
تخطيط آليات التعاون واحللول فيما بني بلدان اجلنوب فـي الدول العربية

اآلليـات

جماالت االهتمام املوا�ضيعية / القطاعات/ 
املمار�ضات التي تدعمها االآلية:

�أجل  من  �لعاملية  �ل�شر�كات  حول  للألفية  �لثامن  �لإمنائي  �لهدف 
�لتنمية؛ كما هو �حلال فـي �ملنطقة �لعربية باأكملها، ميثل متكني �ل�شباب 
حتديًا متناميًا فـي �ململكة �لعربية �ل�شعودية، حيث يبلغ �لذين دون �شن 
30 عامًا ما يقرب من 60 فـي �ملائة من �ل�شكان. فـي �لوقت �لذي يجري 
فيه حاليًا حت�شني �لنظم و�لتو�شع فـي �ل�شناعات غري �لنفطية �ملولدة 
�لظهور  من  �ل�شعودي  �ل�شباب  متكني  �إىل  حاجة  ثمة  �لعمل،  لفر�ص 
كمو�طنني مت�شلني عامليًا، يتبادلون جتارب �لتنمية ودرو�شها �مل�شتفادة 
�حلكومة  لدفع  وم�شاندة  �لنا�شئة.  �جلنوب  بلد�ن  فـي  �ل�شركاء  مع 
باجتاه زيادة �حلو�ر بني �لثقافات، عقد برنامج �لأمم �ملتحدة �لإمنائي 
�شر�كات من �أجل م�شروع �لتبادل �ل�شبابي فيما بني بلد�ن �جلنوب، حيث 
قام �شباب �شعودي من �جلن�شني بزيارة نظر�ئهم فـي �لرب�زيل و�ل�شني 
و�لهند وكوريا �جلنوبية عام 2012 ل�شتك�شاف مناذج ت�شغيل �ل�شباب، 
و�لتنمية �حل�شرية و�لقت�شاد �لأخ�شر، و��شتخد�م تكنولوجيا �ملعلومات 

و�لت�شالت من �أجل �لتنمية، و�إن�شاء �قت�شاد �ملعرفة.

اخلطوات / املراحل فـي التطبيق العملي للآلية:
ت�شتند �آلية �لتبادل �ل�شبابي فيما بني بلد�ن �جلنوب �إىل عملية حتديد 
ذ�ت  �لتبادل  وبلد�ن  �ل�شعودي  �ل�شباب  لتمكني  �ملو��شيعية  �لأولويات 
مناطق  من  �جلن�شني  من  �ل�شباب  وحتديد  �ملعني،  للمو�شوع  �لأهمية 
�لبلد، وو�شع برنامج عمل دقيق لزيار�ت �لتبادل، و�إجر�ء تقييم ومتابعة 
لتح�شيل �لدرو�ص �مل�شتفادة وطرق دجمها فـي �أن�شطة متكني �ل�شباب 
�ملحلية فـي �ململكة �لعربية �ل�شعودية. كما ت�شمل �أي�شًا عملية مو��شلة 
هذه  نتاج  باعتبارهم  �جلنوب  بلد�ن  م�شتوى  على  �ل�شباب  �إ�شر�ك 
خمتلف  ي�شم  للم�شروع  �إد�رة  جمل�ص  �لتبادل  على  وي�شرف  �ملبادرة. 
�ل�شركاء من �حلكومة و�لقطاع �خلا�ص �لذين يقدمون �لتوجيه و�شمان 

�جلودة و�لتمويل.

التبادل ال�ضبابي فيما بني بلدان 
اجلنوب: 

ال�ضباب ال�ضعودي يبحث فـي حلول للتنمية العاملية  
الرتكيز اجلغرافـي: الربازيل، ال�ضني، الهند، كوريا 

اجلنوبية

النتائج حتى تاريخه:
حققت �لآلية جناحًا متثل فـي �لتقييمات �لإيجابية من جانب كل من 
�ملوؤ�ش�شات و�ل�شركاء �مل�شيفني فـي كل من �ل�شعودية وكذلك فـي �لرب�زيل 
و�ل�شني و�لهند وكوريا �جلنوبية. وقد ��شتفاد �ل�شباب �ل�شعودي كثريً� 
من خلل �لتعرف على مناذج �لتنمية فـي �لقت�شاد�ت �لنا�شئة �لأخرى، 
باململكة. وكان ذلك  �أعمالهم  فـي  �مل�شتفادة  �لدرو�ص  فـي تطبيق  وبد�أ 
فـي  �جلنوب  بلد�ن  بني  فيما  �ملحتمل  �لتعاون  لزيادة  منطلق  مبثابة 
�ملثال،  �شبيل  على  �لبلد�ن.  بني  ثنائي  �هتمام  ذ�ت  حمددة  مو��شيع 
ركزت  و�لتي  و�لهند،  �ل�شعودية  بني  �ل�شبابي  �لتبادل  عملية  متخ�شت 
على دور تكنولوجيا �ملعلومات و�لت�شالت فـي �لتنمية، عن طرح فكرة 
مبتكرة ملن�شة قائمة على �لإنرتنت لإ�شهام �ملو�طنني فـي �لتنمية �لعاملة 
على مائدة �لتطوير، كمبادرة جانبية تخ�شع حاليًا للمر�جعة من قبل 

برنامج �لأمم �ملتحدة �لإمنائي و�حلكومة �ل�شعودية.

اأحدث ميزانية �ضنوية )بالدوالر االأمريكي(:500.000
اإجمايل امليزانية )بالدوالر االأمريكي(:1.000.000

م�ضوؤول التن�ضيق واالت�ضال:  
هيفا �ملقرن

معاون ل�شوؤون �لرب�مج
 برنامج �لأمم �ملتحدة �لإمنائي باململكة �لعربية �ل�شعودية

مقر �لأمم �ملتحدة، �حلي �لدبلوما�شي، �لريا�ص 11614
�ململكة �لعربية �ل�شعودية

4885301-1-966+
haifa.almogrin@undp.org

 

 اململكة
 العربية

 السعودية



تخطيط آليات التعاون واحللول فيما بني بلدان اجلنوب فـي الدول العربية

اآلليـات
املغرب

جماالت االهتمام املوا�ضيعية / القطاعات/ 
املمار�ضات التي تدعمها االآلية:

�أ(  تبادل �لآليات �مل�شرتكة �لتي تتيح حت�شني تن�شيق �لتعاون �لدويل ول 
�شيما �للمركزية. 

ب(  حتقيق فهم �أف�شل للتدخلت �ل�شيا�شية ملختلف �ل�شركاء �لد�عمة 
للمركزية و�لتنمية �ملحلية بغر�ص نقل �ملمار�شات �جلديدة و�لتعلم 

�ملتبادل بني �لبلد�ن �ملتجاورة.

اخلطوات / املراحل فـي التطبيق العملي للآلية:
�لبلد�ن  بلد�ن �جلنوب بني  للتعاون فيما بني  �تفاقية �شر�كة  �أ(  توقيع 

�لأربعة.
بني  فيما  مرنة  تعاون  ملنظومة  توؤ�ش�ص  م�شرتكة  عمل  خطة  ب(  و�شع 
 .2012/2011 لعامي  تفاهم  مذكرة  لآخر  وفقًا  �جلنوب  بلد�ن 
وت�شمل هذه �ملذكرة: �مل�شاركة باخلرب�ت فـي جمال تبادل �لتعاون 
فيما بني بلد�ن �جلنوب، تبادل �خلرب�ء، �إعد�د �شبكات معرفة بني 
�لبلد�ن با�شتخد�م �إد�ر�ت �حلكم على �مل�شتوى �ملحلي و�لتخطيط 

�لإ�شرت�تيجي �ملحلي. 
ج(   تنظيم بعثة �إىل موريتانيا )لعر�ص �خلربة �ملغربية فـي بناء قدر�ت 

�ل�شلطات �ملحلية(. 
و�لإر�شاد�ت  �ملحلي  �لتخطيط  )مل�شاندة  �لغابون  �إىل  بعثة  د(  تنظيم 

�لإمنائية للتعاون �لدويل(.

النتائج حتى تاريخه:
موريتانيا:

فـي  •• �حلالية  �لتدريبية  للدور�ت  ت�شاركية  مرجعية  مقارنة   �إجر�ء 
�ملغرب وموريتانيا و�ل�شنغال و�لغابون.

�ملمار�شات  •• من  جمموعة  حتديد  مت  �لأولية،  �لنتائج  �إىل   ��شتنادً� 

�ضراكة التعاون فيما بني بلدان اجلنوب 
بني املغرب وموريتانيا والغابون 

وال�ضنغال: اآلية تبادل اخلرباء: املغرب
الرتكيز اجلغرافـي: املغرب وموريتانيا والغابون 

وال�ضنغال

�لفاعلة  للأطر�ف  �لتدريبية  للخطة  �أوىل  م�شودة  وو�شع  �جليدة 
�ملوريتانية على �للمركزية.

 وفقًا للخطة �لإ�شرت�تيجية 2011-2015 للإد�رة وتدريب �ملوظفني  ••
�لإد�ريني و�لفنيني بال�شلطات �ملحلية د�خل وز�رة �لد�خلية؛ �لتزم 
كل من مديرية تدريب �ملوظفني �لإد�ريني و�لفنيني/�حلكومة �ملحلية 
للتدريب/حتديد  كتالوج  �إعد�د  �أوًل:  �لعملية  مب�شاندة  �ملغرب  فـي 
�لحتياجات �لتدريبية، ثانياأً: و�شع خطة تدريبية للر�شد و�لتقييم 

وثالثًا: تنفيذ تدريب للمدربني.

الغابون:
�لوحدة  لربنامج  �لوطنية  �لتنفيذية  �لهيئة  �أع�شاء  تدريب  �أ(  مت 
وجمموعات �لأفرع �لإقليمية/�ملحلية على و�شع �لإر�شاد�ت و �إعد�د 

م�شودة �لتوجيهات �خلا�شة باملقاطعات �لتجريبية.
ب(  مت و�شع خارطة طريق للتوجيهات �خلا�شة مببادرة برنامج �لأمم 
�لإقليمية  �ل�شبكات  حتديد  )مبادرة  للغابون  �لإمنائي  �ملتحدة 

.)ART Gold( و�ملو��شيعية، و�إد�رة �حلكم و�حلكم �ملحلي
ج(  تبادل جمموعة �أدو�ت تدريبية عن دورة �لرب�مج �ملحلية.

م�ضوؤول التن�ضيق واالت�ضال:  
ب�شري مقر�ن

فريق �إد�رة �حلكم
 برنامج �لأمم �ملتحدة �لإمنائي باملغرب

13 �شارع �أحمد بلفريج، �لرباط
�ملغرب. 

bachir.mokrane@undp.org
 



تخطيط آليات التعاون واحللول فيما بني بلدان اجلنوب فـي الدول العربية

اآلليـات

البحرين

جماالت االهتمام املوا�ضيعية / القطاعات/ 
املمار�ضات التي تدعمها االآلية:

�إقامة ن�شاط متويل متناهي �ل�شغر فعال فـي �ثنتني من �ملنظمات غري 
�حلكومية �لن�شائية، و�إن�شاء بيئة معززة لإيجاد فر�ص عمل متكافئة ومنو 
�قت�شادي م�شتد�م عن طريق زيادة عدد �ملنظمات غري �حلكومية �لتي 
تدير مبادر�ت �لتمويل متناهي �ل�شغر مع �لرتكيز على ��شتهد�ف رو�د 

�لأعمال من �ل�شباب و�لن�شاء.

اخلطوات / املراحل فـي التطبيق العملي للآلية:
مت �لبدء فـي م�شروع �لتمويل متناهي �ل�شغر )�لذي كان يعرف �شابقًا 
با�شم مايكرو�شتارت( فـي عام 1999. وملا كان حًل جديدً� لإدماج �لأ�شر 
�لأ�شرة  من  �مل�شارك  �لفرد  ي�شبح  بحيث  موؤ�ش�شية،  �آلية  فـي  �ملنتجة 
تنظيمًا.  �أكرث  بطريقة  جديدة  ثقافة  ن�شاأت  فقد  حر،  عمل  �شاحب 
لتدريب  �لربنامج  فـي  �مل�شاركة  �حلكومية  غري  �ملنظمات  وخ�شعت 
مكثف، و�أعدت كتيبات �إر�شادية لت�شهيل �لعملية. ونتيجة ملا يقرب من 
قام  �حلكومية،  غري  و�ملنظمات  �لرئي�شية  للوز�ر�ت  �لدعم  من  عقد 
)�لتمويل  عن  ف�شل  باإ�شافة  �لنهاية  فـي  �لبحريني  �ملركزي  �لبنك 
متناهي �ل�شغر( لينظم �ملجال ب�شورة ر�شمية. وهكذ�، �أن�شئ بنكان 

للتمويل متناهي �ل�شغر نتيجة لتو�فر هذه �للو�ئح.

النتائج حتى تاريخه:
لربنامج  عاملية  مبادرة  من  كجزء  �لبحرين،  فـي  كاآلية  �مل�شروع،  نفذ 
�لأمم �ملتحدة �لإمنائي/�شندوق �لأمم �ملتحدة للتنمية �لر�أ�شمالية �لتي 

يتم تنفيذها فيما يقرب من 25 بلدً� على م�شتوى �لعامل.
ومن خلل �ملنظمات غري �حلكومية �مل�شاركة، و�شل �مل�شروع �إجماليًا 

التمويل متناهي ال�ضغر - اآلية لتمكني 
املراأة واالرتقاء بظروف االأ�ضرة 

املعي�ضية- �ضبكة املعرفة: البحرين
الرتكيز اجلغرافـي: البحرين

�إىل �أكرث من 7000 عميل، 50 فـي �ملائة منهم �أو �أكرث من �لن�شاء و�لن�شبة 
�ملنظمتان  وكذلك حققت  �شن 45 عامًا(.  �ل�شباب )حتت  نف�شها من 
على  مقبولة  وقيمًا  ت�شغيليًا  ذ�تيًا  �كتفاًء  �حلكوميتني  غري  �لن�شائيتان 

 .PAR موؤ�شر�ت
فـي در��شة م�شتقلة عن »�لبحث �ل�شوقي للتمويل متناهي �ل�شغر« �أجريت 
على �مل�شروع، �أعربت �لن�شاء �شاحبات �لأعمال �حلرة �للتي متكن من 
�حل�شول على قرو�ص عن حدوث تغري كبري فـي حياتهن؛ و�أ�شبحن �لآن 
يطالنب باحل�شول على منتجات �دخارية تقليدية للحفاظ على �لقيمة 
�لتي  �ل�شخ�شية  �ملقابلت  و�قع  ومن  �لنقدية.  ملدخر�تهن  �حلقيقية 
�أقدر  �ملر�أة �شارت  �أن  �لعميلت وق�ش�ص جناحهن، تبني  �أجريت مع 
على �تخاذ �لقر�ر ب�شاأن م�شتقبلها، و�إفادة �أولدها فـي �جلو�نب �ملتعلقة 
�ل�شحية  �لرعاية  على  �حل�شول  و�إمكانية  ومقد�ره،  �لطعام  بنوعية 
و�لتعليم. كما طال �لتمكني �أي�شًا �ملنظمات غري �حلكومية �لتي تقدم 
�لقرو�ص متناهية �ل�شغر؛ فقد حتولت �لآن من منظمات خريية ب�شيطة 

�إىل بنية �إد�رية متما�شكة لها �شورة موؤ�ش�شية و�شوقية منا�شبة.
يبحث برنامج �لأمم �ملتحدة �لإمنائي و�لوز�ر�ت �لرئي�شية �لأخرى فـي 
حكومة �ململكة فـي مز�يا ��شتغلل �لنجاح �ملتحقق من خلل خدمات 
�لتمويل متناهي �ل�شغر �ملقدمة للمر�أة و�شلوك نف�ص �لطريق فـي �لعمل 
مع »�ل�شباب« فـي �لفئة �لعمرية من 15 �إىل 29 عامًا. وعلى �لرغم من �أن 
م�شروع �لتمويل متناهي �ل�شغر ي�شل بن�شبة �أكرث من 50 فـي �ملائة �إىل 
�ملقرت�شني حتت �شن 45 عامًا، فاإن �ملبادرة �ملتوخاة تركز على �ل�شريحة 
�لأعلى فـي �شن 29 عامًا. وميكن للمبادرة، من خلل م�شح ��شتطلعي، 
�أن ت�شوغ بطريقة و��شحة �حتياجات ومطالب �ل�شباب �لبحريني و�أن 
�لتي  و�لتدريبية/�ل�شت�شارية  �ملالية  وغري  �ملالية  �خلدمات  بني  تدمج 

يحتاجها �ل�شباب فـي بناء حياتهم.



م�ضوؤول التن�ضيق واالت�ضال:  
علي �شلمان 

ق�شم �لرب�مج
 برنامج �لأمم �ملتحدة �لإمنائي بالبحرين

�ص. ب.  26814
�ملنامة

مملكة �لبحرين 
97339766366+

ali.salman@undp.org
 

اأحدث ميزانية �ضنوية )بالدوالر االأمريكي(:340.000
اإجمايل امليزانية )بالدوالر االأمريكي(:730.280



تخطيط آليات التعاون واحللول فيما بني بلدان اجلنوب فـي الدول العربية

اآلليـات

مصر

جماالت االهتمام املوا�ضيعية / القطاعات/ 
املمار�ضات التي تدعمها االآلية:

جمال �هتمام �لآلية هو حتقيق �لأهد�ف �ل�شتة للتعليم للجميع. خلل 
كل عام، يتم �لرتكيز على مو��شيع حمددة تتعلق بو�حدة من �لأهد�ف.

املوقع االإلكرتوين:
http://www.unesco.org/new/en/education/
themes/leading-the-international-agenda/
efareport/regional-resources/e9-countries/

اخلطوات / املراحل فـي التطبيق العملي للآلية:
�جتماع  �أعقاب  فـي  �لت�شعة  �لبلد�ن  ملبادرة  �ملتابعة  �أن�شطة  �إطار  فـي 
�ل�شتعر��ص �لوز�ري �ل�شابع للبلد�ن �لت�شعة �ملعني بتوفري �لتعليم للجميع، 
�ملقام فـي بايل ، مار�ص/�آذ�ر 2008، �شاندت وز�رة �لرتبية و�لتعليم بعثة 
در��شية لوفد من كبار �مل�شوؤولني فـي وز�رة �لتعليم �لنيجريية، و�لتي متت 
فـي يوليو/متوز عام 2008 حتت �شعار »حت�شني تعليم �ملعلمني وتدريبهم 

كركيزة للتعليم«.
ومتثل �لهدف �لعام، فـي تعزيز �لتعاون �لثنائي بني م�شر ونيجرييا، 
فـي تبادل �أف�شل �ملمار�شات و�لدرو�ص �مل�شتفادة وق�ش�ص �لنجاح فـي 
ميد�ن ��شتخد�م تكنولوجيا �ملعلومات و�لت�شالت فـي تدريب �ملعلمني 

وتعليمهم.

و�ضملت اأهداف البعثة ما يلي: 
�أ(   �إطلع �لوفد �لنيجريي على �لتجربة �مل�شرية فـي ��شتخد�م موؤمتر�ت 
جمال  فـي  �لأخرى  و�ملبتكر�ت  �لتدريب  �أجل  من  بعد  عن  �لفيديو 

تدريب �ملعلمني

زيارات التبادل فيما بني البلدان 
الت�ضعة عالية الكثافة ال�ضكانية: 

التعليم للجميع
اآلية تبادل اخلرباء: م�ضر

الرتكيز اجلغرافـي: البلدان الت�ضعة )البلدان 
النامية الت�ضعة ذات الكثافة ال�ضكانية العالية، وهي: 
بنغلدي�ش، الربازيل، ال�ضني، م�ضر، الهند، اإندوني�ضيا، 

املك�ضيك، نيجرييا، باك�ضتان(

ب(  تعريف �لوفد �لنيجريي ببيئة مركز �لتدريب من خلل زيارة �ملر�كز 
�لتدريبية.

النتائج حتى تاريخه:
نيجرييا: كان من بني نتائج �لبعثة:

�أ(  تعزيز �لتعاون �لثنائي بني م�شر ونيجرييا 
ب(  بناء قدر�ت �لوفد �لنيجريي من خلل �لإطلع على �لبتكار�ت فـي 
جمال تدريب �ملعلمني ول �شيما موؤمتر�ت �لفيديو عن بعد و�إعد�د�ت 

�ملو�قع �لإلكرتونية.
ج(  تعرف �لوفد �لنيجريي على بيئة �ملر�كز �لتدريبية

 

م�ضوؤول التن�ضيق واالت�ضال:  
غادة غلم

�أخ�شائية تربوية
�ليون�شكو

8 �شارع عبد �لرحمن فهمي، جاردن �شيتي، �لقاهرة
م�شر

27943036-02-2+
g.gholam@unesco.org

 



تخطيط آليات التعاون واحللول فيما بني بلدان اجلنوب فـي الدول العربية

اآلليـات

تونس

جماالت االهتمام املوا�ضيعية / القطاعات/ 
املمار�ضات التي تدعمها االآلية:
�أ(  �لتدريب فـي تون�ص و�لبلد�ن �مل�شتهدفة.

ب(  �مل�شاعدة �لفنية و�إر�شال �خلرب�ء فـي �لأجلني �لق�شري و�ملتو�شط.
ج(  زيارة در��شة ومر�قبة فـي تون�ص.

د(  �مل�شاو�ة بني �جلن�شني و�لتحول �لدميقر�طي.

املوقع االإلكرتوين:
http://www.credif.org.tn/
index.php?option=com_
contentandview=article&id=4393%A2012-08-
19-23-16-22&catid=353%A2010-28-14-21-05-
14&Itemid=121&lang=fr

اخلطوات / املراحل فـي التطبيق العملي للآلية:
�أ( ت�شخي�ص �لو�شع وحتديد �لحتياجات.

ب(  و�شع �لإ�شرت�تيجيات و�شياغة مطالب �ل�شحة �لإجنابية. 
ج( بناء �لقدر�ت.

د( ر�شد وتقييم بر�مج �ل�شحة �لإجنابية وتنظيم �لأ�شرة.

التعاون فيما بني بلدان اجلنوب فـي 
جمال ال�ضحة االإجنابية )الديوان 

الوطني للأ�ضرة والعمران الب�ضري(:
 اآلية تبادل اخلرباء: تون�ش

الرتكيز اجلغرافـي:البلدان االأفريقية الناطقة 
بالفرن�ضية مبا فيها جيبوتي، بوركينا فا�ضو، مايل، 

النيجر، توغو، ت�ضاد
البلدان العربية: موريتانيا، املغرب، االأردن، م�ضر، 

والبلدان االآ�ضيوية: ال�ضني، اإندوني�ضيا

هـ( حتديد مو��شيع �ملوؤمتر�ت �لثلثة.
و(  �لت�شالت مع م�شوؤويل �لتعاون �لثنائي فـي تون�ص، و�ملكتب �لقطري 
ل�شندوق �لأمم �ملتحدة لل�شكان فـي �لبلد�ن �لأخرى وتعيني �خلرب�ء.

ز( تنظيم �ملوؤمتر )يوم كامل(.
ح( ن�شر تقارير �ملوؤمتر�ت )�أو�ئل عام 2013(.

النتائج حتى تاريخه:
فـي  و�لأفريقية  �لعربية  �لبلد�ن  �أكرث من 2000 موظف من  �أ(  تدريب 

مركز �لبحوث �لتابع للديو�ن �لوطني للأ�شرة و�لعمر�ن �لب�شري. 
ب( ع�شر دور�ت تدريبية فـي �لبلد�ن �مل�شتهدفة. 

د�ئمني  و9 خرب�ء  �لأجل  فنية ق�شرية  بعثة م�شاعدة  ج(  �أكرث من 30 
)�لنيجر ومايل وموريتانيا(.

د(  3 حلقات عمل دولية م�شرتكة )مركز �لبحوث و�لدر��شات و�لتوثيق 
و�لإعلم حول �ملر�أة - �شندوق �لأمم �ملتحدة لل�شكان( حول �مل�شاو�ة 
)�شبتمرب/�أيلول،  تون�ص  فـي  �لدميقر�طي  و�لتحول  �جلن�شني  بني 
�أكتوبر/ت�شرين �لأول، نوفمرب/ت�شرين �لّثاين، 2012( مب�شاركة ما 
يقرب من 350 ممثًل ملنظمات �ملجتمع �ملدين، و�لهيئات �حلكومية 

و�لوز�ر�ت، ف�شًل عن �ملجل�ص �لوطني �لتاأ�شي�شي فـي تون�ص.



 اأحدث ميزانية �ضنوية )بالدوالر االأمريكي(:40.000
اإجمايل امليزانية )بالدوالر االأمريكي(:40.000

م�ضوؤول التن�ضيق واالت�ضال:  
�إميان �لقلعي    
kalaimen@yahoo.fr :كريديف

عدنان بلحاج عي�شى �لديو�ن �لوطني للأ�شرة و�لعمر�ن �لب�شري
adnene-bhaissa@onfp.tn

 



تخطيط آليات التعاون واحللول فيما بني بلدان اجلنوب فـي الدول العربية

اآلليـات

 جامعة
الدول

العربية 

جماالت االهتمام املوا�ضيعية / القطاعات/ 
املمار�ضات التي تدعمها االآلية:

تعد �ملبادرة �لعربية ملكافحة �لإيدز �شر�كة بني جامعة �لدول �لعربية، 
�ملجتمع  ومنظمات  بالإيدز،  �ملعني  �مل�شرتك  �ملتحدة  �لأمم  وبرنامج 
�ملدين مل�شاعدة �لبلد�ن على تعزيز �ل�شتجابات �لوطنية وحتقيق �أهد�ف 

�لإعلن �ل�شيا�شي للأمم �ملتحدة ب�شاأن �لإيدز لعام 2011

املوقع االإلكرتوين:
http://www.unaids.org/en/resources/
presscentre/featurestories/2012/
november/20121127arabregion/

اخلطوات / املراحل فـي التطبيق العملي للآلية:
ت�شتند �ملبادرة �لعربية ملكافحة �لإيدز �إىل قر�ر �ملجل�ص �لتنفيذي لوزر�ء 
�ل�شحة �لعرب فـي �أكتوبر/ت�شرين �لأول 2011 للم�شادقة على ميثاق 
�لريا�ص ب�شاأن مكافحة فريو�ص نق�ص �ملناعة �ملكت�شبة باعتباره وثيقة 
�ملبادرة  �ل�شعودية عن  �لعمل  وليد حلقة  �لريا�ص  ميثاق  وكان  عربية. 
�لتي عقدت فـي �إبريل/ني�شان 2011، وحظيت مب�شادقة جميع �أع�شاء 
جمل�ص �لتعاون �خلليجي لإعادة تاأكيد �لتز�مهم �ل�شيا�شي جتاه مكافحة 
�ل�شعودي  �مللتقى  فـي   ،2011 �لّثاين  نوفمرب/ت�شرين  فـي  ثم  �لإيدز. 
لحتاد �لدول �لعربية ملكافحة �لإيدز، قدمت �لبلد�ن �لعربية �شل�شلة من 

املبادرة العربية ملكافحة االإيدز؛ 
�ضراكة بني البلدان العربية، وجامعة 

الدول العربية، وبرنامج االأمم املتحدة 
امل�ضرتك املعني باالإيدز، ومنظمات 

املجتمع املدين: 
على امل�ضتوى االإقليمي

الرتكيز اجلغرافـي:الدول االأع�ضاء فـي جامعة الدول 
العربية

�لتو�شيات �لتي دعت �لبلد�ن �لعربية �إىل مر�جعة خطط �لإ�شرت�تيجية 
�لوطنية، مع �لرتكيز ب�شكل خا�ص على حماية حقوق �لإن�شان للم�شابني 
بفريو�ص �لإيدز وتو�شيع نطاق خدمات �لوقاية من �لإيدز وعلجه ورعاية 

مر�شاه ودعمهم.
�لعرب  �ل�شحة  �ل�شعودي جمل�ص وزر�ء  �مللتقى  وقد �عتمدت تو�شيات 
فـي دورته �ل�شابعة و�لثلثني فـي عمان بالأردن فـي مار�ص/�آذ�ر 2012. 
�إ�شرت�تيجية  و�شع  على  �ل�شحة  وزر�ء  �تفق  �لقر�ر،  هذ�  من  وكجزء 
عربية موحدة ملكافحة �لإيدز و�إن�شاء جلنة فنية برئا�شة �ململكة �لعربية 
�إ�شرت�تيجية عربية ملكافحة  و�إعد�د  �مللتقى  تو�شيات  ملتابعة  �ل�شعودية 

�لإيدز.

النتائج حتى تاريخه:
�لأ�شخا�ص  حقوق  وحماية  �لإيدز  من  للوقاية  �لعربية  �أ(  �لتفاقية 
�ملتعاي�شني معه، وهي وثيقة تتناول �حتياجات �ملتعاي�شني مع فريو�ص 
�لعربي فـي مار�ص/�آذ�ر  �لإيدز ومتت �مل�شادقة عليها فـي �لربملان 

.2012
�لإيدز  ملكافحة  �لعربية  للإ�شرت�تيجية  �لعري�شة  �خلطوط  ب(  و�شع 
حتقيقًا لأهد�ف �لإعلن �ل�شيا�شي للأمم �ملتحدة ب�شاأن �لإيدز لعام 
نوفمرب/ فـي  �لريا�ص  فـي  �لفني  �نبثق عن �لجتماع  �لذي   2011

ت�شرين �لّثاين 2012. 



م�ضوؤول التن�ضيق واالت�ضال:  
�لطيب �لأمني

برنامج �لأمم �ملتحدة �مل�شرتك �ملعني بالإيدز
 فريق �لدعم �لإقليمي ملنطقة �ل�شرق �لأو�شط و�شمال �أفريقيا

�شارع عبد �لرز�ق �ل�شنهوري، مدينة ن�شر، �لقاهرة
م�شر

elamine@unaids.org

ج(  جلنة فنية معنية مبكافحة �لإيدز حتت مظلة جامعة �لدول �لعربية 
�للم�شات  و�شع  على  للإ�شر�ف  �ل�شعودية  �لعربية  �ململكة  ورئا�شة 

�لأخرية للإ�شرت�تيجية وتنفيذها.



تخطيط آليات التعاون واحللول فيما بني بلدان اجلنوب فـي الدول العربية

اآلليـات

 اململكة
 العربية

السعودية

جماالت االهتمام املوا�ضيعية / القطاعات/ 
املمار�ضات التي تدعمها االآلية:

�لهدف �لثامن من �لأهد�ف �لإمنائية للألفية ب�شاأن �ل�شر�كات �لعاملية 
�أكرب  من  كو�حدة  �ل�شعودية  �لعربية  �ململكة  بزغت  �لتنمية؛  �أجل  من 
بلد�ن �جلنوب �ملقدمة للم�شاعد�ت �لإمنائية �لر�شمية، حيث تقدم ما 
يزيد على 2-3 مليار�ت دولر �شنويًا كم�شاعد�ت �إمنائية ر�شمية �إجمالية 
لأغر��ص �إن�شانية و�إمنائية. ويت�شمن ذلك م�شاندة مهمة جلهود �لأمم 
�ملتحدة حول �لعامل. ونتيجة لذلك ن�شاأت م�شتويات قوية من �لتفاعل بني 
خمتلف وكالت �لأمم �ملتحدة و�ل�شركاء �ملحليني د�خل �ململكة، ولكن 
ثمة حاجة �إىل تن�شيق �أكرب فيما بني وكالت �لأمم �ملتحدة، وتعزيز تبادل 
�ملعرفة مببادر�ت �لتعاون فيما بلد�ن �جلنوب مع �ململكة �لتي �شهلتها 
و�أ�شاليب  �ملتحدة  للأمم  �لعام  �لو�شع  وجهود حت�شني  �ملتحدة،  �لأمم 
�إعد�د �لتقارير و�ملنا�شرة. ونتيجة لذلك، ظهر فريق مو��شيعي جديد 
تابع للأمم �ملتحدة معني بالتعاون فيما بني بلد�ن �جلنوب ي�شم فـي 
�لأمم  مفو�شية  �ليوني�شف،  �لإمنائي،  �ملتحدة  �لأمم  برنامج  ع�شويته 
�ملتحدة ل�شوؤون �للجئني، �لفاو، ومنظمة �ل�شحة �لعاملية. وهو يركز 
على حتليل �لدور �ل�شابق و�مل�شتقبلي للمملكة �لعربية �ل�شعودية ك�شريك 
�ل�شركاء  مع  م�شتديرة  مائدة  �جتماعات  ويعقد  �لتنمية،  فـي  عاملي 
ملناق�شة �لتحديات �لنا�شئة، و�لحتياجات �إىل �أدو�ر تي�شري �أكرب للأمم 
�ملتحدة ونطاقها، و�إبر�ز دور �ململكة �لعربية ك�شريك عاملي ب�شورة �أكرب، 

مبا فيها ك�شريك فـي مبادر�ت �لأمم �ملتحدة. 

اخلطوات / املراحل فـي التطبيق العملي للآلية:
فـي  �لإمنائي  �ملتحدة  �لأمم  لربنامج  �لر�ئد  �لدور  من  �لآلية  �نبثقت 

فريق االأمم املتحدة املوا�ضيعي ب�ضاأن 
التعاون فيما بلدان اجلنوب:  

اململكة العربية ال�ضعودية ك�ضريك عاملي فـي التنمية
الرتكيز اجلغرافـي:على ال�ضعيد العاملي

�لعمل  �إطار  فـي  �جلنوب  بلد�ن  بني  فيما  للتعاون  حمدد  ناجت  �شياغة 
�ململكة  ب�شاأن  �ملتحدة  للأمم  �جلديد  �ملوحد  �لُقطري  �لإ�شرت�تيجي 
من  �أ�شا�شي  فريق  وتكوين   )2012  ،CCSF  16( �ل�شعودية  �لعربية 
وكالت �لأمم �ملتحدة �شمن فريق �لأمم �ملتحدة �لقطري �مل�شارك فـي 
�إد�رة �إ�شهامات �ململكة فـي مبادر�ت وكالت �لأمم �ملتحدة على �مل�شتوى 
�لعاملي، مثل �ليوني�شف، مفو�شية �لأمم �ملتحدة ل�شوؤون �للجئني و�لفاو 
فيما بني  �لنقا�شات  �لعاملية. ومن خلل جولت من  �ل�شحة  ومنظمة 
�أع�شاء فريق �لأمم �ملتحدة �لقطري، مت �لتفاق على �أن �جلهود �لأكرث 
ل�شركاء  حمتملة  ومنافع  م�شرتكة  قيمة  حتقق  �أن  �شاأنها  من  تن�شيقًا 
�ململكة ف�شًل عن متثيلها ل�شوت موحد وقناة موحدة للت�شال. وبد�أ 
�إطلق فريق �لأمم �ملتحدة �ملو��شيعي بتعيني م�شت�شار ل�شوؤون �لتعاون 
فيما بني بلد�ن �جلنوب لإعطاء دفعة للأن�شطة �لأولية مبا فيها �إ�شد�ر 
تقرير فريق �لأمم �ملتحدة �لقطري لعام 2013 ب�شاأن »�ململكة �لعربية 
�ل�شعودية و�لأمم �ملتحدة: �شر�كة عاملية من �أجل �لتنمية« بهدف �لو�شول 
�لقطري  �ملتحدة  �لأمم  فريق  �أع�شاء  بني  فيما  م�شرتك  تفاهم  �إىل 
وبني �لفريق و�ل�شركاء �ل�شعوديني حول �ملدى �لكامل لرب�مج �مل�شاعدة 
�ملقدمة  �مل�شاندة  وحالت  للمملكة  �لنطاق  و��شعة  �لر�شمية  �لإمنائية 

ملبادر�ت �لأمم �ملتحدة. 

النتائج حتى تاريخه:
�إ�شد�ر م�شودة �لتقرير �جلديد لفريق �لأمم �ملتحدة �لقطري عن »�ململكة 
�لعربية �ل�شعودية و�لأمم �ملتحدة: �شر�كة عاملية من �أجل �لتنمية« كما 
يزمع �إجر�ء �جتماع مائدة م�شتديرة عن �لتعاون فيما بني بلد�ن �جلنوب 
فـي عام 2013 ملناق�شة �لتقرير مع �ل�شركاء �ل�شعوديني �لرئي�شيني ور�شم 

م�شار �لتعاون �مل�شتقبلي فيما بني بلد�ن �جلنوب.



اأحدث ميزانية �ضنوية )بالدوالر االأمريكي(:25.000
اإجمايل امليزانية )بالدوالر االأمريكي(:50.000

م�ضوؤول التن�ضيق واالت�ضال:  
�إبر�هيم �لزيق

ممثل مكتب �ليوني�شف فـي منطقة �خلليج
رئي�ص فريق �لأمم �ملو��شيعي �ملعني بالتعاون فيما بني بلد�ن �جلنوب، 

�ململكة �لعربية �ل�شعودية
مقر �لأمم �ملتحدة، �حلي �لدبلوما�شي، �لريا�ص 11614

�ململكة �لعربية �ل�شعودية
4885301-1-966+

ielziq@unicef.org



تخطيط آليات التعاون واحللول فيما بني بلدان اجلنوب فـي الدول العربية

اآلليـات

مصر

جماالت االهتمام املوا�ضيعية / القطاعات/ 
املمار�ضات التي تدعمها االآلية:

اخلدمات الفنية فـي:
�أ( تد�ول وت�شنيع �ملحا�شيل �لزر�عية بعد �حل�شاد.

ب( �أنظمة �إد�رة �جلودة و�شلمة �لغذ�ء.
ج( �لتتبع �لغذ�ئي.

اخلطوات / املراحل فـي التطبيق العملي للآلية:
�أ( �لتفاق على نطاق �مل�شاعدة. 

ب( تقدمي �خلدمات.
�ل�شريكة  للبلد�ن  �إلكرتوين  تعلم  دور�ت  �ملعزز:  �لإلكرتوين  ج(  �لتعلم 

مب�شاعدة �خلرب�ء �لوطنيني.
�لأخرى بغر�ص  للبلد�ن  بعثات فنية  �إطلق  باملوقع؛  د(  م�شاعدة فنية 
تقدمي �لدعم فـي جمال �لتتبع، �إد�رة �شل�شل �لتوريد و�ل�شوؤون ذ�ت 

�ل�شلة. 
�لنامية  �لبلد�ن  وفود  �إطلع  م�شر؛  �إىل  للوفود  در��شية  هـ(  رحلت 
�لأخرى على �لتجربة �مل�شرية فـي ت�شميم و�إن�شاء وت�شغيل �أنظمة 
ت�شنيع  ومن�شاآت  �ملز�رع  وم�شتوى  �لوطني  �مل�شتوى  على  �لتتبع 
�لزر�عية  �ل�شناعات  تنمية  جو�نب  خمتلف  عن  ف�شًل  �لأغذية، 

و�لتقيد مبعايري �جلودة و�ل�شلمة �لدولية.

النتائج حتى تاريخه:
 قدم ETRACE �مل�شاعدة �لفنية و�خلدمات �ل�شت�شارية �إىل 14  ••

بلدً� فـي جمال �لتتبع وما يت�شل به من م�شائل. 
�جلز�ئر،  •• تون�ص،  �لتالية:  �لبلد�ن  من  م�شر  �إىل  در��شية   رحلت 

�ملغرب، لبنان، �ل�شني، مولدوفا، فيتنام، جنوب �أفريقيا، �لفلبني، 

مركز التميز لل�ضناعات الزراعية 
وبوابة التعلم االإلكرتوين:   

مركز الدعم عند الطلب: م�ضر
الرتكيز اجلغرافـي:يتمثل الرتكيز اجلغرافـي الرئي�ضي 

فـي البلدان العربية واالأفريقية. ولكن اخلدمات 
الفنية تقدم اإىل البلدان االأخرى ال�ضريكة فـي جميع 

اأنحاء العامل.
تنز�نيا، غانا. 

تون�ص،  •• �لتالية:  �لبلد�ن  �إىل   ETRACE قبل  من  فنية   بعثات 
جنوب  مولدوفا،  فيتنام،  �لهند،  غانا،  لبنان،  �ملغرب،  �جلز�ئر، 
ل�شلمة  �لعاملية  �ملبادرة  من  �لأ�شا�شي  �مل�شتوى  جتريب  �أفريقيا. 

�لأغذية فـي م�شر و�لهند مع جمموعة مرتو. 
دورتان  ••  :ETRACE وتطوير  �إعد�د  من  �إلكرتوين  تعلم   بو�بة 

�إلكرتونيتان عن �لتتبع و�أ�شا�شيات �جلودة و�شلمة �لأغذية.
لوز�رة  •• تابع  تكنولوجيا  مركز  �إىل  ر�شميًا   ETRACE  حتويل 

�ل�شناعة و�لتجارة �خلارجية.

اأحدث ميزانية �ضنوية )بالدوالر االأمريكي(:100.000
اإجمايل امليزانية )بالدوالر االأمريكي(:300.000

م�ضوؤول التن�ضيق واالت�ضال:  
علء فهمي

�ملكتب �لإقليمي ملنظمة �لأمم �ملتحدة للتنمية �ل�شناعية )�ليونيدو( 
بالقاهرة 

2 �شارع �أمريكا �للتينية، جاردن �شيتي، �لقاهرة
م�شر 

201000397575+
a.fahmy@unido.org



تخطيط آليات التعاون واحللول فيما بني بلدان اجلنوب فـي الدول العربية

اآلليـات

جماالت االهتمام املوا�ضيعية / القطاعات/ 
املمار�ضات التي تدعمها االآلية:

وميكن  �لإن�شانية.  بال�شتجابة  �ملتعلقة  �لق�شايا  على  �لبو�بة  تركز 
للمنظمات حتميل �ملو�د، مثل �أخبار �ل�شوؤون �لإن�شانية، تقارير �مل�شاريع، 
م�شتجد�ت  �لتقييمات،  �لحتياجات،  تقييم  �أعمال  �لبحثية،  �لأور�ق 

�لتمويل، ملحات عن �ل�شوؤون �لإن�شانية فـي �لبلد�ن، �إلخ.

املوقع االإلكرتوين:
http://www.arabhum.ne

اخلطوات / املراحل فـي التطبيق العملي للآلية:
ن�شاأت فكرة �لبو�بة ب�شبب تلك �لفجوة �ملوجودة بني ما تن�شره �ملنظمات 
�لدولية عن حالت �لطو�رئ �لإن�شانية و�ملعلومات �لتي ت�شدرها �لبلد�ن 
�شبكة من 10 منظمات،  �شجعت  �ملعلومات  فـي  �لفجوة  �لعربية. هذه 
�لإن�شانية  �ل�شوؤون  تن�شيق  ملكتب  �لتابع  �لت�شال  مكتب  قيادة  حتت 
)�أوت�شا( باخلليج، على �إن�شاء �لبو�بة �لعربية لل�شئون �لإن�شانية. و�لهدف 
من �لبو�بة هو جتميع منتجات �ملعلومات �لإن�شانية و�إتاحتها مركزيًا، 
وتكوين من�شة لت�شجيع �حلو�ر وحت�شني تدفق �ملعلومات بني �ملنظمات 

�لإن�شانية. 
وي�شت�شيف �أوت�شا حاليًا �ملوقع ل�شالح �شبكة �ملعلومات �لإن�شانية.

النتائج حتى تاريخه:
تتو�فر �لبو�بة �لعربية لل�شوؤون �لإن�شانية باللغتني �لعربية و�لإجنليزية 
ومعلومات عن  �لتدريبية  و�لكتيبات  بالأخبار و�خلر�ئط  وحتفل حاليًا 

البوابة العربية لل�ضوؤون االإن�ضانية: 
تبادل املعلومات من اأجل عمل اإن�ضاين 

اأف�ضل:    
على امل�ضتوى االإقليمي

الرتكيز اجلغرافـي:البلدان الناطقة بالعربية وت�ضمل 
اأي�ضًا البلدان الواقعة خارج املنطقة والتي تعمل بها 
املنظمات االإن�ضانية العربية )مثل: ميامنار ومايل(. 
الهدف االأ�ضا�ضي هو بلدان جمل�ش التعاون اخلليجي.

�لأحد�ث �ملقبلة وفر�ص �لت�شغيل. وقد �أطلقت �ملبادرة فـي �لكويت فـي 
للموقع  للرتويج  من�شقة  جهود  وهناك   2012 �شبتمرب/�أيلول   13-12

�لإلكرتوين وت�شجيع �ملنظمات باملنطقة على �إر�شال �ملو�د لتحميلها.

البلدان امل�ضتفيدة: 
�ململكة �لعربية �ل�شعودية، عمان، �لكويت، �لإمار�ت، قطر و�لبحرين. 
ي�شتهدف  ولكنه  �لعربي ب�شفة عامة  �لعامل  بالنفع على  �مل�شروع  يعود 

�لبلد�ن �ملذكورة �أعله فـي �ملرحلة �لأوىل.
ر�بط �إلكرتوين ملقطع فيديو عن �لآلية: 

http://www.youtube.com/
watch?v=3p49Q3eNCnY

م�ضوؤول التن�ضيق واالت�ضال:  
ماجد �أبو قبع

مكتب �ت�شال �خلليج
مكتب �أوت�شا �خلليج 

�ص. ب. �إطار: 114812
�مل�شرف، �أبو ظبي

�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
7472 622 50)0( 971+

abukubi@un.org




