       
     .الثالثي والتعاون

يتواكـب  من اجلهات املاحنة التقليديـة   الالثييفالتعاون الذي يتلقاه دعم مل يون ال  - 047
 ة وراء ذل، يومنرئيسيال ولعل أدد األسباب. ما بني بلدان اجلنوبم التعاون في الزيادة مع
الشـمال   ات بـني تقليدية  يصال املعونال قد ال يتماشى مع األشوالأن التعاون الالثييف  م
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لمساعدة ا منائية الرمسية بني لمن النادية النمرية عن السياق التقليدي هو صتلو ف. واجلنوب
إعـثن   التوافق مـع اجلهات املاحنة التقليدية على تشدد الصدد، م هذا و. الشمال واجلنوب

داخـل   غة أنه ال يوجد توافـق م الـرأي  . باريس بشأن فعالية املعونة وبرنامج عمل أكرا
هناك قلق، مبا م ذل، بني اجلهـات  و. ذه املبادراتهب املضيف قدماالبلدان النامية على ضرورة 

الشـمال  املعونات فيمـا بـني   أن التوفيق بني من لتعاون، املستييدة من او املقدمةالرئيسية 
ـ اميهومومها  -التعاون الالثييف /التعاون فيما بني بلدان اجلنوبوبني واجلنوب   -ن ان صتلي

. تتجاوز مناقشة فعالية املسـاعدات  العامةالسياسات خاصة بآيار سياسية و تترتب عليه قد
مبادئ االعتماد اجلماعيف علـى   أال وهوجلنوب، لتعاون فيما بني بلدان ال اجلوهرياألساس ف

. ميون أن يصبح حمث للتشو، ،الذات والتضامن والسيادة وامللوية الوطنية وعدم املشروطية
أكالر انسجاما  وفعالية املساعدات ه ملسائلييف دني أن النهج التقليدي فوعثوة على ذل،، 

تعاون ا قليميف أو األقاليميف الذي يسـتتبع  ال يشمل داخلهمع تدفقات املعونة الالنائية، فإنه ال 
ؤخـذ  يعامل آخـر ينبيـيف أن    ومثة. التعاون الالثييف عادة/التعاون فيما بني بلدان اجلنوب

اليت تبدو م التعاون فيما بني بلدان اجلنوب أقل بوـالة   ،االعتبار هو تواليو املعامثت م
 . واجلنوب بني الشمالفيما عليه م الترتيبات التقليدية  هيف مما

واءمة سياسات اجلهات املاحنة التقليدية مع طرائق التعاون فيما بني بلـدان  ملميون و  - 048
. علـى احلـل  وإن مل تون تستعصيف ، تإشواليا أن تنطوي علىاجلنوب م التعاون الالثييف 

لتعـاون  جلنة املساعدة ا منائية التابعة ملنممـة ا وكانت اليابان من بني أول اجلهات املاحنة م 
ويتم توجيه املساعدات . اليت تشارك بنجاح م التعاون الالثييف والتنمية م امليدان االقتصادي

املقـدم   دعمالأن بوأبلغ امليتشون . اليابانية من خثل الوكالة اليابانية للتعاون الدويلا منائية 
، ويةسـي اآلنطقة املم  تركز أساسا م البدايةياليابان للتعاون فيما بني بلدان اجلنوب كان  من

هذا التعـاون   واكتسى. رابطة أمم جنوب شرق آسياوييقة مع العمل الم عثقات وخباصة 
اليابـان   ومتول. بني الوكالة اليابانية والرابطةلتعاون ا قليميف امن خثل اجتماع  ارمسيطابعا 

لتعاون فيما بـني  ل ادعم التعاون بني اليابان وأفريقيا ل،وكذ بلدان الرابطة،بني فيما لتعاون ا
، مالل بناء القدرات الينية اليت متتلوها الرابطةبلدان اجلنوب من خثل االستيادة من اخلربات 

العمل التدريبية اليت تنممها منممـة األغذيـة    دلقاتاألرز والزراعة من خثل قطاعيف م 
ـ  على منطقة الرابطةبرنامج الشراكة اآلن  وال يقتصر. (الياو) والزراعة األفريقيـة   ةواملنطق

بلـدا حموريـا    00 مبشاركةأمريوا الثتينية والشرق األوسط،  إىلأيضا فحسب، بل وميتد 
 . التعاون فيما بني بلدان اجلنوبممن هتتم بمجيع املناطق  من

إىل التعاون فيما بني بلدان املقدم ياباين اللدعم لوأبلغ امليتشون أن األدوات الرئيسية   - 042
ـ ي ذ، الأخرى من بلداناخلرباء ويف برنامج التدريب اجلنوب ه دعم التعـاون بـني آسـيا    ي
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شول داليا اجلزء األكرب مـن هـذا   وهو ي. وكذل، التعاون داخل القارة األفريقية ،وأفريقيا
 00 111، قدمت اليابان التدريب ألكالـر مـن   البلدان األخرىمن خثل برنامج . التعاون

 يضـم  ، كان الربنـامج 0112-0118 للسنتني املالية ةاليترم و. 0270مشارك منذ عام 
أفريقيا، بتولية مشارك من  0 011من آسيا و مشارك 0 611مشارك، من بينهم  7 611
 دوالرات الواليـات  مـن  دوالرمليـون   01.2دـوايل  )مليون ين ياباين  0 000قدرها 
 (.املتحدة
مؤمتر طوكيو الدويل املعين  تنميمبمع األمم املتحدة، كما قامت اليابان، باالشتراك   - 001

عنصـر   وقام املؤمتر بتطوير. ألفريقيا يةاليابان اتساعدامل  يصالوسيلة كبالتنمية م أفريقيا 
على شبوات من أصحاب املصاحل الرمسية واخلاصة  يقومهام التعاون فيما بني بلدان اجلنوب 

املؤمتر  واشترك م تنميم. م هذا السياقبني البلدان األفريقية وغةها من املناطق النامية فيما 
الربنـامج ا منـائيف   ودوومة اليابان وموتب مستشار األمم املتحدة اخلاص املعين بأفريقيـا  

. واللجنة االقتصادية ألفريقيـا  األفريقيفالتنمية  مصرفومبشاركة كبةة من  ،والبن، الدويل
بالتعاون مـع االنيـاد    ورة مستمرةبصعمال األإعداد جدول  كيالةالربنامج ا منائيف وتوىل 
مـؤمتر  املوتب املشترك بـني  ، من خثل اجلديدة من أجل تنمية أفريقياوالشراكة  األفريقيف

 (. موتب أفريقيا)الربنامج ا منائيف و طوكيو الدويل
سـيا  آلللصـندوق االسـتئماين   املتوفر التمويل م السنوات األخةة وقد اخنيض   - 000

مليـون   0.4ئ لدعم أنشطة مؤمتر طوكيو م إطار الربنامج ا منائيف، من وأفريقيا، اليت أنش
صـندوق  البا ضافة إىل ذل،، من خثل و. 0101سنة إىل مليون دوالر م عام م الدوالر 
ودل حمله صندوق شـراكة   0110م عام أعماله تنمية املوارد البشرية، اليت أهنيت لالياباين 

دوالر لتمويـل   مليون 0.0مببلغ ، سامهت اليابان 0110 عام الربنامج ا منائيف واليابان م
 . لتعاون فيما بني بلدان اجلنوبل أنشطة الوددة اخلاصة

الـيت  م امليدان االقتصادي  األخرى األعضاء م منممة التعاون والتنميةالبلدان و  - 000
ومعممهـا  )لنـدا  وأملانيـا، ونيوزي  ،وكندا ،التعاون الالثييف هيف استراليا تنشط م مضمار

والواليات املتحدة  ،والسويد ،سبانياإو ،والربتيال ،، والنرويج(منطقة آسيا واحمليط اهلادئ م
االنياد الروسيف، ال سيما م منطقة آسيا الوسـطى وم سـياق   وتزداد مشاركة . األمريوية

 . (االنياد الروسيف والربازيل والصني واهلند)جمموعة بري، 
د األورويب التعاون الالثييف مع بلدان اجلنوب الرائدة، مالل الربازيـل  االنياويدعم   - 000

 01و 00 ويتم تنييذ ما يتراوح بني. والصني ومصر، من خثل اتياقات الشراكة االقتصادية
من خـثل   االنياد األورويب بصورة مشتركة أو اليت يضطلع هبا الالثييفمن مشاريع التعاون 
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مـن  مـع سـت    استراتيجيةشراكات  ماالنياد األورويب ويدخل . وكاالت األمم املتحدة
 . ةخاصبصية وكاالت منمومة األمم املتحدة، مبا م ذل، الربنامج ا منائيف 

اليتفةري   إىل تفتقير ويالحظ املفتشون أن مسؤسسات منظومة األمم املتحيدة    - 004
ديـد  وـالة لتح جهـود أكالـر ب   وال بد من بـذل  .االستراتيجي بشنن التعاون الثالثي
أفضل، مبا م ذل، مـن خـثل   بصورة  هوطرائق تنييذ هاستراتيجيات التعاون الالثييف ومتويل

املتبادل مالـل   النيعاجلهات املاحنة التقليدية م جماالت مع شراكات مع بلدان اجلنوب وإقامة 
 أن تسـتييد ينبيـيف  كما . ضمن أمور أخرىالعامة ا قليمية،  واملنافع ،الزراعة، وتية املناخ

ملؤسسـات األمـم املتحـدة     التنييذيـة البحوث املشتركة واخلـربات   منالوددة اخلاصة 
 . موتب األمم املتحدة لتنسيق العمليات ا منائيةمن خثل جمموعة كذل، الصلة، و ذات
 .الالثييففعالية التعاون  أن تزيد منومن شأن تنييذ التوصية التالية  
 

 21التوصية  
لتعاون فيما ل الوحدة اخلاصةمن طل  أن يج اإلمنائي مدير الربنامجي  على   

مةتي   لتمويل، بالتشاور ميع  لبني بلدان اجلنوب وضع استراتيجيات وطرائق 
مسؤسسات منظومة وموعة األمم املتحدة اإلمنائية، تنسيق العمليات اإلمنائية التابع جمل

املاحنة، من أجل  والبلدان واالجتماعية، إدارة الشسؤون االقتصاديةواألمم املتحدة، 
، مبا يف ذلك من خالل الشراكات اليت جتمع بيني مقيدمي   يتعزيز التعاون الثالث

التعاون اإلمنائي األفقي واجلهات املاحنة التقليدية ومسؤسسات منظومة األمم املتحدة 
     .يف اجملاالت ذات االهتمام املشترك

 والرصد والتقييم اإلبالغ- زاي  
، إىل األمني العام أن يعد 0220لعام  01/002م قرارها  ،ة العامةطلبت اجلمعي  - 000

بالتعـاون مـع منممـات    وذل، تقريرا كل سنتني عن دالة التعاون فيما بني بلدان اجلنوب، 
بيانـات ومؤشـرات    يتضمناألمم املتحدة األخرى، وال سيما األونوتاد واللجان ا قليمية، 

. بلدان اجلنوب، مبا م ذل، توصيات لتعزيز هذا التعـاون التعاون فيما بني ن كمية عونيليلية 
 0110م عام الصادرة  لتعاون التقين فيما بني البلدان الناميةلاملبادئ التوجيهية املنقحة وتوفر 
الستخدامها م ا بثغ عن التقدم احملرز والنتـائج   اوتنييذي امؤشرا معياري 00 تضمجمموعة 
لتعاون فيمـا بـني   ل ملبادئ التوجيهية، وضعت الوددة اخلاصةعلى أساس هذه او .(77)احملققة

__________ 

(77) TCDC/13/3 00و 00، اليقرتان. 
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أجل مجـع   على مؤسسات منمومة األمم املتحدة من جيري تعميمهابلدان اجلنوب استبيانات 
أظهـر  التقـارير   مـن آخـر   غة أن استعراض بعـض . املعلومات الثزمة  عداد التقارير

نوعيـة البيانـات   أن  إعداد التقارير، واستخداما كامث ممل ُتستخدم املؤشرات املقتردة  أن
. قرارات واعية م اختاذ الدول األعضاء لويف ميون أن تستند إليها حباجة إىل التحسنيونيليلها 

صعوبة اليت وييسر الدل على الضعو احملتمل للمؤشرات يقد  ذل،وأشار الربنامج ا منائيف أن 
اسـتعراض   إجـراء م هـذا الصـدد   لـزم  ورمبا ي. ا منائيف م استخدامها الربنامجواجهها ي

 .املزيد من التوجيه بشأن استخدامها الوددة اخلاصة أن توفرأو /للمؤشرات و
األمني العام كل سنتني إىل اجلمعية العامة عن دالـة  الذي يقدمه تقرير ويتشابه ال  - 006

كل سـنتني إىل  دم الذي ُيقتقرير مع ال اهم حمتو تشاهبا بالياالتعاون فيما بني بلدان اجلنوب 
قدم خثل العـام  كثمها ُيو - اللجنة الرفيعة املستوى بشأن تنييذ خطة عمل بوينس آيرس

التقريرين يف تقرير واحد  إدماجلةفاءة، سيةون من املستحسن وحتقيقا للذلك، و. نيسه
 اصـة الوددة اخلتقوم جتدر ا شارة إىل أنه با ضافة إىل هذين التقريرين، و .أغىن بتفصيالته

سنتني إىل اللجنة الرفيعة املستوى بشأن كل مدير الربنامج ا منائيف الذي يقدمه تقرير ال بإعداد
تنييذ املبادئ التوجيهية املنقحة واملوارد والترتيبات التنميمية للتعاون فيما بني بلدان اجلنوب، 

امـة واجمللـس   اللجنة الرفيعة املستوى كل سـنتني إىل اجلمعيـة الع  اليت تقدمها تقارير وال
االقتصادي واالجتماعيف، فضث عن تقرير مدير الربنامج عن تنييذ إطار التعاون فيمـا بـني   

 . األخرى دسبما ُيطلب منهالتقارير ا فضث عن إسهامها م العديد منبلدان اجلنوب، 
التعـاون   تقارير عن اهتاالتشريعية أو جمالس إدارعديدة إىل هيئاهتا منممات  وتقدم  - 007

 بصـورة مواضـيعية  أو  ،ألنشطةعن ايما بني بلدان اجلنوب ضمن تقاريرها السنوية العامة ف
جـدول  بنـود  من ديث و. لتعاون االقتصادي والتقيناخلاصة باضمن بنود جدول األعمال 

الذي تقدمه إدارة الشـؤون االقتصـادية   عية، على سبيل املالال، فإن التقرير يضااألعمال املو
اجمللس االقتصادي واالجتماعيف جتماع املشترك الذي ُيعقد كل سنتني بن االإىل  واالجتماعية

م التعاون الـدويل يتضـمن   احملرز والتقدم السائدة االجتاهات  نعومنتدى التعاون ا منائيف 
كمـا تقـدم إدارة الشـؤون    ؛ الالثيـيف فصث عن التعاون فيما بني بلدان اجلنوب والتعاون 

إىل اجمللس االقتصادي واالجتماعيف عن تنييذ قـرارات   ا سنوياتقرير االقتصادية واالجتماعية
وهـو  األنشطة التنييذية من أجل التنمية،  اتشامل لسياسالستعراض الاجلمعية العامة بشأن ا

اللجان تقرير كذل، فإن  ؛لتعاون فيما بني بلدان اجلنوبل اصصص التقرير الذي يتضمن فرعا
جمللس االقتصادي واالجتماعيف بشأن التعـاون ا قليمـيف   ا املقدم إىلألمم املتحدة ا قليمية ل

تضمن فصث أو إشارات يما  كالةاامليدانني االقتصادي واالجتماعيف وامليادين املتصلة هبما  م
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ومنطقة البحر  الثتينية ألمريوااللجنة االقتصادية وتقدم  ؛إىل التعاون فيما بني بلدان اجلنوب
 . لدعم التعاون فيما بني بلدان اجلنوباملضطلع هبا األنشطة الوارييب تقارير كل سنتني عن 

االنياد الـدويل  ومنممة الطةان املدين الدويل، و، (الياو) منممة األغذية والزراعةو  - 008
 وبرنامج األمـم املتحـدة   ،(األونوتاد)للتجارة والتنمية  املتحدة األمممؤمتر و ،لثتصاالت

 املتحـدة  األمم وصندوق ،(اليونسوو)للتربية والعلم والالقافة  ةاملتحد األمممنممة و ،ا منائيف
وبرنـامج األغذيـة العـامليف     ،(اليونيدو)للتنمية الصناعية  املتحدة األمممنممة و للسوان،

وجيزة، للتعـاون   ، وإن كانتإشارات تورد م تقاريرها السنويةبني املنممات اليت  من هيف
التقرير السنوي ملدير  يتضمنعلى سبيل املالال، ف(. الرابع املرفقانمر ) فيما بني بلدان اجلنوب
 إىل إددامها تشـة التعاون فيما بني بلدان اجلنوب،  عنفقرتني  0112الربنامج ا منائيف لعام 

الالانية مخسة أماللة  جراءات التعاون فيما بني بلدان تتضمن لتعاون ا منائيف، ولتية املسياق ال
 .(78)ري واألقاليميفالقط الصعيديناجلنوب على 

اهليئات التشريعية ملنممات األمـم  على قيام خطة عمل بوينس آيرس وقد نصت   - 002
 .(79)رصد واستعراض تنييذ أنشطة التعاون فيمـا بـني بلـدان اجلنـوب    باملتحدة ا منائية 

رصد أنشطة التعاون فيما بـني بلـدان اجلنـوب باعتبـاره      علىالضوء  جرى تسليط كما
التعاون فيما بني بلدان اجلنوب م املبادئ التوجيهية  مراكز تنسيقلشبوة  ةلرئيسيا األدوار من

مؤسسات  م كالة منو .(81)الواملب هاوييقة نةويب اخلتامية إىل تنييذاليت تدعو  ،(80)املنقحة
تتصل على أدوات رصد صصصة  قائمةأو /و جمزأة الصورة العامة جندمنمومة األمم املتحدة، 

 ،ومنممة العمـل الدوليـة   ،الدولية للطاقة الذرية الياو، والوكالة، مالل م نيردةمبادرات مب
عدم وجود نمـم   0117عام  م الربنامج ا منائيفالذي أجراه تقييم الددد  وقد. واألونوتاد

 بتطـوير رصد لتوفة بيانات مويوقة، وال سيما على الصعيد القطري، وأوصـى  التتبع أو لل
 يتضـمن أوىل، وكاسـتجابة   .(82)معاية ومؤشرات واضحة تتضمن أدوات للرصد والتقييم

معـاية  ( 0100-0112)مشروع إطار التعاون الرابع للتعاون فيما بني بلدان اجلنـوب  
 لتعاون فيما بني بلـدان اجلنـوب  لومؤشرات توفر أساسا لتقييم مسامهات الوددة اخلاصة 

بني بلدان  لتعاون فيمالية وا قليمية والعاملية بادرات الوطنم املا منائيف  وبرنامج األمم املتحدة
__________ 

(78) DP/2010/17 20و 20، اليقرتان. 

 .00، التوصية خطة عمل بوينس آيرس (79)

(81) TCDC/13/3 (.ز)و( ب)40، اليقرة 

 (.ي)00، اليقرة وييقة نةويب اخلتامية (81)

التعـاون فيمـا بـني بلـدان     م  ا منائيفتقييم مسامهة برنامج األمم املتحدة ، ا منائيفبرنامج األمم املتحدة  (82)
 .00و 0تان ، الصيح0117، اجلنوب
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إنشاء قاعدة بيانات لرصد أنشطة التعاون فيما بني بلدان اجلنوب الـيت  كما مت  ،(83)اجلنوب
اجليدة اليت ينبيـيف   اتاملمارس ويعد ذل، من. أبليت عنها املواتب القطرية للربنامج ا منائيف

يتطلـب مـوارد    وإن كان ذلـ، رى، خاألنممات املتورارها بشول ملموس من جانب 
املواتب القطرية تعداد أنشـطة   ، ُيطلب إىلم اليونيسيو وبرنامج األغذية العامليفو. صصصة

يتمون  ومع ذل،، مل. مبادرات التعاون فيما بني بلدان اجلنوب م تقاريرها القطرية السنويةو
ـ من املعلومـات الـيت    من هذه الالروةاليت تتحقق االستيادة  يفامليتشون من نيديد ما ه تم ي

 ومتتـد  بل، فحسب رف والدروس املستيادةاتقاسم املععلى  تهاقيم تقتصر المجعها، واليت 
اقترادهم تعزيز عمل اللجنـة  بن ور امليتشم هذا الصدد، يذكِّو. صنع القرارإىل عملية أيضا 

التقـارير الدوريـة    إىلعية، اليت ميون أن تستند يضاخثل املناقشات املومن الرفيعة املستوى 
إدارة الشؤون االقتصادية  التقارير اليت تقدمهاعلى سبيل املالال، ومنها  ؛من املنمماتاملقدمة 

االستالمار والتجـارة   تواألونوتاد عن التعاون فيما بني بلدان اجلنوب م جماالواالجتماعية 
 بلدان اجلنوب م جمـال  التعاون فيما بني ناللجان ا قليمية واألونوتاد عوتقارير  ؛والتمويل

التعاون فيما بني بلدان اجلنـوب   نالربنامج ا منائيف ع ني؛ وتقاريرالتعاون والتوامل ا قليمي
ـ   ؛ وتقاريرواألهداف ا منائية لألليية التعـاون   نموتب املستشار اخلاص املعين بأفريقيـا ع

املقدمة مـن اليـاو   ر القطاعية والتقاري ؛بني بلدان اجلنوب م أفريقيا والبلدان األقل منوا فيما
وتقارير  ؛التعاون فيما بني بلدان اجلنوب م جمال الزراعة واليذاء نوبرنامج األغذية العامليف ع

التعاون فيمـا بـني   ن عاملعين با يدز منممة الصحة العاملية وبرنامج األمم املتحدة املشترك 
 .التعليم والالقافة نعاليونسوو  والتقارير املقدمة من ؛بلدان اجلنوب والصحة

م مؤسسات منمومـة األمـم    وجدتيبني أنه ال و االستعراض يعرضباختصار، و  - 061
وتقدمي التقارير  التعاون فيما بني بلدان اجلنوبلرصد شاملة وموددة و عملية منتممة املتحدة

إدارة و ،لتعاون فيما بني بلـدان اجلنـوب  ل عدها الوددة اخلاصةتالتقارير اليت  خبثف، عنه
 م دـال ، هـا التقارير وتواتر وحمتوى. واللجان ا قليميةواالجتماعية، الشؤون االقتصادية 

املؤشرات املقتردة م املبـادئ التوجيهيـة املنقحـة    وال تستخدم  بالتباين؛ يتسموجودها، 
ُييتقر عموما إىل نمـم  وعثوة على ذل،، . م الرصد وا بثغ بصورة موددة 0110 لعام
 . التقارير الصادرة غة مؤكد كما أن أيرالرصد، باستالناء بعض الصناديق والربامج، تتبع وال

لمبادئ التوجيهية التنييذية لاألمني العام احملدد الذي يضعه إعداد ا طار عند وينبييف   - 060
 املؤسسـات   بثغ عنواقياس لل موددةوضع مبادئ توجيهية  ضرورةخذ م االعتبار أن تؤ

كما .  منمومة األمم املتحدة، مبا م ذل، اللجان ا قليمية، وفقا لوالية كل منهاذات الصلة م
__________ 

(83) DP/CF/SSC/4/Rev.1 00إىل  48، اليقرات. 
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النمر م املؤشرات املقتردة م  لإلبثغ يعيداقتراح ينبييف االشتراك مع كافة األطراف م وضع 
 نيويب، مبا م ذل، املؤشرات املتعلقة بالتنمية االجتماعية، 0110املبادئ التوجيهية املنقحة لعام 

ينبيـيف   كما .املبادئ التوجيهية التشييلية م وإدرا  ذل، االقتراح، التسلسل ا داري بوضوح
التقارير  وتوديدإىل اهليئات االنتخابات التشريعية،  الوددة اخلاصة تقدمي تقاريرتعزيز  مالنمر 

اللجنة الرفيعـة   إىلاملنممات  املقدمة منعية يضاالتقارير املو وزيادة، متشاهبةاليت تتناول قضايا 
يقتـرح  لتجنب االزدواجية م العمل وتقدمي تقـارير إضـافية،   و. لتحقيق أير أعمماملستوى 

م التقـارير   فرعـا يابتـا  التعاون الالثييف /التعاون فيما بني بلدان اجلنوب يوون امليتشون أن
أربـع  /ثاالستعراضات الشاملة للسياسات اليت جترى كل يـث املوجودة باليعل، مبا م ذل، 

 . سنوات
معلومـات،  ملا مت مجعه من وفقا ف. الوضع ليس أفضل داالفإن لتقييم، وبالنسبة ل  - 060

الربنامج ا منائيف، ديث مت إجراء تقييم رئيسيف لدعم املنممة للتعاون فيما بني بلدان  فباستالناء
التعـاون   بشأن تابعة إطار التعاون الرابعمل، وسيتم االنتهاء من تقييم 0117اجلنوب م عام 

الوكالـة  مل يتم إجراء تقييمات م هذا الشأن إال م ، 0100فيما بني بلدان اجلنوب م عام 
تلـ، التقييمـات كانـت جـزءا      بـل أن واملنممة البحرية الدولية،  للطاقة الذريةالدولية 

ـ  ال تتصل نيديدا بو، لتعاون التقينل العادية تهماأنشط من . وبالتعاون فيما بني بلـدان اجلن
ثتياقات ا قليمية اليت تتناول التعاون فيما بني لتقييمات  الدولية للطاقة الذرية جتريالوكالة ف

يشـمل   0110تقييم للربنامج اخلاص لألمن اليذائيف م عام  كان، الياوم و. بلدان اجلنوب
فقـد  أي تقييم،  ورغم عدم إجراءم اليونيسيو، و. برنامج التعاون فيما بني بلدان اجلنوب

م لخربة املوتسبة على مدى العامني املاضـيني  استنادا لجرد عملية  0101م عام  تأجري
م دليـل   الذي سـُيدر  مشروع التوجيه كمسامهة م التعاون فيما بني بلدان اجلنوب جمال 

عـام   مالـذي سـتجريه   أن التقييم إىل وأشارت اليونيدو . يةالربناجم اتسياسوالعمليات ال
للتعاون فيما بني  اعييضامو استعراضاشمل ياجلنوب س التعاون فيما بني بلدان ملراكز 0100

عن مجيـع   اتقرير 0100عام م  أن تستوملتعتزم منممة الصحة العاملية و. بلدان اجلنوب
أنشطة التعاون فيما بني بلدان اجلنوب املمولة من الربازيل والصني واهلند م القطاع الصحيف، 

ـ مـن فتـرات   م هناية كل فترة و. سيول بشأن فعالية املعونةلتقدميها م منتدى  ات ميزاني
ومنممـة الصـحة للبلـدان األمريويـة م إجـراء       منممة الصحة العامليةتشترك ، السنتني
إدارة  جتـري و. التعاون فيما بني بلدان اجلنـوب /لتعاون التقينشاريع امل داخليف تقييم/تنقيح

اليت تضطلع هبا ما ملدى فعالية وكياءة األنشطة التنييذية الشؤون االقتصادية واالجتماعية تقيي
االستعراضـات  ألمم املتحدة لدعم التعاون فيما بني بلدان اجلنوب، كجزء من التحضةات ا

 .أربع سنوات/الشاملة للسياسات اليت جترى كل يثث



A/66/717 
 

 

12-24712 79 

 

 .املساءلة زيادةسهم م أن يومن شأن تنييذ التوصية التالية  
 

  22التوصية 
ينبغي للجنة الرفيعة املستوى املعنية بالتعاون فيما بيني بليدان اجلنيوب      
الرؤساء التنفيذيني ملسؤسسات منظومة األمم املتحيدة وصيناديقها    إىلتطل   أن

 .1121وبراجمها، مبا يف ذلك اللجان اإلقليمية، القيام مبا يلي، بدءا من عام 
ن فيما بيني بليدان اجلنيوب    لرصد أنشطتهم يف جمال التعاو أنظمة إقامة (أ) 

 ؛الثالثي والتعاون
قسيما فرعييا    إداراهتيم جمالس  إىلتضمني تقاريرهم العادية املقدمة  (ب) 
 ؛مسامهتهم يف دعم هذا التعاون عن
تقدمي مسامهات يف التقارير العادية املقدمية إىل اجملليس االقتصيادي     (ج) 

اون فيما بني بليدان اجلنيوب،   واالجتماعي، اللجنة الرفيعة املستوى املعنية بالتع
 ؛اجلمعية العامة إىلذلك التقارير اليت يقدمها األمني العام كل سنتني  يف مبا
إعداد تقارير مواضيعية بناء على طل  اللجنة الرفيعة املستوى املعنيية    (د) 

 ؛بالتعاون فيما بني بلدان اجلنوب
يما بني بلدان اجلنيوب  يف جمال التعاون ف ألنشطتهاإجراء تقييمات دورية  (ه) 

     .جمموعة من املسؤشرات املتفق عليها إىلوالتعاون الثالثي، استنادًا 
 التنسيق-  رابعا 

 الالثيـيف جيب أن يتم التنسيق لدعم التعاون فيما بني بلـدان اجلنـوب والتعـاون      - 060
 وجيـب . مؤسسات منمومة األمم املتحدة م املقر وعلى الصعيدين ا قليمـيف والقطـري   م
ـ  ملراكز التنسيق موقعالتعاون فيما بني بلدان اجلنوب ونمامها ل الوددة اخلاصةنيتل  أن ا مركزي

هلذا التنسيق، على النحو املطلوب م خطة عمل بوينس آيرس، وقرارات اللجنة الرفيعة  بالنسبة
ـ  ،0110املستوى وقرارات اجلمعية العامة، واملبادئ التوجيهية املنقحة لعام  ة نـةويب  ووييق

 .(84)اخلتامية
 
 مستوى املقرعلى - ألف  

لتنسـيق بـني الوكـاالت    لآلية هيف أعلى  املعنية بالربامج اللجنة الرفيعة املستوى  - 064
ـ اليت تتابع القرارات احلووميـة الدوليـة و   وهيفعلى مستوى املقر،  املنمومة م ؤمترات امل

__________ 

 (.ح)و( ز)و( و)و( ه)و(  )00، اليقرة اخلتامية نةويبوييقة  (84)
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الـيت تتطلـب    املستجدةدد القضايا نية، واألمم املتحداليت تعقدها ومؤمترات القمة الرئيسية 
 .استجابة على نطاق املنمومة، من أجل وضع استراتيجيات وسياسات وأدوات مشتركة

 جملس الرؤساء التنييذيني م منمومة األمم املتحـدة املعـين بالتنسـيق    تناولوقد   - 060
م عـام  : مـرتني  ان الناميةمسألة التعاون التقين فيما بني البلد( جلنة التنسيق ا داريةسابقا )

تنييذ خطة عمل بوينس  املشتركة عنتعليقات على تقرير وددة التيتي  ال سياق م 0280
، عندما وافق على أول جمموعة من املبادئ التوجيهية للتعاون التقين 0220عام  آيرس، وم

الرؤسـاء   أدر  جملـس ، 0101م اآلونة األخةة، م عـام  و .(85)فيما بني البلدان النامية
 جدول أعمال اجتماع اللجنة الرفيعة املسـتوى  مالتعاون فيما بني بلدان اجلنوب التنييذيني 

 املعرض العامليف للتنمية فيما بني بلدان اجلنـوب لعقد جلسة إداطة عن تنميم  املعنية بالربامج
GSSD Expo بـني   التعاون فيما، واتيق على مواصلة مناقشة البعد املتعلق بتماس، سياسات

جلنة السياسات دعت ، 0118م عام و .(86)الدقة دورةم  الالثييفبلدان اجلنوب والتعاون 
، م اجمللـس  عضاءاملنممات األإىل تشجيع مجيع  جملس الرؤساء التنييذينيألمني العام لتابعة لا

اساهتا سيصلب دعم التعاون فيما بني بلدان اجلنوب م تعميم اختاذ تدابة لإىل هتا، اوفقا لوالي
 وتوفة ،املستوى ةرفيع مراكز تنسيقتعيني بذل،  ومساندة، ا املؤسسيةواستراتيجياهت وأدواهتا

أي مناقشة موضـوعية   جتردىت اآلن، مل و .(87)االعتمادات الثزمة م امليزانية ديالما أمون
 .دول هذا املوضوع

ينبيـيف للجنـة التنييذيـة    الربامج، املعنية ببا ضافة إىل اللجنة الرفيعة املستوى و  - 066
توـون  لتعاون فيما بني بلدان اجلنوب جمموعة نوعية ل إقامةللشؤون االقتصادية واالجتماعية 

مورسة لتحقيق التماس، وتعزيز النهج املشتركة م األعمال املعيارية والتحليليـة والتقنيـة   
ملشاركة، مبا م ذلـ،  بشأن التعاون فيما بني بلدان اجلنوب فيما بني كيانات األمم املتحدة ا

 .والصناديق والربامج واللجان ا قليمية واالجتماعية إدارة الشؤون االقتصادية
لتعاون فيما بني بلدان اجلنوب مبالابة ل الوددة اخلاصةتعمل على املستوى العمليف، و  - 067

وفقـا  و. الالثيـيف لتعاون فيما بني بلدان اجلنوب والتعاون ل على نطاق املنمومة مركز تنسيق
الوددة اخلاصة مشاورات منتممـة   جيب أن جتري، 0110للمبادئ التوجيهية املنقحة لعام 

__________ 

 .ACC/1993/2/Add.1؛ وA/40/656/Add.1انمر  (85)

(86) CEB/2010/6 00إىل  00، اليقرات. 

 .0118/06مقرر األمني العام  (87)
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، وتنمـيم  املنمومـة التعاون فيما بني بلدان اجلنوب التابعة ملؤسسات  مراكز تنسيقبني فيما 
 .(88)بني بلدان اجلنوب مراكز التنسيقبني املنسق العمل  وتعزيزاجتماعات سنوية، 

مركزا من مراكز تنسيق  01شبوة من  عادة هناك كانتلوددة اخلاصة، وفقا لو  - 068
مل ُتعقـد  ومع ذلـ،،  . ألمم املتحدةابني وكاالت املشتركة التعاون فيما بني بلدان اجلنوب 

وكانت جمرد مناسـبات علـى   على مدى السنوات الست املاضية سوى يثية اجتماعات، 
 إىل حمدوديةالنمر وب. سنتنيكل لرفيعة املستوى لدورة اللجنة اا هام  الدورات اليت تعقدها

 ة للتنسـيق فعالية تل، اآلليفإن عدد منممات األمم املتحدة املشاركة م هذه االجتماعات، 
 تشـارك مراكز التنسيق قد أن بعض  أوضحت رغم أن الوددة اخلاصةو. قلق بالغ حملهيف 

األكادمييـة العامليـة   وبلدان اجلنوب م مناسبات سنوية مالل املعرض العامليف للتنمية فيما بني 
مع ذل، أقـل   تملتل، األنشطة فإن للتنمية فيما بني بلدان اجلنوب وإنتا  تقرير اجلنوب، 

. صصصة اتصاالتعن إجراء معمم املنممات وتييد . ة املسندة إليهاواليمستوى البوالة من 
منظومة األمم املتحيدة   هلالستفادة من الدعم الذي تقدموينبغي إيالء مزيد من االهتمام 

 ااختصاصياهت  حتديثمع  ملراكز التنسيقلتعاون فيما بني بلدان اجلنوب من خالل نظام ل
 .هابرنامج عملاالتفاق على و

التعاون فيما بني بلـدان  مراكز تنسيق ال تشارك اللجان ا قليمية م اجتماعات و  - 062
 مع الوددة اخلاصة إن تياعلت أصث، قليث،بل أهنا ال تتياعل إال . اجلنوب م األمم املتحدة

 . لتعاون فيما بني بلدان اجلنوبل
 

 القطري واإلقليمي  ينعلى الصعيد-  باء 
املساعدة ا منائية من عمم يتم اجلانب األعلى الصعيدين ا قليميف والقطري، ديث   - 071

منائية تنسـيق سياسـات   جمموعة األمم املتحدة ا  تتوىلمنمومة األمم املتحدة،  اليت تقدمها
من خـثل  وذل، جملس الرؤساء التنييذيني،  من أركانآخر هيف ركن األنشطة التنييذية، و

رغـم أن مـدير   و. املتحدة القطرية األمم وأفرقةعمل األمم املتحدة للمساعدة ا منائية  أطر
منـذ  قت مبور الربنامج ا منائيف، بصيته رئيس جمموعة األمم املتحدة ا منائية، قد ددد م و

املسـؤوليات األساسـية    إدـدى بوصيه  الناميةبلدان الفيما بني  التقينالتعاون  0228عام 
املماللني واملنسقني املقيمني للربنامج ا منـائيف،   اليت تقع على عاتق( ضمن مسؤوليات أخرى)

حـديث  تب ةاألمم املتحدة ا منائي ومل تقم جمموعة .(89)بطيئةكانت ؤسسية املستجابة اال فإن
__________ 

(88) TCDC/13/3 46، اليقرة. 

التعاون فيمـا  ، م منشور ‘‘رسالة من مدير الربنامج’’النامية، بلدان الفيما بني  التقين الوددة اخلاصة للتعاون (89)
 .0228، 0، العدد بني بلدان اجلنوب
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 وإصدار 0112م عام أطر عمل األمم املتحدة للمساعدة ا منائية املبادئ التوجيهية  عداد 
التعاون فيما بني بلـدان   مشلت، 0100-0101لليترة  االستراتيجيةجمموعة من األولويات 

، إال بعد صدور التقييم الذي أجراه القدرات الوطنية تنميةكوسائل ل الالثييفاجلنوب والتعاون 
اجملموعة  كما دددت. م هذا الصدد شديد االنتقادكان و، 0117عام م الربنامج ا منائيف 

األفرقـة  أفرقة األمم املتحدة القطريـة و  تاألدوار واملسؤوليات م خطة عمل شجع ا منائية
تعزيز التعاون فيما بني بلـدان اجلنـوب والتعـاون    على ا منائية  التابعة للمجموعةا قليمية 

هـذا   أخيقمرة أخرى، ولون  .(90)لدعم األهداف ا منائية لألليية على النحو املثئم ييفالالث
تقدمي مقتردات ملموسة، على سبيل املالال،  نشاء مراكز تنسيق وفـرق  م التوجيه احملدث 
 اختصاصات حمددة لـدعم وضع لتعاون فيما بني بلدان اجلنوب، مع ل نوعية عمل وجمموعات

 .التعاونذل، 
لتعاون فيميا بيني بليدان    ل الوحدة اخلاصةيتم تزويد مل  هالحظ املفتشون أنو  - 070

 فةثري. منظومة األمم املتحدة الذي تقدمهلدعم لالستفادة من ااألدوات الةافية باجلنوب 
وجود الوحدة اخلاصية،   ونتجاهلالذين متت مقابلتهم كانوا يمن مسسؤويل األمم املتحدة 

. ميع الوحيدة   نادرةاتصاالت إال عن للتعاون التقين عموما  الوطنية الوكاالتمل تبلغ و
 :حدد املفتشون أوجه القصور التاليةو
إطار عمـل لألمـم املتحـدة     ا قليميف أو دون ا قليميف ال يوجد على الصعيدين  • 

لتعزيز الدعم للتعاون فيما بني بلدان اجلنوب علـى الصـعيدين   للمساعدة ا منائية 
 ؛ا قليميف واألقاليميف

 عمل األمم املتحدة للمساعدة ا منائية بإنشـاء األمم املتحدة القطرية وأطر  ةفرقمل تقم أ • 
ماللما هو احلـال مـع املسـائل     املسألة،صصصة هلذه  أفرقة عاملةأو  نوعية جمموعات

ألمم تابعة لقطرية  تضمان أفرقة عمل تا، هناك فرقاستالنائيةبصورة و. الشاملة األخرى
 ؛تنياملعني نيبناء على طلب احلوومت اأنشئت هماازيليا وبوني، ولونبرم املتحدة 

ومقتردـات   ليحص أطر عمل األمم املتحدة للمسـاعدة ا منائيـة  ال توجد آلية  • 
 التعاون فيما بني بلدان اجلنوب؛ للتحقق من عنصراملشاريع 

 م مراكـز  وبلتعاون فيما بني بلدان اجلنل لوددة اخلاصةيضم الوجود امليداين لال  • 
احلضـور  لضـمان   ما يوييف من املوظينيلربنامج ا منائيف التابعة لا قليمية اخلدمة 

 ا قليميف والقطري؛على الصعيدين مناسبة بصورة تيطية ال أو

__________ 

 األمم، وخطة عمل جمموعة 0100-0101ا منائية لليترة  املتحدة األممموعة األولويات االستراتيجية جمل (91)
 (.0-0و 0-0الناجتان ) 0100-0101 لليترةا منائية  املتحدة
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التنسيق  اتلوددة اخلاصة م اجتماعات آليالتابعون ل وناملنسقون ا قليميال يشارك  • 
ذات الصـلة   األعمـال توجيـه  م لمسـاعدة  ل ميةا قليمية وأفرقة املديرين ا قلي

 جهاز األمم املتحدة ا منائيف؛وم اللجان ا قليمية  م
للتعاون فيما بـني بلـدان اجلنـوب علـى      مراكز تنسيق هااملنممات مجيع مل تعني • 

 الصعيدين ا قليميف والقطري؛ 
قطريـة   تنسيق مراكزتياعل منتمم على الصعيدين ا قليميف والقطري مع  ليس هناك • 

الوطنيـة   ملراكز التنسيقعمل  دلقاتنممت يثث  حمددة، رغم أن الوددة اخلاصة
 أفريقياشرق  ومجاعة ،واجلماعة الواريبيةاجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا، م 

وطنيـة،  ال من مراكز التنسـيق  82، كان هناك 0101عام  وم. 2118منذ عام 
من احلوومات والقطاع اخلاص واجملتمع املـدين   تضم العديد من أصحاب املصلحة

اجلماعة ا منائيـة  عمل م  دلقةالوددة اخلاصة تنميم تعتزم و. واألوساط األكادميية
القطريـة   مراكـز التنسـيق  تياعل بني وهناك . 0100م عام للجنوب األفريقيف 

نسـيق  أمريوا الثتينية، على سبيل املالال، ديث توجد شبوة إقليميـة ملراكـز ت   م
لتعاون التقين، أنشئت م إطار ل الوطنيةوكاالت ال مالتعاون فيما بني بلدان اجلنوب 
ورقـات   0101و 0118 يفم عاموضعت ، اليت األمانة العامة األيبةية األمريوية

 بدعم من الربنامج ا منـائيف، ولوـن دون   ،اجتمعت لتنسيق السياساتو مياهيمية
مـؤخرا  تعوس القرار الذي اختذته  وهيف. تحدةمؤسسات منمومة األمم امل مشاركة

ألمريوا الثتينية ومنطقـة  اللجنة االقتصادية م جلنة التعاون فيما بني بلدان اجلنوب 
يولـو  الـذي  و، 2111يونيه /دزيران - مايو/م برازيليا م أيارالبحر الوارييب 

ني بلدان اجلنوب، قياس أير التعاون فيما بلتطوير مؤشرات االقتصادية نيديدا باللجنة 
نمـم   وإنشـاء ا دصـاءات،   على إنتا وتعزيز قدرة وكاالت التعاون م املنطقة 

بناء على طل  احلةومات الوطنية  اممارسة جيدة ينبغي تةراره وهذه. لمعلوماتل
 .األمم املتحدةجان  وبدعم ومشاركة من 
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 7الشول 
 هيةل التنسيق احلايل للتعاون فيما بني بلدان اجلنوب

 
 

 
 

 

 منظومة األمم املتحدة
 اإلطار ترتيبات التنسيق الةيانات/املنظمات املستوى

 املقر

 للربنـامج   إقليميـة مواتب  5 - الوددة اخلاصة
 ا منائيف

 باألمانـة الشؤون االقتصادية واالجتماعية  إدارة 
 العامة

  وددات التعاون فيما بني بلدان اجلنوب م مقري
 الياو واألونوتاد

 تب تنسيق عمليات التنمية مو
ــدة ) ــم املتح ــة األم جمموع

 (ا منائية
 املعنيـة   اللجنة الرفيعة املستوى

 بالربامج
  اللجنــة التنييذيــة للشــؤون

 االقتصادية واالجتماعية
  التعاون فيما بني مراكز تنسيق

اجتماعات كل /بلدان اجلنوب
  سنتني

 (1978) خطة عمل بوينس آيرس 
  اللجنة الرفيعـة  ومقررات  العامة اجلمعيةقرارات

 املستوى
  املبادئ التوجيهية املنقحة للتعاون التقين فيما بني

 (0110)البلدان النامية 
   االستعراض الشامل للسياسات الذي جيرى كـل

 (0117)يثث سنوات 
  (0112)وييقة نةويب اخلتامية 
  الوددة اخلاصة للتعاون فيمـا بـني   أطر تعاون

 بلدان اجلنوب
  لصـندوق   ن فيما بني بلدان اجلنوبالتعاوإطار

 للسوان املتحدة األمم

دون /ا قليميف
 ا قليميف

 
 5 جلان اقتصادية إقليمية 
 6    مراكز خدمات إقليمية ودون إقليميـة تابعـة

 للربنامج ا منائيف
 لتعاون فيما بني بلدان اجلنوبموتبان إقليميان ل 
  األخرى املتحدة األمماملواتب ا قليمية ملنممات 

 
 آليات /أفرقة املديرين ا قليمية

 التنسيق ا قليمية

 

 القطري

 
  ا منائيفاملواتب القطرية للربنامج 
  األخرىاملواتب القطرية ملنممات األمم املتحدة 

 

 
 األممأفرقة /املنسقون املقيمون 

 القطرية املتحدة

 
 أطـر عمـل   م  التعاون فيما بني بلدان اجلنوب

 بلدان 5م  ائيةاألمم املتحدة للمساعدة ا من

 

 الدول األعضاء اللجنة الرفيعة املستوى

  اجلمعية العامة
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 8الشول 
 للتعاون فيما بني بلدان اجلنوب املقترحهيةل التنسيق 

 

 
 

 

 منظومة األمم املتحدة
 املستوى املستوى املستوى املستوى

 (1978) خطة عمل بوينس آيرس 
  اللجنة الرفيعـة  ومقررات  العامة اجلمعيةقرارات

 املستوى
 لتعاون التقين فيما بني املبادئ التوجيهية املنقحة ل

 (0110)البلدان النامية 
   االستعراض الشامل للسياسات الذي جيرى كـل

 (0117)يثث سنوات 
  (0112)وييقة نةويب اخلتامية 
  الوددة اخلاصة للتعاون فيمـا بـني   أطر تعاون

 بلدان اجلنوب
  جلمييع   التعاون فيما بني بلدان اجلنيوب أطر

  املتحدة األمممنظمات 

 سيق عمليـات التنميـة   موتب تن
 (جمموعة األمم املتحدة ا منائية)
   املعنيـة   اللجنة الرفيعـة املسـتوى

 بند يف جدول األعمال/بالربامج
  اللجنة التنييذية للشؤون االقتصادية

اجملموعية النوعيية   /واالجتماعية
 لتعاون فيما بني بلدان اجلنوبل

  التعاون فيمـا بـني   مراكز تنسيق
 سنويةت اجتماعا/بلدان اجلنوب

 إقليميـة ب ــموات 5 - الوددة اخلاصة 
 ا منائيفللربنامج 

 الشــؤون االقتصــادية واالجتماعيــة  إدارة
 العامة باألمانة

 هياكل التعاون فيما بيني بليدان   /وحدات
 األميم اجلنوب يف مجيع مقيار منظميات   

 املتحدة
 املقر 

  
  آليـات  /أفرقة املديرين ا قليميـة

عات نوعية جممو: التنسيق ا قليمية
لتعاون فيما بيني  ومراكز تنسيق ل
 بلدان اجلنوب

 

 5 جلان اقتصادية إقليمية 
 6    مراكز خدمات إقليميـة ودون إقليميـة

 تابعة للربنامج ا منائيف
 4 لتعاون مةات  إقليمية للوحدة اخلاصة ل

 فيما بني بلدان اجلنوب
  املتحـدة  األمـم املواتب ا قليمية ملنممات 

 األخرى

 ن دو/ا قليميف
 ا قليميف

 
 أطر عميل  يف  التعاون فيما بني بلدان اجلنوب

يف مجييع   األمم املتحدة للمسياعدة اإلمنائيية  
 البلدان

 

 األمـم أفرقـة  /املنسقون املقيمون 
فيرق العميل   : القطريـة  املتحدة

التعياون  ومراكز التنسيق املعنية ب
 فيما بني بلدان اجلنوب

 
  ا منائيفاملواتب القطرية للربنامج 
 تب القطرية ملنممات األمـم املتحـدة   املوا

 األخرى
 

 لقطريا 

 
 

 الدول األعضاء الرفيعة املستوىاللجنة 

 العامة اجلمعية

 الدول األعضاء

 الدول األعضاء

 الدول األعضاء

 الدول األعضاء

 مراكز وطنية لتنسيق التعاون فيما بني بلدان اجلنوب
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إىل غياب الوجود والتنسيق بصيورة نشيطة    نواملفتش خيلص م ضوء ما تقدم،و- 070
 وهيم . الفرص، وال سيما على الصعيدين اإلقليمي والقطري إىل ضياع دى، مما أوفعالة
التآزر بني أعميال  أوجه يز ترتيبات التنسيق احلالية من أجل تعز ضرورة استعراضيرون 

لتعاون فيما بني بلدان اجلنوب وغريها من مسؤسسات منظومية األميم   ل الوحدة اخلاصة
 املعنيـة بـالربامج   اللجنة الرفيعة املسـتوى تعجل أن و ال بدمستوى املقر،  علىو. املتحدة

 جتماعيـة اللجنة التنييذية للشؤون االقتصادية واالعلى  ينبييف كماهذه املسألة؛  ةمناقش من
على الصـعيدين ا قليمـيف   و. لتعاون فيما بني بلدان اجلنوبجمموعة نوعية صصصة ل إنشاء

ر آليـات التنسـيق   ابا ضافة إىل نقل املماللني ا قليميني للوددة اخلاصة إىل مقووالقطري، 
 ها، مبا م ذل، اللجان ا قليمية واملواتب القطريـة، وضـمان مشـاركة منسـقي    ةا قليمي
لمبـادئ  ل، ينبييف آليات التنسيق ا قليمية وأفرقة املديرين ا قليميني ميني م اجتماعاتا قلي

جمموعة األمـم  /موتب تنسيق العمليات ا منائية يعوو على وضعها، اليت التنييذيةالتوجيهية 
أطر عمل األمـم املتحـدة للمسـاعدة     استحداث أن تتناول بصية خاصةاملتحدة ا منائية، 

لتعاون فيمـا بـني بلـدان    لعناصر  تتضمنا قليميف ودون ا قليميف لى الصعيدين ا منائية ع
وعثوة على ذلـ،، ينبيـيف إنشـاء    . ذات األولوية باعتبارها من اجملاالت والنتائجاجلنوب 

تعيني فرق عمل ومراكز تنسيق قطرية م كـل منممـة، بـدءا    وإقليمية،  جمموعات نوعية
ـ  نيديد مع  املتحدة ا منائيف، األمم ربنامجب . ااختصاصات واضحة وبرامج عمل متيـق عليه

التنسيق أكالر ديناميوية وتياعلية على مجيع املسـتويات م منمومـة   مراكز ينبييف نمام كما 
. لتعاون فيما بني بلـدان اجلنـوب  ل لوددة اخلاصةلدفعة إعطاء ، مع بأسرها األمم املتحدة

لتنسيق التعاون  ةواملقترد ةاحلالي يةاهليول البنيةأعثه حملة عامة عن  8و 7 ويتضمن الشوثن
 .ألمم املتحدةافيما بني بلدان اجلنوب على نطاق منمومة 

 .الوياءة زيادةسهم م من شأنه أن يبا ضافة إىل ذل،، فإن تنييذ التوصية التالية و 
 

 21التوصية  
 :ما يلي 1121ينبغي أن يةفل األمني العام، اعتبارا من   
لتعاون فيما بني بلدان اجلنوب يف جداول أعمال ترتيبات التنسييق  ا إدماج (أ) 

اللجنة الرفيعية   يفاملوجودة يف املقر وعلى الصعيدين اإلقليمي والقطري، وال سيما 
 املتحيدة  األمميف منظومة  لس الرؤساء التنفيذينياملعنية بالربامج التابعة جمل املستوى

اللجنية التنفيذيية للشيسؤون    وة اإلمنائيية،  جمموعة األمم املتحدو، املعين بالتنسيق
 ؛األمم املتحدة القطرية ةفرقوأ وأفرقة املديرين اإلقليميني،، االقتصادية واالجتماعية

املواضيعية وفرق العميل  النوعية عقد اجتماعات منتظمة للمجموعات  (ب) 
اختصاصيات وبيرامج عميل    ب ،ومراكز تنسيق التعاون فيما بني بلدان اجلنوب
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 ؛عليها متفق
القطري املعين لعميل  طار اإلالتعاون فيما بني بلدان اجلنوب يف  إدراج (ج) 

دون اإلقليمية لعمل األميم  /األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية، ويف األطر اإلقليمية
 املتحدة للمساعدة اإلمنائية؛

لتعاون فيما بني بلدان اجلنوب يف مجييع آلييات   ة لالوحدة اخلاص متثيل  (د) 
     .املواضيعية ذات الصلة، حس  االقتضاءالنوعية تنسيق وفرق العمل واجملموعات ال

 اخلالصة-  خامسا 
وددة التيتي  املشتركة أنه على الرغم من اجلهـود  الذي أجرته ستعراض وجد اال  - 070

وب التعاون فيما بني بلدان اجلن لتعميمالعديد من مؤسسات منمومة األمم املتحدة  االيت بذهل
الترتيبات املؤسسية القائمة للتعاون فيما بني بلدان اجلنوب والتعـاون  فإن م صلب أنشطتها، 

عدم فهم تعريو وميهوم التعاون فيما بني بلدان اجلنوب ف. تعزيزالحباجة إىل ال تزال الالثييف 
عامل نيديـدا  بني برامج التعاون التقين العادية والربامج اليت تت التمييزوالتعاون الالثييف، وعدم 

جهود صصصة لبدء وددة ـــهياكل حموعدم وجود مع التعاون فيما بني بلدان اجلنوب، 
 م مجيـع  وتقدمي التقارير عنها هاوتقييم هاورصد هاالتعاون فيما بني بلدان اجلنوب وتنسيق

 كـالة أنشطة الربامج، وعدم وجود العدد الوام من املوارد املخصصة هلـذه األنشـطة م   
كامل  تتحقق االستيادة منمل  ه إىل استنتا  مياده أننيامليتشب قد أدت مجيعها ،نمماتامل من

 م تصدر عن جميالس اإلدارات لف. إموانات التعاون فيما بني بلدان اجلنوب والتعاون التقين
حىت يف حال وجود مثل هذه الواليات، فإهنيا  واليات تشريعية واضحة مبا فيه الةفاية، و

التعاون فيما بني بليدان  ل  األحوال إىل أطر وبرامج قوية تتخللها روح ُتترجم يف أغ مل
 .خطة عمل بوينس آير ، على النحو الذي دعت إليه اجلنوب
للتعاون فيما بـني بلـدان    يفدعم احلوومالالسياسات واالستراتيجيات الوطنية وو  - 074

البلـدان  يتعني علـى  و .التعاونذل، تعزيز اليت تواجه رئيسية التحديات من الاجلنوب هيف 
تنشط جهودها أن الرئيسية للتعاون فيما بني بلدان اجلنوب،  ، باعتبارها القوى الدافعةالنامية

الربنامج وجيب على . من منمومة األمم املتحدةالذي نيتاجه نيدد بشول ملموس الدعم أن و
ة األمم املتحـدة  منمومومؤسسات لتعاون فيما بني بلدان اجلنوب ل الوددة اخلاصةوا منائيف 

 .أن تواصل تقدمي املساعدة إىل احلوومات م هذا الصدد
، سواء لتعاون فيما بني بلدان اجلنوبلمعمم املنممات إىل إطار استراتيجيف وييتقر   - 070

يؤدي غياب هذه األطر إىل سياسـات  و. ملواتب امليدانيةأو على مستوى ااملقر  على مستوى
 أكالـر ممـا تـؤدي إىل   عم التعاون فيما بني بلدان اجلنوب، رد اليعل لد ة تقوم علىصصص

ليسوا ن واملوظيو. لتعاون فيما بني بلدان اجلنوبل يةسياسات استباقية ومبادئ توجيهية تنييذ
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سـتراتيجيات  الداجة  ومثة. م مسائل التعاون فيما بني بلدان اجلنوب فيه الوياية مدربني مبا
، مبا م ذل، من خثل شراكات بني مقـدميف التعـاون   ييفالالثوطرائق متويل لتعزيز التعاون 

األفقيف واجلهات املاحنة التقليدية ومؤسسات منمومة األمم املتحدة م اجملـاالت ذات   ا منائيف
طريقـة العمـل    مبا يتجاوزعمل أن توكاالت األمم املتحدة وجيب على . االهتمام املشترك

 .الطلببأكالر ابتوارا من أجل ربط العرض  توونأن التقليدية اليت تركز على التدريب، و
األمـم املتحـدة   أن تضع ، اليت تقترح 0110املبادئ التوجيهية املنقحة لعام أما   - 076
ملؤشرات قياس التقدم احملرز والنتائج احملققة م تنييذ التعاون فيما بني بلـدان   امشترك اإطار

ة األمم املتحدة، أو دىت من قبـل  طبق بصرامة من قبل مؤسسات منموملم تون ُتفاجلنوب، 
نوقشت باستياضة قد ، بيض النمر عن أن حمتويات املبادئ التوجيهية نيسهالربنامج ا منائيف 

التقـارير والرصـد والتقيـيم     أضةت أعمال تقدميوبالتايل، فقد . كول املنمومةا هتواعتمد
 .رفاوإدارة املع

 داخـل لتعاون فيما بني بلدان اجلنوب تقدم الدعم لدجر عالرة م تمويل ال ويمل  - 077
للتعـاون  وجيب ختصيص مبالغ أكرب بوالة من امليزانيات األساسـية  . منمومة األمم املتحدة

ا جلمع أموال ــجهوده املنمومة أن توالــومؤسسات على بني بلدان اجلنوب، و فيما
اجلهـود   ند مذل مزيــويلزم ب. خالية من الشروط لدعم التعاون فيما بني بلدان اجلنوب

األنشطة التقليدية للتعاون التقين وبني األنشطة اليت تتعلق نيديدًا بالتعاون للتمييز بني التمويل 
 .اجلنوب فيما بني بلدان

دعم التعاون فيما بني بلدان اجلنـوب علـى   مل يون مع وجود استالناءات قليلة، و  - 078
مل يون هناك سوى قلة الصعيد القطري، على ف. على الدوامالصعيدين ا قليميف والقطري فعاال 

إىل التعاون فيما بني بلـدان   مــن أطر عمل األمم املتحدة للمساعدة ا منائية هيف اليت تشة
التوجيه الذي أصدرته م نيديث ـرغو. م هذا اجملالنتائج حمددة  اليت أسيرت عنأو  ،اجلنوب
 0112م عـام  دة للمساعدة ا منائيـة  ألطر عمل األمم املتح ةاألمم املتحدة ا منائي جمموعة

فإنه مل يوفر على الصـعيد  لعمل، من جماالت اشمل التعاون فيما بني بلدان اجلنوب كمجال تل
توجـد أيـة   ال و. اون فيما بني بلدان اجلنـوب ــالتعلتنييذ التوجيه  التنييذي ما يوييف من

وتقدمي مـدخثت لتعمـيم    ائيةأطر عمل األمم املتحدة للمساعدة ا من تقييم مشاريعترتيبات ل
 .بني بلدان اجلنوب على الصعيد القطري التعاون فيما

على الصعيد ا قليميف، ميون للجان األمم املتحدة ا قليمية أن تلعب دورا أكالر فعالية و- 072
 لودـدة اخلاصـة  فعال لوقد أدى عدم وجود متاليل . م تعزيز التعاون فيما بني بلدان اجلنوب

جهـاز األمـم   على اليرص  إىل ضياعا قليميف  املستوىبني بلدان اجلنوب على  لتعاون فيمال
. ا قليمـيف ودون ا قليمـيف  على الصـعيدين  املتحدة ا منائيف م تعزيز الدعم خلطط التوامل 

ر اللجان ا قليمية ام مق، وإجياد موان له لوددة اخلاصةلوجود ا قليميف تعزيز ال جيب، ولذل،



A/66/717 
 

 

12-24712 89 

 

االستيادة من آليات التنسـيق  ينبييف كما . لتآزرأوجه ل، وخلق ودورهته من أجل تعزيز مسامه
لتعـاون  لكوسيلة لتحييز دعم جهاز األمم املتحدة ا منائيف  ا قليمية وأفرقة املديرين ا قليميني

أطـر عمـل   لوضع إيثء االهتمام  أيضا ينبييفو. ا قليميف الصعيدفيما بني بلدان اجلنوب على 
 .القطريةطر األبا ضافة إىل األمم املتحدة  للمساعدة ا منائية اليت تقدمهامية دون إقلي/إقليمية
مقيـدة   الالثييفالتعاون فيما بني بلدان اجلنوب والتعاون  يتيحهااليرص اليت وتمل   - 081
 ،تصـميم الو ،تنسـيق الو ،تخطـيط وال ،االتصاالتاالفتقار إىل  من قبيلنيديات جراء من 

واالستراتيجيات، با ضافة إىل ضرورة توفر ما يوييف  ،ا رادة السياسيةوالتقييم، و ،والرصد
 .الالثييفخصص من خثل التعاون املمن التمويل غة 

. التعاون فيما بني بلـدان اجلنـوب  بإدارة داجة إىل تيوة جديد فيما يتعلق  ومثة  - 080
ن فيمـا بـني بلـدان    التعاوتتناول العمليات احلوومية الدولية اليت الضروري تبسيط  فمن

التعاون فيمـا بـني بلـدان    املعنية بوينبييف النمر م آليات اللجنة الرفيعة املستوى  ،اجلنوب
لخرباء لمشاركة أقوى  واجتذاب هاتركيززيادة من أجل  هاوتنميم هااجلنوب وأساليب عمل

 .زيد من النتائج امللموسةامل يسير عنمن شأنه أن  مبا، ام أعماهل
لتعاون فيما بني ل لوددة اخلاصةلعدم التوافق بني الوالية املوسعة  د من معاجلةوال ب  - 080

إيثء االهتمام لتحديد أولويـات   كما جيب. معاجلة جادة هلاملوارد املتادة وابلدان اجلنوب 
 .وون أكالر تركيزا وفعاليةكيف ت هاعمل الوددة اخلاصة وموارد

 كما جيـب كز التنسيق أكالر دينامية، ام مرنماجيب مت يوون أخةا وليس آخرا، و  - 183
واجملموعات الربامج، املعنية باللجنة الرفيعة املستوى م التنسيق على مجيع املستويات، و كيالة
 .ا قليمية وفرق العمل القطرية النوعية
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 املرفق األول
 مم املتحدةنظرة عامة على التعاون فيما بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي يف منظومة األ  

 

 
 /والية التعـاون فيمـا بـني بلـدان اجلنـوب     

 التعاون الالثييف
ــوب ــدان اجلن ــني بل ــا ب ــاون فيم ــيف /التع ــاون الالثي  التع

 املستوى امليداين/م املقر برنامج العمل م
اهلياكل التنميمية للتعاون فيمـا بـني بلـدان    

 التعاون الالثييف/اجلنوب

 امليدان املقر  ار االستراتيجيفا ط القرار التشريعيف املوتب/املنممة
ــل  ــار عم إط
 جهة التنسيق  املساعدة ا منائية

الوددات األخرى الـيت  
 تشارك مشاركة كاملة

أقرت الوالية كعنصر من  منممة األغذية والزراعة
العناصر املوونة الـربامج  

ا قليمية /الوطنية /اخلاصة
 لألمن اليذائيف

ا طار االسـتراتيجيف  
ضـــمن اهلـــدف 

 ”الم”تيجيف االسترا

 دسب الربنامج
 /دســب املوضــوع

 املنطقة

ــة ــب ا قليمي : املوات
برنامج م إطار املساعدة 
التقنية لـدعم بـرامج   

 األمن اليذائيف

دائرة الدعم املتوامـل   
 لألمن اليذائيف

 ال يوجد

ــة  ــة الدولي الوكال
 الذرية للطاقة

املبادئ التوجيهية املنقحـة  
ومبادئ التشـييل العامـة   

دمي املسـاعدة  اليت تنمم تق
التقنية من قبـل الوكالـة   

(INFCIRC/267) 
تعزيز أنشطة التعاون التقين 
اليت تضطلع هبـا الوكالـة   

(GC(54)/RES/9) 

: استراتيجية التعاون التقين
 ؛(0110استعراض عام 

GOV/INF/2002/8/Mod.1 
ستراتيجية املتوسـطة  الا

ــرة  ــل لليتـ  األجـ
0100-0107 

ــب  ــامل دس ش
الربنامج دسـب  

 املنطقة/املوضوع

ــة   ــب ا قليمي املوات
برامج مـن  : والقطرية

خــثل التــدريب  
 واخلدمات االستشارية

x  إدارة العلوم والتطبيقات  إدارة التعاون التقين
إدارة الطاقـة   النووية؛
إدارة السـثمة   النووية؛

موتب  واألمن النووي؛
 الشؤون القانونية

ــةان   ــة الط منمم
 الدويل املدين

ا املعاية الـيت وضـعه  
اجمللس لتقدمي املساعدة 
التقنية تتضمن ا طـار  
ــاون   ــانوين للتع الق

 بني بلدان اجلنوب فيما

 /دســب املوضــوع ال يوجد
 املنطقة

املواتب ا قليمية ودون 
ــة ــة والقطري : ا قليمي
 برامج للتعاون التقين

موتب التعاون التقين،  
مراكز تنسـيق   4مع 

 جيرافية

املواتــب ا قليميــة؛ 
اجلوية؛  موتب املثدة

موتب النقل اجلـوي؛  
 فرع املالية



 

 

A
/6

6
/7

1
7

 
 

9
1

 
1

2
-2

4
7

1
2

 

 
 /والية التعـاون فيمـا بـني بلـدان اجلنـوب     

 التعاون الالثييف
ــوب ــدان اجلن ــني بل ــا ب ــاون فيم ــيف /التع ــاون الالثي  التع

 املستوى امليداين/م املقر برنامج العمل م
اهلياكل التنميمية للتعاون فيمـا بـني بلـدان    

 التعاون الالثييف/اجلنوب

 امليدان املقر  ار االستراتيجيفا ط القرار التشريعيف املوتب/املنممة
ــل  ــار عم إط
 جهة التنسيق  املساعدة ا منائية

الوددات األخرى الـيت  
 تشارك مشاركة كاملة

ــات   منممة العمل الدولية ــو االتياق صتل
واملبادرات ومـذكرات  
التياهم املعقـودة بـني   
منممة العمـل الدوليـة   
والربازيل لتعزيز التعـاون  
فيما بني بلدان اجلنـوب  
م صتلو القطاعـات؛  
ــس ا دارة  ــرر جمل مق

نـوفمرب  /تشرين الالاين)
بتأييــــد  ( 0112

تراتيجية التعاون التقين سا
  0100-0101لليترة 

إدارة الشـــراكات 
ــائيف ــاون ا من : والتع

خطة عمـل اليتـرة   
، اليت 0101/0100

تتضمن نتائج التعاون 
 فيما بني بلدان اجلنوب

ــب  ــامل دس ش
دسـب  الربنامج 
 املنطقة/املوضوع

ــة   ــب ا قليمي املوات
برامج للتعاون : والقطرية
 التقين

x  بع اليريق العامل التـا
ــراكات   دارة الشـ

 والتعاون ا منائيف 

الشبوة غة الرمسيـة  
للتعاون فيما بني بلدان 
ــادل   ــوب لتب اجلن
املمارسات اجليـدة؛  
مشاركون من مجيـع  

ستراتيجية الاجملاالت ا
 ملنممة العمل الدولية

ــة  ــة البحري املنمم
 الدولية

قرارات مجعية املنممة البحرية 
؛ (00-د)260الدوليـــة 

 ؛(06-د)0100و
 (06-د)0100و

شامل دسب الربنامج  ال يوجد
 /دســب املوضــوع

 املنطقة

برامج : املواتب ا قليمية
تـوفر  )للتعاون الـتقين  

البلدان املضيية مرافـق  
 (كجزء من دعمها العيين

شعبة التعاون الـتقين   
ــدان ) ــر واملي  ؛(املق
ــيق  0 ــز تنس مراك

 جيرافية م املقر

شعبة البيئة البحريـة؛  
بحرية؛ شعبة السثمة ال

شــعبة الشــؤون  
اخلارجية والقانونيـة  

تشارك مجيعهـا م  )
 (تنييذ التعاون التقين

إدارة الشؤون االقتصـادية  
 واالجتماعية باألمم املتحدة

االستعراض الشامل الذي 
جيري كل يثث سنوات 
ــطة   ــة األنش لسياس
التنييذية اليت تضطلع هبا 
منمومة األمم املتحدة من 

معية قرار اجل)أجل التنمية 
ــة  ؛ (60/018العامـ

: منتدى التعاون ا منائيف
الوييقة اخلتاميـة ملـؤمتر   
ــام  ــامليف لع ــة الع القم

0110  

 /دســب املوضــوع ال يوجد
 املنطقة

فرع سياسات التعـاون    
ا منائيف، موتب دعـم  
وتنسيق شؤون اجمللـس  
االقتصادي واالجتماعيف؛ 
إدارة الشؤون االقتصادية 

املوجـودة  )واالجتماعية 
 (قرم امل
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 /والية التعـاون فيمـا بـني بلـدان اجلنـوب     

 التعاون الالثييف
ــوب ــدان اجلن ــني بل ــا ب ــاون فيم ــيف /التع ــاون الالثي  التع

 املستوى امليداين/م املقر برنامج العمل م
اهلياكل التنميمية للتعاون فيمـا بـني بلـدان    

 التعاون الالثييف/اجلنوب

 امليدان املقر  ار االستراتيجيفا ط القرار التشريعيف املوتب/املنممة
ــل  ــار عم إط
 جهة التنسيق  املساعدة ا منائية

الوددات األخرى الـيت  
 تشارك مشاركة كاملة

مؤمتر األمم املتحـدة  
 للتجارة والتنمية

الوييقة اخلتامية ملـؤمتر  
األونوتــاد الالــاين  

اتيــاق أكــرا /عشــر
(TD/442) 

 تتضح: 0101-0100
اجلهود املبذولة فيمـا  
بني بلدان اجلنوب م 

، 0الربنامج اليرعـيف  
 ؛(أ)ا جنــاز املتوقــع 

ترد : 0100-0100
اجلهود املبذولة فيمـا  

ب بني بلـدان اجلنـو  
ضمن نيس الربنـامج  
اليرعيف، ولوـن مـع   

 جناز مستقلإمؤشر 

ــب  شــامل، وتلع
ــاون  ــدة التع ود
والتوامل م امليدان 
االقتصادي الـدور  

 القيادي

ودــدة التعــاون   X ال يوجد
والتوامل م امليـدان  
االقتصادي فيما بـني  

 البلدان النامية

تضم شعبة التجـارة  
ــلع  ــة م الس الدولي
واخلــدمات والســلع 

ة عنصرا كبةا األساسي
يتعلق جبهود التعـاون  
 فيما بني بلدان اجلنوب

برنامج األمم املتحدة 
 ا منائيف

خطة عمـل بـوينس   
ــرس ؛ (0278) آيـ

ــدة  االجتاهــات اجلدي
للتعاون التقين فيما بني 
البلـــدان الناميـــة 

 ؛ (0220)

وييقة نةويب اخلتاميـة  
 ؛ (0112)

االستعراض الشامل الذي 
جيري كل يثث سنوات 

ــطة  لسي ــة األنش اس
 ؛ (0117)التنييذية 

االســتعراض الشــامل 
الذي جيري كل يثث 
ــة   ــنوات لسياس س
األنشطة التنييذية الـيت  
تضطلع هبـا منمومـة   
األمم املتحدة من أجل 

 (0110)التنمية 

اجلمعية العامة تؤيـد  
خطة عمـل بـوينس   

اجلمعية العامة  ؛آيرس
تؤيد تقرير االجتاهات 

ــدة؛ ــس  اجلدي اجملل
ــذي  ــامج التنيي للربن
ــائيف ــندوق /ا من ص

السوان يؤيد اخلطـة  
 ستراتيجية؛الواألطر ا

ا طار الرابع للتعـاون  
ــدان  ــني بل ــا ب فيم

بــرامج  0 اجلنــوب؛
 برامج قطرية إقليمية؛

ــب  شــامل، وتلع
الودــدة اخلاصــة 
للتعاون فيما بـني  
بلدان اجلنوب الدور 

 القيادي

املوتــــــــب 
ــيف ــري/ا قليم : القط

 الربامج

x لتعاون الوددة اخلاصة ل
ــدان  ــني بل ــا ب فيم
ــب  ــوب؛ موت اجلن
السياسات ا منائيـة؛  
موتب الشـراكات؛  

 املوتب التنييذي

املواتــب ا قليميــة؛ 
موتب منع نشـوب  
األزمات والتعام منها؛ 
املركز الدويل لليقر م 
الربازيل؛ مركز سول 
ــابع  ــات الت للسياس
ــائيف  ــامج ا من للربن

؛ املواتــب (10100
 القطرية
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 /والية التعـاون فيمـا بـني بلـدان اجلنـوب     

 التعاون الالثييف
ــوب ــدان اجلن ــني بل ــا ب ــاون فيم ــيف /التع ــاون الالثي  التع

 املستوى امليداين/م املقر برنامج العمل م
اهلياكل التنميمية للتعاون فيمـا بـني بلـدان    

 التعاون الالثييف/اجلنوب

 امليدان املقر  ار االستراتيجيفا ط القرار التشريعيف املوتب/املنممة
ــل  ــار عم إط
 جهة التنسيق  املساعدة ا منائية

الوددات األخرى الـيت  
 تشارك مشاركة كاملة

املتحدة برنامج األمم 
 للبيئة

ــس ا دارة   ــررا جمل مق
فربايــر /شــباط) 04/00

 /شباط) 00/2؛ و(0117
 (0112فرباير 

توجيه السياسات العامـة  
للتعاون فيما بـني بلـدان   

        يـــتعني أن)اجلنـــوب 
 ؛(يقره فريق ا دارة العليـا 

سـتراتيجية  الخطة بـايل ا 
املتوسطة األجـل لليتـرة   

0101-0100 

 /دسب املوضـوع 
 املنطقة

ــيف  ــب ا قليم : املوت
 الربامج

التخطيط  نشاء وددة  
جديدة للتعاون فيمـا  

 بني بلدان اجلنوب

 

منممة األمم املتحدة 
ــم   ــة والعل للتربي

 والالقافة

املؤمتر العام م دورتيـه  
ــالثيني   ــة وال الرابع
واخلامسة والـالثيني؛  
ــس   ــررات اجملل مق
التنييــذي م دورتيــه 

  080و 081

ستراتيجية املتوسطة الا
ــ ــرة ـاألج ل لليت
0118-0100    

(C/4 34) ــامج ؛ الربن
وامليزانيــة املعتمــدان 

ــرة  -0101لليتـ
0100 

(35 C/5) 

 دسب الربنامج
/ دسب املوضـوع 

 املنطقة

ــيط   الربامج/ املوتب القطري ــب التخط موت
 االستراتيجيف

املواتب التنييذية لول 
مــن القطاعــات  
الربناجمية، مبا م ذل، 
ــيق   ــز التنس مراك

 صندوق املخصصة م
ــاون  ــو بالتع التالقي
االقتصادي فيما بـني  

 البلدان النامية

ــس ا دارة  موئل األمم املتحدة ــرار جمل ق
أبريـل  /نيسان) 00/2

0112) 

ــامل ال يوجد ــب  ش دس
 الربنامج

ــيف  ــب ا قليم : املوت
 الربامج

شعبة التعاون ا قليميف  
 والتقين

ــة  ــب ا قليمي املوات
ــدول   ــا وال ألفريقي

يط العربية؛ وآسيا واحمل
ــا  ــادئ؛ وأمريو اهل
الثتينية ومنطقة البحر 

 الوارييب
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 /والية التعـاون فيمـا بـني بلـدان اجلنـوب     

 التعاون الالثييف
ــوب ــدان اجلن ــني بل ــا ب ــاون فيم ــيف /التع ــاون الالثي  التع

 املستوى امليداين/م املقر برنامج العمل م
اهلياكل التنميمية للتعاون فيمـا بـني بلـدان    

 التعاون الالثييف/اجلنوب

 امليدان املقر  ار االستراتيجيفا ط القرار التشريعيف املوتب/املنممة
ــل  ــار عم إط
 جهة التنسيق  املساعدة ا منائية

الوددات األخرى الـيت  
 تشارك مشاركة كاملة

منممة األمم املتحدة 
 للطيولة

قرار التعاون التقين فيما 
بني البلـدان الناميـة   

(0117) 

ــامل ال يوجد ــب  ش دس
 الربنامج

ــيف  ــب ا قليم  /املوت
 الربامج: القطري

x  ــات ــعبة السياس ش
 - املقر)واملمارسات 

 (نيويورك

ــب   ــارك موت يش
القطاع العام  نياليات

املقر م )وتعبئة املوارد 
ــورك م مجــع ( نيوي

األموال مع الشـركاء  
ــب   ــدد؛ املوات اجل
ا قليمية م األمريوتني 
ــارييب،  ــر الو والبح
وآسيا واحمليط اهلادئ، 
ووسط وشرق أوروبا 
وبلدان رابطة الـدول  
ــعبة   ــتقلة؛ ش املس
ــم   ــة؛ األم احلوكم
ــؤون  ــدة والش املتح
املتعــددة األطــراف؛ 

املقر م )الربنامج  شعبة
 ( نيويورك

منممة األمم املتحدة 
 للتنمية الصناعية

ــرار املــؤمتر العــام  ق
GC.10/Res.4 

ــة    الربامج: املوتب القطري شامل ال يوجد ــربامج اخلاص ال
وجمموعة أقل البلـدان  

 منوا 

مراكز التعاون فيما بني 
اهلنـد  )بلدان اجلنوب 

 (والصني
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 /والية التعـاون فيمـا بـني بلـدان اجلنـوب     

 التعاون الالثييف
ــوب ــدان اجلن ــني بل ــا ب ــاون فيم ــيف /التع ــاون الالثي  التع

 املستوى امليداين/م املقر برنامج العمل م
اهلياكل التنميمية للتعاون فيمـا بـني بلـدان    

 التعاون الالثييف/اجلنوب

 امليدان املقر  ار االستراتيجيفا ط القرار التشريعيف املوتب/املنممة
ــل  ــار عم إط
 جهة التنسيق  املساعدة ا منائية

الوددات األخرى الـيت  
 تشارك مشاركة كاملة

موتب األمم املتحدة 
املخــدرات املعــين ب
 واجلرمية

مقرر جلنة األمم املتحدة 
 للمخدرات

ستراتيجية قوس قزح ا
ملوتب األمم املتحـدة  
ــدرات  ــين باملخ املع

 واجلرمية

 دسب الربنـامج 
/ دسب املوضـوع 

 املنطقة

فرع الربجمة املتواملة،   الربامج: املوتب القطري
املواتب امليدانية ملوتب 
املخدرات واجلرمية م 

بـاد  كابول وإسثم أ
 وطهران

ــوارد  ــرة إدارة امل دائ
دائرة إدارة املوارد /املالية

البشرية م موتب األمم 
املتحـــدة املعـــين 
باملخدرات واجلرميـة؛  
وددة تعبئة املـوارد؛  
وددة سـبل الـرزق   
املستدامة؛ وتشـارك  
وددة منـع اجلرميـة   
والعدالة اجلنائية بصورة 

 جزئية

  ال توجد وددة معينة  ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد منممة التجارة العاملية

والية غة رمسية طلبها  ال يوجد البن، الدويل
جملس ا دارة لتعمـيم  
تبادل املعلومات فيمـا  
بني بلدان اجلنوب م 
 عمليات البن، الدويل

  وددة تبادل املعارف  الربامج: املوتب القطري شامل

ــة  ــامج األغذي برن
 العامليف

ال توجد والية حمـددة  
شأن التعاون فيما بني ب

التعاون /بلدان اجلنوب
 الالثييف

ــاهم   ــذكرات تي م
واتياقات مع دوومات 

 ومؤسسات

ستراتيجية الاألهداف ا
كما هـيف مبينـة م   

سـتراتيجية  الاخلطة ا
ــرة  -0118لليتـ

0100 

ــيف  ال يوجد ــب ا قليم : املوت
 الربامج

وددة الرصد والدعم  
املوجودة على املستوى 

ــيف ــب . ا قليم املوت
ــا ا  ــيف ألمريو قليم

الثتينية ومنطقة البحر 
 الوارييب

وددة الربامج؛ وددة 
التيذية، وددة فةوس 
نقص املناعة البشـري  
على الصعيد ا قليميف 

ــة  ) ــا الثتيني أمريو
ومنطقــة البحــر  

 (الوارييب
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 /والية التعـاون فيمـا بـني بلـدان اجلنـوب     

 التعاون الالثييف
ــوب ــدان اجلن ــني بل ــا ب ــاون فيم ــيف /التع ــاون الالثي  التع

 املستوى امليداين/م املقر برنامج العمل م
اهلياكل التنميمية للتعاون فيمـا بـني بلـدان    

 التعاون الالثييف/اجلنوب

 امليدان املقر  ار االستراتيجيفا ط القرار التشريعيف املوتب/املنممة
ــل  ــار عم إط
 جهة التنسيق  املساعدة ا منائية

الوددات األخرى الـيت  
 تشارك مشاركة كاملة

خطة عمل االجتمـاع   منممة الصحة العاملية
العامليف اخلامس لرؤسـاء  
املواتب القطرية ملنممـة  

لعامليــة مــع الصــحة ا
ــيني   ــديرين ا قليم امل
ــذي م  ــدير التنيي وامل

نـوفمرب  /تشرين الالاين 8
، اليت أيـدها م  0112

ــام  ــل ع  0101أوائ
اليريق املعين بالسياسات 

 على الصعيد العامليف

إدارة الشـــراكات  ال توجد وددة معينة  الربامج : املوتب القطري ال يوجد ال يوجد
وإصثح األمم املتحدة 

عاجل املسـائل  ت( املقر)
اخلاصة باألمم املتحدة، 
وهيف مركز التنسـيق  
ــامج  ــادرات الربن ملب
ا منائيف بشأن تسخة 
التعاون االقتصـادي  
فيما بني البلدان النامية 
ألغراض التنمية؛ إدارة 
التركيز هـيف مركـز   
التنسيق للتعاون فيمـا  
بني بلـدان اجلنـوب   

 بالنسبة لبلدان حمددة

ــة   ــة العاملي املنمم
 اليورية للملوية

ــنيافورة؛ دسب الربنامج ال يوجد ال يوجد ــب س  موت
 موتب الربازيل

ــة م    ــاع التنمي قط
املنممة العاملية للملوية 
ــة املخصــص  اليوري
للمساعدة التقنية وبناء 
ــخة  ــدرات لتس الق
امللوية اليورية لصاحل 
ــادية  ــة االقتص التنمي
 واالجتماعية والالقافية

 

ــة   ــة العاملي املنمم
 يةلألرصاد اجلو

املؤمتر العامليف الالالـث  
عشر لألرصاد اجلويـة  

مـايو  /جنيو، أيـار )
ــر (0222 ، التقريـ

النهائيف املـوجز مـع   
 القرارات

ــاملة ال يوجد ــب  ش دس
 الربنامج

ــيف  ــب ا قليم : املوت
 الربامج

إدارة التنمية واألنشطة  
موتب تعبئة /ا قليمية

املوارد املسؤول عـن  
تنسيق برنامج التعاون 

 التقين

 /نشطة ا قليميةإدارة األ
 املواتب ا قليمية
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 املرفق الثاين

 املقابالت واجلهات اليت ردت على استبيان وحدة التفتيش املشتركة  
 

    مقابثت رد على االستبيان   مقابثت رد على االستبيان
         
x x الربازيل 

ضاء
ألع
ل ا
دو
ال

 

x x الياو 

  امل
تيتي
ة ال
دد
م و

كة 
شار

ت امل
مما

املن
كة
شتر

 

حدة
 املت
ألمم

مة ا
مو
من

 

x  بلياريا x x الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
 x  شيليف x  ا يواو 
 x  الصني x x منممة العمل الدولية 

x  كولومبيا x  املنممة البحرية الدولية 
x x االنياد الدويل لثتصاالت   مصر 

 x  إييوبيا x x األونوتاد 
x  اتيماالغو x x الربنامج ا منائيف 
x  اهلند x x برنامج األمم املتحدة للبيئة 
x x اليابان x x اليونسوو 

 x  كينيا  x صندوق السوان 
x  بنما x x موئل األمم املتحدة 

 x ميوضية شؤون الثجئني   بةو 
x  سنيافورة x x اليونيسيو 

 x جنوب أفريقيا x x اليونيدو 
x x  إدارة الشؤون االقتصادية  تايلند

واالجتماعية؛ ميوضية 
 شؤون الثجئني

x األمم املتحدة 

x  مصرف التنمية األفريقيف 

مما
من

من 
ت 

  
خار مم 
األ

حدة
املت

 

x x موتب املخدرات واجلرمية 
 x موتب خدمات املشاريع    االنياد األفريقيف 
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    مقابثت رد على االستبيان   مقابثت رد على االستبيان
         

 x األونروا    ق آسيارابطة أمم جنوب شر 
 x جملس أوروبا/مصرف التنمية x  منممة التجارة العاملية 

x x االنياد الربيدي العامليف   الصندوق املشترك للسلع األساسية   
 x االنياد األورويب x x برنامج األغذية العامليف   
 x مصرف التنمية للبلدان األمريوية x x منممة الصحة العاملية   

x x الصندوق الدويل للتنمية الزراعية x x املنممة العاملية للملوية اليورية   
 x جامعة الدول العربية x x املنممة العاملية لألرصاد اجلوية   

x x  منممة التعاون والتنمية م امليدان
 االقتصادي

x x صندوق النقد الدويل 

دة 
ملتح

م ا
ألم
ت ا

مما
من

رى
ألخ

ا
 

 
 x لتنمية الدولية التابع لألوب،صندوق ا x x مركز التجارة الدولية  

x  األمانة العامة األيبةية األمريوية x x منممة الصحة للبلدان األمريوية  
x x مركز اجلنوب x x البن، الدويل  

 x منممة التجارة العاملية  x اللجنة االقتصادية ألفريقيا 

مية
 قلي

ن ا
جا
الل

 

 
    x x للجنة االقتصادية ألوروباا  

    
 x  اللجنة االقتصادية ألمريوا الثتينية

  ومنطقة البحر الوارييب

    
x x  اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا

  واحمليط اهلادئ
     x x اللجنة االقتصادية واالجتماعية ليريب آسيا  
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 الثالثاملرفق 
بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي يف أطر عمل األمم نظرة عامة على التعاون فيما   

 املتحدة للمساعدة اإلمنائية احلالية املتاحة
 

البلدان احملوريـة  
للتعاون فيما بني 

 بلدان اجلنوب
ا شارة إىل التعـاون  

 الالثييف
نتائج التعاون فيما بـني  

 بلدان اجلنوب
بـني   ا شارة إىل التعاون فيما

 الدول األعضاء ر العملفترة إطا بلدان اجلنوب
 أفيانستان  0100-0101 ال ال ال 
 ألبانيا  0101-0116 ال ال ال 
 اجلزائر  0100-0117 ال ال ال 
 أنيوال  0100-0112 ال ال ال 

x    نعــم، مبشــاركة
الصندوق األرجنتـيين  

 للتعاون األفقيف

نعم، أدر  التعاون فيما بـني   ال
بلدان اجلنوب كجزء من جمال 

؛ (تنمية املؤسسات) 4 التعاون
التعاون فيما بني بلدان اجلنوب 
كأداة لتنسـيق املسـائل ذات   
االهتمام املشترك على الصعيد 
ا قليميف، وخباصة م منطقـة  

 املخروط اجلنويب

 األرجنتني 0100-0104

 أرمينيا  0100-0101 ال ال ال 
 أذربيجان  0100-0100 ال ال ال 
  بنيثدي  0101-0116 ال ال ال 
 بليز 0100-0117 ال ال ال 
 بنن 0100-0110 ال ال ال 
 بوتان  0100-0118 ال ال ال 
نعم، طلبت بوليييا كجزء مـن   ال ال 

متطلبات التعاون مـع األمـم   
املتحدة، مساعدة تقنية مشتركة 
وتعزيز العثقة فيما بني بلـدان  

 اجلنوب

مجهورية بوليييا املتعددة  0118-0100
 القوميات

 البوسنة واهلرس، 0104-0101 ال ال ال 
 بوتسوانا  0106-0101 ال ال ال 

x نعم، طلبت الربازيـل إقـرار    ال ال
التعاون فيما بني بلدان اجلنوب 
كآلية تنييذ، ضـمن آليـات   
أخرى، وخباصة م الوقاية من 
فةوس نقص املناعة البشـري  
وعثجه، كما طلبت نيديـد  
اليرص املتادة للتعاون فيما بني 

 لدان اجلنوبب

 الربازيل 0117-0100

 بوركينا فاسو 0101-0116 ال ال ال 
 بوروندي  0104-0101 ال ال ال 
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البلدان احملوريـة  
للتعاون فيما بني 

 بلدان اجلنوب
ا شارة إىل التعـاون  

 الالثييف
نتائج التعاون فيما بـني  

 بلدان اجلنوب
بـني   ا شارة إىل التعاون فيما

 الدول األعضاء ر العملفترة إطا بلدان اجلنوب
 كمبوديا  0101-0116 ال ال ال 
 الوامةون  0100-0118 ال ال ال 
 الرأس األخضر 0101-0116 ال ال ال 
 مجهورية أفريقيا الوسطى  0100-0117 ال ال ال 
 تشاد 0101-0116 ال ال ال 
ــة    ــول : 4النتيج حبل

، سيوون البلـد  0104
قد عزز التعـاون مـع   
ــرى م  ــدان األخ البل

 املنطقة؛

 شيليف  0104-0100 نعم، كنتيجة حمددة

   x تعزيز تبـادل اخلـربات    ال
واملعــارف وأفضــل  
ــم   ــات وتقاس املمارس
ــتيادة م  ــدروس املس ال
ــات   ــميم السياس تص

 وتنييذها 
x مم تقوم األ: 0-0النتيجة  ال

املتحدة م الصني بتيسة 
الشراكات الالثيية بـني  
األمم املتحدة والصـني  
وبلدان اجلنوب، وتسهيل 
مسامهة الصني م بلـوغ  
األهداف ا منائية لألليية 

 م أحناء العامل

 الصني  0100-0100 نعم، كنتيجة حمددة

x كولومبيا  0100-0117 ال ال ال 
 جزر القمر  0100-0118 ال ال ال 
 الوونيو  0100-0112 ال ال ال 

x كوستاريوا  0100-0118 ال ال ال 
 كوت دييوار 0100-0112 ال ال ال 

x كوبا  0100-0118 ال ال ال 
 جيبويت  0100-0118 ال ال ال 
ــو   0101-0117 ال ال ال  ــة الووني مجهوري

 الدميقراطية
 إكوادور  0104-0101 ال ال ال 

x يد علـى  نعم، إذ جيري التشد ال ال
التعاون فيما بني بلدان اجلنوب 
باعتباره قضية شـاملة جيـب   

 تعميمها م مجيع النتائج

 مصر  0117-0100

 السليادور 0100-0117 ال ال ال 
 غينيا االستوائية 0100-0118 ال ال ال 
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البلدان احملوريـة  
للتعاون فيما بني 

 بلدان اجلنوب
ا شارة إىل التعـاون  

 الالثييف
نتائج التعاون فيما بـني  

 بلدان اجلنوب
بـني   ا شارة إىل التعاون فيما

 الدول األعضاء ر العملفترة إطا بلدان اجلنوب
 إريتريا  0100-0117 ال ال ال 
 إييوبيا  0100-0117 ال ال ال 
 غابون  0100-0117 ال ال ال 
 غامبيا  0100-0117 ال ال ال 
 جورجيا  0100-0100 ال ال ال 

x غانا  0101-0116 ال ال ال 
نعم، ينتمر للتعاون فيما بـني   ال ال 

بلدان اجلنوب كآلية للتنسـيق  
 أن يوفر الدعم الجناز النواتج

 غواتيماال 0101-0104

 غينيا 0100-0117 ال ال ال 
 يساوب - غينيا 0100-0118 ال ال ال 
نعم، كآلية تنييذ ديث جيري  ال ال 

استوشاف فرص التعاون فيما 
بني بلـدان اجلنـوب، مالـل    
التماس املساعدة من املعهـد  
الربازيليف للبحوث االقتصـادية  

 م وضع خرائط اليقر

 غيانا  0116-0101

 هاييت  0100-0112 ال ال ال 
 هندوراس  0100-0117 ال ال ال 

x اهلند  0100-0118 ال ال ال 
x نعم، جيري التشـديد بصـية    ال ال

خاصة على التعاون فيما بـني  
بلدان اجلنوب كآلية شاملة م 
تنييذ اينتني من النتائج؛ بنـاء  
القدرة على مواجهة الووارث 

وأشة أيضا إىل أن . وتية املناخ
ندونيسيا لديها الوالة مما تسهم إ

به ومما توسبه من التعاون التقين 
دان اجلنوب، وخباصة فيما بني بل

 م جمال الووارث

 ندونيسيا إ 0100-0100

 مجهورية إيران ا سثمية 0101-0110 ال ال ال 
 العراق  0104-0100 ال ال ال 
 جامايوا  0100-0117 ال ال ال 
 األردن  0100-0118 ال ال ال 
 كازاخستان  0100-0101 ال ال ال 
 كينيا  0100-0112 ال ال ال 
 قةغيزستان  0101-0110 ال ال ال 
مجهورية الو الدميقراطية  0100-0117 ال ال ال 

 الشعبية
 لبنان 0104-0101 ال ال ال 
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البلدان احملوريـة  
للتعاون فيما بني 

 بلدان اجلنوب
ا شارة إىل التعـاون  

 الالثييف
نتائج التعاون فيما بـني  

 بلدان اجلنوب
بـني   ا شارة إىل التعاون فيما

 الدول األعضاء ر العملفترة إطا بلدان اجلنوب
 ليسوتو  0100-0118 ال ال ال 
 ليربيا  0100-0118 ال ال ال 
 مدغشقر  0100-0118 ال ال ال 
 مثوي  0100-0118 ال ال ال 
 ملديو  0100-0100 ال ال ال 
 مايل  0100-0118 ال ال ال 
 موريتانيا  0101-0112 ال ال ال 

x برنـامج  : 7-0-0النتيجة  ال
التعاون ا قليميف، واملسائل 
البيئية، وخباصـة م إطـار   
العثقات فيما بني بلـدان  
اجلنوب، هبـدف توسـيع   
نطاق املعارف وتشـجيع  
تبادل اخلربات، والتالقيـو  

 البيئيف، وما إىل ذل،

 *سي،املو 0100-0118 نعم

      
ـاون   : 4النتيجة  ال  تعزيـز التع

العامليف وا قليميف وفيما بـني  
بلــدان اجلنــوب ملعاجلــة 
ــة   ــواغل االجتماعي الش
واالقتصادية والبيئية العـربة  

 للحدود

 منيوليا  0100-0117 نعم، كنتيجة حمددة

 امليرب  0100-0117 ال ال ال 
 موزامبيق  0100-0117 ال ال ال 
 ناميبيا  0101-0116 ال ال ال 
 نيبال  0101-0118 ال ال ال 
 نيواراغوا  0100-0118 ال ال ال 
نعم، التعاون فيما بـني بلـدان    ال ال 

اجلنوب كآلية ليرص الشراكات؛ 
والشراكات الدولية، مبا م ذل، 
التعاون فيما بني بلدان اجلنـوب  
وسائر الشركاء التقنيني واملاليني 
ن ستتركز على تشـجيع التعـاو  

الثمركزي والوصول إىل اخلربة 
 الينية الدولية

 النيجر 0112-0100

x نيجةيا  0100-0112 ال ال ال 
 جزر احمليط اهلادئ 0100-0118 ال ال ال 
 باكستان 0100-0118 ال ال ال 
 بنما 0100-0117 ال ال ال 
 بابوا غينيا اجلديدة 0100-0118 ال ال ال 
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البلدان احملوريـة  
للتعاون فيما بني 

 بلدان اجلنوب
ا شارة إىل التعـاون  

 الالثييف
نتائج التعاون فيما بـني  

 بلدان اجلنوب
بـني   ا شارة إىل التعاون فيما

 الدول األعضاء ر العملفترة إطا بلدان اجلنوب
 اي باراغو 0100-0117 ال ال ال 

x بةو 0101-0116 ال ال ال 
 اليلبني 0100-0110 ال ال ال 
 مجهورية مولدوفا 0100-0117 ال ال ال 
 رواندا  0100-0118 ال ال ال 
نعم، التعاون فيما بـني بلـدان    ال ال 

اجلنوب من ديث تعبئة املـوارد؛  
وعلى الصعيد الدويل، سـتُببذل  
جهود ملواصلة إشراك اجلهـات  

قليدية على أساس ينائيف املاحنة الت
للبلدان، وتوسـيع الشـراكات   
لتشمل اجلهات املاحنة املتعـددة  
األطراف، ولتشمل أيضا التعاون 

 فيما بني بلدان اجلنوب

 يببسان توميف وبرينس 0117-0100

x السنيال  0100-0117 ال ال ال 
 سةاليون 0101-0118 ال ال ال 

x تعزيز التعـاون  : 0النتيجة  ال
 بلدان اجلنوب من فيما بني

خثل تعزيز موتب أفريقيا 
م إطار منتـدى مرفـق   
جمموعة بلدان اهلند وجنوب 
أفريقيا والربازيل للتخييـو  

 من وطأة اليقر واجلوع

 جنوب أفريقيا 0101-0117 ال

 سري النوا 0100-0118 ال ال ال 
 سورينام  0100-0118 ال ال ال 
 سوازيلند  0100-0100 ال ال ال 
ــة   0100-0117 ال ال ال  ــة العربي اجلمهوري

 السورية 
 طاجيوستان  0100-0101 ال ال ال 

x نعم، ُينمر إىل التعاون فيما بني  ال ال
بلدان اجلنوب باعتباره آليـة  
شاملة تؤير بصية خاصة على 
 قضايا األمن البشري م املنطقة

 تايلند 0117-0100

ــدونيا   0100-0101 ال ال ال  ــة مق مجهوري
 غوسثفية السابقةاليو

 ليشيت  - تيمور 0100-0112 ال ال ال 
 توغو 0100-0118 ال ال ال 



 A/66/717 

 

104 12-24712 

 

البلدان احملوريـة  
للتعاون فيما بني 

 بلدان اجلنوب
ا شارة إىل التعـاون  

 الالثييف
نتائج التعاون فيما بـني  

 بلدان اجلنوب
بـني   ا شارة إىل التعاون فيما

 الدول األعضاء ر العملفترة إطا بلدان اجلنوب
x نعم، ُيـوىل اهتمـام خـاص     ال ال

لشراكات التعاون فيما بـني  
بلدان اجلنوب، مالل الشراكات 
املقامة مع بلدان املنـاطق دون  
ا قليمية م إطار انياد امليرب 
العريب، واالنيـاد األفريقـيف،   

ة اجلديدة من أجـل  والشراك
 تنمية أفريقيا

 تونس 0117-0100

 تركمانستان 0100-0101 ال ال ال 
 أوغندا 0104-0101 ال ال ال 
 أوكرانيا  0101-0116 ال ال ال 
 مجهورية تنزانيا املتحدة 0101-0117 ال ال ال 
 أوروغواي  0100-0100 ال ال ال 
 أوزبوستان 0100-0101 ال ال ال 
توخى فنزويث التركيـز  نعم، ت  ال 

على بناء مؤسسـات فعالـة،   
ونيسني القدرات، وتشـجيع  
 التعاون فيما بني بلدان اجلنوب

مجهوريــة فنــزويث   0112-0100
 البولييارية

 ت ناميفي 0101-0116 ال ال ال 
 اليمن 0100-0117 ال ال ال 
 زامبيا 0101-0117 ال ال ال 
 زمبابوي  0100-0117 ال ال ال 
  بلدان  219=اجملموع     27 2 1 

هيف األرجنتني، الربازيل، شيليف، الصني، مصر، )م التعاون فيما بني بلدان اجلنوب، أدرجت عشرة بلدان  00ل من بني البلدان احملورية ا * 
 .ا منائية تحدة للمساعدةالتعاون فيما بني بلدان اجلنوب م أطرها لعمل األمم امل( اندونيسيا، املوسي،، جنوب أفريقيا، تايلند، تونس
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 املرفق الرابع
نظرة عامة على التعاون فيما بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي يف التقارير واخلطط املتوسطة األجل احلالية   

 املتاحة يف مسؤسسات منظومة األمم املتحدة
 

 إىل ا شــارة 
 اليقرة م الوييقة/اليصل التعاون الالثييف

ن فيما بني بلـدان  التعاو إىلا شارة 
 اجلنوب

( السـنوات )السنة 
 عنوان الوييقة الرمز املرجعيف امليطاة

 
 املنممة

لتحقيق  األولية األدوات ال يوجد
النتائج اليت تتوخاهـا  

 املنممة

التعاون ومواءمة الُنهج على الصعيد 
التعـاون   م ذلـ،  مبـا ا قليميف، 

بني بلدان اجلنـوب م تنييـذ    فيما
الدولية، فضث عن  الصووك واملعاية

نيسني االستيادة مـن املعلومـات   
ــديات  ــربامج واملنت املوجــودة وال
ــة وأدوات  ــة الدوليـ احلووميـ

 املعرفة إدارة

2111-2113 C 2009/15    اخلطة املتوسـطة األجـل
ــامج 0101-0100 ؛ برن

ــرة ــة اليت ــل وميزاني  عم
0101-0100 

منظمة األمم املتحدة 
والزراعيية  لألغذييية

 (الفاو)

الصــندوق  مشــاريع 
 األساسـية  االستئماين

ــع   أنالرئيســية املتوق
ــاطها ــارس نش م  مت

-2111اليتـــرة  
2111 

 

التدريب ونشر املعـارف التقنيـة   
بني البلدان األفريقية من أجـل   فيما

التنمية الزراعية والرييية املسـتدامة،  
باالشتراك مع برنامج التعاون بـني  
أفريقيا ورابطة أمم جنـوب شـرق   

التعاون فيما بني بلدان آسيا م إطار 
مليـون دوالر مـن    0.6)اجلنوب 

 (دوالرات الواليات املتحدة

    

الــربامج الوطنيــة   ال يوجد
ــة ــن  وا قليمي لألم

 اليذائيف

م إطار الربامج الوطنية وا قليميـة  
بني  لألمن اليذائيف، يمل التعاون فيما

بلدان اجلنوب أداة هامة لنقل املعرفة 
وم هنايـة  . ناميةفيما بني البلدان ال

، كان قد مت توقيع مـا  0112عام 
اتياقا مـن اتياقـات    02جمموعه 

التعاون فيما بني بلـدان اجلنـوب   
من اخلرباء  0 411وإيياد أكالر من 

والينيني إىل امليدان م إطار الـربامج  
ا قليميـة لألمـن   /الوطنية/ اخلاصة

 بلدا م أحناء العامل  60اليذائيف م 

2118-2119 C-2011/8 تنييذ الربنامج تقرير   
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 إىل ا شــارة 
 اليقرة م الوييقة/اليصل التعاون الالثييف

ن فيما بني بلـدان  التعاو إىلا شارة 
 اجلنوب

( السـنوات )السنة 
 عنوان الوييقة الرمز املرجعيف امليطاة

 
 املنممة

كجـزء   ا شاراتترد  ال يوجد
توفة : من اهلدف دال

 التعاون التقين اليعال
 

ستنشط الوكالة م تشجيع التعـاون  
فيما بني بلـدان اجلنـوب وبنـاء    
ــات  ــادل املعلوم الشــراكات وتب
واملعارف التقنية ومبادرات تعزيـز  
القدرات بني الشـمال واجلنـوب   

تيادة من اخلـربات  بالتوسع م االس
الينية املتادة لدى الدول األعضـاء  
وموارد املوارد ا قليمية املوجـودة،  
 ومن خثل تشجيع إقامة الشبوات 

الوكالة الدولية للطاقة   االستراتيجيةاخلطة  ال يوجد رمز 2112-2117
 الذرية

  التقرير السنوي GC (54)/4 2119 ال يوجد غة متاح التقرير السنوي

: االسـتراتيجية النتيجة  وجدال ي
 0-التعاون التقين

منظمة الطريان املدين   خطة العمل ال يوجد رمز 2111-2118 ال يوجد
 (اإليةاو)الدويل 

اليصل املتعلق بربنامج  ال يوجد
 التعاون التقين والتذييل

 

 

زادت ا يواو من التعاون فيما بـني  
بلدان اجلنوب من خـثل بـرامج   

ن الناميـة الـيت   التدريب م البلـدا 
ترعاها احلوومات وُتدار من خثل 
موتب التعاون التقين، مبـا يؤكـد   
األولوية العليا اليت توليها ا يوـاو  
والدول للتدريب واالدتياظ مبوظييف 

وتـرد  . الطةان املـدين الـوطنيني  
ملخصات  جنازات مشاريع التعاون 
فيما بني بلدان اجلنـوب والتعـاون   

لسنوي للمجلس، الالثييف م التقرير ا
 وإن مل يون ُيشار إليها هبذه الصية 

  التقرير السنوي للمجلس 9921 2119

ــارة ال يوجد ــاون  إىل إش التع
بني بلدان اجلنوب  فيما

تعزيز : م اجلزء الالالث
 القدرات التقنية

 

جتــري متابعــة الشــراكات بــني 
القطاعني العام واخلاص، والتعـاون  

اكات فيما بني بلدان اجلنوب، والشر
مع اهلياكل ا قليمية، واخلربات الينية 
والشبوات الوطنية مجيعها بالتعاون 
مع مجيع اليئات، مما سيزيد من قدرة 
تل، اليئات على الوصول بدرجـة  

  أكرب إىل دوائر صنع القرار

2111-2115 GB.304/PFA/2 

(Rev.) 
ــار ــتراتيجيف  ا ط االس

  للسياسات العامة
 منظمة العمل الدولية
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 إىل ا شــارة 
 اليقرة م الوييقة/اليصل التعاون الالثييف

ن فيما بني بلـدان  التعاو إىلا شارة 
 اجلنوب

( السـنوات )السنة 
 عنوان الوييقة الرمز املرجعيف امليطاة

 
 املنممة

خطة العمل الرفيعة املستوى  A 26/Res.1012 2111-2111 ال يوجد غة متاح وجدال ي
فتـرة   وأولويـات للمنممة 
 0100-0101السنتني 

املنظميية البحرييية  
 الدولية

االحتيياد الييدويل   لثنياد االستراتيجيةاخلطة  No code 2115-2112 ال يوجد غة متاح ال يوجد
 لالتصاالت

ــارة ال يوجد ــاو إىل إش ن التع
بني بلدان اجلنوب  فيما

 0-0م اليقرة 
 

يعمل االنياد أيضا مـع الربنـامج   
ا منائيف م جمال التعاون فيمـا بـني   
بلدان اجلنوب م تعزيـز القـدرات   
األفريقية على الوصول إىل شـبوة  
 ا نترنت بصورة نيقق فعالية التولية

2118-2119 C09/21(Rev.1)    تقرير مردلـيف عـن تنييـذ    
ـ اخلطة   لليتـرة  تراتيجيةاالس
القـــرار ) 0118-0100

70) 

 

ــارة غة متاح ــاون  إىل إش التع
بني بلدان اجلنوب  فيما

ــرع  ــة والي م املقدم
 املتعلق بالتجارة

إسهام األونوتاد م سلسـلة مـن   
املناقشات احلوومية الدولية دـول  
التعاون فيما بني بلـدان اجلنـوب   

 والتوامل ا قليميف

2119 UNCTAD/DO

M/2010/1 
 األونةتاد 0112تقرير السنوي لعام ال

ــق  نعم ــرع دال املتعل الي
بالتعاون فيما بني بلدان 
ــل  ــوب م اليص اجلن

ــامس ــات : اخل عملي
 ا منائيفالربنامج 

 4اللمحة العامـة املـوجزة رقـم    
من جهود الربنامج ا منائيف ( فقرات)

لتعميم ُنهج التعاون فيما بني بلـدان  
، اجلنوب م مجيع جماالت التركيـز 

إشارة إىل الودـدة   م ذل، بـما
اخلاصة للتعاون فيما بـني بلـدان   

 اجلنوب

2118-2111 DP/2007/43  برنامج األمم املتحدة   االستراتيجيةاخلطة
 اإلمنائي

فقرتان م اليرع هاء  ال يوجد
املتعلق باملسـامهات  
الشاملة وغةها مـن  

الربنــامج  مسـامهات 
، م اليصـل  ا منائيف

ــث ــائج: الالال  النت
 ا منائية

أماللة لتبادل املعلومات دول التعاون 
فيما بني بلدان اجلنـوب م مجيـع   
ممارسات الربنامج ا منائيف ومنـاطق  

 عمله

2119 DP/2010/17 التقرير السنوي 

 

تسهيل التعاون فيمـا بـني بلـدان     (ط) 64اليقرة  ال يوجد
اجلنوب باعتباره من اآلليات الرئيسية 

درات ودعـم  لتنييذ مشاريع بناء الق
التونولوجيا على أرض الواقع، وهو 

سينطوي التياعل مع طائية واسعة  ما
 من الشركاء واملنممات

2111-2113 UNEP/GCSS.

X/8 

برنامج األمم املتحدة  املتوسطة األجل االستراتيجية
 للبيئة
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 إىل ا شــارة 
 اليقرة م الوييقة/اليصل التعاون الالثييف

ن فيما بني بلـدان  التعاو إىلا شارة 
 اجلنوب

( السـنوات )السنة 
 عنوان الوييقة الرمز املرجعيف امليطاة

 
 املنممة

ــة   نعم ــح الربناجمي املثم
 لثسـتراتيجية الرئيسية 

 املتوسطة األجل لليترة
0118-0100 

 

توون ُنهج التعاون فيما بني بلدان س
اجلنوب والتعاون الالثييف من العناصر 
املميزة لول هدف مـن األهـداف   

يوفر جماال  الربناجمية االستراتيجية، مبا
لتموني البلدان النامية مـن تقاسـم   
خرباهتا والتعاون فيما بينها م املسائل 
ذات االهتمام املشترك؛ كما سيوون 

عاملية األوسع من جزءا من الشراكة ال
 أجل التنمية 

2118-2113 34 C/4 املتحدة األمممنظمة  املتوسطة األجل االستراتيجية 
للتربييية والعلييم  

 (اليونسةو)والثقافة 

جنازات والتحديات  ا نعم
 والدروس املستيادة م 

 004اليقرة 
 

تقاسم املمارسات اليضلى من خثل 
التعاون فيما بني بلدان اجلنوب، مالل 

نشاء إطار إقليميف لتسخة التعليم م إ
خدمة التنمية، وتبـادل املعلومـات   
واخلربات بشأن فةوس نقص املناعة 

بـني   ا يدز والتعليم فيمـا /البشري
 األقاليم  

2118-2119 184 EX/4 

Draft 36 (C/3) 
تقرير املدير العام عن تنييـذ  
الربنامج وامليزانيـة، وعـن   
النتــائج احملققــة م فتــرة 

-0118تني السـابقة  السن
0112 

 

 06و 00 اليقــرات نعم
 008و 21و 80و
 001و

 

 61/000 العامة اجلمعيةوفقا لقرار 
وغةه من القرارات املتصلة بالتعاون 
فيما بني بلدان اجلنوب، سيواصـل  
صندوق السوان تقدمي الدعم لتعميق 

بـني   وتواليو وتعزيز التعاون فيما
من خثل  م ذل، مبابلدان اجلنوب، 
 التعاون الالثييف  

2118-2111 DP/FPA/2007/1

7 

املتوســطة  االســتراتيجية
 األجل

صندوق األمم املتحدة 
 للسةان

يدعم صندوق السـوان التعـاون    78و 41 اليقرتان ال يوجد
بني بلدان اجلنـوب بصـورة    فيما

، جتـاوز  0112متزايدة؛ وم عام 
الصندوق اهلدف احملدد له م اخلطة 

أبليت املواتب  االستراتيجية، ديث
مبادرات للتعـاون   412عن تنييذ 

فيما بني بلدان اجلنوب، وفرت مـن  
خثهلا الدروس املوتسبة وتقاسـم  

 املعارف لبناء القدرات الوطنية

2119 DP/FPA/2010/1

7  
تقرير املدير التنييذي لعـام  

ــرز  : 0112 ــدم احمل التق
جنازات احملققة م تنييذ  وا

 لصندوق االستراتيجيةاخلطة 
  السوان 

برنامج األمم املتحدة  أنشطة HSP/GC/22/2 0118-0117 ال يوجد غة متاح ال يوجد
تقرير  للمستوطنات البشرية

 املدير التنييذي

 موئل األمم املتحدة
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 إىل ا شــارة 
 اليقرة م الوييقة/اليصل التعاون الالثييف

ن فيما بني بلـدان  التعاو إىلا شارة 
 اجلنوب

( السـنوات )السنة 
 عنوان الوييقة الرمز املرجعيف امليطاة

 
 املنممة

تقريــر ميوضــية شــؤون  A/65/12 2119 ال يوجد غة متاح ال يوجد
اجلمعيـة   إىلالثجئني املقدم 

 العامة

 ةمفوضية األمم املتحد
 شسؤون الالجئنيل

 028و 044اليقرات  ال يوجد
 (ه)017و 011و

 

لودمت م التقريـر أماللـة علـى    
التعاون فيما بني بلدان اجلنوب؛ كما 
لودظ أن التعاون فيما بني بلـدان  
اجلنوب حباجة إىل التحسن م كافة 

 اجملاالت

التقرير السنوي لعـام  
ــة  2119 واخلطـ

املتوسطة  االستراتيجية
 ةاألجــل لليتــر 

2116-2113 

E/ICEF/2010/

9 
 0112التقرير السنوي لعام 

ــة   االســتراتيجيةواخلط
 املتوسطة األجـل لليتـرة  

0116-0100 

 املتحدة األمممنظمة 
 (اليونيسيف)للطفولة 

ــل  ال يوجد ــق  6اليص املتعل
ــاملة؛  ــالربامج الش ب
واليرع ألو املتعلـق  
بالتعاون فيما بني بلدان 

 اجلنوب

سـتراتيجية  يعترف بيان الرؤيـة اال 
الطويلة األجل لليونيـدو، الـذي   
اعتمده املؤمتر العام م دورته احلادية 

ــام  ــودة ع ، 0110عشــرة املعق
بالتعاون فيما بني بلـدان اجلنـوب   
 كملمح تزداد أمهيته م عمل املنممة

2119 IDB.37/2-

PBC.26/2 
 املتحدة األمممنظمة  التقرير السنوي

للتنمييية الصييناعية 
 (اليونيدو)

-IDB.37/2 2111-2118 ال يوجد غة متاح يوجد ال

PBC.26/2 
 مةت  األمم املتحدة املتوسطة األجل االستراتيجية

ملخييدرات املعييين با
 واجلرمية

 E/CN.7/2011/3 2111 ال يوجد غة متاح ال يوجد

E/CN.15/2011/3 

 تقرير املدير التنييذي
 

 مةت  األمم املتحدة  االستراتيجيةخلطة ا ال يوجد رمز 2113-2111 ال يوجد غة متاح ال يوجد
 دمات املشاريعخل

التقرير السـنوي للمـدير    DP/2010/30 2119 ال يوجد غة متاح ال يوجد
 التنييذي

 

املتوسطة  االستراتيجيةاخلطة  ال يوجد رمز 2115-2111 ال يوجد غة متاح ال يوجد
 األجل

 األونروا

 العاملي األغذيةبرنامج   االستراتيجيةاخلطة   يوجد رمزال 2113-2118 ال يوجد غة متاح ال يوجد

إشارة إىل التعاون م جمـال األمـن    00اليقرة  ال يوجد
اليذائيف على الصـعيد ا قليمـيف،   

 م ذلـ،  مبـا وخباصة م أفريقيا، 
  التعاون مع اللجنة االقتصادية ألفريقيا

2119 WFP/EB.1/2010/

4/Rev.1 

  التقرير السنوي
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 إىل ا شــارة 
 اليقرة م الوييقة/اليصل التعاون الالثييف

ن فيما بني بلـدان  التعاو إىلا شارة 
 اجلنوب

( السـنوات )السنة 
 عنوان الوييقة الرمز املرجعيف امليطاة

 
 املنممة

–MTSP/2008 2113-2118 ال يوجد غة متاح ال يوجد

2013 
املتوسطة  االستراتيجيةاخلطة 
 األجل

 منظمة الصحة العاملية

املتوسطة  االستراتيجيةاخلطة  ال يوجد رمز 2115-2111 ال يوجد غة متاح ال يوجد
 األجل

املنظميية العاملييية  
 للملةية الفةرية

املنظميية العاملييية   خطة عمل األمانة 1028/2007 2111-2118 ال يوجد غة متاح ال يوجد
 لألرصاد اجلوية

 جمموع التقارير  22   21  2
جممييوع اخلطييط    27   8  3

 املتوسطة األجل
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 املرفق اخلامس

 JIU/REP/2011/3 نظرة عامة على اإلجراءات اليت يتعني اختاذها بشنن توصيات وحدة التفتيش املشتركة  
 

األير املتوخى
 

  

األم
م املتحدة
*

 

األونوتاد
 

 

برنامج للبيئة
 

موئل 
األمم
 

املتحدة
ميوضية شؤون الثجئني 

 

األونروا
 

الربنامج ا منائيف
 

صندوق السوان
 

و
اليونيسي

 

برنامج األغذية العامليف
موتب خدمات املشاريع 

 

منممة العمل الدولية
 

الياو
اليونسوو 

 

ا يواو
 

منممة الصحة العاملية
 

االنياد الربيدي العامليف
االنياد الدويل لثتصاالت 

 لألرصاد  
 العاملية

املنممة
اجلوية

 

املنممة البحرية الدولية
 

 للملوية 
 الدولية

املنممة
اليورية

 

اليونيدو
 

منممة التجارة العاملية
 

ا
 للطاقة 

 الدولية
لوكالة
الذرية
 

مركز التجارة الدولية
 

رير
تق

 

                            الختاذ إجراءات

                            للعلم

                   ر       ت ه 0التوصية 

                   ر        ه 0التوصية 
 ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ب 0التوصية 
                          ت ه 4التوصية 

                          ت ز 0التوصية 
                          ت ه 6التوصية 

                          ت ه 7التوصية 
                          ت ب 8التوصية 
 ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ه 2التوصية 
                   ر        ه 01التوصية 
                          ت أ 00التوصية 
                          ر ز 00التوصية 

 توصية تتخذ اهليئة التشريعية قرارًا بشأهنا (ت:)املختصرات  
 (رئيس اجمللس، م دالة جملس الرؤساء التنييذيني املعين بالتنسيق)*ذي إجراء بشأهنا توصية يتخذ الرئيس التنيي (ر)     
 توصية ال تتطلب اختاذ إجراء من جانب هذه املنممة         
مالية  نيقيق وفورات (و)تعزيز اليعالية؛  (ه)تعزيز الضوابط واالمتالال؛  (د)نيسني التنسيق والتعاون؛  (ج)نشر أفضل املمارسات؛ ( ب)نيسني املساءلة؛  (أ) :األثر املتوخى  

 .جوانب أخرى (ح)تعزيز الوياءة؛  (ز)كبةة؛ 
، باستالناء األونوتاد، وموتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، وبرنامج األمم املتحدة ST/SGB/2002/11يشمل كل الويانات الواردة م الوييقة  *      

 .تحدة، وميوضية األمم املتحدة لشؤون الثجئني، واألونرواللبيئة، وموئل األمم امل
 

 األمم املتحدة وصناديقها وبراجمها الوكاالت املتخصصة والوكالة الدولية للطاقة

موتب املخدرات واجلرمية
 األمم املتحدة وصناديقها وبراجمها 
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	ثانيا - تعليقات عامة
	2 - رحبت مؤسسات منظومة الأمم المتحدة بتقرير وحدة التفتيش المشتركة عن التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي في منظومة الأمم المتحدة. وأشارت إلى أن المسائل المعروضة في التقرير سبق أن نظرت فيها الجمعية العامة في قرارها 62/208، وفقا لاستعراض أجرته في عام 2007 بموجب تكليف بذلك تعلق بالأنشطة التنفيذية التي تهدف إلى تعميم التعاون فيما بين بلدان الجنوب في أعمال الأمم المتحدة، وأضافت أن المسائل المذكورة تندرج في صلب أعمال الجهات الفاعلة المعنية في منظومة الأمم المتحدة. وأيدت الوكالات عموما توصيات التقرير، واعتبرته تقريرا هاما من شأنه أن يصب في صالح تحسين التعاون فيما بين بلدان الجنوب من خلال أعمال منظومة الأمم المتحدة 
	3 - واتفقت الوكالات على أهمية تتبع الأنشطة المتعلقة بالتعاون فيما بين بلدان الجنوب ورصدها وتقييمها، وعلى أهمية تعميمها في عملية تنفيذ إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية على الصعيد الوطني. وأشارت إلى أنه بالرغم من أن لهذا النهج قيمته، ثمة حاجة لأن يكون موجها نحو تلبية الطلب وأن ينفذ وفقا للأولويات الوطنية. وكذلك اتفقت الوكالات عموما على تنفيذ التعاون فيما بين بلدان الجنوب على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي من خلال ترتيبات التنسيق الإقليمية. 
	4 - وأعربت الوكالات عن تقديرها لجهود وحدة التفتيش المشتركة في إجراء دراسة متأنية للمؤسسات والآليات التي تقدم الدعم للتعاون فيما بين بلدان الجنوب في إطار منظومة الأمم المتحدة. ولاحظت أن التقرير يقدم بعض المنظورات الجديدة المتعلقة بتطبيق وتوجيه الممارسات المتبعة فيما بين بلدان الجنوب، وإن كانت هناك بعض المجالات التي اختلفت فيها آراء وكالات منظومة الأمم المتحدة مع ما ورد في التقرير. إذ وجدت الوكالات أن التقرير يميل إلى التركيز على أوجه القصور داخل منظومة الأمم المتحدة أكثر من تركيزه على تبيان أفضل الممارسات والدروس المستفادة وإبرازها. وحدّد التقرير، في تقييمه للترتيبات المؤسسية القائمة، عددا من أوجه القصور الهيكلية والإجرائية التي تتطلب إدخال التحسينات؛ ومع ذلك، أشارت الوكالات إلى أنه كان من الممكن تعزيز التقرير بتضمينه تحليلا أكثر تفصيلا يدعم أفضل السبل التي يمكن لمنظومة الأمم المتحدة اتباعها لكي توسع بالشكل الأمثل أعمالها في مجال التعاون فيما بين بلدان الجنوب على نحو يمكّن أيضا من الاستجابة للاحتياجات القطرية ويخدم مقدمي خدمات التعاون فيما بين بلدان الجنوب والمستفيدين منها على حد سواء. وبالإضافة إلى ذلك، شعرت الوكالات بأن التقرير تنقصه معلومات إضافية بشأن أفضل الممارسات والدروس المستفادة من التجارب السابقة في مجال التعاون فيما بين بلدان الجنوب كان من شأنها أن تزيده ثراءً. 
	5 - وأشارت الوكالات إلى أن التقرير لم يقدم تقييما كافيا ولم يوص بمسار عمل واضح من أجل ”الإعلام“ بمسائل التعاون فيما بين بلدان الجنوب على الصعيد المشترك بين الوكالات، وفيما بين الدول الأعضاء، ولفائدة أصحاب المصلحة والجمهور الخارجي. ولاحظت أن عدم وجود استراتيجية شاملة للاتصال والإشراك على نطاق المنظومة يقوّض البرنامج وقدرته على تحقيق كامل أثره المنشود. ويتطلب الإعلام الناجح بمسائل التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي تعاريف واضحة لكل من المفاهيم وتطبيقاتها، وهي الأمور المفتقدة حاليا، حسب ما هو مشار إليه في التقرير. ولاحظت الوكالات أيضا الحاجة إلى تحسين الإبلاغ بإنجازات وفوائد التعاون فيما بين بلدان الجنوب على المستويين الداخلي والخارجي وعلى الصعيد المشترك بين الوكالات، والحاجة إلى تخصيص الموارد لهذا الغرض تمشيا مع الهياكل المؤسسية أو الخطط البرنامجية.
	6 - وتظهر النتائج أن التعاون فيما بين بلدان الجنوب قد عُمم على مستوى منظومة الأمم المتحدة بأسرها، إلا أن التقرير يشير إلى مجالات تحتاج لتحسين مركِّزاً في المقام الأول على إصلاحات هيكلية. ولئن كان هناك دائما مجال للتحسين، فقد لاحظت الوكالات أن التعاون فيما بين بلدان الجنوب جزء لا يتجزأ من عمليات وإجراءات منظومة الأمم المتحدة ككل من حيث التوظيف، والمشتريات، وتبادل المعارف، وبناء العلاقات خاصة في ضوء الإشراف الحكومي الدولي. وكانت أنشطة المساعدة التقنية التي طالما ارتبطت بالتعاون فيما بين بلدان الجنوب مساهماتٍ كبيرة حقا في هذا النوع من التعاون وفي التعاون الثلاثي أيضا، وإن كان التقرير فضل الفصل بين تلك الإجراءات.
	7 - وأعربت الوكالات عن تقديرها لكون التقرير ينظر بالتفصيل في العلاقات بين الوحدة الخاصة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وأقرت الوكالات بأن هذا الأمر مسألة إدارية يجب على برنامج الأمم المتحدة الإنمائي واللجنة الرفيعة المستوى المعنية بالتعاون فيما بين بلدان الجنوب أن يعملا جنبا إلى جنب على معالجتها ضمن إطار التعاون الخامس المقبل للتعاون فيما بين بلدان الجنوب، مع مراعاة هياكل الإدارة والتسلسل الإداري القائمين. 
	8 - وكما يشير التقرير، أكد العديد من مجالس الإدارة في وكالات منظومة الأمم المتحدة على إدراج التعاون فيما بين بلدان الجنوب في السياسات والعمليات على حد سواء؛ ولكن التوسع المستمر في سبل التعاون فيما بين بلدان الجنوب المتبعة في البلدان النامية يدفع منظومة الأمم المتحدة إلى العمل على تحسين قدرتها على الاستجابة للزيادة في الطلب. ونتيجة لذلك تزايد عدد الوكالات التي تضع سياسات خاصة بها وتنشئ هياكلها ووحداتها المخصصة لإدارة برامجها وأنشطتها الخاصة في مجال التعاون فيما بين بلدان الجنوب. وقد جرى، علاوة على ذلك، إقرار هذه الإجراءات في سياق المبادئ التوجيهية المنقحة لاستعراض السياسات والإجراءات المتعلقة بالتعاون التقني فيما بين البلدان النامية (TCDC/13/3) الصادرة في عام 2003، وهي إجراءات تتسم بحكم الضرورة باتساع النطاق حتى تسمح لفرادى الوكالات بتعديل أنشطتها وسياساتها المتعلقة بالتعاون فيما بين بلدان الجنوب بحيث تتواءم مع ولايات كل منها. ومع قيام الوكالات بوضع أطر سياساتية من أجل التعاون فيما بين بلدان الجنوب، تمضي المنظومة قدما نحو المزيد من التماسك والفعالية في هذا التعاون. وفي هذا الصدد، تضطلع الوحدة الخاصة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب بدور داعم في الاستجابة لاحتياجات الوكالات من المساعدة في مجال التعاون فيما بين بلدان الجنوب التي تنشأ في الأغلب عن طلب من الدول الأعضاء أو مجالس إدارة تلك الوكالات، مما يؤكد المبدأ الأساسي الذي يحكم التعاون فيما بين بلدان الجنوب ومفاده أن التعاون ينبغي أن يكون موجها نحو تلبية متطلبات البلدان النامية مع اضطلاع منظومة الأمم المتحدة بدور داعم.
	ثالثا - تعليقات على  توصيات محددة
	التوصية 1

	ينبغي للجنة الرفيعة المستوى المعنية بالتعاون فيما بين بلدان الجنوب أن تطلب إلى مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بوصفه رئيساً لمجموعة الأمم المتحدة الإنمائية، أن يكلف الوحدة الخاصة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب، بالتنسيق مع كيانات منظومة الأمم المتحدة، بما فيها اللجان الإقليمية، باقتراح تعاريف تشغيلية للتعاون فيما بين بلدان الجنوب وللتعاون الثلاثي، وإحالتها إلى الجمعية العامة لإقرارها من خلال الدورة السابعة عشرة للجنة الرفيعة المستوى في عام 2012، وكفالة نشرها وتطبيقها، بما في ذلك عن طريق حلقات العمل والدورات التدريبية في المقر وعلى الصعيد الميداني على نطاق المنظومة.
	9 - وافقت وكالات منظومة الأمم المتحدة على أن التعاريف التشغيلية للتعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي بالغة الأهمية، وأعربت عن دعمها للضرورة الملحة لتحديث تلك التعاريف. وأشارت الوكالات إلى أن ذلك سيساعد كثيرا على تعزيز اتساق الفهم والنهج فيما يتعلق بالتعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي. وفي حين أن الوكالات تفهم جيدا مفهوم التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي، فقد أشارت إلى أن الوحدة الخاصة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب تُشجع بشدة على تنظيم تدريبات وإعداد مواد للتوعية من شأنها أن تساعد على تعميم الإلمام بذلك المفهوم على صعيد المنظومة كلها. 
	التوصية 2

	ينبغي لمدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بوصفه رئيسا لمجموعة الأمم المتحدة الإنمائية، أن يطلب إلى الوحدة الخاصة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب، بالتنسيق مع كيانات منظومة الأمم المتحدة، بما في ذلك اللجان الإقليمية، ومن خلال مكتب تنسيق العمليات الإنمائية التابع لمجموعة الأمم المتحدة الإنمائية، وضع إطار عمل واستراتيجية مشتركين وسياسات ومبادئ توجيهية تشغيلية لدعم تعميم التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي وتقاسم المعارف من خلال البرامج والمشاريع ذات الصلة في المقر وعلى الصعيدين الإقليمي والقطري من أجل أن تكيفها المنظمات لتتواءم مع مجالات اختصاص كل منها، وذلك لتقديمها من خلال اللجنة الرفيعة المستوى المعنية بالتعاون فيما بين بلدان الجنوب إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والجمعية العامة للموافقة عليها بهدف نشرها وتطبيقها، بما في ذلك من خلال حلقات عمل ودورات تدريبية، في موعد لا يتجاوز نهاية عام 2012. وينبغي لجميع البرامج ذات الصلة في المقر وإطار الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية ومشاريع التعاون التقني أن تحتوي على عنصر للتعاون فيما بين بلدان الجنوب، بناء على طلب من الحكومات، حسب الاقتضاء.
	10 - أشارت الوكالات إلى أن اللجنة الرفيعة المستوى المعنية بالتعاون فيما بين بلدان الجنوب سبق أن طلبت وضع مجموعة من المبادئ التوجيهية التشغيلية بشأن التعاون فيما بين بلدان الجنوب. وتعمل مؤسسات منظومة الأمم المتحدة أيضا على وضع سياساتها واستراتيجياتها الخاصة مع مجالس إدارة كل منها بغرض تقرير الأطر الملائمة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي، مما من شأنه تمكين الوكالات من النظر في أفضل السبل لدعم تلك الأطر والسياسات والاستراتيجيات. وأيدت الوكالات بصفة عامة إدراج عناصر التعاون فيما بين بلدان الجنوب ضمن برامج منظومة الأمم المتحدة ومشاريعها وأطرها، ولاحظت كذلك أن أطر عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية هي في نهاية الأمر أدوات تعبر عن الأولويات الوطنية للدول الأعضاء. وأعربت مؤسسات منظومة الأمم المتحدة عن دعمها لتبادل الدروس المستفادة وأفضل الممارسات عند وضع إطار واستراتيجية مشتركين وسياسات ومبادئ توجيهية تشغيلية لتعميم التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي. ولكنها أشارت أيضا إلى ضرورة مراعاة الولايات والأولويات الخاصة بكل وكالة، حسب ما وضعها مجلس إدارة كل منها. 
	التوصية 3

	ينبغي للهيئات التشريعية لمؤسسات منظومة الأمم المتحدة أن تطلب إلى الرؤساء التنفيذيين إنشاء هياكل وآليات وجهات تنسيق محددة ومخصصة تُكلف بوضع سياسات واستراتيجيات الدعم المؤسسية الخاصة بكل وكالة من الوكالات، وكفالة التنسيق بشأن التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي داخل منظماتهم وفيما بين الوكالات، من خلال إعادة توزيع الموظفين والموارد على النحو اللازم لهذا الغرض، حسب الاقتضاء.
	11 - رحبت مؤسسات منظومة الأمم المتحدة بالتوصية 3، مشيرة إلى أن إنشاء هياكل في داخل وكالات الأمم المتحدة لإدارة الأنشطة المتصلة بالتعاون فيما بين بلدان الجنوب قد أكدته المبادئ التوجيهية المنقحة بشأن التعاون فيما بين بلدان الجنوب. وتؤيد الوكالات الرأي القائل بأن برامج التعاون فيما بين بلدان الجنوب لم تحقق إمكاناتها الكاملة، نظرا لعدم وجود ولايات تشريعية واضحة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب تدعمها أطر قوية. وأيدت الوكالات بقوة إضفاء الصفة المؤسسية على أنشطة تعزيز التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي في داخل منظومة الأمم المتحدة، وأشارت إلى أن الهياكل والآليات وجهات التنسيق موجودة في بعض الوكالات في إطار برامج التعاون التقني القائمة.
	التوصية 4

	ينبغي للجنة الرفيعة المستوى المعنية بالتعاون فيما بين بلدان الجنوب أن تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة، في موعد لا يتجاوز نهاية عام 2012، اقتراحاً لاستعراض هيكل الإدارة الحالي للتعاون فيما بين بلدان الجنوب ودعم خدمات الأمانة المقدمة إليه داخل الأمم المتحدة، بما يكفل زيادة كفاءة وفعالية إجراءات عمل اللجنة الرفيعة المستوى، وتحديد المسؤوليات والتفاعل فيما بين جميع أصحاب المصلحة بصورة أفضل. وينبغي للاقتراح أن يتناول ما يلي: (أ) الحاجة إلى زيادة مشاركة وكالات التعاون التقني والسلطات الوطنية وجهات التنسيق ذات الصلة في عمل اللجنة الرفيعة المستوى؛ (ب) الحاجة إلى وضع جداول أعمال مواضيعية وإجراء مناقشات واتخاذ إجراءات مواضيعية بصورة منتظمة، استنادا إلى عمل أفرقة مواضيعية دائمة تتألف من السلطات الوطنية والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني والقطاع الخاص، حسب الاقتضاء؛ (ج) نظر مؤسسات منظومة الأمم المتحدة في التقارير المواضيعية والقطاعية ذات الصلة.
	12 - رحبت الوكالات بالتوصية 4 التي ترمي إلى ضمان كفاءة تسيير أعمال اللجنة الرفيعة المستوى المعنية بالتعاون فيما بين بلدان الجنوب. ولكنها أشارت إلى أن تنفيذ هذه التوصية يجب أن تبادر به اللجنة ذاتها، بالنظر إلى الآثار الهيكلية والإجرائية والمالية والتشغيلية وغيرها من الآثار المترتبة على المقترحات بالنسبة إلى الدول الأعضاء. وعلاوة على ذلك، لاحظت الوكالات أن مزايا التوصية 4 يجب تقييمها مع مراعاة اعتبارين. أولا، يجب الإقرار بأنه بما أن التعاون فيما بين بلدان الجنوب يشارك فيه الآن مزيد من الجهات الفاعلة في الحكومة والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص، فقد يكون توسيع نطاق المشاركة في اللجنة الرفيعة المستوى المعنية بالتعاون فيما بين بلدان الجنوب وسيلةً مثالية لزيادة مساحة التعبير المتاحة لهذه الجهات الفاعلة المتنوعة. وثانيا، مع اضطلاع مدير البرنامج الإنمائي بدور الداعي إلى عقد اللجنة الرفيعة المستوى المعنية بالتعاون فيما بين بلدان الجنوب، فمن شأن جعل دورات اللجنة أكثر تشاركية أن يفيد منظومة الأمم المتحدة؛ ولكن هذا الأمر ينطوي أيضا على عملية أكثر تعقيدا من حيث الترتيبات المؤسسية وترتيبات توافر الخدمات والتمويل، مما يستلزم إجراء تحليل مفصل يشمل تحليلا نقديا للمنفعة مقارنةً بالتكلفة.
	التوصية 5

	ينبغي للجنة الرفيعة المستوى المعنية بالتعاون فيما بين بلدان الجنوب القيام بما يلي: (أ) أن تطلب إلى الوحدة الخاصة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب مواصلة تنفيذ ولايتها والاضطلاع بالمسؤوليات المسندة إليها بموجب خطة عمل بوينس آيرس لتشجيع وتنفيذ التعاون التقني فيما بين البلدان النامية، والتوصيات الواردة في تقرير الاتجاهات الجديدة للتعاون التقني فيما بين البلدان النامية، ووثيقة نيروبي الختامية الصادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة الرفيع المستوى المعني بالتعاون فيما بين بلدان الجنوب، بالتركيز على دعم السياسات العامة وأنشطة الدعوة على الصعيد العالمي وعلى مستوى منظومة الأمم المتحدة؛ والتنسيق وتيسير التعاون المشترك بين الوكالات؛ وتحفيز آليات الابتكار؛ وتشجيع الشراكات المفتوحة أمام الجميع وحشد الموارد من كل من الجهات العامة والخاصة لدعم المبادرات المتعددة الوكالات لتنفيذ وثيقة نيروبي الختامية؛ ودعم تبادل المعرفة وبناء الشبكات وتبادل أفضل الممارسات، بما في ذلك عن طريق مراكز الامتياز الجديدة والقائمة والوحدة الخاصة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب وبرامج منظومة الأمم المتحدة. وتحقيقا لذلك، ينبغي للوحدة الخاصة استعراض محفظة أنشطتها الحالية ومؤهلات ملاك موظفيها الحالي بغية تحديد أولويات الأنشطة مع ضمان تحديد المسؤوليات مع سائر كيانات الأمم المتحدة بشكل أفضل؛ (ب) أن تدعو جميع المؤسسات ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة إلى دعم عمل الوحدة الخاصة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب، والاستفادة من الخدمات التي توفرها.
	13 - تدعم مؤسسات منظومة الأمم المتحدة هذه التوصية وترحب بها، وتشير إلى أنها موجهة إلى الهيئات التشريعية. وتتفق التوصية باستعراض الأنشطة وملاك الموظفين مع الولايات العديدة للوحدة الخاصة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب، وتحرص الوكالات على مواصلة دعم عمل الوحدة الخاصة والاستفادة منه. 
	التوصية 6

	ينبغي للجنة الرفيعة المستوى المعنية بالتعاون فيما بين بلدان الجنوب والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، بالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، النظر في نقل الممثلين الإقليميين للوحدة الخاصة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب إلى اللجان الإقليمية، بحيث يكونون مسؤولين مباشرة أمام البرنامج الإنمائي والوحدة الخاصة.
	14 - الهدف من التوصية 6 هو تطبيق نهج أكثر اتساقاً لتعزيز التعاون فيما بين بلدان الجنوب على المستوى الإقليمي، والاستفادة من معارف اللجان الإقليمية وإجراءاتها والصلات التي تربط فيما بينها ومن تكامل عملها مع عمل منظومة الأمم المتحدة. بيد أن نقلَ الممثلين الإقليميين التابعين للوحدة الخاصة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب له آثار مالية وتقنية تشغيلية وبرنامجية، ويتطلب المزيد من التمعن، ولا سيما فيما يتعلق بالكيانات المعنية بذلك مباشرةً. وتود الوكالات التنويه بأن نقل الوحدة الخاصة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب بعيداً عن مراكز الخدمات الإقليمية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيحرم المنظمة من الموارد البشرية التي تحتاج إليها كل وكالة من أجل تقديم دعم مباشر أكثر للمبادرات الإقليمية فيما بين بلدان الجنوب على النحو الذي تدعو إليه وثيقة نيروبي الختامية المنبثقة عن مؤتمر الأمم المتحدة الرفيع المستوى المعني بالتعاون فيما بين بلدان الجنوب الذي عقد في عام 2009. وأشارت عدة وكالات إلى الحاجة إلى مزيد من الإيضاح لدور النقل المقترح وما يتعلق به من تسلسل إداري.
	التوصية 7

	ينبغي للجنة الرفيعة المستوى المعنية بالتعاون فيما بين بلدان الجنوب تقديم المزيد من التوضيحات بشأن التسلسل الإداري للوحدة الخاصة للتعاون بين بلدان الجنوب بغية التوفيق بين مسألة هويتها المستقلة في إطار البرنامج الإنمائي وزيادة تكامل الوحدة الخاصة داخل هيكل البرنامج الإنمائي، بما في ذلك بتوجيه طلب إلى مدير البرنامج الإنمائي بوضع ترتيبات عمل تعاونية في المقر والمناطق، ومشاركة رئيس الوحدة الخاصة ومنسقيها الإقليميين بصورة منتظمة في جميع الآليات والاجتماعات المتعلقة بالاستراتيجيات وصنع القرار، وذلك لتعزيز مكانة وحضور الوحدة الخاصة وضمان إدراج التعاون فيما بين بلدان الجنوب كمسألة عامة التأثير في جميع القرارات البرنامجية على مستوى المنظمة وعلى نطاق المنظومة.
	15 - تقر الوكالات بصلاحيات اللجنة الرفيعة المستوى المعنية بالتعاون فيما بين بلدان الجنوب، إلا أنها تلاحظ أن عمل اللجنة لا يؤثر على خطة عمل الوحدة الخاصة للتعاون فيما بلدان الجنوب وجدول أعمالها بل إن القرار بشأن برنامج عمل الوحدة يعود إلى كل من المجلس التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومكتب الأمم لخدمات المشاريع.
	التوصية 8

	ينبغي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يطلب إلى اللجان الإقليمية وضع استراتيجيات وهياكل/آليات وتعبئة أو إعادة توزيع الموارد على المستويات التشريعية والبرنامجية التشغيلية لتكريسها تعزيزا للتعاون فيما بين بلدان الجنوب على الصعيد دون الإقليمي والإقليمي والأقاليمي، واستخدام الاجتماعات السنوية لآليات التنسيق الإقليمية كأداة لتعزيز التعاون والتنسيق على نطاق المنظومة لدعم التعاون فيما بين بلدان الجنوب.
	16 - أيدت الوكالات بوجه عام التوصية 8 بشأن زيادة مشاركة اللجان الإقليمية في تعزيز التعاون فيما بين بلدان الجنوب. ولكنها أشارت إلى ضرورة أن تراعي هذه التوصية المبادرات الحالية الرامية إلى تعزيز التعاون فيما بين بلدان الجنوب على الصعيد دون الإقليمي والإقليمي والأقاليمي، والميزة النسبية للجان الإقليمية والمبادرات الإقليمية الأخرى، وولايات آليات التنسيق الإقليمية. وأشارت الوكالات كذلك إلى أن اتخاذ مزيد من الخطوات في هذا الاتجاه ينبغي أن يؤدي في نهاية المطاف إلى تعميم التعاون فيما بين بلدان الجنوب في برامج عمل جميع البرامج الفرعية. وقد جرى، من حيث المبدأ، الترحيب بالتركيز على دور آليات التنسيق الإقليمية باعتبارها أداة هامة للعمل المشترك بين الوكالات من أجل النهوض بالتعاون فيما بين بلدان الجنوب على المستويين الإقليمي ودون الإقليمي.
	التوصية 9

	ينبغي للهيئات التشريعية ومجالس الإدارة في مؤسسات منظومة الأمم المتحدة أن تطلب إلى الرؤساء التنفيذيين تخصيص حصة محددة من موارد الميزانية الأساسية لا تقل عن نسبة 0.5 في المائة لتشجيع التعاون فيما بين بلدان الجنوب في مجالات اختصاص كل منهم، بالتشاور مع البلدان المستفيدة من البرامج؛ والاتفاق مع البلدان المانحة على استخدام جزء معين من الموارد الخارجة عن الميزانية لتمويل مبادرات التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي.
	17 - تدرك مؤسسات منظومة الأمم المتحدة أن القرارات المتعلقة بالميزانية هي في الأساس من اختصاص الدول الأعضاء. وقد أيدت الوكالات عموما هذه التوصية. ولكنها لاحظت أن تجربة معظم مؤسسات منظومة الأمم المتحدة تبين أن ما يزيد عن نسبة 0.5 في المائة من موارد التعاون التقني قد خصص لبرامج إقليمية من المتوقع أن تشمل إلى حد كبير أنشطة التعاون فيما بين بلدان الجنوب. ونوهت بعض الوكالات بأن هذه التوصية ينبغي أن تراعي آليات تخصيص الموارد داخل فرادى الوكالات التي تتجاوز في معظم الحالات نسبة 0.5 في المائة. وأضافت الوكالات بأنه تجدر الإشارة إلى أن برمجة التمويل في معظم الوكالات تنفذ على المستوى القطري بالاشتراك مع السلطات الوطنية و/أو تخصصها الجهات المانحة. ويبدو أن فكرة تعيين ”هدف“ أساسي لجميع الموارد تفترض وجود آلية تخصيص مركزية لا آلية للبرمجة تعمل على الصعيد القطري أساساً، وتشمل تحديد الطرائق القابلة للتطبيق، كما هو الحال في بعض الوكالات. وأضافت الوكالات أيضا أنه عوضا عن قيام كيان خارجي بتحديد نسبة مئوية أو هدف محدد بالأرقام لعملية تخصيص الموارد للتعاون فيما بين بلدان الجنوب، ينبغي أن يكون هذا التخصيص للموارد قائما على النتائج الإنمائية المنشودة.
	التوصية 10

	ينبغي لمدير البرنامج الإنمائي أن يطلب من الوحدة الخاصة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب وضع استراتيجيات وطرائق للتمويل، بالتشاور مع مكتب تنسيق العمليات الإنمائية التابع لمجموعة الأمم المتحدة الإنمائية ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمانة العامة للأمم المتحدة، والبلدان المانحة، من أجل تعزيز التعاون الثلاثي، بما في ذلك من خلال الشراكات التي تجمع بين مقدمي التعاون الإنمائي الأفقي والجهات المانحة التقليدية ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة للعمل معا في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
	18 - رحبت الوكالات بالتوصية 10 ولاحظت أن جميع الأطراف المعنية، تشجَّع على زيادة تعزيز التعاون الثلاثي. وأشارت أيضا إلى أن التعاون الثلاثي هو جزء لا يتجزأ من عمل مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية واللجان الإقليمية. ويندرج هذا التعاون أيضا ضمن عمل أفرقة التنمية الإقليمية.
	التوصية 11

	ينبغي للجنة الرفيعة المستوى المعنية بالتعاون فيما بين بلدان الجنوب أن تطلب إلى الرؤساء التنفيذيين لمؤسسات منظومة الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها، بما في ذلك اللجان الإقليمية، القيام بما يلي، بدءاً من عام 2012: (أ) إقامة أنظمة لرصد أنشطتهم في مجال التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي؛ (ب) تضمين تقاريرهم الدورية المقدمة إلى مجالس إداراتهم جزءاً فرعياً عن مساهمتهم في دعم هذا التعاون؛ (ج) تقديم مساهمات في التقارير الدورية المقدمة إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي واللجنة الرفيعة المستوى المعنية بالتعاون فيما بين بلدان الجنوب، بما في ذلك التقارير التي يقدمها الأمين العام كل سنتين إلى الجمعية العامة؛ (د) إعداد تقارير مواضيعية بناء على طلب اللجنة الرفيعة المستوى المعنية بالتعاون فيما بلدان الجنوب؛ (هـ) إجراء تقييمات دورية لأنشطتها في مجال التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي، استناداً إلى مجموعة من المؤشرات المتفق عليها.
	19 - رحبت مؤسسات منظومة الأمم المتحدة بزيادة رصد أنشطة التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي. ولكنها لاحظت ضرورة أن يتم هذا الأمر في إطار ما هو قائم بالفعل من آليات ومتطلبات للإبلاغ، بما يحول دون الزيادة في أعباء العمل التي تنشئ بدورها آثاراً مالية وتنظيمية وآثاراً متعلقة بالموظفين، بما فيها ما يتصل بإعادة تصميم بعض أدوات الإبلاغ القائمة بالفعل. وتوجد بالفعل لدى بعض الوكالات إجراءات وبرامج للرصد والتقييم تتعلق بأنشطة التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي، وهو ما يمكن أن يوفر المساعدة في هذا الصدد. ويتطلب تحديدُ المؤشرات اللازمة للرصد الفعال للتعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي مشاركةً هامة من مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية، وهو عامل لم تشر إليه التوصية 11.
	التوصية 12

	ينبغي أن يكفل الأمين العام، اعتباراً من عام 2012 ما يلي: (أ) إدماج التعاون فيما بين بلدان الجنوب في جداول أعمال ترتيبات التنسيق الموجودة في المقر وعلى الصعيدين الإقليمي والقطري، ولا سيما في اللجنة الرفيعة المستوى المعنية بالبرامج التابعة لمجلس الرؤساء التنفيذيين في منظومة الأمم المتحدة المعني بالتنسيق، ومجموعة الأمم المتحدة الإنمائية، واللجنة التنفيذية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، وآليات التنسيق الإقليمية، وأفرقة المديرين الإقليميين، وأفرقة الأمم المتحدة القطرية؛ (ب) عقد اجتماعات منتظمة للمجموعات النوعية المواضيعية وفرق العمل وجهات التنسيق التابعة للوحدة الخاصة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب تكون لها اختصاصات تكون وبرامج عمل متفق عليها؛ (ج) إدراج التعاون فيما بين بلدان الجنوب في الإطار القطري المعني لعمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية، وفي الأطر الإقليمية/دون الإقليمية الجديدة لعمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية؛ (د) تمثيل الوحدة الخاصة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب في جميع آليات التنسيق وفرق العمل والمجموعات النوعية المواضيعية ذات الصلة، حسب الاقتضاء.
	20 - أيدت الوكالات عموما التوصية 12، مع تنويه العديد منها بأن زيادة عدد الآليات التي تناقش موضوع التعاون فيما بين بلدان الجنوب قد يكون مجدياً. بيد أنه من اللازم النظر في العامل الرئيسي المتمثل في كيفية عمل تلك الآليات معاً لضمان اتساق النهج وتماسكه. ورغم تأييد الوكالات لإدراج التعاون فيما بين بلدان الجنوب في العمل الذي تضطلع به منظومة الأمم المتحدة على المستوى القطري عبر إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية، فقد أُشير إلى وجوب أن يتقرر ذلك وفق الأولويات الوطنية التي ينبغي أن تكون هي الدافع له.


