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املعر�ض العربي الإقليمي الأول للتنمية القائمة على التعاون فيما بني بلدان اجلنوب 2014

الرجاء مالحظة اأن اجلدول الزمني للربنامج خا�ضع للتغيري.

فرباير/�شباط 18 
2014

فرباير/�شباط 19 
2014

فرباير/�شباط 20 
2014

املكان: به� مركز امل�ؤمتراتالت�شجيل: 8.00 �صباحًا - 9.00 �صباحًا
اجلل�ضة العامة رفيعة امل�ضتوى - �ضباحاً

مرا�صيم االفتتاح رفيعة امل�صت�ى - افتتاح املعر�ض - مائدة م�صتديرة للقادة - اإطالق اأداة تخطيط التعاون فيما بني بلدان اجلن�ب

9.00 �صباحًا - 12.30 ظهرًا                                      
املكان: قاعة املجل�ض

اجلل�ضة العامة رفيعة امل�ضتوى - م�ضاء
حل�ل ناجحة من دولة قطر الدولة امل�صيفة للمعر�ض العربي االإقليمي االأول للتنمية القائمة على التعاون فيما بني بلدان اجلن�ب 4102 - جل�صة 

عامة خا�صة ح�ل دور القطاع اخلا�ض يف ت��صيع نطاق التعاون فيما بني بلدان اجلن�ب ب�صاأن اال�صتثمار املتمح�ر ح�ل الب�صر - جل�صة للتعريف 
بالنظام العاملي لتبادل االأ�ص�ل والتكن�ل�جيا فيما بني بلدان اجلن�ب وم�اجز الت�فيق 

التعاون فيما بني بلدان اجلن�ب والتعاون الثالثي من اأجل التنمية 
الزراعية وتعزيز االأمن الغذائي

منتدى تبادل احلل�ل بقيادة اإيفاد

2.00 بعد الظهر - 6.15 م�صاًء                                          
املكان: قاعة املجل�ض

3.00 ع�صرًا - 6.00 م�صاًء
املكان: قاعة املها

حفل ع�شاء يف �شيافة مكتب الأمم املتحدة للتعاون فيما بني بلدان اجلنوب 
7.00 م�صاًء - 9.00 م�صاًء                                                              املكان: قاعة �صل�ى 

تعزيز فر�ص عمل ال�ضباب من خالل التعاون فيما بني بلدان 
اجلنوب والتعاون الثالثي يف الدول العربية

منتدى تبادل احللول بقيادة منظمة العمل الدولية

التنمية امل�ضتدامة يف املنطقة العربية - من الطموح الإقليمي 
اإىل البتكار املحلي

منتدى تبادل احللول بقيادة اإ�ضكوا

9.00 �ضباحاً - 11.45 �ضباحاً
املكان: قاعة �ضلوى اأ

9.00 �ضباحاً - 11.15 �ضباحاً
املكان: قاعة �ضلوى ب

حلول خ�ضراء لتحقيق النمو امل�ضتدام
منتدى تبادل احللول بقيادة برنامج الأمم املتحدة للبيئة

م�ضاندة القدرة على التحمل يف ع�ضر عدم اليقني: تركيز على 
الدول العربية

منتدى تبادل احللول بقيادة برنامج الأمم املتحدة الإمنائي

�ضندوق التمويل العربي الإقليمي للتبادل وا�ضع النطاق للحلول 
والتقنيات واخلربات املتخ�ض�ضة فيما بني بلدان اجلنوب. 

)بناًء على الدعوات املوجهة(

12.00 ظهرًا - 2.00 بعد الظهر
املكان: قاعة �ضلوى اأ

11.30 �ضباحاً -2.00  بعد الظهر
املكان: قاعة �ضلوى ب

11.30 �ضباحاً - 1.00 بعد الظهر
املكان: قاعة �ضلوى ج

ال�ضتثمار يف امل�ضاواة بني اجلن�ضني
منتدى تبادل احللول بقيادة هيئة الأمم املتحدة للمراأة

التنمية ال�ضناعية يف املنطقة العربية: ت�ضغيل ال�ضباب والن�ضاء، 
كفاءة ا�ضتخدام الطاقة والطاقة املتجددة،

منتدى تبادل احللول بقيادة اليونيدو

مائدة م�ضتديرة قادة الأمم املتحدة لللمن�ضقني املقيمني، واملديرين 
الإقليميني، وروؤ�ضاء مكاتب الأمم املتحدة 

)بناًء على الدعوات املوجهة(

3.00 ع�ضرًا - 6.00 م�ضاًء
املكان: قاعة �ضلوى اأ

3.00 ع�ضراً - 6.00 م�ضاًء
املكان: قاعة �ضلوى ب

3.00 ع�ضراً - 4.30 م�ضاًء
املكان: قاعة �ضلوى ج

املنتدى الإقليمي الأول رفيع امل�ضتوى ملديري عموم التعاون 
الإمنائي- �ضباحاً

تقا�ضم املعرفة واخلربات عرب الإقليمية فيما بني اأوروبا والدول 
العربية - �ضباحاً

اإطالق حوار اإقليمي حول رابطة الطاقة واملياه والأمن الغذائي يف 
املنطقة العربية

جل�ضة خا�ضة بقيادة جامعة الدول العربية

9.00 �ضباحاً - 12.30 ظهراً
املكان: قاعة املجل�ص

9.00 �ضباحاً - 12.00 ظهراً
املكان: قاعة �ضلوى اأ

9.00 �ضباحاً - 12.00 ظهراً
املكان: قاعة �ضلوى ب

املنتدى الإقليمي الأول رفيع امل�ضتوى ملديري عموم التعاون 
الإمنائي- م�ضاء

تقا�ضم املعرفة واخلربات عرب الإقليمية فيما بني اأوروبا والدول 
العربية - م�ضاء

مناق�ضة مائدة م�ضتديرة: دور تقنية املعلومات والت�ضالت يف تعزيز 
التعاون الإمنائي بني بلدان اجلنوب باملنطقة العربية

1.00 بعد الظهر - 3.45 م�ضاًء
املكان: قاعة �ضلوى اأ 

1.00 بعد الظهر - 3.30 م�ضاًء
املكان: قاعة �ضلوى ب

2.00 بعد الظهر - 5.45 م�ضاًء
املكان: قاعة املجل�ص

التوا�ضل من اأجل التمكني القت�ضادي لن�ضاء اجلنوب: فرع 
الدول العربية

حت�ضني �ضبل العي�ص والتجديد القت�ضادي من خالل التعاون فيما بني 
بلدان اجلنوب يف ال�ضومال

3.45 م�ضاًء - 5.45 م�ضاًء
املكان: قاعة �ضلوى ب

4.00 م�ضاًء - 5.45 م�ضاًء
املكان: قاعة �ضلوى ج

احلفل اخلتامي رفيع امل�شتوى واجلوائز اخلا�شة
6.00 م�ضاًء - 6.30 م�ضاًء                                            املكان: قاعة املجل�ص

اجتماعات الت�ا�صل االإ�صرتاتيجي ثنائية االأطراف
18- 20 فرباير/ �صباط 2014، 9.00 �صباحًا - 8.00 م�صاًء

املكان: قاعة النخيل
حلل�ل الناجحة

�صاحة املعر�ض: عر�ض ا
18- 20 فرباير/ �صباط 2014، 9.00 �صباحًا - 6.00 م�صاًء

املكان: به� مركز امل�ؤمترات
جلن�ب

م�صاحة الت�فيق - النظام العاملي لتبادل االأ�ص�ل والتكن�ل�جيا فيما بني بلدان ا
18- 20 فرباير/ �صباط 2014، 9.00 �صباحًا - 6.00 م�صاًء

املكان: به� مركز امل�ؤمترات

اجلدول الزمني للربنامج
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بهو مركز املوؤمترات

قاعة النخيل



4

جتدد دولة قطر حر�ضها الأكيد مبنا�ضبة ا�ضت�ضافة الدوحة وتنظيمها 
للمعر�ص العربي الإقليمي الأول للتنمية بني دول اجلنوب خالل الفرتة 
18-20 فرباير، على هذ ا النهج التنموي )جنوب – جنوب( كمحور اأ�ضا�ضي يف 
تقوية اأوا�ضر التعاون الإقليمي من خالل جمموعة العمل الرئي�ضية بالأمم املتحدة 
و�ضركائنا يف دول اجلنوب وذلك بغر�ص تعزيز فر�ص تبادل اخلربات فيما بني بلدان 
اجلنوب والتي ميكن اأن تعزز امل�ضالح الرئي�ضية للدول املتقدمة والنامية يف العامل، 

عرب املبادرات الدبلوما�ضية وال�ضتثمارية املتعددة الأطراف والإقليمية .

 كلمة دولة قطر

�شعادة الدكتور/ خالد بن حممد العطية
وزير اخلارجية

وي�ضكل التعاون فيما بني بلدان اجلنوب  حتول جلياً من القت�ضار علي التعاون الثنائي اإىل اأ�ضكال جديدة كالتعاون الثالثي 
واملتعدد الأطراف ويقوم على عدد من املبادئ كالت�ضامن والتعامل باملثل، وتبادل امل�ضالح واملنافع كما ي�ضكل فر�ضة لتاأ�ضي�ص 
امل�ضاركني يف  بالفائدة على  اأن تعود  املنطقة والتي ميكن  التعاون بني دول  زيادة ورفع م�ضتويات  بنية جوهرية تعمل على 
التعاون فيما بني بلدان اجلنوب، كما تعطي دفقاً متزايداً للتعاون الثالثي بني ال�ضركاء يف دعم الدول التى تواجه حتديات 
تنموية معقدة عرب تبادل احللول والتقنيات واخلربات يف عدد من املجالت واملحاور املتفق عليها عرب خطط اأكرث تنظيماً 

وذات �ضلة بالحتياجات امل�ضرتكة للبلدان يف املنطقة.

وا�ضتمراراً يف دعم هذا النهج اجلديد ا�ضت�ضافت دولة قطر اأي�ضا الجتماع الرفيع امل�ضتوى ب�ضاأن اإدارة النفط والغاز الذي 
�ضم كبار امل�ضوؤولني من 42 دولة ، وقد ادت هذه اجلهود بدورها اإىل حت�ضني تبادل اخلربات والتجارب واأف�ضل املمار�ضات مع  

الدول الأخرى.  

جتدر الإ�ضارة اإىل اأن هناك العديد من احللول التنموية واملعرفية والتمويالت واملعونات التي ت�ضتحق الإ�ضادة والتقدير يف 
املنطقة العربية، وهذه احللول لها اأهمية كبرية بالن�ضبة للبلدان الأخرى يف املنطقة العربية، وكذلك بالن�ضية لدول جنوب 

الكرة الأر�ضية.

وتاأتي اأهمية اإنعقاد هذا الجتماع بالدوحة لي�ضلط ال�ضوء على اهمية مو�ضوع التنمية ) جنوب - جنوب ( ويتيح الفر�ص 
لعر�ص التجارب واحللول من كافة الطراف احلكومية وغري احلكومية  يف جمال املراأة وال�ضباب والأمن الغذائي واملياه 
للتوا�ضل بني  يعترب من�ضة عملية  املعر�ص  الأر�ضية. وهذا  الكرة  اأخرى يف جنوب  اأجزاء  املتجددة من  الطاقة  و  والطاقة 
اأ�ضحاب احللول والباحثني عن احللول الناجعة كما انه يوؤدي اإىل تبادل ملمو�ص للحلول واخلربات فيما بني بلدان اجلنوب 

واملنطقة العربية .

ناأمل اأن ي�ضاهم هذا املعر�ص العربي الأول اإىل اإتاحة الفر�ضة لبدء حوار معمق ب�ضاأن تفعيل وتن�ضيق اجلهود الكفيلة يف تعزيز 
التعاون وتبادل اخلربات و اخلروج بالتو�ضيات الإ�ضافية ملكتب الأمم املتحدة جلنوب التعاون جنوب ملتابعة وتر�ضيخ تنفيذ 

هذا النهج ونتوجه بال�ضكر اإىل كافة �ضركائنا وامل�ضاركني يف هذا احلدث الكبري.
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الإمنائية  الأهداف  اإعالن  منذ  الزمان  من  عقد  "مر 
لالألفية لأول مرة، ومنذ ذلك احلني حققت بلدان 

عديدة تقدماً كبرياً يف رفع معدلت اللتحاق بالتعليم، 
وخف�ص معدلت وفيات الأطفال، وحت�ضني اإمكانية 

احل�ضول على املياه النظيفة، وحت�ضني قدرتها على مكافحة 
اأمرا�ص املالريا والإيدز والأمرا�ص الأخرى. ولكن، ما 
زال نحو 1.75 مليار �ضخ�ص يف 104 بالد عاجزين عن 

تلبية احتياجاتهم الأ�ضا�ضية... اإن التعاون فيما بني بلدان 
اجلنوب هو اأحد املكونات احليوية يف ال�ضتجابة العاملية. 

وت�ضتطيع البلدان النامية التي تقوم بتجميع املعرفة الفنية 
وتبادل الأفكار وتن�ضيق اخلطط حتقيق مكا�ضب اأعظم 

كثرياً من املكا�ضب التي كانت �ضتحققها مبفردها".

بان كي مون
الأمني العام لالأمم املتحدة

يف معر�ص تاأمالته ب�ضاأن احلاجة اإىل تعزيز التعاون فيما بني بلدان اجلنوب، اأو�ضى بان كي مون الأمني العام لالأمم 
املتحدة يف تقريره حول حالة التعاون فيما بني بلدان اجلنوب ال�ضادر يف 23 اأغ�ضط�ص/ اآب A( 2007/295/62( باأن ت�ضجع 

اجلمعية العامة الدول الأع�ضاء و�ضركاءها يف التنمية، مبا يف ذلك منظومة الأمم املتحدة على:
   اأ(    الرتقاء با�ضتخدام ُنُهج التعاون فيما بني بلدان اجلنوب اإىل امل�ضتويات املثلى يف حتقيق الأهداف الإمنائية املتفق 

عليها دولياً، مبا يف ذلك الأهداف الإمنائية لالألفية؛
    ب(    تكثيف امل�ضاندة متعددة الأطراف ملبادرات التعاون فيما بني بلدان اجلنوب للت�ضدي للتحديات الإمنائية امل�ضرتكة؛
    ج(    ت�ضجيع اإقامة �ضراكات �ضاملة فيما يتعلق بالتعاون فيما بني بلدان اجلنوب، مبا يف ذلك ال�ضراكات املعنية بالتعاون 

الثالثي وال�ضراكات بني القطاعني العام واخلا�ص؛
    د(    حت�ضني ات�ضاق دعم منظومة الأمم املتحدة للتعاون فيما بني بلدان اجلنوب من خالل ت�ضافر اأكرث وثوقاً بني 

الوكالت، وبرامج م�ضرتكة، وتوثيق الدرو�ص امل�ضتفادة واملمار�ضات اجليدة؛ و
    هـ(    موا�ضلة تطوير اآليات مبتكرة لتعبئة املوارد من اأجل مبادرات التعاون فيما بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي، 

مبا ي�ضمل النهو�ص بذلك من خالل م�ضاهمات ُتقدم اإىل �ضندوق الأمم املتحدة ال�ضتئماين الطوعي للتعاون فيما 
بني بلدان اجلنوب )يطلق عليه الآن �ضندوق الأمم املتحدة للتعاون فيما بني بلدان اجلنوب(.
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اليوم  نواجهها  التي  الإمنائية  للتحديات  الت�ضدي  "اإن 
يتطلب �ضراكات قوية - والتي ي�ضهد نطاقها يف الوقت 

احلايل ات�ضاعاً يتزايد ب�ضرعة مع تزايد منو التعاون فيما 
بني بلدان اجلنوب، واملوؤ�ض�ضات واملنظمات غري احلكومية 

اخلريية العمالقة، والهتمام املتنامي من جانب موؤ�ض�ضات 
القطاع اخلا�ص

...
نحن يف برنامج الأمم املتحدة الإمنائي نعرتف ونقدر اأن 

الإ�ضرتاتيجيات وال�ضيا�ضات واملهارات واخلربات املتخ�ض�ضة 
التي ميكن تبادلها من خالل التعاون فيما بني بلدان 

اجلنوب كثرياً ما تكون هي الأن�ضب للت�ضدي للتحديات 
الإمنائية التي تواجهها بلدان اجلنوب".

هيلني كالرك
مديرة برنامج الأمم املتحدة الإمنائي

ورئي�ضة جمموعة الأمم املتحدة الإمنائية

املوارد  لنقل  جهد  اأنها  على  التنمية  اإىل  الكثريون  "نظر 
من ال�ضمال اإىل اجلنوب، ثم متني الأف�ضل. ولكن بلدان 

اجلنوب الآن متلك اأدوات اأكرث كثرياً حتت ت�ضرفها. 
والتنمية اليوم ويف امل�ضتقبل �ضوف يحفزها ب�ضورة كبرية 
التعاون فيما بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي وحتى 

التعاون فيما بني بلدان اجلنوب وال�ضمال، اإىل جانب 
الأ�ضكال التقليدية للتعاون. واأرى اأن هذا هو ما �ضوف 

يجعل بلدان اجلنوب بل والعامل باأ�ضره يف حالة اأف�ضل".

�ضيما بحوث
الأمني العام امل�ضاعد واملدير امل�ضاعد ومدير املكتب 
الإقليمي للدول العربية يف برنامج الأمم املتحدة 

الإمنائي
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اليوم األول

©
IC

CI

8.00 �شباحًا -
 9.00 �شباحًا

الت�شجيل يف املوؤمتر
املكان: به� مركز امل�ؤمترات

9.00 �شباحًا -
 10.00 �شباحًا

اجلل�شة العامة رفيعة امل�شتوى – �شباحًا
الكلمة الرئي�شية، كلمات الرتحيب والتقدمي

املكان: قاعة املجل�ض

ملخ�ض:
�ص�ف يبداأ املعر�ض العربي االإقليمي االأول للتنمية القائمة على التعاون فيما بني بلدان اجلن�ب بحفل افتتاح رفيع امل�صت�ى يت�صم 
ب�ج�د منا�صرين متميزين واأق�ياء للتعاون فيما بني بلدان اجلن�ب. و�ص�ف ي�صتمل احل�ص�ر على اأفراد القيادة ال�صيا�صية لدولة 

قطر باعتبارها الدولة املُ�صيفة للمعر�ض، ووزراء حك�ميني من املنطقة العربية، واملمثلني اخلا�صني لالأمني العام لالأمم املتحدة، 
وروؤ�صاء وكاالت االأمم املتحدة وامل�ؤ�ص�صات البارزة االأخرى متعددة االأطراف التي تدعم اأجندة التعاون فيما بني بلدان اجلن�ب يف 

املنطقة العربية.

10.00 �شباحًا -
 10.30 �شباحًا

الفتتاح وجولة اإر�شادية باملعر�ض لتفقد احللول املعرو�شة
املكان: به� مركز امل�ؤمترات

ملخ�ض:
يلي الكلمة الرئي�صية وكلمات الرتحيب والتقدمي افتتاح وفد امل�ص�ؤولني رفيعي امل�صت�ى معر�ض احلل�ل باملعر�ض العربي االإقليمي 

االأول للتنمية القائمة على التعاون فيما بني بلدان اجلن�ب 2014.
خالل احلدث بكامله، �ص�ف يعر�ض املعر�ض بع�صًا من حل�ل التنمية االأكرث جناحًا وابتكارًا التي مت تط�ريها يف املنطقة العربية و/ 
اأو يف مناطق اأخرى من اجلن�ب العاملي، وتلك النماذج املثالية للق�ة احلالية واملحتملة للتعاون فيما بني بلدان اجلن�ب. كما �صيتم 

عر�ض عدد من حل�ل ال�صراكة القائمة على التعاون فيما بني بلدان اجلن�ب والتعاون الثالثي ذات ال�صلة بامل��ص�عات الثالثة 
العري�صة للمعر�ض من خالل ا�صتخدام املل�صقات واالأجهزة ال�ص�تية املرئية وامل�اد املطب�عة واملن�ص�رات. و�ص�ف جت�صد احلل�ل 

املعرو�صة ال�صمات الرئي�صية التالية: )اأ( االأول�ية اجلن�بية / املدف�عة باعتبارات الطلب؛ )ب( امللكية اجلن�بية؛ )ج( القيادة 
اجلن�بية؛ )د( ال�صراكة وا�صعة النطاق؛ )هـ( االبتكار؛ )و( الكفاءة؛ )ز( اال�صتدامة؛ )ح( اإمكانية التطبيق على نطاق وا�صع.
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اليوم األول

10.30 �شباحًا -
 12.30 ظهرًا

البيانات رفيعة امل�شتوى، واملائدة امل�شتديرة للقادة، واإطالق الأداة امل�شرتكة بني البنك الإ�شالمي
للتنمية وبرنامج الأمم املتحدة الإمنائي ومكتب الأمم املتحدة للتعاون فيما بني بلدان اجلنوب املعنية

بتخطيط اآليات التعاون فيما بني بلدان اجلنوب يف املنطقة العربية
املكان: قاعة املجل�ض

ملخ�ض:
ت�صتمر اجلل�صة العامة رفيعة امل�صت�ى ال�صباحية مع ن�صر املزيد من البيانات القيمة وعقد مائدة م�صتديرة للقادة. وتختتم اجلل�صة 

اأعمالها باإطالق االأداة امل�صرتكة بني البنك االإ�صالمي للتنمية وبرنامج االأمم املتحدة االإمنائي ومكتب االأمم املتحدة للتعاون فيما 
بني بلدان اجلن�ب املعنية بتخطيط اآليات التعاون فيما بني بلدان اجلن�ب يف املنطقة العربية. 

مت ت�صميم اأداة التخطيط ا�صتجابة للطلب احلايل من اأجل �صد فج�ة املعل�مات يف جمم�عة االأدوات واالآليات القائمة من اأجل 
تعاون فعال فيما بني بلدان اجلن�ب يك�ن فريدًا وخا�صًا باملنطقة العربية. وهي تهدف اإىل ت�فري معل�مات عملية و�صهلة اال�صتخدام 

للجهات احلك�مية التي متثل جهات تن�صيق لغر�ض التعاون فيما بني بلدان اجلن�ب باالإ�صافة اإىل وكاالت و�صناديق وبرامج االأمم 
املتحدة الن�صطة يف املنطقة يف اأعمالها التي ت�صعى اإىل حتقيق اأهداف التعاون فيما بني بلدان اجلن�ب يف املنطقة مبا يتفق مع 

ما ورد يف ال�ثيقة اخلتامية مل�ؤمتر االأمم املتحدة رفيع امل�صت�ى للتعاون فيما بني بلدان اجلن�ب الذي ُعقد يف نريوبي بكينيا عام 
.2009
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اليوم األول

2.00 بعد الظهر -
 4.00 م�شاًء

اجلل�شة العامة رفيعة امل�شتوى - م�شاء
املكان: قاعة املجل�ض

جل�شة عامة خا�شة حول احللول الناجحة من دولة قطر باعتبارها الدولة املُ�شيفة للمعر�ض العربي الإقليمي
الأول للتنمية القائمة على التعاون فيما بني بلدان اجلنوب لعام 2014

ملخ�ض:
متتلك دولة قطر جمم�عة وا�صعة من احلل�ل الناجحة ذات ال�صلة بال�صمات الثالث وا�صعة النطاق املقرر اأن يغطيها املعر�ض 

العربي االإقليمي االأول للتنمية القائمة على التعاون فيما بني بلدان اجلن�ب  و�صيتم عر�ض عدد من احلل�ل املط�رة يف قطر اأثناء 
هذه اجلل�صة اخلا�صة من اأ�صحاب م�صالح متعددين ميثل�ن احلك�مة ال�طنية واملجتمع املدين والقطاع اخلا�ض.

جل�شة عامة خا�شة حول دور القطاع اخلا�ض يف تو�شيع نطاق التعاون
فيما بني بلدان اجلنوب ب�شاأن ال�شتثمار املتمحور حول الب�شر 

ملخ�ض:
من املت�قع اأن ت�صلط هذه اجلل�صة التي مدتها �صاعة واحدة الدور املهم الذي ي�ؤديه القطاع اخلا�ض فعليًا والذي يحتمل اأن ي�ؤديه 

من اأجل حتقيق امل��ص�عات الثالثة العري�صة للمعر�ض )ت�صغيل ال�صباب والن�صاء، وكفاءة الطاقة والطاقة املتجددة، واملياه واالأمن 
الغذائي( من خالل �صراكات التعاون فيما بني بلدان اجلن�ب يف املنطقة العربية وخارجها. و�ص�ف ين�صب الرتكيز الرئي�صي 

للجل�صة على احلاالت العملية ملا يدعمه و/ اأو يق�ده القطاع اخلا�ض من نقل املعرفة واملهارات والتقنيات التي ت�ؤدي اإىل اإيجاد 
احلل�ل للم�صكالت التي تن�صاأ يف تلك امل��ص�عات اأو املجاالت الثالثة العري�صة.
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اليوم األول

4.15 م�شاًء -
 6.15 م�شاًء

النظام العاملي لتبادل الأ�شول والتكنولوجيا فيما بني بلدان اجلنوب 
جل�شة التعريف ومواجز التوفيق 

املكان: قاعة املجل�ض

ملخ�ض:
تدور اجلل�صة التي تتناول كاًل من التعريف بالنظام العاملي لتبادل االأ�ص�ل والتكن�ل�جيا فيما بني بلدان اجلن�ب، وم�اجز الت�فيق 
على ق�صمني، ي�صمل االأول منهما التعريف بهذا النظام العاملي ومناق�صة مزاياه املتعددة من خالل ح�ار مناق�صات متعمق، وي�صمل 

الق�صم الثاين تقدمي اإيجاز للم�صاركني ح�ل وج�د م�صاحة للت�فيق خالل فرتة انعقاد املعر�ض. وتت�صمن اجلل�صة مالحظات 
وتقدميات من مدير مكتب االأمم املتحدة للتعاون فيما بني بلدان اجلن�ب ال�صيد/ يبينغ ت�ص�، حيث تنتهي اجلل�صة بق�صميها بفرتة 

لالأ�صئلة واالأج�بة.
ي�صت�صيف النظام العاملي لتبادل االأ�ص�ل والتكن�ل�جيا فيما بني بلدان اجلن�ب خالل مدة انعقاد املعر�ض بكامله م�صاحة للت�فيق 

يف امل�صاحة التي يقام عليها املعر�ض. وتزود هذه امل�صاحة مقدمي احلل�ل والباحثني عن احلل�ل وامل�صتثمرين املحتملني بفر�صة 
لال�صتفادة من اخلربة املتخ�ص�صة لهذا النظام العاملي يف اإبرام ال�صفقات وتي�صري امل�صروعات. و�ص�ف يتم اإعداد حل�ل قابلة 

للتطبيق وحتميلها على املن�صة االإلكرتونية للنظام العاملي لتبادل االأ�ص�ل والتكن�ل�جيا يف ال�قت الفعلي بهدف ن�صرها عرب ال�صبكة 
العاملية. ويف حالة الت�فيق ما بني مقدمي احلل�ل والباحثني عنها وامل�صتثمرين / املانحني، �صيق�م النظام العاملي بعملية تي�صري يف 

امل�قع لتعظيم فر�ض اإبرام �صفقة ناجحة.
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اليوم األول

3.00 م�شاًء -
 6.00 م�شاًء

منتدى تبادل احللول بقيادة اإيفاد: التعاون فيما بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي من اأجل
التنمية الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي

املكان: قاعة املها

ملخ�ض:
اإن اأهمية فعالية وكفاءة التن�صيق االإقليمي البيني وعرب االإقليمي، واإدارة التعاون فيما بني بلدان اجلن�ب والتعاون الثالثي يف 

التنمية الزراعية ال ميكن اإيفاوؤها حقها من التاأكيد والت�صديد باعتبارها نقاط بداية مفيدة من اأجل حتقيق اأثر وا�صع النطاق. 
ويعترب نقل احلل�ل الفعالة والقابلة للتنفيذ والتكن�ل�جيات املالئمة من الع�امل االأ�صا�صية لتحقيق االأهداف االإمنائية. فيما ميثل 

ا�صتخدام املاء بكفاءة يف االأن�صطة الزراعية باالأرا�صي اجلافة، وزيادة االإنتاج واالإنتاجية الزراعية، ودعم اإن�صاء منظمات م�صتندة 
اإىل املزارعني بن�دًا ممتازة مر�صحة لالإدراج بقائمة التعاون فيما بني بلدان اجلن�ب والتعاون الثالثي من اأجل التنمية الزراعية.

7.00 م�شاًء -
 9.00 م�شاًء

حفل ع�شاء يف �شيافة مكتب الأمم املتحدة للتعاون فيما بني بلدان اجلنوب
املكان: قاعة �صل�ى
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9.00 �شباحًا -
 11.45 �شباحًا

منتدى تبادل احللول بقيادة منظمة العمل الدولية:
تعزيز فر�ض عمل ال�شباب من خالل التعاون فيما بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي يف الدول العربية

املكان: قاعة �صل�ى اأ 

ملخ�ض:
يت�صمن هذا املنتدى املعني بتبادل احلل�ل �صل�صلة من املمار�صات اجليدة والدرو�ض امل�صتفادة ب�صاأن التعاون فيما بني بلدان اجلن�ب 
والتعاون الثالثي ح�ل م��ص�ع ت�صغيل ال�صباب. وي�صارك بهذا املنتدى ممثل�ن عن احلك�مات واملنظمات املعنية بالعمال وامل�ظفني، 

وه� ي�صاهم يف معاجلة امل��ص�ع من زوايا خمتلفة وبنهج متكامل. وي�صمح هذا النهج بدمج العالقات املتبادلة املعنية باملبادئ 
واحلق�ق يف العمل، ومعايري العمل، واإيجاد فر�ض العمل، واآليات احلماية االجتماعية، واحل�ار االجتماعي يف االإ�صرتاتيجيات 

املعنية بت�صغيل ال�صباب، وفهم كل ذلك على نح� اأف�صل.
الق�شم الأول: تقا�صم املمار�صات اجليدة يف ت�صغيل ال�صباب

الق�شم الثاين: تعزيز العمل الالئق لل�صباب، وتنمية املهارات، والتعاونيات
الق�شم الثالث: فر�ض عمل خ�صراء من اأجل ال�صباب

9.00 �شباحًا -
 11.15 �شباحًا

منتدى تبادل احللول بقيادة اإ�شكوا:
التنمية امل�شتدامة يف املنطقة العربية – من الطموح الإقليمي اإىل البتكار املحلي

املكان: قاعة �صل�ى ب

ملخ�ض:
املياه والطاقة م�ردان من امل�ارد الطبيعية االأكرث اأهمية يف املنطقة العربية – اأحدهما لندرته، واالآخر ل�فرته، ولكنهما غري 

م�زعني بالت�صاوي وغري م�صتخدمني بطريقة م�صتدامة. ولذلك، ثمة طلب كبري وحاجة عاجلة الإيجاد حل�ل ميكنها تعزيز ا�صتخدام 
كال امل�ردين ا�صتخدامًا اأكرث ا�صتدامة، �ص�اًء من خالل �صيا�صة اإقليمية تاأخذ طريقها اإىل امل�صت�ى املحلي اأو حل�ل حملية يتم 

حماكاتها يف اأرجاء املنطقة.

12.00 ظهرًا -
2.00 بعد الظهر

منتدى تبادل احللول بقيادة برنامج الأمم املتحدة للبيئة:
حلول خ�شراء لتحقيق النمو امل�شتدام

املكان: قاعة �صل�ى اأ

ملخ�ض:
ي�صتمل منتدى تبادل احلل�ل بقيادة برنامج االأمم املتحدة للبيئة على جزاأين. حيث تعر�ض اجلل�صة االأوىل اأربعة حل�ل، كل منها 

ي�صعى اإىل اإتاحة حل�ل �صليمة بيئيًا من اأجل حتقيق التنمية امل�صتدامة والنم�. وهي ت�صمل م�صروعني على اأر�ض ال�اقع لدعم 
الرابطة فيما بني املياه والطاقة والغذاء، وم�صروعني يقدمان دعمًا فنيًا ومعنيًا بال�صيا�صات للمبادرات املعنية بالتنمية امل�صتدامة، 

مع الرتكيز على االإ�صرتاتيجيات املتعلقة بكفاءة ا�صتخدام الطاقة واالإنتاج االأنظف. وتاأخذ اجلل�صة الثانية �صكل حلقة نقا�ض ُمي�صرة 
ح�ل »الفر�ض واالبتكار للتعاون فيما بني بلدان اجلن�ب القائم على التنمية من اأجل حتقيق التنمية امل�صتدامة يف منطقة الدول 
العربية«. وت�صم قائمة املحاورين مقدمي احلل�ل، ومبتكرًا �صابًا، ومنا�صرين لالقت�صاد االأخ�صر من املنطقة ملناق�صة االأن�صطة 

اجلارية والفر�ض امل�صتقبلية يف منطقة الدول العربية وغريها.

اليوم الثانى
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اليوم الثانى

11.30 �شباحًا -
2.00 بعد الظهر

منتدى تبادل احللول بقيادة برنامج الأمم املتحدة الإمنائي:
م�شاندة القدرة على التحمل يف ع�شر عدم اليقني: تركيز على الدول العربية

املكان: قاعة �صل�ى ب

ملخ�ض:
ين�صب الرتكيز العام للجل�صة على اإبراز دور احلل�ل االإمنائية التي تدعم قدرة الفئات ال�صعيفة على التحمل خالل الفرتات 

التي ت�صهد تقلبات وتغريات. و�ص�ف ت�صم هذه اجلل�صة ممثلني من احلك�مات، واملنظمات احلك�مية الدولية، ومنظمات املجتمع 
املدين، واالأكادمييني، واملمار�صني امل�صاركني فعليًا يف التعاون االأفقي يف ميدان التنمية، مع تركيز خا�ض على ال�صباب والن�صاء، 

واالإ�صرتاتيجيات االأخرى املعنية بتق�ية القدرة االقت�صادية واالجتماعية على حتمل ال�صدمات واالإجهاد البيئي. و�ص�ف ُيعر�ض يف 
اجلل�صة احلل�ل االإمنائية لبلدان اجلن�ب الناجحة والقابلة للمحاكاة يف جمال مثل: تعزيز �صبل ك�صب العي�ض يف فل�صطني، واإطالق 
عمليات اإيجاد فر�ض العمل وتقليل اأثر ال��صمة لالأ�صخا�ض الذين يعي�ص�ن بفريو�ض نق�ض املناعة الب�صرية املكت�صبة ومر�ض االإيدز، 

ون�صر تكن�ل�جيا املعل�مات واالت�صاالت لتح�صني تقدمي اخلدمات، وت�صغيل ال�صباب يف اليمن، والت�صدي لتغري املناخ يف املناطق 
القاحلة بال�ص�دان. وي�صعى امل�صارك�ن يف اجلل�صة اإىل التعريف بعمليات التبادل وتعزيزها املعنية باحلل�ل االإمنائية اجلن�بية 

املبتكرة والقابلة للتط�ير والنقل على امل�صت�ى االإقليمي وال�طني ودون ال�طني، و/ اأو املبادرات والربامج املعرفية االإقليمية وعرب 
االإقليمية الناجحة للتعاون فيما بني بلدان اجلن�ب. ويتم تقدمي اجلل�صة من خالل ح�ار تفاعلي، مبا يف ذلك ترتيب ح�اري ي�صارك 

فيه اجلمه�ر مبا�صرة.

3.00 ع�شرًا - 
6.00 م�شاًء

منتدى تبادل احللول بقيادة اليونيدو:
التنمية ال�شناعية يف املنطقة العربية: ت�شغيل ال�شباب والن�شاء، كفاءة ا�شتخدام الطاقة والطاقة املتجددة

املكان: قاعة �صل�ى ب

ملخ�ض:
ت�جد ن�صبة كبرية ومهمة من �صبل العي�ض باملنطقة العربية يف قطاعي الزراعة وال�صناعة. ويتناول هذا املنتدى املعني بتبادل 

احلل�ل من منظ�ر التنمية ال�صناعية ال�ص�اغل امل�ا�صيعية املح�رية املتعلقة بت�صغيل ال�صباب والن�صاء وكفاءة ا�صتخدام الطاقة. 
وتت�صم ال�صناعات التح�يلية واالأن�صطة االإنتاجية باأن لها اأثرًا حا�صم االأهمية على اإيجاد فر�ض العمل، و�صبل ك�صب العي�ض 

امل�صتدامة، واالأمن الغذائي والنم� القائم على االإن�صاف - املتطلبات االأ�صا�صية للق�صاء على الفقر املدقع بحل�ل عام 2030 
وللتنمية ال�صناعية ال�صاملة وامل�صتدامة.

3.00 ع�شرًا -
6.00 م�شاًء

منتدى تبادل احللول بقيادة هيئة الأمم املتحدة للمراأة:
ال�شتثمار يف امل�شاواة بني اجلن�شني

املكان: قاعة �صل�ى اأ

ملخ�ض:
�ص�ف يركز منتدى تبادل احلل�ل بقيادة هيئة االأمم املتحدة للمراأة على الربامج واحلل�ل املبتكرة التي ت�صعى اإىل متكني الن�صاء 
اقت�صاديًا ويف احليز العام، مبا يف ذلك باعتبارهن قائدات يف جمتمعاتهن. وال ميكننا اأن ننظر اإىل م�صاألة الت�ظيف اأو الت�صغيل 

وحدها، دون الع�امل الكثرية التي تع�ق م�صاركة الن�صاء كم�اطنات كامالت يف جمتمعهن؛ ومن اأمثلة هذه الع�امل االأعراف 
الثقافية واأحيانًا املُناخات ال�صيا�صية التي ال ترتب اأول�يات اأجندة ُتعنى بامل�صاواة بني اجلن�صني ومتكني املراأة.
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اليوم الثالث

9.00 �شباحًا -
5.45 م�شاًء

املنتدى الإقليمي الأول رفيع امل�شتوى ملديري عموم التعاون الإمنائي، بدعم م�شرتك من دولة قطر والوكالة 
الأملانية للتعاون الدويل ومكتب الأمم املتحدة للتعاون فيما بني بلدان اجلنوب

املكان: قاعة املجل�ض

ملخ�ض:
�ص�ف ي�صع املنتدى حجر االأ�صا�ض لتبادالت منتظمة على امل�صت�ى االإقليمي للُنُهج املبتكرة يف التعاون فيما بني بلدان اجلن�ب 

والتعاون الثالثي واأف�صل املمار�صات يف تنمية القدرات. ويهدف هذا االجتماع اإىل تي�صري بناء ال�صراكات بني احلك�مات ال�طنية 
واملنظمات متعددة االأطراف ووكاالت االأمم املتحدة، واإي�صاح امللكية والقيادة ال�طنية من خالل �صانعي القرارات رفيعي امل�صت�ى 

الذين ميثل�ن خمتلف اأجزاء املنطقة العربية والدور التحفيزي لالأمم املتحدة اإ�صافة اإىل املنظ�مة متعددة االأطراف وال�صركاء 
االآخرين يف تعزيز التعاون فيما بني بلدان اجلن�ب والتعاون الثالثي يف املنطقة.

الفتتاح: افتتاح ال�صخ�صيات رفيعة امل�صت�ى للمنتدى االإقليمي االأول رفيع امل�صت�ى ملديري عم�م التعاون االإمنائي والرتتيبات 
التعاونية للمنطقة العربية 

اجلل�شة الأوىل: التعاون االأقاليمي فيما بني بلدان اجلن�ب كمحفز لتن�صيق ال�صيا�صات وتن�صيق التنمية على نح� فعال يف املنطقة 
العربية

اجلل�شة الثانية: دور ومكانة املنطقة العربية �صمن اأطر التعاون عرب االإقليمي للم�صاركة املن�صفة يف عمليات �صنع القرار 
العاملي

اجلل�شة الثالثة: االإ�صرتاتيجيات واأطر العمل الُقطرية الناجحة للتعاون فيما بني بلدان اجلن�ب والتعاون الثالثي جتاه التنمية 
الفعالة يف املنطقة العربية 

اجلل�شة الرابعة: دور اأ�صحاب امل�صلحة يف التعاون االإمنائي، ومنظ�مة االأمم املتحدة وامل�ؤ�ص�صات االأخرى يف حتفيز التعاون 
فيما بني بلدان اجلن�ب والتعاون الثالثي يف املنطقة العربية

اجلل�شة اخلام�شة: ا�صت�صراف امل�صتقبل: خارطة الطريق العربية اململ�كة اإقليميًا ح�ل تعزيز التعاون فيما بني بلدان اجلن�ب 
والتعاون الثالثي كطريقة عملية لتن�صيق اجله�د على امل�صت�ى االإقليمي.

9.00 �شباحًا -
 3.45 م�شاًء

جل�شة خا�شة بتنظيم م�شرتك من املكتب الإقليمي لربنامج الأمم املتحدة الإمنائي لأوروبا وكومنولث الدول 
امل�شتقلة واملكتب الإقليمي لربنامج الأمم املتحدة الإمنائي للدول العربية:

تقا�شم املعرفة واخلربات عرب الإقليمية فيما بني اأوروبا والدول العربية
املكان: قاعة �صل�ى اأ

ملخ�ض:
�ص�ف تركز هذه اجلل�صة اخلا�صة على عمليات تبادل املعارف واخلربات بني املمار�صني من املجتمع املدين والقطاع اخلا�ض من 

اأوروربا وك�من�لث الدول امل�صتقلة والدول العربية. كما �صتغطي ثالثة جماالت م�ا�صيعية: احلكم يف املراحل االنتقالية وبناء 
القدرات؛ واحل�كمة االقت�صادية وت�صغيل الن�صاء وال�صباب؛ والتحديات املتعلقة بالطاقة واملياه. و�ص�ف ت�صتعر�ض اجلل�صة الفر�صة 

للت�صجيع على عقد �صراكات اأفقية جديدة، والت�ا�صل ال�صبكي مع ال�صركاء املحتملني، واإن�صاء اآليات م�صتدامة للتعاون عرب االإقليمي.
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اليوم الثالث

9.00 �شباحًا -
12.00 ظهرًا

جل�شة خا�شة بقيادة جامعة الدول العربية:
اإطالق حوار اإقليمي حول رابطة الطاقة واملياه والأمن الغذائي يف املنطقة العربية

املكان: قاعة �صل�ى ب

ملخ�ض:
تق�د جامعة الدول العربية هذه اجلل�صة ب�صراكة مع اإ�صك�ا وال�كالة االأملانية للتعاون الدويل ومنظمات اإقليمية ودولية اأخرى. وهي 
تعتزم اإطالق ح�ار اإقليمي ب�صاأن احلالة احلالية واالآفاق امل�صتقبلية لرابطة يف قطاعات الطاقة واملياه واالأمن الغذائي يف املنطقة 
العربية. و�ص�ف تركز ن�اجت اجلل�صة على التحديات والفر�ض يف اعتماد نهج الرابطة على امل�صت�ى االإقليمي. و�ص�ف ُتقدم الن�اجت 

اإىل هيئات �صنع القرار االإقليمية الثالث )الزراعة، والطاقة، واملياه( الإطالق منرب اإقليمي معني بهذه الرابطة.

1.00 بعد الظهر - 
3.30 ع�شرًا

جل�شة خا�شة بقيادة برنامج الأمم املتحدة الإمنائي يف م�شر وبتنظيم م�شرتك من املكتب الإقليمي لربنامج 
الأمم املتحدة للبيئة لغربي اآ�شيا ومبادرة الفنون لربنامج الأمم املتحدة للبيئة مناق�شة مائدة م�شتديرة: دور 

تكنولوجيا املعلومات والت�شالت يف تعزيز التعاون الإمنائي بني بلدان اجلنوب يف املنطقة العربية
املكان: قاعة �صل�ى ب

ملخ�ض:
�ص�ف تاأخذ هذه اجلل�صة �صكل ح�ار تفاعلي ح�ل الدور املح�ري لتكن�ل�جيا املعل�مات واالت�صاالت كمحفز لتعاون اإمنائي فعال 

وذي �صلة فيما بني بلدان اجلن�ب. و�صيح�صرها ممثل�ن رفيع� امل�صت�ى من املنطقة وكبار امل�ص�ؤولني يف االأمم املتحدة كما �ص�ف 
تتميز ب�ج�د قادة وخرباء معروفني يف جمال تكن�ل�جيا املعل�مات والتعاون فيما بني بلدان اجلن�ب والتعاون الثالثي.

3.45 م�شاًء -
5.45 م�شاًء

جل�شة خا�شة بتنظيم م�شرتك من مكتب الأمم املتحدة للتعاون فيما بني بلدان اجلنوب واملركز الإقليمي يف 
القاهرة التابع للمكتب الإقليمي للدول العربية التابع لربنامج الأمم املتحدة الإمنائي:

التوا�شل من اأجل التمكني القت�شادي لن�شاء اجلنوب: فرع الدول العربية
املكان: قاعة �صل�ى ب

ملخ�ض:
يركز امل�صروع على التمكني االقت�صادي لل�صيدات يف اجلن�ب العاملي من خالل جماالت م�ا�صيعية خمتلفة - الزراعة واالأمن 

الغذائي، والعل�م والتكن�ل�جيا، والطاقة واأمنها، والت�صميمات املعمارية والثقافة، واالإن�صاءات، واخلدمات. ويتمثل الهدف 
الرئي�صي يف اإعادة تزويد االأعمال القائمة، التي متتلكها �صيدات بالفعل ولكن جتاهد للبقاء، باالأدوات الالزمة لتحقيق م�صت�يات 

اأعلى من النجاح من خالل "برنامج ت�صريع قيام االأعمال"، والذي حت�صل مب�جبه هذه االأعمال على م�صاعدة فعالة من جانب 
اأ�صحاب م�صروعات االأعمال الناجحة بالفعل لكي يحقق�ا لهم نقلة طيبة مل�صت�يات اأعلى من النجاح. و�صي�ا�صل امل�صروع ا�صتحداث 

اإجراءات تدخلية لت�صجيع تعاون اأكرب فيما بني �صيدات االأعمال يف اجلن�ب العاملي، وكذا حتفيز امل�ؤ�ص�صات/املنظمات التي 
ت�فر االأدوات املطل�بة لالإ�صراع بت��صيع نطاق االأن�صطة التي تدر الدخل على ه�ؤالء ال�صيدات من اأجل حتقيق ازدهار ق�ي وقابل 

لال�صتمرار الأعمالهن.
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اليوم الثالث

4.00 م�شاًء -
 5.45 م�شاًء

جل�شة متابعة خا�شة للنداء امل�شرتك من حكومة ال�شومال ومنظمة التعاون الإ�شالمي:
حت�شني �شبل العي�ض والتجديد القت�شادي من خالل التعاون فيما  بني بلدان اجلنوب يف ال�شومال

املكان: قاعة �صل�ى ج

ملخ�ض:
�ص�ف تركز هذه اجلل�صة اخلا�صة على حالة ما بعد ال�صراع وما بعد اجلفاف يف ال�ص�مال؛ وخطط احلك�مة ال�ص�مالية يف 

االنتقال بالبالد باجتاه االنتعا�ض االجتماعي واالقت�صادي؛ والتحديات التي تتم م�اجهتها حاليًا واالإمكانات املت�ص�رة؛ والدور 
املت�قع اأن ي�صطلع به امل�صروع الذي ت�صانده منظمة التعاون االإ�صالمي ومكتب االأمم املتحدة للتعاون فيما بني بلدان اجلن�ب – 

م�صروع "حت�صني �صبل العي�ض والتجديد االقت�صادي من خالل التعاون فيما بني بلدان اجلن�ب" – باجتاه اإعادة تاأهيل قطاع 
التعليم وخدمات الرعاية ال�صحية بالبالد، وحت�صني �صبل العي�ض لل�ص�ماليني اخلاملني والعاطلني، ال �صيما الن�صاء وال�صباب، من 

خالل التدريب على مزاولة االأعمال احلرة واملنح ال�صغرية.

6.00 م�شاًء -
 6.30 م�شاًء

احلفل اخلتامي رفيع امل�شتوى واجلوائز اخلا�شة للمعر�ض العربي الإقليمي الأول للتنمية القائمة على التعاون 
فيما بني بلدان اجلنوب 2014 

املكان: قاعة املجل�ض

ملخ�ض:
�صيك�ن احلفل اخلتامي رفيع امل�صت�ى للمعر�ض العربي االإقليمي االأول للتنمية القائمة على التعاون فيما بني بلدان اجلن�ب 

احتفااًل كبريًا بالنجاحات التي حتققت يف هذا احلدث الكبري. و�صتتم م�صاركة الت�قعات امل�صتقبلية واإجراء العمل املعني بزيادة 
جه�د حتفيز التعاون فيما بني بلدان اجلن�ب يف املنطقة العربية وخارجها يف �صياق اأجندة التنمية ملا بعد عام 2015 يف احلفل 

اخلتامي بناًء على االلتزامات املخططة للقادة البارزين يف التعاون فيما بني بلدان اجلن�ب والتعاون الثالثي باملنطقة، مبا يف ذلك 
امل�ص�ؤول�ن احلك�مي�ن وقادة وكاالت االأمم املتحدة واملنظمات احلك�مية الدولية وغريهم من املنا�صرين البارزين للتعاون فيما بني 

بلدان اجلن�ب.
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الولية الرئي�شية لأمانة املعر�ض الإقليمي للتنمية 
اإن ال�الية الرئي�صية ملكتب االأمم املتحدة للتعاون فيما بني بلدان اجلن�ب هي 

تعزيز وتن�صيق ودعم التعاون فيما بني بلدان اجلن�ب والتعاون الثالثي على 
امل�صت�ى العاملي وم�صت�ى منظ�مة االأمم  املتحدة.

اأ�ص�صت اجلمعية العامة لالأمم املتحدة عام 1978 مكتب االأمم املتحدة للتعاون 
فيما بني بلدان اجلن�ب الذي كان ُيعرف يف ال�صابق با�صم ال�حدة اخلا�صة 

للتعاون فيما بني بلدان اجلن�ب. ويتلقى املكتب الت�جيهات واملبادئ الت�جيهية 
املعنية بال�صيا�صات من اللجنة رفيعة امل�صت�ى املعنية بالتعاون فيما بني بلدان 

اجلن�ب التابعة للجمعية العامة، وهي جلنة للجمعية العامة باأكملها، كما اأنها 
اإحدى اللجان التابعة لها، وتق�م با�صتعرا�ض التقدم املحرز عامليًا يف التعاون 

للم�شاركة يف املعر�ض التايل، ُيرجى الت�شجيل على الإنرتنت مبا�شرة 
باملوقع الإلكرتوين:

www.southsouthexpo.org.
ولرت�صيح حل، ُيرجى زيارة امل�قع االإلكرتوين:
www.southsouthexpo.org.

ولت�شبح منظمًا م�شاركًا/ �شريكًا/ راعيًا رئي�شيًا للمعر�ض، ُيرجى درا�شة 
الفر�ض املبينة فيما يلي:

 •  امل�صاهمة يف �صندوق االأمم املتحدة للتعاون فيما بني بلدان اجلن�ب؛
 •  رعاية مطب�عة اأو من�ص�ر ح�ل التعاون فيما بني بلدان اجلن�ب والتعاون الثالثي 

)على �صبيل املثال: South-South in Action )التعاون فيما بني بلدان 
 South-South Executive Briefاجلن�ب يف التطبيق العملي(، و

)م�جز تنفيذي للتعاون فيما بني بلدان اجلن�ب(، وSouth Report )تقرير 
اجلن�ب((؛

 •  طباعة كتاب معر�ض 2014 )مطب�عة لالحتفاء باحلل�ل املُ�صاَركة يف معر�ض 
2014(؛

فيما بني بلدان اجلن�ب. وي�صطلع املكتب بدور اأمانة اللجنة رفيعة امل�صت�ى، 
حيث يق�م باإعداد جميع التقارير امل��ص�عية، مبا يف ذلك تقرير االأمني العام 

ح�ل حالة التعاون فيما بني بلدان اجلن�ب. كما اأنه ينظم ي�م االأمم املتحدة 
للتعاون فيما بني بلدان اجلن�ب الذي اأعلنته اجلمعية العامة، ويتم االحتفال 

به �صن�يًا يف 12 �صبتمرب/ اأيل�ل. وف�صاًل عن ذلك، يدير املكتب �صندوق االأمم 
املتحدة للتعاون فيما بني بلدان اجلن�ب، و�صندوق برييز غرييرو اال�صتئماين 

للتعاون فيما بني بلدان اجلن�ب، و�صندوق الهند والربازيل وجن�ب اأفريقيا 
للتخفيف من حدة اجل�ع والفقر )�صندوق اإب�صا(. كما اأنه يعمل على تنفيذ 

الربامج التي مي�لها برنامج االأمم املتحدة االإمنائي.

ميثل املعر�ص العربي الإقليمي للتنمية القائمة على التعاون فيما بني بلدان 
اجلنوب ا�ضتجابة مبا�ضرة لطلب الدول الأع�ضاء وال�ضركاء املوؤ�ض�ضيني جلعل 

احللول اجلنوبية العملية اأكرث قرباً من ال�ضياقات الإقليمية. ويلتقي اأ�ضحاب 
امل�ضلحة يف هذا املعر�ص لتعميق اأثر التعاون الإمنائي فيما بني بلدان اجلنوب 
من خالل جهود ملمو�ضة تهدف اإىل الزيادة واملحاكاة، وذلك مع الرتكيز على 

تبادل املعارف واخلربات.

يبينغ ت�ضو
مدير

مكتب الأمم املتحدة للتعاون فيما بني بلدان اجلنوب

 • رعاية منتدى فرعي اأو فعالية ثان�ية؛
 •  رعاية وفد رفيع امل�صت�ى اأو رئي�ض دولة من البلدان النامية غري ال�صاحلية اأو 

البلدان االأقل من�ًا؛
 •  رعاية وفد رفيع امل�صت�ى من اأفريقيا، اأو اآ�صيا واملحيط الهادئ، اأو الدول العربية، 

اأو اأوروبا، اأو اأمريكا الالتينية؛
 • رعاية وفد رفيع امل�صت�ى ملنظمة حك�مية دولية اأو غري حك�مية؛

 • رعاية حماِور مبنتدى.

ت�شمل املزايا التي تعود على املنظمني امل�شاركني/ال�شركاء/ الرعاة:
 •  الدع�ة للم�صاركة يف جميع امل�ؤمترات والقمم املتعلقة بالتعاون فيما بني بلدان 

اجلن�ب؛
 •  و�صع �صعارك على جميع امل�اد الرتويجية، واملن�ص�رات، والالفتات، واملل�صقات 

)الب��صرتات(، وامل�قع االإلكرتوين للمعر�ض؛
 • ك�صك باملعر�ض لعر�ض منتجاتك.

لالطالع على التفا�ضيل، ُيرجى زيارة املوقع الإلكرتوين الر�ضمي للمعر�ص:
www.southsouthexpo.org   

http://doha.southsouthexpo.org.
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النهج

 الإ�شرتاتيجي الإقليمي 
إلى  اجلنوب  بلدان  بني  فيما  للتعاون  املتحدة  األمم  مكتب  يسانده  الذي  اإلقليمي  اإلستراتيجي  النهج  يهدف 
معاجلة الفجوات القائمة في املعرفة واالتصال واملوارد لتحقيق مزيد من التقدم في التعاون فيما بني بلدان اجلنوب 

والتعاون الثالثي من أجل التنمية في املنطقة العربية.

 إن التعاون فيما بني بلدان اجلنوب كمحرك للتنمية، مبا في ذلك أبعاده ذات الصلة املباشرة أو غير املباشرة بالدول العربية، 
هو العملية التي بدأت منذ فترة طويلة، وسوف تستمر في التطور مبرور الوقت. ومن ناحية أخرى، ميكن جلهد متناغم ومنسق أن 
يساعد على زيادة حتفيز وتسريع وتيرة هذه العملية في املنطقة العربية عن طريق حتسينها وتكثيفها، وزيادة القدرة التفاوضية 

للمنطقة ككل، مما يفضي بدوره إلى صوت أقوى للدول العربية على الساحة العاملية.

وتبني التجربة أن البلدان التي متتلك سياسة وآلية تنسيق وموارد قائمة )مبا في ذلك املعارف واخلبرات املتراكمة، واالحتياجات التي 
مت حتديدها بوضوح، وبعض التمويل لدعم التبادالت مع البلدان األخرى( قد أثبتت أنها أكثر جناحاً في التعاون فيما بني بلدان اجلنوب 

من البلدان التي تلجأ إلى التعاون فيما بني بلدان اجلنوب لتحقيق هدف معني.

وميثل التعاون فيما بني بلدان اجلنوب بشكل واضح حتوالً في العالقات من النوع أحادي االجتاه إلى النوع متعدد االجتاهات بني البلدان؛ 
البنية  العربية من حيث  املنطقة  بلدان  تختلف  الوقت،  نفس  وفي  املتبادلة.  واملنفعة  باملثل  واملعاملة  التضامن  على  يقوم  وهو 
الفعلية واملتوقعة ونسبة تدفقات التعاون للداخل أو اخلارج. وباإلضافة إلى ذلك، هناك عدد من البلدان األكثر ثراء في املنطقة التي 
ميكن أن تفيد من دورها كمشاركة في التعاون فيما بني بلدان اجلنوب وكونها من الشركاء في التعاون الثالثي، وذلك لدعم التبادالت 

مع بلدان أخرى عن طريق سد الفجوات في املوارد املالية.

والنهج اإلقليمي املتفق عليه يتكامل بشكل وثيق مع البنية العاملية للمساندة متعددة األطراف ثالثة في واحد للتعاون 
فيما بني بلدان اجلنوب، والتي تتألف من األكادميية العاملية للتنمية فيما بني بلدان اجلنوب، واملعرض العاملي للتنمية القائمة 

على التعاون فيما بينها والنظام العاملي لتبادل األصول والتكنولوجيا بينهم. 

والعناصر الثالثة األساسية للنهج اإلقليمي لدعم التعاون فيما بني بلدان اجلنوب من أجل التنمية في املنطقة العربية هي:

1. مجلس التنسيق على املستوى الوطني للتعاون فيما بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي،
الترتيبات  ويبني على  الوطني،  للسياق  أكثر صلة  يكون  العربية شكل منتدى  املنطقة  بلدان  بلد من  يأخذ في كل  الذي سوف 
املؤسسية القائمة. وتُعقد االجتماعات املنتظمة لهذا اجمللس من خالل استضافة مشتركة بني هيئة تنسيق وطنية مسؤولة عن 
التعاون فيما بني دول اجلنوب ومكتب منسق األمم املتحدة املقيم املعني. وسوف يتألف اجمللس من ممثلني من الوزارات اخملتصة، وأعضاء 
القطاع  املدني ومؤسسات  اجملتمع  عن ممثلني من منظمات  الثالثي، فضالً  التعاون  آخرين في  الُقطري وشركاء  املتحدة  األمم  فريق 
اخلاص ذات الصلة. ويجب أن يكون مجلس التنسيق على املستوى الوطني للتعاون فيما بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي »غرفة 
مقاصة« تتميز بكفاءة استخدام الوقت والفعالية من حيث التكلفة، ويقوم بالوظائف الثالث اآلتية: )أ( التنسيق والتضافر؛ و)ب( 

التيسير وتعبئة املوارد؛ و)ج( تقدمي مشورة معنية بالسياسات وحتديد املعايير للتعاون فيما بني بلدان اجلنوب في املراحل املبكرة. 

وعلى املدى البعيد، سوف يقوم مجلس التنسيق على املستوى الوطني للتعاون فيما بني بلدان اجلنوب بدعم ثالثة شروط مسبقة 
أساسية لتحقيق زيادة وتصعيد فعالني لهذا التعاون، أال وهي: سياسات وطنية، وآلية تنسيق وطنية، وموارد على املستوى الوطني.
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2. بوابة للتعاون فيما بني بلدان اجلنوب على اإلنترنت لتيسير الوصول في الوقت احلقيقي إلى املعلومات املتعلقة بالتعاون 
فيما بني بلدان اجلنوب.

وسوف تعمل هذه البوابة كنافذة واحدة للمعلومات األكثر طلباً للتعاون فيما بني بلدان اجلنوب، مثل احللول املوثقة املعدة داخلياً 
التي تتسم بإمكان محاكاتها ومواءمتها، واملعلومات عن التكنولوجيات، وتوصيفات اآلليات القائمة لدعم التعاون فيما بني بلدان 
اجلنوب، وقوائم اخلبراء العرب ومراكز التفوق العربية، ومقترحات الشراكة ذات االلتزامات اجلزئية املؤكدة، وفرص ومواد التدريب ذات 
الصلة، والبيانات اإلحصائية والبحثية وكذلك البيانات األخرى حسب الطلب عليها. وألنها قيمة مضافة إضافية، تهدف بوابة 
التعاون فيما بني بلدان اجلنوب إلى منح املؤسسات اخملتلفة النشطة في مجال التعاون فيما بني بلدان اجلنوب فرصة الترويج ألدواتها 
ذات الصلة القائمة على اإلنترنت وغيرها من موارد املعلومات التي تبرز ما تقدمه من حلول وتقنيات وخبرة متخصصة ومقترحات. 

ومن منظور املستخدم النهائي، فإن ذلك يعني في النهاية معلومات أكثر معيارية، وقابلية للتبادل، وبالتالي أيسر مناالً.

3. صندوق متويل عربي إقليمي للتعاون فيما بني بلدان اجلنوب لتوسيع نطاق تبادل احللول والتقنيات واخلبرة املتخصصة.

يتمثل الهدف من هذا الصندوق في توفير أسلوب عادل جلميع األطراف الفاعلة في املنطقة لتوسيع نطاق تبادل احللول والتقنيات 
املنطقة  لبلدان  املشتركة  باالحتياجات  الصلة  وذات  دورياً  عليها  يتفق  التي  املواضيعية  اجملاالت  من  عدد  في  املتخصصة  واخلبرة 
العربية. ويتم ذلك من خالل سد الفجوات املالية في احلاالت التي ال ميكن فيها معاجلة هذه الفجوات في املوارد ثنائياً ومحلياً فيما 

بني مقدمي احللول ومتلقيها أو مبساندة أعضاء مجالس التنسيق على املستوى الوطني املعنية بالتعاون فيما بني بلدان اجلنوب. 

االلتزامات  اإلسهامات/  من  تأتي  اجلنوب  بلدان  بني  فيما  للتعاون  اإلقليمي  العربي  التمويل  التي تشكل صندوق  املالية  املوارد  إن 
الطوعية من احلكومات الوطنية، وشركاء التعاون الثالثي واملنظمات واملؤسسات اخليرية، والقطاع اخلاص واجملتمع املدني. يُحكم 
صندوق التمويل العربي اإلقليمي بواسطة مجلس أمناء يتألف من ممثل حكومي مفوض واحد عن كل بلد عربي مشارك، بغض 
النظر عن مبلغ اإلسهام/ االلتزام السنوي للبلد في الصندوق، فضالً عن ممثل مفوض واحد عن كل جهة مسهمة من غير احلكومات 
العربية، والتي )اجلهة( يبلغ إسهامها / التزامها مليون دوالر سنوياً على األقل. ومتثل اجلهات املسهمة األخرى في مجلس األمناء 
بالتناوب. وتتخذ القرارات بشأن متويل كل مبادرة للتعاون فيما بني بلدان اجلنوب على حدة من قبل مجلس األمناء وحده باألغلبية 
البسيطة، بناًء على التوصية التحليلية املعدة من جانب فريق اخلبراء. وحتتفظ كل جهة مسهمة مشاركة، بغض النظر عن مبلغ 
إسهامها / التزامها السنوي في الصندوق، بحق التحكم في استخدام مواردها التي أسهمت / التزمت بها من خالل حق النقض 

)الفيتو(. 

ومما يكفل استدامة النهج اإلستراتيجي اإلقليمي املقترح أن عناصره الثالثة الرئيسية ستكون مدفوعة باعتبارات الطلب وبالتالي 
ستكون مكتفية ذاتياً ألن كل عنصر ينتج قيمة مضافة تعمل على االرتقاء بالتعاون فيما بني بلدان اجلنوب، مستقالً عن وجود 
العنصرين اآلخرين. وجتدر اإلشارة إلى أنه ما أن يتم تفعيل جميع العناصر الثالثة األساسية، فستعزز من بعضها بعضاً وستحقق 

وفورات كبيرة، وبالتالي تزيد من قيمتها التراكمية املضافة في تعزيز التعاون فيما بني بلدان اجلنوب في املنطقة العربية وخارجها.

للمزيد من املعلومات، يرجى االتصال على:

السيد/ أدم باخشش
مسؤول قسم للدول العربية وشرق أوروبا وكومنولث الدول املستقلة

مكتب األمم املتحدة للتعاون فيما بني بلدان اجلنوب

بريد إلكتروني: edem.bakhshish@undp.org، هاتف: 8412 2299 10 20 +



مكتب األمم املتحدة للتعاون فيما بني بلدان اجلنوب
East 45th Street 304

New York, NY 10017, USA
هاتف:  6944 906 212 1+  

gssdexpo.secretariat@undp.org :بريد إلكتروني
www.southsouthexpo.org; http://ssc.undp.org/ :املوقع اإللكتروني

اللجنة الدائمة لتنظيم املؤمترات
وزارة اخلارجية بدولة قطر

هاتف: 44357358 974+ / 44435659 974+ / 44435286 974+ 
فاكس: 44435841 974+ / 44435836 974+

pcoc@mofa.gov.qa :بريد إلكتروني
www.qatarconferences.org :املوقع اإللكتروني

قسم للدول العربية وشرق أوروبا وكومنولث الدول املستقلة
مكتب األمم املتحدة للتعاون فيما بني بلدان اجلنوب

هاتف: 4993 2456 2 20 +
فاكس: 5602 2453 2 20 +

ssc.arabstates@undp.org :بريد إلكتروني
ssc.undp.org :املوقع اإللكتروني


