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فيرجيليو ليفاجي، ويانجو ليو، وأنيتا أموريم، وليندا  :بقلم – تمهيد

 ديلين

الفكرة د لتعاون بين بلدان الشمال والجنوب، إذ يُجسّ مكّمالً لالتعاون بين بلدان الجنوب  يأتي

 ، تستطيع أن توفّر حلوالً مستدامةالتضامنمن خالل روح النامية، والدول  " قائلة بأنّ ال

"تُعتبر جهود التعاون بين بلدان الجنوب، بما فيها الوقوف وعلى ذلك، بتكلفة أقل". ولمشكالتها 

مهّمة بشأن تعميم نتائج  ولة أخرى، مساهمةً وتكييفها وتطبيقها في د تجارب الدول الناجحةعلى 

ذات ". كما تُتيح في لمنظمة العمل الدوليّة هداف االستراتيجية األربعةاألق وتحقيالعمل الالئق 

التشبيك بين البلدان النامية وشركاء التنمية التقليديين عن طريق البرامج الثالثيّة من الوقت 

 التي تُسهم في إيجاد عولمة عادلة. 

 التي تواجه تحدياتالة لمعالجة ولهذا السبب، يُنظر إلى التعاون بين بلدان الجنوب كوسيلة مهمّ 

 الُمكّوناتبين جنباته التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي  يضمإذ . أقل البلدان نمواً 

ى االجتماعي واالقتصادي والبيئي والتقني األساسيّة التالية: )أ( تشجيع المبادرات على المستو

 لدىمفيدة إلشراك الشركاء االجتماعيين  أداةً تُعتبر  ،وانطالقاً من هذا المنظور والسياسي.

التعاضد  إظهار؛ )ب( اإلنمائيالدول النامية في تعزيز أجندة العمل الالئق عن طريق التعاون 

الوطني، واالعتماد على  الرفاهفي  اإلسهاممن شأنه  الذيودول وشعوب بلدان الجنوب بين 

 يُنظر إلى ذلكحيث نمائية. اإل هدافاألالذات على المستويين الوطني والجماعي، وتحقيق 

 وليست بديلةتقوم على التضامن،  أندادبين نها تتخذ صفة شراكة ولك، رسميّة إنمائيّة كمساعدة

مفهوم "التعاون الثالثي"  ينشأ، ومن هنا. له مكّملةبل  التعاون بين الشمال والجنوب عن

يتّخذ أشكاالً مختلفة، بما و الشمالان الجنوب يدعمه شريٌك من عّرف على أنه تعاون بين بلدالم

 والتدريب ونقل التكنولوجيا.  لخبراتفي ذلك تقاسم المعارف وا

 

بعض المبادرات المقترحة ضمن إطار التعاون بين بلدان الجنوب  بناًء علىهذه النتائج  تتجلى

يل فهي مبادرات ساهمت في تخفيف أثر األزمة الحالية بأن وضعت التشغوالتعاون الثالثي. 

والحماية االجتماعيّة في محور سياسات التعافي بما في ذلك، تحديد نماذج ناجحة في دول 

 نامية، وتقاسم الخبرات وال سيما التعاون مع أجندة منظمة العمل الدولية بشأن العمل الالئق.

 

تُلقي هذه المطبوعة نظرة عامة على الوحدات التدريبية التي جرى تقديمها خالل أكاديمية 

 ١١إلى  ١١من خالل الفترة في تورين  المنعقدةتعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي ال

كمبادرة مشتركة بين منظمة العمل الدولية هذه األكاديمية التي أتت  وكانت. ٦١١٢تموز، 

والمركز الدولي للتدريب التابع لها، قد وفرت لجميع من وقع عليهم االختيار من ممثلين 

ناع سياسات وباحثين وموظفي المنظمة فرصة المشاركة في فعاليات أحد وممارسين وص

بهدف تنظيم مبادرات استراتيجية عالية المستوى، ودعم سياسي  المنتديات اإلقليمية والتشبيك

األمم المتحدة بشأن  دعم أهدافبلدان الجنوب والتعاون الثالثي، في سبيل بشأن التعاون بين 

( والعمل الالئق على وجه الخصوص. أّما على المستوى العالمي، SDGsالتنمية المستدامة )

ناشطة في هذه الشكليات عن طريق معارض  منظومة االمم المتحدة تشارك مشاركةً  فتئتما ف

يمكن ومنظمة العمل الدولية فيها دوراً ناشطاً منذ بدايتها.  أّدتالتنمية بين بلدان الجنوب، التي 
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تعاون بين دولتين على أنه ( SSTCالجنوب والتعاون الثالثي )تعريف التعاون بين بلدان 

فرض ويسترشد بمبادئ التضامن وعدم ، في العادة شركاء تقليديّونيدعمه ناميتين أو أكثر، 

إّن التعاون بين  بهدف تنفيذ نماذج إنمائية شاملة وتوزيعيّة تقوم على أساس الطلب. الشروط

( يُكّمل التعاون بين بلدان الشمال والجنوب ضمن SSTCبلدان الجنوب والتعاون الثالثي )

خمسة  على مدىترمي إلى تعزيز فرص التنمية. لقد التحق المشاركون، إطار جهود منّسقة 

ورسم االستراتيجيات  التعلّمتعنى بواسعة من مساقات  حافل قّدم تشكيلةً أيام، ببرنامج 

فريدة  الجنوب والتعاون الثالثي، فرصةً كما وفّرت أكاديميّة التعاون بين بلدان والتشبيك. 

والباحثين الرئيسيين في مع األطراف الفاعلة األساسيّة  العالقاتتعزيز لتبادل المعارف و

الهيئات الثالثة المكّونة لمنظمة العمل الدولية وممثلين من ميدان التنمية الدولية، فضالً عن 

اآلونة األخيرة، اضطلع التعاون بين بلدان والمنظمات الدولية والمجتمع المدني. في الحكومات 

اتجاهاً عاماً في المناقشات العالمية يمثّل الجنوب والتعاون الثالثي بدور مهم جداً، إذ أصبح 

 والممارسات المتعلقة بالتعاون اإلنمائي، مؤكداً بذلك على موضوعات معينة مثل:

 

 أهداف التنمية المستدامة والتعاون بين بلدان الجنوب؛ ▪

 لتعاون الثالثي: الممارسات الجيّدة؛ا ▪

: من التعاون التقني فيما بين البلدان النامية ٠١الطريق إلى بيونس آيرس +  ▪

(TCDC( إلى التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي )SSTC؛) 

ممارسات جيدة في مجال التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي بشأن  ▪

 القضاء على العمل الجبري وعمل األطفال؛ 

خلق فرص العمل والتدريب  بشأنالتعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي  ▪

 المهني؛

للحماية االجتماعية: منظور بلدان  )أرضيات( توسيع نطاق الحدود الدنيا ▪

 ب؛ الجنو

 (؛LEDالتعاون بين المدن والتنمية االقتصادية المحلية ) ▪

 التعاون بين البلدان الهّشة والعمل الالئق؛ ▪

الحوار االجتماعي والتعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي: خبرات تتعلق  ▪

 بمنظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل؛ 

 التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي وهجرة اليد العاملة؛  ▪

دور منظمة العمل الدولية في تعزيز ودعم التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون  ▪

 الثالثي؛ 

التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون  بات، ٦١٠١التنمية المستدامة لعام  خطةوكما انعكس في 

لتعاون اإلنمائي الدولي، وكذلك أداة ضروريّة لمنظومة األمم الثالثي وسيلة أساسيّة في ا

االنخراط مع جنوب الكرة  تزايدالتوّجه العالمي المتمثل في  لقد تجلّىالمتحدة اإلنمائيّة. 

، ٦١١٢-٦١١١لألعوام  األرضية، في استراتيجية منظمة العمل الدولية بشأن التعاون اإلنمائي

وبالشراكة مع منظومة هذا (. ٦١١٦، GBبين بلدان الجنوب ) بشأن التعاونفي استراتيجيتها و

األمم المتحدة، ركزت األكاديميّة على نظريات التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي 

لهذا التعاون والممارسات ذات الصلة، إلى جانب المبادئ واألنماط والسياسات الداعمة 

ديناميكيات األكاديمية ت العملية الدولية، أتاحت وضمن سياق تقاسم الخبراوجوهر البرنامج. 

لمخضرمين أم ، سواء بالنسبة للخبراء اإلثراء الخبراتالمجال  ونة والتفاعلالمرالتي اتسمت ب

 فرص تعاونية ملحوظة.لخلق بذلك الطريق  للمستجدين، ممهّدةً 
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تنويه حول مساهمات الباحثين في مجال التعاون بين بلدان الجنوب 

 (SSTCوالتعاون الثالثي )

هم من الوحدة على مقاالت كتبها الباحثون التالية أسمائهم، و موضوعملخص  كتابة استُند عند

على الموقع التالي(:  بأكملها يمكنكم اإلطالع على المطبوعةالذين حضروا األكاديمية )

south/-http://www.ilo.org/pardev/partnerships/south 

 :١١- ١الوحدات من  تسلسل حسبجاء كما يجدر التنويه إلى أّن ترتيب ظهور األسماء 

 
تائج ، م. التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي ودور البيانات في أهداف التنمية المستدامة؛ داش، أ. اإلدارة من أجل تحقيق نكاناريس

: تحديات منظمة العمل الدولّية في ما يتعلق بالخطة الثالثيإنمائّية في مجال العمل الالئق عن طريق التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون 
؛ كارثيكيكيان، م. التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي وأهداف التنمية المستدامة: ممارسات جيدة من أثيوبيا؛ ليفا، ج. ٦١٣١لعام 

( والتعاون PAAبرنامج الحصول على الغذاء )جتماعية: التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي في تشيلي؛ لند، ج. نقل التكنولوجيا اال

التعاون بين بلدان الجنوب ومساهماته المحتملة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة؛ إ.  بين البرازيل وأفريقيا؛ مارتينيز،بين بلدان الجنوب 
هل سيكون ذلك ممكناً؟ حشد الموارد وتحدي ميرز، ج. الخبرة مع مكتب العمل الدولي والتعاون في ما بين بلدان الجنوب؛ راأودراجو، أ. 

حسب منظور التعاون بين بلدان  ٦١٣١د. خطة التنمية لعام شا ماتوس، دان الجنوب والتعاون الثالثي؛ روالفرص الجديدة في التعاون بين بل
حالة  :اون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثيتشيلي والتعدولة الجنوب والتعاون الثالثي واالقتصاد االجتماعي والتضامني؛ ساليناس، ل. 

ستاهل، أّنا كاثارينا، التعاون اإلنمائي في ظل سياق  الشباب المستضعفين في جمهورية الدومينيكان.فئة التعاون لتحسين ظروف عمل 
بشأن التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي: المساهمة  إندونيسياعالمي ُمتغّير: إعادة النظر في التعاون الثالثي؛ جايا، ف. مبادرات 

( في مجال السالمة والصحة ASEANفي تنمية قدرات دول الجنوب؛ ويكسيا، ل. تعزيز التعاون بين الصين ورابطة أمم جنوب شرق آسيا )

اإلجراءات التقنية المستدامة إكزيادونج، ياو.  ين؛المهنيتين عن طريق برنامج تدريب على األنظمة الصينية إلدارة السالمة والصحة المهنيت
على كارثة عمل األطفال؛  الردالتي تتبعها الصين بشأن تعزيز التعاون بين بلدان الجنوب؛ كاستيلو، كارمن. التعاون بين بلدان الجنوب: 

كاديمية التعاون في ما بين بلدان الجنوب والتعاون ما بين بلدان الجنوب: عمل األطفال؛ جوميز. ج، أ ديالو، أ. المادة المتعلقة بالتعاون في
مؤامرة فاضلة  –الثالثي؛ كياليجونزا، ب. عمالة أطفال مقّنعة في منطقة شرق إفريقيا؛ لوريتز، إ. من ورشة سرّية إلى جمعية نسيج تعاونية 

والتعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي؛  سايَرس، إ. القضاء على عمل األطفال-من األسفل؛ بيفوتيالتعاون بين بلدان الجنوب  حول
مقترح تبادل بين وزارة العمل وروابط مع التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي؛ سوسا، ن.  قريشي، يو. عمل األطفال في الباكستان

الكولومبية ووزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعي في باراغواي؛ سيلفا، ك. عمل األطفال في أنغوال؛ أجبينوزان، ك. التعاون بين 
؛ تشينجوو، ب. خلق خلق فرص العمل والتدريب المهني. ما الذي تستخدمه الدول األفريقّية؟ حالة توغوبلدان الجنوب والتعاون الثالثي، 

منطقة في  لمكونات المهمة للتخفيف من أثر تغّير المناخفرص العمل، والبيئة والتنمية المستدامة؛ ديفو، إ. التعاون بين بلدان الجنوب: أحد ا
يوي؛ غدير، أ. (، تمكين المرأة والتعاون بين بلدان الجنوب: منظور آسFIPغوش، س. برنامج االستثمار في الغابات ) الكاريبي؛ البحر

 ر المناختغيّ أ. التعاون بين بلدان الجنوب، وتجربة مع مكتب العمل الدولي والتعاون بين بلدان الجنوب؛ جواي، م. بالتعاون مع أموريم، 
اف التنمية والوظائف الخضراء: منظور منظمة العمل الدولّية؛ كيمانزي، ن. التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي كآلية إلحراز أهد

المستدامة؛ رامجوثان، ن. التعاون الثالثي بين جنوب أفريقيا وموزمبيق ومنطقة فالندرز بغية تعزيز تنمية القدرات في قطاع الموانئ؛ 
تعزيز ريادة األعمال : MIDES: وجهات نظر من البيرو؛ سوتومايور، ب. أهداف التنمية المستدامة ودور التعاون بين بلدان الجنوب

الخاص ُبعد الآرس، روكسانا. الترابط مع األرجنتين؛ . ةاجتماعي-ةاقتصادي هشاشةاجية التي يقودها األشخاص الذي يعيشون في اإلنت
كما توضحه بعض تجارب التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي بين األرجنتين وكوبا؛ برافو فيرا، باتريشيو. الحوار االجتماعي ب

د. آفاق التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي في مجال اإليكولوجيا الزراعّية ضمن إطار االقتصاد االجتماعي والتضامني؛ تشالوبا، 
 في ذلك. البرازيل وجنوب أفريقيا ومساهمتهالتعاون بين بلدان الجنوب: دراسة استقصائّية موجزة حول العالقات االقتصادّية بين 
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VIII 

(: أجندة للتعاون بين بلدان الجنوب SSEتنظيم عمال القطاع غير المنّظم واالقتصاد االجتماعي والتضامني )تشوداري، ن. التنمية المحلّية؛ 

ين البلدان الناطقة بالبرتغالّية؛ ديلجادو نوجويرا، أ. التعاون بين بلدان الجنوب: العمل التعاوني والتعاون بوالتعاون الثالثي؛ كوهين، س. 
بين المدن سياسة التنمية االقتصادّية المحلّية والترتيب اإلقليمي للمدن المتوسطة في أمريكا الالتينّية؛ دياز دي ال فيجا سواريز، ف. التعاون 

ممارسات جّيدة في  –التنمية االقتصادّية واالجتماعّية المحلّية في ساو تومي وبرينسيبي ّريرا، أ. البيرو؛ في –والتنمية االقتصادّية المحلّية 
االقتصاد التضامني كاستراتيجّية للتنمية اإلقليمّية: دور الجامعة العامة واإلمكانيات ضمن سياق التعاون مجال الزراعة العضوّية؛ فيّريرا، د. 

ون بين بلدان الجنوب وآثاره على برنامج خبرة العمل في مجال التعابين بلدان الجنوب؛ غونزاليس فازكيز، م.، فود م. جيليس، ف. 

ات التمويل والتعاون بين بلدان محور الجنوب الجنوب بهدف التنمية االقتصادّية المحلية إمكاني(؛ هوفلينج، د. EmProRedإمبروريد )

 –المستدامة وخلق فرص العمل الالئق؛ ميالكو، ت.ك. التنمية االقتصادية المحلّية في أثيوبيا؛ ليبا كانو، ل. المشروع الثالثي: بيرو 
تكثيف وتعزيز التعاون بين البرازيل وموزمبيق، في غواتيماال"؛ مينيزيز نيتو، ج. ألمانيا: "تحسين إدارة الضرائب المحلية  –غواتيماال 

التضامن وتقاسم المعارف والخبرات والتدريب ونقل التكنولوجيا؛ استناداً إلى برنامج تعليم مهني يقوم على أساس شراكة متساوية تعتمد على 

التعاون بين بلدان بيريرا موريس، ل. العوائق القانونية إلنشاء شبكات التعاون؛  –ناجاو مينيزيز، د. التعاون الثالثي بين بلدان الجنوب 

فرص للتفكير في التعاون بين (: DELالمحليّة )الجنوب والتعاون الثالثي، والقضاء على العمل الجبري وعمل األطفال، والتنمية االقتصاديّة 

مساهمة االقتصاد االجتماعي  – ٦١٠١بلدان الجنوب على أساس التجربة البرازيليّة إلنتاج زيت النخيل في والية بارا؛ بينتو، س. الخطة لعام 
الثي: وسيلة إلدماج االقتصاد والتعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي؛ كوينونيس اإلبن، ب. التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الث

من  ٦١٠١االجتماعي والتضامني في مجتمع التعليم المستمر لدى دول رابطة أمم جنوب شرق آسيا؛ روشا ماتّوس، د. خطة التنمية لعام 

يات بال حدود تعاونوالتضامني؛ روزانديسكي، إ. إرث منظمة منظور التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي واالقتصاد االجتماعي 

(CSF .لتعزيز االستدامة والتنمية المحليّة؛ روزي، أ ) .دور شبكة الدول الناطقة التعاون بين المدن وعمليات اإلدارة المبتكرة؛ سانتوس، ج

كار، س. مبادرة (؛ شيCPLPبالبرتغاليّة في التنمية، ودور الشبكة الوطنية والشبكات األخرى في منطقة جماعة البلدان الناطقة بالبرتغالية )

(؛ INTUCمؤتمر النقابات الوطنية الهندية ) الهند/ –خلق فرص العمل واالقتصاد االجتماعي والتضامني  –التعاون بين بلدان الجنوب 

؛ سيجير، س. سيوشيت، ف. االقتصاد التضامني: السياسات العامة والتعاون بين بلدان الجنوب من أجل تعزيز العمل التعاوني االجتماعي

( والتعاون بين بلدان الجنوب؛ فيلجاس رومان، هـ. االقتصاد االجتماعي والتضامني في كوستاريكا: دراسة UPMاالتحاد من أجل المتوسط )

من أجل االقتصاد  (CSAالمجتمع المحلي ) القائمة على دعمحالة بشأن التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي؛ فيلوريا، ج. الزراعة 

: الوضع القائم الحماية االجتماعيّة في السنغالبشأن التعاون بين بلدان الجنوب واالقتصاد االجتماعي والتضامني؛ عزيز كامارا، أ. الريفي 

مبدأ المادة المتعلّقة بالتعاون بين بلدان الجنوب بشأن الحماية االجتماعية؛ دياس، ف. واإلرشاد الموّجه لعمال القطاع غير المنظم؛ باّسو، إ. 

(، CEDEAOعلى األرجح بالنسبة لدول الجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا )وكأداة للتوجيه التربوي واالستقرار االجتماعي،  التبادل

( والتعاون بين بلدان PAAبرنامج الحصول على الغذاء ) –لند، ج. نقل التكنولوجيا االجتماعيّة  على أساس التعاون بين بلدان الجنوب؛وذلك 

العام والمساواة بين  في القطاع : الحماية االجتماعية والتشغيلالجنوب الذي تنفذه البرازيل مع أفريقيا؛ برادو، ف. التعاون بين بلدان الجنوب

 ( في والية كيسي الكينية، ومعهد التدريبKTCبين مركز كيسي للتدريب ) ٦١١٦منذ عام  (GACالجنسين؛ ربجا، أ. االتفاق العام للتعاون )
( في والية مبال MELTC( في والية مبيا التنزانية، ومركز جبل إلجون للتدريب القائم على اليد العاملة )ATTIعلى التكنولوجيا المناسبة )

باه، أ: التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون ( في والية أنتسيريب مدغشقر؛ CF HIMOاألوغندية، ومركز تدريب ارتفاع كثافة اليد العاملة )

 ةالهشّ  البلدانتعاون ك، س: التعاون البيني الهش ومنظمة العمل الدوليّة؛ فخري. ؛ كروسياني، أ. أموريم، أ.: العاملين المنزليينلثالثي مع ا
 والتعاون بين بلدان الجنوب: وسيلتان ضروريتان لتنمية االقتصاد االجتماعي والتضامني؛ سواريس، م: التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون

الحوار االجتماعي كوسيلة أنسا، ف: ( في إعادة تشكيل النظام الدولي: أشكال جديدة من المقاومة؛ F2F)البلدان الهّشة  بين الثالثي والتعاون

قدرة المساهمة في تطوير التشغيل والعمل الالئق من أجل السالم واللتعزيز التضامن الدولي للطبقة العاملة؛ أنسيلمو، إ. الحوار االجتماعي: 

محور الحوار االجتماعي وتجليه في بعض تجارب التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي بين األرجنتين على الصمود؛ أرس، ر: 

تشينجوو، ب. خلق فرص وكوبا؛ كامارا، أ. الحماية االجتماعيّة في السنغال: الوضع القائم واإلرشاد الموّجه لعمال القطاع غير المنظم؛ 
وار االجتماعي في موزمبيق؛ غريفين، ك. ن: الحوار االجتماعي: دور الشركاء مية المستدامة؛ كونسولو، هـ: الحوالبيئة والتنالعمل، 

جزر الباهاما وبربادوس؛ ليفا، ج. لث الثي كما يتجلى بين كومنواالجتماعيين في تعزيز ودعم التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الث
موزمبيق وتعزيز التنظيم  –الواليات المتحدة  –البرازيل  بينتعاون بين بلدان الجنوب؛ ميلي، أ. ب.، التعاون الثالثي الحوار االجتماعي وال

مونتيريو، ر. التعاون بين بلدان الجنوب، السياسة الخارجية البرازيلية وتحديات المجتمع النقابي لباعة السوق غير المنظم في موزمبيق؛ 
التغير المناخي على التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي: قضايا المغرب في أفريقيا؛ نانكيل، ن. ف. إ: الحد  المدني؛ نادر، م: أثر

ن من أثر تغير المناخ في موزمبيق؛ أورتيز، ج: الحوار االجتماعي في جمهورية الدومينكان؛ شاندرا شيكار، ر. د: مبادرة التعاون بين بلدا
الهجرة الدولية والتعاون بين بلدان الجنوب في عاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي مع العمال؛ دي ألميدا، ب. س: الجنوب؛ باه، أ: الت

هجرة العمل: ُمّتجه التعاون بين بلدان أمريكا الالتينية؛ ديوب، ج: حماية حقوق العمال المهاجرين في موريتانيا والسنغال؛ جوميز، ج. ل: 
ممارسة جيدة للتعاون بين بلدان الجنوب في مجال مكافحة االتجار وعمل األطفال؛ لوريتز، إ: من ورشة سرّية إلى : الجنوب؛ جويّتي، ل

مؤامرة فاضلة حول التعاون بين بلدان الجنوب من األسفل؛ مراد، ل. برنامج العمل الالئق في البرازيل: أفكار بشأن  –جمعية نسيج تعاونية 
التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي: دور وزارة العمل في كولومبيا؛ ساندوفال  أ.م.ل،سيسورا، ساليناس أسياسات الهجرة؛ 

؛ عالوي سليماني، ي: (هجرة اليد العاملةسيغوينزا، أ.ج: مقال حول التعاون بين بلدان الجنوب، غواتيماال والواليات المتحدة والمكسيك )
التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي، تاريخ مقّدس؛ غوش، س. ك: مراجعة دور شركات األعمال في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 

(؛ هيرنانديز، إ: في آسيا ودراسة حالة الشراكة بين مؤسسة أكاديمية وشركة تجارية )مثال على التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي
مشاركة القطاع الخاص في القضاء على عمل األطفال في كولومبيا: حالة ناجحة على التعاون بين بلدان الجنوب؛ بيريس بابتيستا، ف. س: 

 اإلنترنت كوسيلة لتعزيز التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي بشأن العمل الالئق والتنمية المستدامة. 
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ء العاملين فيها خالل إعداد هذا العمل، كما تلقينا الدعم من شركاء منظمة العمل الدولية والزمال

 وهم كالتالي: 

 

أنيتا أموريم، أندرو ديل، كارلين فان إمبل، فرناندو بابتيستا، إريس مارتينز، ماتيوو دي 

سايمون، كاسييت تولجينوفا، أليساندرو إبوليتو، سمر دجاكتا، كمال جواي، إستير غوميز، آنا 

جينيت، خوزيه ماريا راميريز، إلينا مونتوبيو، فرناندا باريتو، نورد دينكيرز، ماريا أوليف، 

سونج، كالرا فان بانهايس، لويز ميشادو، تيريسا -كاي-مارتينز، ميكيل ليو-نونو تافاريز

الجارد، روبيرتو دي ميجليو، -توريس، فريدريكو نيجرو، بيتر ريدميكير، بيير مارتينوت

مارتين جاسير، سيفانيا بيرنيوال، لويزا جويمارايس، نونو كاسترو، جوليانا مازييرو كاسترو، 

فونتيس، أليس فوزا، أندرياس كليمير، إيمانويل -أدريان كروز، جلوريا مورينو، لندا ديلين

روبايازا، ماريا تيريزا جويتيريز، فيرا جوسيفا، جيساس جارسيا جيمينيز، أرييل كاسترو، 

بوركار، يوردانكا تزفيتكوفا، ميخايل بوتشكين، -سينتيا سامبايو، جوتي ديوب، مارا فابرا

 ريك ديب، فرانسيسكا فانتوني، إ. فيراز، فيرناندا باريتو. كازوتوشي شاتاني، إن

 

، صالحي أحمد شدياق يسلسو أموريم، هيلدير دا كوستا، ماريا دا كونسيكاو ماتوس، جورج

شاه، فيسينت يو، جون ألمينو، سارا فوكس، آنا ستاهل، باربارا رامبوسيك، أماندا فيالتورو، 

 آيرين ماروكو، شي يانبينج.
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: التعاون بين بلدان الجنوب وأهداف ١الوحدة 

 التنمية المستدامة

 مقدمة

التي لم تجمع بين الحكومات وأطراف  وات عديدة من المفاوضات والحوارات المكّثفةبعد سن
، من جميع أنحاء العالم أيضاً ص العاديين المجتمع المدني فحسب، بل وماليين من األشخا

لألمم المتحدة، بان كي مون،  اتفقت الدول األعضاء قوالً واحداً على ما وصفه األمين العام
على  ٦١٣١". تشتمل الخطة لعام في العالم على اإلطالقبأنه "خطة التنمية األكثر شموالً 

 ٠٧إذ تتكّون من . االقتصادي واالجتماعي والبيئي الُبعد - الثالثة لالستدامة الشاملةاألبعاد 
هدفاً للتنمية المستدامة، وتضع نصب أعينها االستفادة من اإلنجازات التي أحرزتها األهداف 

(. كما أقّرها زعماء العالم رسمياً خالل اجتماعهم في القمة MDGsاإلنمائية لأللفية )
 في مدينة نيويورك.  ٦١٠٥الخاصة التي عقدتها األمم المتحدة في شهر أيلول 

وتمنح  محور التنمية المستدامة، همالناس وكوكب األرض  بأنّ  ٦١٣١خطة لعام ال ُتسلّم
سوياً من أجل معالجة المشكالت الهائلة التي المجتمع الدولي العزم الذي يحتاج إليه للعمل 

ُيقّدر عدد بما فيها تلك التحديات التي تواجه عالم العمل.  ،تواجه اإلنسانية في وقتنا الحاضر
دة، مليون فرصة عمل جدي ٢١١بأكثر من  ٦١٣١عام الالوظائف التي ينبغي توفيرها بحلول 

مليون فرصة عمل  ٤١ توفير حواليأي، . نمو السكان في سن العمل في العالموذلك لمواكبة 
الرجال والنساء الذين  اً منمليون ٧٨١إلى تحسين ظروف  ثمة حاجة. عالوة على ذلك، سنوياً 

دوالرين  الذي يبلغمن خط الفقر  وأسرهمأنفسهم  يعملون، ولكنهم ال يكسبون ما يكفي النتشال
 العمل الالئقالضوء على أهمّية  الهدف الثامنلقد سلّط . من دوالرات الواليات المتحدة ياً يوم

في تحقيق التنمية المستدامة، إذ يرمي إلى "تعزيز النمو االقتصادي المطرد والشامل للجميع 
اإلشارة كان من شأن والمستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل الالئق للجميع". 

 ،في أهداف أخرى مقترحة إلى جوانب العمل الالئق كالحماية االجتماعية وتطوير المهارات
العديد من  التي ُتساور مشاغللال بديل عنها ل هذا الهدف العالمي الذي يمّثل استجابةً  أن عزز

 الحكومات ومطالب الشعوب في جميع المناطق. 
 

 لجنوب والتعاون الثالثي، ومنظمة العمل الدوليةالمستدامة، والتعاون بين بلدان اأهداف التنمية 

 
الجمعية  أّيدتالتعاون بين بلدان الجنوب، ب المعنيفي مؤتمر األمم المتحدة عالي المستوى 

الوثيقة  ُتسلّم(، إذ ٦١١٩) الوثيقة الختامية لقمة نيروبي ٢٤/٦٦٦في قرارها رقم العمومية 
( وخصوصياته، وتؤكد من جديد "بأّن التعاون SSCالتعاون فيما بين بلدان الجنوب )بأهمّية 

يسهم في  إذ فيما بين بلدان الجنوب مظهر من مظاهر التضامن بين شعوب وبلدان الجنوب،
وجماعيا، وتحقيق األهداف اإلنمائية المتفق  رفاهيتها الوطنية، واعتمادها على الذات وطنياً 

يشتمل التعاون بين بلدان الجنوب على  فية".في ذلك األهداف اإلنمائية لألل عليها دولياً، بما
أّن ب تفيدفكرة  عتنقبين بلدان الشمال والجنوب، ويمسار تكميلي للتعاون اإلنمائي التقليدي 
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نتائج أن تحقق تستطيع أن توفر حلوالً مستدامة لمشكالتها الذاتية وبتكلفة أقل و الدول النامية
شروط. إّن الممارسات التي ال وعدم فرضوالمساواة  عن طريق روح التضامنوذلك  ،أفضل

تعتمد التعاون الثالثي تشتمل على التعاون بين دولة من بلدان "الشمال"، ودولتين أو أكثر من 
الُمقّدمة من الشمال على شكل مساهمة مالّية أو خبرات المساعدة  قد تأتيوبلدان "الجنوب". 

اً دعم التعاون بين بلدان الجنوب، وعلى ذلك، ينبغي فالتعاون الثالثي ال يقتضي ضمنتقنّية. 
كما تؤّكد الخطة أن يكون بناًء على طلب الدول النامية المشاركة ووفقاً ألولوياتها الوطنية. 

. (٠٧مجدداً على الدور الذي يضطلع به التعاون بين بلدان الجنوب )الهدف رقم  ٦١٣١لعام 
هجاً يتماشى مع تعزيز أجندة العمل الالئق في ما يتعلّق ُيعتبر هذا التعاون والتعاون الثالثي ن

التضامن وعدم فرض مسترشداً بمبادئ  ارف والخبرات والممارسات الجّيدة،بتبادل المع
، وكذلك بدعم بناء القدرات في مجال التنمية ونقل التكنولوجيا، وحشد الموارد، شروطال

لمنظمة العمل سبق قد وتكار االجتماعي. وتدريب السالسل والشبكات الدولية المعنّية باالب
مبدأ التكامل بين التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون  أثبتتفي مبادرات  الدولّية وأن شاركت

ية في سنة الماضية. إنَّ أهمّية جنوب الكرة األرض ٠٥خالل  الثالثي وأجندة العمل الالئق
فثمة أطراف فاعلة جديدة ُتشّكل إطار خطة التنمية، وثمة  ،عمليات التنمية واضٌح وجلي

 ُمنشأًة بذلك ،تحديات عالمّيةبشأن من دول ناشئة  بوتيرة مطردةترد استجابات مبتكرة 
 مع بلدان جنوبية أخرى. شراكات استراتيجّية 

 
على ذلك، ثمة حاجة ضرورية إليجاد إيضاحات عملية في ما يتعلّق بتعريف التعاون بين و

( ومبادئهما الرئيسّية والفوارق بينهما، فضالً عن SSTCبلدان الجنوب والتعاون الثالثي )
العملية التي يتعّين اتباعها من أجل تنفيذ المشروعات ضمن هذا اإلطار، واألطراف الفاعلة 

المشاركة فيهما. باإلضافة إلى ذلك، فقد ُذكر التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي في 
تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط قاصد الهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة )"م

 . ٦١٣١الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة"( كأداة مهّمة لتنفيذ الخّطة لعام 
 

هو  ،بخلق فرص العمل والعمل الالئق من أهداف التنمية المستدامة المعنيولكّن الهدف 
الهدف الثامن: "تعزيز النمو االقتصادي المّطرد والشامل للجميع والمستدام، والعمالة الكاملة 

حاجات لحيوية ل استجابةً  دف العالميهللجميع". ُيعتبر هذا الوالمنتجة، وتوفير العمل الالئق 
شأن لشعوب والحكومات أينما كانت، إذ ُتعززه مقاصد محددة بلاالقتصادّية واالجتماعّية 

 ،توفير الحماية االجتماعّية، وتشغيل الشباب، والمشروعات المتوسطة والصغيرة الحجم
إنما محرك وتنمية المهارات. غير أّن خلق فرص العمل والعمل الالئق ليسا مجرد هدف، 

في رئيسي للتنمية المستدامة أيضاً. ولهذا، ُيعتبر عمل منظمة العمل الدولية ومهمتها حاسمين 
 برمتها.  ٦١٣١ي قُُدماً بالخطة لعام المض سبيل

 
على  ن بلدان الجنوب والتعاون الثالثيمن الضرورة بمكان، التوسع في فهم التعاون بي

، وذلك عن طريق استهداف األطراف الفاعلة التي بوسعها إنجاز ذلك المستوى العالمي
حيث ُيعتبر ذلك خطوة مهّمة أيضاً نحو تحقيق أهداف التنمية . الالزمة ورفدهم بالمعلومات

. وبينما تمّثل هذه األهداف تحدياً كبيراً للمجتمع الدولي، إاّل أّن ٦١٣١عام الالمستدامة بحلول 
بأدوات فّعالة تكفل النجاح في تحقيق الغايات المرادة. يحتاج جنوب الشبكات اإلنمائّية مجّهزة 

وأكثر من أي وقت مضى، إلى جهود تعاون متسارعة في مجال تطوير  الكرة األرضية، اآلن
القدرات وبناء القدرة على الصمود وتخفيف المخاطر. لقد أصبحت بلدان الجنوب حالياً 
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السلع تجارة واحتلت مكانتها كقادة في مجال  ،أطرافاً فاعلة بعد أن حققت نمواً اقتصادياً ُمبهراً 
أّن منظمة 1، ذكر إ. مارتينيز ٦١٠٢لدخل المتوّسط. عام بل وأمست من دول اوالخدمات؛ 

أنه ما زال هناك الكثير مما ينبغي إنجازه في ما يّتصل بتوسيع نطاق العمل الدولية قد أثبتت 
التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي وتعزيز التعاون األقاليمي في جنوب الكرة 

يضطلع به التعاون بين بلدان الجنوب في المساعدة  كما أبرزت الدور المهم الذياألرضّية، 
خلق فرص عمل الئقة. وفي  عبرة كبيرة من السكان حاالرتقاء بمستويات المعيشة لشري على

حّثت األمم المتحدة جميع وكاالت األمم المتحدة ذات الصلة وغيرها من هذا السياق، 
التعاون مقاربة إدماج استخدام  في سبيلُتكّثف جهودها المؤسسات المتعددة األطراف بأن "

 ُمخصصاتوتنفيذها، ومراعاة زيادة  الدوريةبين بلدان الجنوب في تصميم وصياغة برامجها 
 الموارد البشرّية والتقنّية والمالّية الالزمة لدعم مبادرات التعاون بين بلدان الجنوب. 

 
 باستراتيجية منظمة العمل الدولية بشأن التعاون بين بلدان الجنو

انطالقاً من هدفها الشامل )تحقيق نتائج العمل الالئق على جميع المستويات(، تمحورت 

حول أربع ، ٦١١٢-٦١١١استراتيجية منظمة العمل الدولية بشأن التعاون اإلنمائي لألعوام 

 تلتزم، هذا الصددوفي التركيز والفعاليّة وتنمية القدرات وتعبئة الموارد. ركائز أساسيّة هي: 

وتحسين جسور التعاون بين ة بأن تُركز على أجندة مشتركة من أجل تعزيز بقومة المنظ

كافية  ة شراكات أفقيّة تدعمها أطر سياسةالشمال والجنوب وبين بلدان الجنوب، وتمكين إقام

تحقيق  في سبيلاألمور في مجال التعاون اإلنمائي  سيرر يتغيتعمل على بغية تيسير حركة 

(، بوسع منظمة ٦١١٢سب رأي الكاتب أ. داش )المصدر السابق، وح. ٦١٠١الخطة لعام 

 مجالفي  ،العمل الدوليّة أن تدعم عوامل التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي بأن تنحى

زوداً بإطار واضح للمراقبة إلى اعتماد نهج يُركز على النتائج بحيث يكون مُ  ،العمل الالئق

تحسين بناء قدرات الشركاء في بلدان الجنوب بهدف معالجة القيود والتقييم، ويتضّمن 

 شريطة أن يكونالمؤسسيّة والتشغيليّة عن طريق تبادل المعارف وتقاسم الممارسات الُمثلى، 

الموظفين في  تطويرلإلبالغ وإدارة المعارف، وفوق ذلك زيادة جهود  قويّةمدعوماً بأنظمة 

المعلقة على تحقيق نتائج بشأن العمل الالئق، فإّن ذلك يتطلب  ونظراً إلى اآلمالهذا المجال. 

 (PARDEVقيادة قوية من جانب منظمة العمل الدولية، ودائرة الشراكات والدعم الميداني )

، أن تُكثف (ESPUمن خالل وحدة الشراكات الناشئة والخاصة )حيث ينبغي لها،  التابعة لها.

لطريق أمام إقامة شراكات إضافيّة جديدة، بما فيها وتُعزز جهودها الرامية إلى تمهيد ا

الشراكات مع شركاء اجتماعيين ومنظمات مجتمع مدني ضمن إطارها المعلن والقائم على 

يتم المضي : ٦ال سيما في ما يتعلّق باالستراتيجية المذكورة في النتيجة رقم وأساس النتائج، 

اركة شمبن الثالثي، وبين بلدان الجنوب والتعاقُُدماً بأجندة العمل الالئق عن طريق التعاون 

عدد مطرد من الحكومات والشركاء االجتماعيين ووكاالت األمم المتحدة وأطراف غير تابعة 

 لدول. 

1 
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أّن منظمة العمل الدولية مقارنةً مع وكاالت األمم المتحدة  2(،٦١١٢ذكر الكاتب أ. داش )

التعاون بين بلدان الجنوب  في مجالقوية  خلفيةً  عدةاألخرى، قد اكتسبت على مدى سنوات 

، الخاصة التعاون كطريقة تستفيد من مزاياهاوالتعاون الثالثي. حيث تنظر المنظمة إلى هذا 

خبرات ومعارف هيئاتها الثالثية التي تُشّكل وسائل فعالة لتنمية القدرات وتقاسم  وتحديداً 

 فضالً عن كون التعاون التعاون األقاليمي،المعارف وتبادل الخبرات والممارسات الُمثلى و

ثي نهجاً متعدد أصحاب التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثال يضموسيلة لحشد الموارد. 

تستطيع منظمة العمل الدولية والشركاء  ،وبسبب طبيعتها الثالثيّة المصلحة، وفي هذا الصدد

الثي، عاون الثبلدان الجنوب والت ة دور رئيسي في تعزيز التعاون بيناالجتماعيون تأدي

يدة لبناء إجماع بين األطراف الفاعلة لدى الدول النامية والتعاون باإلضافة إلى توفير منصة مف

تُشّكل حكومات الدول األعضاء وأصحاب العمل والعّمال أكبر شبكة خبرات في عالم بينهم. 

ّن التعاون بين . أي أالعمل الالئق الذي يُعتبر جوهرياً إلدماج أجندتها بشأناألمر  –العمل 

. بناًء على ذلك، بطبيعته منظمة العمل الدولية"على مقاس" بلدان الجنوب والتعاون الثالثي 

هداف األتركز المنظمة على التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي كوسيلة لتحقيق 

ص العمل التالية: تعزيز وتحقيق المبادئ والحقوق األساسية في العمل؛ خلق عدد أعظم من فر

للنساء والرجال لكي يحظوا بعمل ودخل الئقين؛ تعزيز نطاق تغطية وفعالية الحماية 

بالتالي، فإّن منظمة العمل الدولية . 3الثالثية والحوار االجتماعياالجتماعية للجميع؛ وتعزيز 

ة العمل التعاون اإلنمائي من فرص إدماج العدالة االجتماعية وأجندنهج بما يُتيحه على إلمام تام 

(؛ عالوة على مركزيّة التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي في تحقيق DWAالالئق )

 منظمة العمل الدولية واستيفاء المهمة الموكلة إليها.  والية

تتبع منظمة العمل الدولية استراتيجية مهمة جداً تتمثل في نشر معلومات حول الممارسات 

كالمعرض العالمي السنوي تقاسم المعارف  ومنتدياتطبوعات مختلف الم عبرالجيدة، وذلك 

مت منظمة العمل فترة قريبة، قدّ  ذللتنمية القائمة على التعاون فيما بين بلدان الجنوب. ومن

الدولية مساعدات ألنشطة التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي من خالل تيسير وتنظيم 

مالياً من أجل التحاور في قضايا العمل، مثل جلسات  عدد من المنتديات الدولية ودعمها

مؤتمر "إمكانيات وحدود االقتصاد و(، SSEأكاديمية االقتصاد االجتماعي والتضامني )

التمويل االجتماعي والتضامني: التوترات "(، ومؤتمر ٦١١٠االجتماعي والتضامني" )

(، ومؤتمر البحوث الدولي بشأن تقييم الوظائف ٦١١١) والفرص واالمكانيات التحّولية"

إّن هذه الفعاليات ما هي إال منتديات مفتوحة األدلة.  إلىالخضراء لصنع سياسات ترتكز 

لكي يتمكنوا من تبادل معارفهم وخبراتهم بشأن حلقات  الثالث كّونةهيئات المُ الللشركاء من 

، ن بلدان الجنوب والتعاون الثالثيتعاون بيالموضوعات محددة تتعلّق بالعمل والوصل بين 

. على سبيل المثال، كانت إحدى نتائج أكاديمية االقتصاد أيضاً  بينما تُوفَّر لهم فرصاً للتشبيك

(، برنامج ٦١١١االجتماعي والتضامني التي أقامتها منظمة العمل الدولية في جوهانسبرغ )

تخطيط مشهد االقتصاد االجتماعي والتضامني "التعاون األكاديمي بين الهند والبرازيل بشأن 

بخصوص المبادرات القائمة على النوع االجتماعي في االقتصاد في الهند والبرازيل: 

آنب داش من  السيد والذي أتى بدعم من منظمة العمل الدولية وبقيادة، االجتماعي والتضامني"

   الهند وليندرو موريس من البرازيل.
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 التعاون الثالثيدراسة حالة: تشيلي و

(، فإّن الدور الحالي لتشيلي كدولة من الشريحة العليا من فئة AGCIلوكالة التشيلية للتعاون الدولي )ل وفقاً 

البلدان ذات الدخل المتوسط، له وظيفتان: فمن جانب، بقيت تشيلي جهة مستفيدة من التعاون التقني )بموجب 

بأن أتاحت  زّودة للتعاون بين بلدان الجنوبمُ جهة أنظمة تقاسم التكلفة(، ومن جانب آخر، أصبحت تشيلي 

( في معرض كالمه عن تشيلي، ٦١٠٢قال ج. ليفا ) .تتمّتع فيها بالقوة ها ومعارفها في مجاالت معّينةقدرات

شريكاً من شركاء التعاون الثالثي، وهم: ألمانيا، إسبانيا، الواليات المتحدة،  ٠٦أنها تمتلك حالياً شبكة تضم 

رتغال، سنغافورة، سويسرا. أّما مجاالت التعاون اليابان، المكسيك، استراليا، كندا، كوريا الجنوبية، فرنسا، الب

ذات األولوّية فهي: التعزيز والتحديث المؤسسي؛ التنمية االجتماعّية؛ التعاون االقتصادي من أجل التنمية؛ 

البيئة والموارد الطبيعية والطاقة؛ الزراعة واألمن الغذائي؛ التنمية األقاليمية المحلّية؛ الوقاية من الكوارث 

 مات رأس المال البشري. ومعلو

مستوى الذات من مقصودة بشأن التعاون مع دول لتحدي واعتمدت استراتيجية هذا اتشيلي ل تصّدتلقد 

نمائي أو أقل. حيث تولّت الوكالة التشيلّية للتعاون الدولي تنفيذ االستراتيجّية الرامية إلى تعزيز الروابط مع اإل

بلدان الشمال. وبالتعاون مع ألمانيا، طّورت تشيلي وما زالت ُتطّور عدد من شركاء "التعاون التقليدي" من 

مشروعات تعاون ثالثي في جمهورية الدومينكان )ريادة الشباب/قابلّية توظيف الشباب( وغواتيماال )سالمة 

اس الغذاء/معلومات المستهلكين(، وفي هاييتي )تشغيل الشباب والبيئة( والسلفادور )تشغيل الشباب( والهندور

)إدارة النفايات الصلبة(، وفي كولومبيا )إدارة النفايات الصلبة(، والباراغواي )التنمية األقاليمّية والمحلّية(. 

ومن األمثلة الجّيدة األخرى على الدور النشط الذي أّدته تشيلي بالتعاون مع دول جنوبية أخرى، مشروع 

سوق العمل في جمهورية الدومينكان. لقد  تحسين ظروف تشغيل شباب الريف المستضعفين ووصولهم إلى

استندت هذه التجربة على التعاون الثنائي الذي طورته تشيلي وألمانيا خالل العقد األول بعد األلفية الثانية تحت 

ومهارات ريادة الشباب بغية تحسين  بشكل عام يهدف إلى تحسين المهارات "، حيثInterjovem اسم "

 النفاذ إلى فرص عمل أفضل. 
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الجهود المستدامة بشأن تعزيز التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي في دول رابطة أمم 

 آسياوالتعاون مع رابطة أمم جنوب شرق  وإندونيسياجنوب شرق آسيا: حالة الهند 

شي جين بينغ آسيا الوسطي وجنوب شرق آسيا خالل شهري أيلول عندما زار الرئيس الصيني 

ة الحزام االقتصادي لطريق الحرير، وطريق مبادرة إقام طرح، ٦١١٠وتشرين األول عام 

فيما بعد بمبادرة الحزام والطريق(،  ماالحرير البحري للقرن الحادي والعشرون )يُشار إليه

رابطة أمم جنوب شرق الصين ووخالل معرض  التي جذبت االهتمام من جميع أنحاء العالم.

، شّدد رئيس وزراء الصين لي كه تشيانغ على ضرورة بناء طريق ٦١١٠آسيا الذي أقيم عام 

الحرير البحري الموّجه نحو دول رابطة أمم جنوب شرق آسيا، وإنشاء محركات استراتيجيّة 

ريق واحد" من شأنه المساعدة لتنمية الدول الخلفيّة. إّن تسريع إقامة مشروع "حزام واحد ط

مساره، وتشجيع التعاون على تعزيز اإلزهار االقتصادي في الدول الواقعة على طول 

االقتصادي على الصعيد اإلقليمي، وتقوية عمليات التبادل بين مختلف الحضارات والتعلم 

 المتبادل فيما بينها. إنه مشروع عظيم سوف يعود بالنفع على شعوب العالم. 

( أنّه استناداً إلى توجيهات مبادئ التنمية المستدامة، نفّذت الصين العديد ٦١١٢ويكسا ) يرى

من برامج التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي، بما في ذلك التعاون على المستويين 

وطريق الحرير اإلقليمي ودون اإلقليمي مثل مبادرة الحزام االقتصادي لطريق الحرير 

ن الحادي والعشرين )مبادرة الحزام والطريق(. وخالل المؤتمر السادس عشر البحري للقر

(، نّوه رئيس ١+١١رابطة أمم جنوب شرق آسيا )سابع عشر والثامن عشر لقمة الصين ووال

الوزراء الصيني لي كه تشيانغ إلى أّن العالقات بين الصين ودول الرابطة قد تعّدت نطاق 

اً أساسياً يدعم السالم واالستقرار والتنمية في شرق آسيا؛ وأّن العالقات الثنائية لتُصبح ركن

وأن الصين تدعم بالده لطالما اعتبرت دول الرابطة كأولويّة في دبلوماسيّة الجوار الصينية؛ 

بقوة جهود الرابطة الرامية إلى التكامل وبناء المجتمع، ودورها المركزي في التعاون اإلقليمي. 

ربط مبادرة الحزام والطريق مع على الصين ورابطة أمم جنوب شرق آسيا  كما أّكد أنّه يتعيّن

استراتيجيات التنمية لدى دول أخرى في المنطقة، وأن يعملوا بشكل مشترك على رفع سويّة 

 التعاون األمني، سواًء في الميادين التقليديّة أو غير التقليديّة.

التعاون بين بلدان لدولية والصين بشأن مشترك بين منظمة العمل امشروع إّن صياغة وتنفيذ 

بهدف توسيع نطاق خدمات التشغيل وتعزيز معلومات سوق العمل في كمبوديا، هو الجنوب 

لي على التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي ضمن إطار أهداف التنمية مثال فعخير 

رية الو الديموقراطيّة ، انتفعت كمبوديا وجمهو(٦١١١-٦١١٠ن )المستدامة. فعلى مدى عامي

الجولة الدراسيّة والتعّرف على نظام الشعبيّة بشكٍل عظيم من الخبرات الصينية، وال سيّما من 

عمل التمهيدي ال أنّ  فيما يليفي الصين. لقد ذكرنا  خدمات التشغيل المتقّدم والشامل والمكثّف

وإيجاد عزيمة تحرص كان قد حقق خدمات تشغيل نوعيّة، الذي تم خالل المرحلة األولى 

 رفق يقدم خدمات تشغيل متعددة مجاناً كما في الصين. جاهدة إلى انجاز م  

فإّن نتائج نظراً للهدف الرئيسي من التشغيل واستراتيجيته، : (٦١١٢لباحث اكزيادونج )ا ذكر

في سوف تُسهم شتراك مع الصين مشروع التعاون بين بلدان الجنوب الذي تنفذه المنظمة باال

االقتصاديّة واالجتماعيّة والبيئيّة.  –التي تضم أبعاد االستدامة الثالثة  ٦١٠١تحقيق الخطة لعام 

تدعو وعلى نحو أكثر تحديداً، سوف تعمل نتائج المشروع على تغذية خطة األمم المتحدة التي 

، بما كبير بشكلٍ  يهم المهارات المناسبةعدد الشباب والكبار الذين تتوافر لد زيادة نسبة " إلى

في ذلك المهارات التقنية والمهنية، للعمل وشغل وظائف الئقة ولمباشرة األعمال الحرة بحلول 

منظمة العمل الدولية بشأن التعاون جهود  ا ويستمر تنفيذ المشروع تحت إطار". هذ٦١٠١عام 
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سوف يجمع الدعم الصيني بين ر ذاته ضمن هذا اإلطاوبين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي، 

استناداً إلى خبرات على  ونطاق واسع من مبادرات تبادل المعارفتقديم الموارد المالية 

ما ستقدمه الصين من مساعدات تقنية وخدمات إّن المستوى الوطني ومستوى المحافظة. 

التعاون مع كمبوديا محور هذا سوف يُشكل استشاريّة وتقاسم أفضل الممارسات والخبرات، 

لى واالعتماد ع وجمهورية الو الديموقراطيّة الشعبيّة، فضالً عن خبرات منظمة العمل الدولية

المستقاة من آسيا ومناطق أخرى. كما سيُساهم المشروع  الحاالت الدراسيّةمخزون ضخم من 

 واالجتماعي. في إنشاء سوق عمل وموارد بشريّة أكثر تطّوراً بهدف تحقيق النمو االقتصادي

 
 (ASEANالسالمة والصحة المهنية في الصين ودول رابطة أمم جنوب شرق آسيا )

، سالمة في العمل"مصطلح "الب (OSH) ُيشار في الصين إلى السالمة والصحة المهنيتين
ومن المعروف أنهما متصلتان اتصاالً مباشراً بأمن حياة الناس ورفاههم، وبقّوة التناغم 

السريع الذي تشهده دول رابطة أمم جنوب شرق  النماءاالقتصادي واالجتماعي. وفي ظل 
وعلى مدى هذه الدول.  لمعظمتحديات خطيرة  ُيشكل وضع السالمة والصحة المهنّيةآسيا، 

بهدف التخفيف إلى تكديس أنظمة وممارسات هذه الدول عمدت  الجهود،سنوات عديدة من 
ا أخذنا باالعتبار أّن الصين تواجه الوضع ذاته، فإّن ذلك موإذا ؛ من وطأة هذه المشكالت

 مهم.معنى ب يوحي
وتستلهم سياستها بل ُتعلّق الحكومة الصينية أهمية عظيمة على السالمة والصحة المهنيتين، 

تي ُيقّدمها الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة: "ضمان تمّتع الجميع من الوصفة ال
اإلدارة اعتمدت ، ٦١٠١". في عام بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع األعمار

لسالمة لنظام إدارة ا( القانون األساسي SAWSالحكومية لشؤون السالمة في العمل )
من والتجريب عن طريق التنفيذ الشامل. يز النفاذ حيث دخل حفي الصين،  والصحة المهنيتين

ُتشّكل بالنسبة للمنشآت آلية طويلة األجل الحقائق المثبتة أّن توحيد معايير السالمة في العمل 
لبناء القدرات، حيث ُيعتبر ذلك نقطة مرجعّية للتفتيش الحكومي وأسلوباً مفيداً لمنع وقوع 

مثل أمام التعاون بين الصين ودول رابطة أمم الحوادث. ثمة تطلعات وفرص عريضة تَ 
مزيد من التعاون بينهما في مجال السالمة والصحة حيث ُيرجى تنفيذ جنوب شرق آسيا، 

والعيش ضمن بيئات آمنة وصحّية، الناس على العمل  . األمر الذي من شأنه مساعدةالمهنيتين
التنمية في شرق آسيا والعالم وتقديم مساهمات جديدة للسالم واالزدهار المشترك، وتعزيز 

"ضمان تمّتع تحقيق الهدف الثالث:  علىبأسره. إّن هذه المبادرات تشحذ الهّمة وتساعد 
 ".ة في جميع األعمارة وبالرفاهيّ الجميع بأنماط عيش صحيّ 

 
 إندونيسيا وأهداف التنمية المستدامة والتعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي

في برامج تعاون  ٦١١٠ولغاية  ٦١١٢(، أّن إندونيسيا قد شاركت منذ عام ٦١١٢يذكر جايا )

حيث مليون دوالر أمريكي.  ٤،,٠بين بلدان الجنوب وتعاون ثالثي تُقّدر قيمتها بحوالي 

مشارك  ٠١١١يستهدف األفراد شارك فيها برنامج  ٢١١يشتمل ملف البرامج على أكثر من 

(، ٪١(، ومنطقة المحيط الهادئ )٪١٢(، وأفريقيا )٪٢١تقريباً من آسيا والشرق األوسط )

لدان الجنوب بشأن التعاون بين بثالثة برامج رئيسيّة  إندونيسيا لدى(. ٪٠وأمريكا الجنوبيّة )

ء السالم، والقضايا االقتصادية. ة وبناقضايا التنمية، والحوكمة الرشيد: والتعاون الثالثي، هي

تعكس كل واحدة من هذه القضايا الميزة التفاضلية إلندونيسيا، وتُشكل ميداناً إلنشاء مركز 

مبادرة للتعاون بين بلدان الجنوب  ٦٢ك ، كان هنا٦١١٠عام  .للمعارفإقليمي وعالمي 
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مليون دوالر أمريكي، هذا إلى  ١،١٤والتعاون الثالثي استنفدت من ميزانية الدولة ما يُقارب 

 جانب التمويل الوارد من شركاء التنمية أو الدول الشريكة. 

وضمن جهودها الرامية إلى اإلسهام في التنمية العالمية، وتحديداً بعد وضع أهداف التنمية 

، أقّرت إندونيسيا عدة مجاالت محوريّة تعكس التزامها تجاه أهداف ٦١١١المستدامة عام 

المستدامة، تُدعى برامج رئيسيّة. ثمة عدة برامج رئيسيّة نفذتها إندونيسيا ضمن إطار  التنمية

من أجل برنامج تمكين التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي مثل، بناء القدرات 

المجتمع، والتلقيح الصناعي ألبقار التسمين، وإعادة تنشيط مركز المزارعين للتدريب 

وبرنامج خفض مخاطر الكوارث والتغير المناخي، وبناء القدرات بشأن الزراعي والريفي، 

برنامج الديموقراطية وفض النزاعات، وبشأن برنامج التجارة والتصدير، وبرنامج البُنى 

وبرنامج التحتيّة لقطاع الطرق، والسكان، وبشأن برنامج تنظيم األسرة والصحة اإلنجابيّة، 

، وبناء القدرات بشأن برنامج االقتصاد الكلي ت الدول الناميةالمنح الدراسيّة الموجهة لشراكا

 والمالية العاّمة والتمويل البالغ الصغر.
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 سياسة التكنولوجيا االجتماعّية والتعاون بين بلدان الجنوب

 ، المصدر السابق(٦١٠٢)مقتبس من كتاب لند، 

والتكرار ُتطّور بالتشارك  لالستنساخمنتجات أو تقنيات أو منهجيات قابلة  تضم سياسة التكنولوجيا االجتماعّية

مع مجتمع معين وُتمّثل حلوالً فعالة للتحّول االجتماعي. أحد أنجح مشروعات التكنولوجيا االجتماعّية لغاية 

عشرة أعوام،  ألكثر من(. PAA) يومنا الحاضر هو البرنامج العام للحصول على الغذاء الذي تنّفذه البرازيل

في معالجة التحديات التي يشكلها الفقر في المناطق  االجتماعيةمن التكنولوجيا يستفيد هذا البرنامج  ما فتئ

األمد، بينما يعمل على بناء القدرة على سوء التغذية لدى األطفال. إّنه برنامج ذو أثر قصير وأثره الريفّية 

ُيقّدم البرنامج حلوالً لعدة تحديات والطويلة األمد في المجتمعات. المستدامة المحلّية على الصمود، والتنمية 

من خالل التعاون بين بلدان الجنوب. في بالدها استنساخه وتكراره  دعمت حكومات العالم النامي كماُملّحة، 

الذي البرازيل للقضاء على الفقر" أنه استمد إلهامه من الدروس المستقاة من "برنامج  ،ومن الجدير بالذكر

يهدف إلى القضاء على الجوع وتعزيز األمن الغذائي والتغذوي. أّما برنامج الشراء من األفريقيين من أجل 

لبرازيل أفريقيا )النسخة األفريقية من برنامج الحصول على الغذاء(، فهو نتاج االلتزام الذي قطعته حكومة ا

يقيا بشأن األمن الغذائي ومكافحة الجوع والتنمية عالي المستوى بين البرازيل وأفرالعلى نفسها خالل الحوار 

بعد الحصول على عوٍن ودعٍم مالي من حكومة البرازيل ووزارة التنمية و (.٦١٠١المستدامة )برازيليا، أيار 

 PAAالنسخة األفريقّية من برنامج الحصول على الغذاء ) باشرت(، DFIDالدولّية في المملكة المتحدة )

Africaوذلك بواسطة التعاون ، ت مع كٍل من أثيوبيا وماالوي وموزمبيق والنيجر والسنغال( بعقد شراكا

( P4P، ومبادرة المشتريات دعماً للتقّدم )(FAOالتقني الذي قدمته منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة )

األفريقي ضمن شراكات مع التي أطلقها برنامج األغذية العالمي. حالياً، يعمل برنامج الحصول على الغذاء 

ربط مساعدات الغذاء في المدارس مع دعم المتحدة والمجتمع المدني من أجل  الحكومات ووكاالت األمم

األسريين في النفاذ إلى المزارعين صغار كما عمل على تنسيق الجهود الرامية إلى دعم الزراعة المحلّية. 

الب. ُتعتبر طريقة التعاون بين بلدان الجنوب ركناً أساسياً من األسواق المؤسساتّية، وتشجيع األمن الغذائي للط

التبادل والتعلّم فيما بين  ومواصلة لكّيًة وطنّيةأركان برنامج الحصول على الغذاء األفريقي، حيث يوّفر مُ 

الشمال  الدول النامية المشاركة في البرنامج. وُيتيح كذلك فرصاً للتعاون الثالثي مع شركاء التنمية من بلدان

ومنّظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة،  مم المتحدة المتعددة األطراف كبرنامج األغذية العالميووكاالت األ

ُتحّفز بناء القدرات بين الدول الخمس الشركاء مع البرازيل ومع أصحاب المصلحة إضافة إلى البرازيل التي 

اء يتماشى مع الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا إّن برنامج الحصول على الغذعلى الصعيد اإلقليمي. 

(NEPAD التي أطلقها االتحاد األفريقي بهدف )وتقديم تغذية كافية لهم. أطفال المدارس في أفريقيا  إطعام

تحمل برامج التغذية المدرسّية وشراء األغذية المحلية من صغار المزارعين األسريين، فوائد عديدة على 

والطويل. وُيشّكل االبتكار جوهر مبادرات التعاون بين بلدان الجنوب، حيث يمكن ترسيخه عبر المدى القصير 

  تقاسم التجارب الجنوبّية، والتصميم المشترك، وأنشطة التخطيط ونقل التكنولوجيا.
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 الوضع القائم والتطلعات المستقبليّة استناداً إلى الخبرات المتبادلة: الحماية االجتماعية في األرجنتين؛ ثغرات في أو سترانجولو،

 

 دور البيانات في أهداف التنمية المستدامة

استجابةً لنطاق واسع من التحديات الماثلة أمام مراقبة اإلنجاز الُمحرز بشأن أهداف التنمية 

العالمية لبيانات التنمية المستدامة لتكون "شبكة عالمية للحكومات المستدامة، تم إنشاء الشراكة 

والمنظمات غير الحكومية والشركات لكي يعملوا سوياً على تعزيز الشمولية والثقة واالبتكار 

، GPSDDقة تُستخدم فيها البيانات لمعالجة جهود التنمية المستدامة التي يبذلها العالم" )يبطر

عترافاً ملموساً بأّن مهمة التأكد مما إذا كانت الدول قادرة على الوفاء وهذا يُعتبر ا(. ٦١١١

بالتزامات أهداف التنمية المستدامة سوف تكون صعبة دون إصالح عمليات تجميع وتكديس 

 البيانات وتحليلها.

البيانات هي األمم المتحدة بأّن " جادلتفي تقريرها الذي يُبرز ضرورة وجود ثورة بيانات، 

بالنسبة لعملية صنع القرار، والمادة الخام الالزمة للمساءلة. وبدون بيانات ذات حياة الشريان 

جودة عالية توفر المعلومات الصحيحة بشأن األمور الصحيحة وفي الوقت الصحيح، فإّن 

وبما أنّها (. UN, 2014:2تصميم ومراقبة وتقييم السياسات الفعالة سيكون شبه مستحيل" )

ة بالنفاذ إلى البيانات، لكي يتمكن ك أصوات تنادي بضرورة أن يتمتع العامّ فهناضخمة، مهمة 

 ,UNالجميع من "مراقبة اإلنجاز الُمحرز، ومسائلة الحكومات، وتعزيز التنمية المستدامة" )

فقد نودي بجعل البيانات مفتوحة لكي يتمكن مختلف أصحاب المصلحة على ذلك، و(. 2014:2

واستخدامها ألغراض مختلفة صوب تحقيق أهداف التنمية من الوصول إلى البيانات 

 المستدامة.

والتي تقوم البيانات  تستند إلى، المصدر السابق(، أّن الممارسات التي ٦١١٢ذكر كاناريس )

على األدلة تُشّكل فرصاً جديدة لقادة القطاعين العام واالجتماعي من أجل زيادة األثر والتقليل 

جهود التغيّر االجتماعي  لجعلأن تسعى ي ألجندة العمل الالئق القصور. وينبغمواطن من 

إلى األدلة.  تستند مقارباتثمة ضرورات اقتصادية وأخالقية العتماد مستندة إلى البيانات. 

ت إلى برامج ومبادرات الستمرار معضلة الموازنات المحدودة، يجب أن نوجه التمويالونظراً 

تستخدم البيانات من أجل إثبات أثر اإلنجاز، وأن تنأى بالتمويل بعيداً عن الممارسات 

من األهميّة ولهذا، والسياسات والبرامج التي تخفق باستمرار في تحقيق نتائج قابلة للقياس. 

حقق النتائج األكثر لممارسات والسياسات والبرامج التي من شأنها أن تُ لبمكان أن نُنشئ أدلة 

كفاءة بغية مساعدة صنّاع السياسات على اتخاذ قرارات أفضل. ومن خالل اعتماد مثل هذه 

 األعلىعمل انطالقا من تحت إغراء العملها الجهات المانحة التقليديّة  تؤّديالمقاربات سوف 

لجنوب والتعاون الثالثي وإذا ما أخذنا بالحسبان الطبيعة األفقية للتعاون بين بلدان ا القاعدة.إلى 

ينظر بعدسة "العدل"(، عندئذ يصبح من الضروري هيكلة العمليات المنطلقة من القاعدة )الذي 

نحو األعلى، وتنفيذ البرامج التي سوف تعمل على إشراك أفراد المجتمع مباشرةً في أنشطة 

د دف تحقيق هدف معقّ به ، وذلكاستناداً إلى فكرة "الملكيّة" بشكٍل منهجي التغيير االجتماعي

 .المحليالمجتمع  نطاقعلى 

إّن التفاوت في جودة البيانات ومستوى االنفتاح يحتاج إلى إطار تعاون خاص يُساعد على 

جب أن يأخذ إطار التعاون بالحسبان أّن جودة البيانات واالنفتاح لدى العالم النامي. ويتحسين 

لف من دولة إلى أخرى، وأن يدرك بأنّها تتخ الدول النامية ما زالت عند نقطة البداية التي

تستطيع أن تتعلّم من خبرات االقتصادات المتقّدمة. فعلى سبيل المثال، ثمة دول مثل إندونيسيا 

نفس الترتيبات المؤّسسية في ما يتعلّق بمبادرات البيانات المفتوحة،  تقريباً  والفلبين لديها

في الوقت ذاته ممارسات الدول المتقّدمة تحاكي من بعضها البعض، وأن وبوسعها أن تتعلّم 
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مثل كوريا الجنوبية وأستراليا. وفي هذا السياق، يمسي التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون 

  الثالثي مهماً وضرورياً.
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: التعاون بين بلدان الجنوب وأهداف التنمية المستدامة٠الوحدة   

 1تعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثيتحديات قانونّية ماثلة أمام التشبيك بشأن ال

نّسقاً بين مختلف األطراف الفاعلة الذين إجراًء مُ  (SSTCُيشّكل التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي )

يسعون لتحقيق أغراض مختلفة تتراوح من التبادل البسيط للمعلومات إلى تنفيذ مهام مشتركة، وذلك بهدف 

معالجة نفس المشكلة عن طريق التشخيص المشترك والتخطيط للسياسات العامة، وتطوير موّظفي التدريب، 

التي ُتنّظمها العقود، فإّن  وغير ذلك من إمكانيات التعاون العديدة. وبخالف العالقات القانونية الخاصة

ونظراً التحديات التي تنطوي على مشكالت اجتماعّية ال تتّمتع بنفس الفترة الزمنية التي تتمّتع بها التنمية. 

التعاون عملية خالل  لخاّصة، فإّن العالقات التي ُتقامللفروقات الجوهرّية في جودة مجال العالقات القانونّية ا

 طبيعة اجتماعية، مثلها مثل التعاون بين الشمال والجنوب. بين بلدان الجنوب لها

، المصدر السابق( أعاله، فإّن العالقات الثالثّية تتكّون من أصحاب عمل ٦١٠٢وكما أورد ناجاو مينيز )

إمكانات  تخّولها نّظم بموجب تشريعات خاّصةكٍل من هذه العالقات وتُ يتم إنشاء حيث وعّمال وحكومة. 

 عند إبرام المتعادلالجزء غير  أخرى. إّن هذه الحقيقة لوحدها ترجح كفةينة تختلف من دولة إلى تنظيمّية متبا

، أال وهو سّيةاألسا القانون المعاصر ألحد األركانُتشّكلها بسبب التحديات التي  ، وذلكالتعاون اتفاقات

 المساواة بين األطراف. 

الداخلّية النقسامات السياسّية ا وذلك بسببالدولة، تصبح المشكالت معّقدة إلى أبعد حّد، التعاون  يضمعندما 

هي تلك الدول التي توصف بأنها كتلة أو "وحدة"، أي التي تمتلك ُسلطًة سياسّية. فبشكٍل عام  نادرةٌ تحديداً. 

اإلقليمّية والمحلّية بسلطة قانونّية تنقسم الدول إلى حكومات مركزّية وإقليمّية. ولكن ال تتمتع جميع الحكومات 

وال سّيما عندما يتعلّق األمر بالتعاقد على التزامات دولّية. إبرام اتفاقات تعاون، بالقدر الذي يتيح لها كفؤة 

وبالتالي، يتعّين التعامل بطريقة منهجّية مع بعض الحواجز القانونّية الحساّسة من أجل تعزيز التعاون بين 

 التعاون الثالثي.بلدان الجنوب و

                                                 
 ، المصدر السابق٦١٠٢مقتبس من "مينيز"،  1 



 

 

 



 

 

: مكافحة عمل األطفال واإلتجار وأشكال الرق المعاصر عن ٢الوحدة 

 ILOالتعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي )أكاديمية طريق 

SSTC) 

 ّدمةـمق

ينخرط نصفهم، حوالي ن من عمل األطفال. مليون طفل يُقاسو ١٢٤في وقتنا الحاضر، ما زال 

طفال، بينما يُعتبر العدد المتبقي صغاراً جداً على األمليون فتى وفتاة، في أسوأ أشكال عمل  ٤١

مليون امرأة ورجل وطفل تحت نير العمل الجبري، وواقعون في شرك  ٦١العمل. كما يرزح 

مليار دوالر على األقل من األرباح غير  ١١١أعمال وخدمات استغالليّة تولّد سنوياً 

ثر ضعفاً واألقل حماية، لى الفئات األكالمشروعة. إّن عمل األطفال والعمل الجبري يؤثران ع

 حلقة مفرغة قوامها الفقر والتبعيّة.  مما يؤدي إلى استمرار

، وذلك ٦١١١الثي عام بدأت البرامج التجريبيّة بشأن التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الث

ة العمل إّن برنامج الشراكة بين منظمعندما تم توقيع مذكرات التفاهم مع حكومة البرازيل. 

على من أجل تعزيز التعاون بين بلدان الجنوب  ,٦١١الذي بوشر به عام الدوليّة والبرازيل 

منع عمل األطفال والقضاء عليه، يشتمل على عدة أنشطة مشتركة تُنفّذ في نطاق واسع من 

على المستويين الوطني  دولة ةعشر ىحدإفي الدول النامية. لقد تم تنفيذ عشرة مشروعات 

 نشرهاالوطني. حيث تم تطوير البرامج بدايةً في بوليفيا واإلكوادور والباراغواي، ثّم تم ودون 

( التي تضم األرجنتين MERCOSURالسوق الجنوبيّة المشتركة )الحقاً في منطقة 

كلغة رسمية البرتغاليّة تعتمد اللغة والبرازيل واألوروغواي، وبعدها في الدول األفريقيّة التي 

(PALOP)2 أّما ليشتي )آسيا( وهاييتي )الكاريبي(. -، ومن ثمَّ إلى تنزانيا )أفريقيا( وتيمور

(، فقد PALOPالمشروعات المتعلّقة بهاييتي والدول األفريقيّة التي لغتها الرسمية البرتغاليّة )

لخارجية شاركت صناديق الواليات المتحدة في تمويلها عن طريق الشراكة مع وزارة ا

، وجرى تنفيذها بموجب اتفاقية تعاون ثالثي ُمبتكرة )األولى من تباعاً  زارة العملاألمريكيّة وو

مّولته وزارة التنمية الذي مشروع ال هذا وكاننوعها في تاريخ منظمة العمل الدوليّة(. 

تحت عنوان "استراتيجيات من أجل تسريع خطوات القضاء على أسوأ أشكال عمل االجتماعية 

، CGTI IIIظيم وتنفيذ المؤتمر العالمي الثالث حول عمل األطفال )األطفال"، قد دعم تن

  3(.٦١١٠البرازيل، تشرين األول 

 

 

                                                 
بيساو، موزمبيق، سان -األفريقّية الناطقة بالبرتغالّية تضم ست دول أفريقّية تعتمد اللغة البرتغالّية كلغة رسمّية: أنغوال، كابو فيردي، غينياالدول  2 

 تومي وبرينسيبي، وغينيا االستوائّية. 

لتالية قيد التنفيذ: دول منطقة السوق الجنوبّية المشتركة والدول األفريقية التي تعتمد اللغة البرتغالّية كلغة ، كانت المشروعات ا٦١٠٣لعام خالل ا  3

 رسمّية، واإلكوادور وهاييتي وتنزانيا، فضالً عن مشروع دعم المؤتمر الثالث حول عمل األطفال، وذلك عن طريق التعاون بين بلدان الجنوب

، ركزت منظمة العمل الدولية والبرازيل على استكمال خطط ٦١٠٣الفترة الواقعة بين كانون الثاني وكانون األول من عام والتعاون الثالثي. وخالل 

 عمل وإجراءات نشر وتشجيع الترتيبات الالزمة للمشاركة في المؤتمر العالمي الثالث حول عمل األطفال. 
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كوادور في بوليفيا والباراغواي واإل بشأن مكافحة عمل األطفالكانت المشروعات التي نُفّذت 

أول ما تم تنفيذه تحت برنامج التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي الخاص بوكالة 

عبر التعاون البرازيليّة، حيث شّكلت حاالت جيّدة من التنسيق مع وزارة العمل األمريكيّة 

اون آليات وممارسات التعاون بين بلدان الجنوب والتعلقد تم تطوير طريقة التعاون الثالثي. 

مثل، الجوالت الدراسيّة المشتركة المتعلّقة  الثالثي بين مختلف األطراف الفاعلة المشاركة

بموضوع التحويالت النقديّة المشروطة، وتفتيش العمل، وعمل األطفال، وتشغيل الشباب، 

 وتنمية المهارات. 

 (IPECلقضاء على عمل األطفال )لالبرنامج الدولي 

( IPECالعمل الدوليّة البرنامج الدولي للقضاء على عمل األطفال )، أنشأت منظمة ٦,,١عام 

عن طريق القضاء على عمل األطفال تدريجياً  على أن يتم تحقيق هدفه الكلي المتمثّل في

تعزيز قدرة الدول لكي تتمّكن من التعامل مع المشكلة، والترويج لحراك عالمي لمكافحة عمل 

دولة، كما بلغ انفاقه السنوي على مشروعات  ٤٤عمليات في  األطفال. وحالياً ينفّذ البرنامج

. إنه البرنامج األضخم والوحيد من نوعه ٦١١٤مليون دوالر خالل عام  ٢١التعاون التقني 

 منفرد لمنظمة العمل الدوليّة. على مستوى العالم، وهو أكبر برنامج تشغيلي 

 

لدولي للقضاء على عمل األطفال على مدى السنوات الماضية، زاد عدد شركاء البرنامج ا

وتوّسع نطاقه وبات يضم حالياً منظمات أصحاب العمل ومنظمات العّمال، والوكاالت الدولية 

يّة، والهيئات الحكوميّة، والشركات الخاّصة، والمنظمات المجتمعيّة، والمنظمات غير الحكوم

الدينيّة، وبالطبع، األطفال  قضاء، والجامعات، والجماعاتواإلعالم، والبرلمانيين، وسلطات ال

عمل البرنامج الدولي وجهاً مهماً من أوجه أجندة منظمة العمل الدولية بشأن  مثّلوأسرهم. يُ 

 سابهم المهارات والتعليم الالزمل األطفال ال يحول فقط دون اكتالعمل الالئق. فإّن عم

من خالل فقدان القدرة على  لمستقبلهم، بل وأيضاً يُديم الفقر ويؤثر على االقتصادات الوطنية

عمل وتقديم التعليم المالئم الالدخل المحتمل. إّن سحب األطفال من توليد التنافس واإلنتاجية و

 فرص العمل لهم، من شأنه أن يُساهم بشكلٍ  توفيرلهم، ومساعدة أسرهم عن طريق التدريب و

 مباشر في خلق فرص العمل الالئق للكبار. 

 ستهدفةوضع أولويات الفئة الم

الحؤول دون جميع هو ( IPECبينما يظل هدف البرنامج الدولي للقضاء على عمل األطفال )

أن األولوية هي استهداف أسوأ أشكال عمل األطفال  إاّل أشكال عمل األطفال والقضاء عليها، 

أسوأ أشكال عمل حظر بشأن  ,,,١لعام  ١٤٦ولية رقم التي عّرفتها اتفاقية منظمة العمل الد

"كافة أشكال الرق أو الممارسات الشبيهة بالرق، كبيع األطفال واالتجار على أنها:  ،األطفال

 ، بما في ذلك التجنيد القسري أو اإلجباريوالعمل القسري أو  بهم وعبوديّة الدين والقنانة
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استخدام طفل أو تشغيله أو عرضه  ؛اإلجباري لألطفال الستخدامهم في صراعات مسلحة

استخدام طفل أو تشغيله أو ألغراض الدعارة، أو إلنتاج أعمال إباحية أو أداء عروض إباحيّة؛ 

انتاج المخدرات بالشكل الذي ُحّددت فيه في  عرضه لمزاولة أنشطة غير مشروعة، وال سيما

المعاهدات الدوليّة ذات الصلة واالتجار بها؛ األعمال التي يُرّجح أن تؤدي بفعل طبيعتها أو 

بفعل الظروف التي تُزاول فيها، إلى اإلضرار بصحة األطفال أو سالمتهم أو سلوكهم 

 ."األخالقي

 ( ومبادرة أمريكا الالتينيةSSTCي )التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالث

 (٢١١٢قبرص، إ، -حالة منطقة الكاريبي )بيفوتي

 

العمل الذي يحرم الطفل من تُعّرف منظمة العمل الدولية مصطلح "عمل األطفال" على أنّه "

". ويجدر التنويه إلى بنموه البدني أو العقلي ُيحدث ضرراً يرجح أن و وقدرته وكرامته، طفولته

في حياة الطفل، وكلتا  اً خطير وإخالالً  اً ُيسبب اضطراب التعريفين بناًء علىأّن عمل األطفال 
 أقامتالوصول إلى عالم خاٍل من عمل األطفال،  وبهدفتعنتتان بشأن هذا الوضع. المنّظمتين مُ 

يكا التينية ومنطقة اإلقليمية صوب أمرأطلقت عليه اسم "المبادرة  تحالفاً قبل عشرين سنة الدول 
المبادرة إلى إعالن منطقتي أمريكا الالتينية  ترميمن عمل األطفال. حيث  كاريبي تخلوان

لهذا، ومن أجل إنجاز هذا من عمل األطفال.  لّواً خُ والكاريبي كأول المناطق النامية في العالم 
مع أمريكا الالتينية. األمر الذي أّدى الهدف، كان من الضروري أن ُتشارك جميع دول المنطقة 

بدوره إلى نشوء التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي وحملتهما بشأن تصديق خارطة 
الطريق المتعلّقة بتحقيق القضاء على عمل األطفال في أمريكا الالتينية والكاريبي. وبهذا الصدد 

مهام  تعيينمراقبة مناسبة عن طريق أنظمة  (SSTCسوف يضع التعاون بين بلدان الجنوب )

على تأديتها، مثل: تحقيق أعلى مستوى من الدعم السياسي لدول األعضاء وأدوار محددة تعمل ا
بشأن إجراءات المبادرة اإلقليمية؛ وتوفير المناصرة على مستوى المنتديات الوطنية ودون 

قليمّية؛ التفاعل على نحو فّعال مع الوطنية واإلقليمية والعالمية، بهدف ضمان تنفيذ المبادرة اإل
األمانة التقنّية المعنّية بتنفيذ جميع مكونات خطط وبرامج المبادرة اإلقليمية؛ إقامة الصالت مع 

إضفاء الصبغة االجتماعّية على المستويين الوطني واإلقليمي للمبادرة، ونشر المعلومات، و
وضمان االمتثال وتلقّي التغذية الراجعة بين أصحاب المصلحة؛ التنسيق  دفق، وضمان االتفاقيات

حسب تفويض شبكة نقاط االتصال؛  للسياسات واالستراتيجيات  ومتابعتها وإدارتها، وذلك
والتنسيق مع شبكة نقاط االتصال بشأن تصميم ومتابعة وتنفيذ استراتيجّية المبادرة اإلقليمية بشأن 

 المناصرة وحشد الموارد.
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( ومجتمع الدول الناطقة بالبرتغالّية: كابو SSTCالتعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي )

 فيردي وأنغوال وموزمبيق والبرازيل

 

الذي سلّط عليه الضوء  (ICCAواليافعين )في كابو فيردي، هنالك معهد كابو فيردي لألطفال 

ة بمنع عمل ، وهو المؤسسة المعنيّ ، المصدر السابق(٦١١٢جيرسون غوميز )غوميز، ج. 

كان قد سبق إنشاء هذه المؤسسة معهد كابو فيردي للقاصرين و. األطفال والقضاء عليه

(ICM الذي تأسس عام )األطفال ه رفا وضمان ، حيث أوكل إليه مسؤوليّة "تعزيز١,٤٦

بطريقة أو بأخرى، نموهم المتناسق  واليافعين وحمايتهم من أّي وضع من شأنه أن يُهدد،

والمتكامل".  وحالياً، يعكف معهد كابو فيردي لألطفال واليافعين على تغيير مقاربته وعمليات 

ك على أساس الحقوق. وعلى ذلك، شارالتدّخل عن طريق إدخال مفاهيم جديدة ومعاملة الطفل 

في ورشة عمل أقامتها الحكومة البرازيليّة وُخّصصت لتخطيط وتصميم  ٦١١١المعهد عام 

مشروع للقضاء على عمل األطفال، وذلك ضمن إطار تعزيز التعاون بين بلدان الجنوب في 

ووّحدت نفسها كدولة خبرات قد راكمت الالبرازيل  ولنا أن نتصّور أنّ مجال عمل األطفال. 

 ل منع عمل األطفال والقضاء عليه.دة في مجاتمتلك ممارسات جيّ 

بين الحكومة البرازيليّة ومنظمة العمل الدوليّة ودول تنزانيا وغانا انبثق عن الشراكة المقترحة 

ينيا بيساو وموزمبيق وسان تومي وبرينسيبي، تعاون أدى إلى تنفيذ وأنغوال وكابو فيردي وغ

عدة نشاطات مشتركة كان لها تأثير إيجابي على إجراءات السلطات الوطنية الرامية إلى 

كانت النتائج مقبولة وأثارت جدالً شديداً حول عمل . اوالقضاء عليه الحؤول دون هذه الظاهرة

شات العمل التي أجريت على المستوى الوطني ورّكزت األطفال، وذلك من خالل مختلف ور

والمنظمات غير الحكوميّة العمل والشركاء االجتماعيين إدارة اإلدارة العامة و توعيةعلى 

حول القضاء على عمل األطفال. وضمن إطار المشروع، أعّدت الدول األفريقيّة الناطقة 

ال والقضاء عليه؛ حيث وضعت قائمة بالبرتغاليّة وأقّرت خطة عمل وطنية لحظر عمل األطف

لجان وطنية ثالثيّة أو  وبصدد تشكيلباألعمال الخطرة المحظورة على األطفال واليافعين، 

بموجب السياسات  غيرها من الهيئات االستشاريّة للتعامل مع القضايا المتعلّقة بعمل األطفال

ة الحوار االجتماعي، وأتاح عالوةً على ذلك، استطاع المشروع تقويّ  والتشريعات القائمة. 

(، معززاً CPLPجماعة البلدان الناطقة بالبرتغالية )تقاسم الخبرات بين الدول األعضاء في 

بذلك التعاون بين بلدان الجنوب في هذه البلدان، وتحديداً بين الدول األفريقيّة الناطقة 

 ١٠٤يق االتفاقيتين رقم إقناع الدول بتصدبالبرتغاليّة. كان من شأن المشروع أن ساعد على 

 شجعت االجتماعات اإلقليمية دولة كابو فيردي على استكمال. على سبيل المثال، ١٤٦ورقم 

، علماً بأّن كابو فيردي كانت الدولة الوحيدة من دول ١٠٤االتفاقية رقم تصديق إجراءات 

التي قدمتها ستعراضات اال( التي أشارت إليها CPLPجماعة البلدان الناطقة بالبرتغالية )

. ولكنها في نهاية المطاف، ١٠٤منظمة العمل الدوليّة على أنها لم تُصّدق على االتفاقية 

 . ٦١١١ عام شباطشهر في صادقت عليها 
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وبمعنى أوسع، كان هذا المقترح في كابو فيردي يهدف إلى تعزيز توحيد السياسة الوطنيّة في 

ما يتعلّق بمكافحة عمل األطفال عن طريق تقديم االستشارات بشأن مراجعة وتحديث خطة 

س الوزراء. فضالً عن ضمان وجود آليّة العمل الوطنية بغرض اعتمادها من قبل مجل

معلومات وتوعية لمختلف الفئات المستهدفة على المستوى الوطني في مجال عمل األطفال 

القدرات المؤسسيّة وأسوأ أشكاله. كانت الغاية األساسيّة من المبادرة أن يُصار إلى تعزيز 

ل الوطنيّة من قبل المجلس والمحليّة، إضافة إلى توحيد العملية من أجل اعتماد خطة العم

 الوزاري كسياسة عاّمة لحظر ظاهرة عمل األطفال في البالد والقضاء عليها. 

آخر عن التعاون بين بلدان الجنوب والحوار ( مثاالً مشرقاً ٦١١٢يُقّدم سيلفا، ك. )سيلفا، 

(: CPLPجماعة البلدان الناطقة بالبرتغالية )عمل األطفال في دول  أنبشاالجتماعي الجيّد 

( كنتيجة SCREAMجاء تدريب دعم حقوق األطفال من خالل التعليم والفنون واإلعالم )

للمشروع، حيث عمل خبراء منظمة العمل الدوليّة في أنغوال مع الحكومة وشركائها 

على منهجيّة دعم من لواندا معلماً  ٠١حوالي  تدريباشتمل المشروع على لقد االجتماعيين. 

(، بما فيهم معلمين أنغوليين SCREAMخالل التعليم والفنون واإلعالم )حقوق األطفال من 

موزمبيقيين. كان من شأن هذا النشاط أن وطّد العالقات لتدريب ُمعلّمين سافرا إلى موزمبيق 

ذلك الحين بمناقشة استراتيجيات مشتركة  ذبين معلمي أنغوال وموزمبيق، حيث بدئوا من

 لمكافحة عمل األطفال. 
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: خلق فرص العمل والتغّير المناخي والعمليات ٣الوحدة 

 االنتقالية العادلة

 مقّدمة

للتنمية المستدامة والتغير  ٦١٠١ال يمكن للحكومات بمفردها أن تحقق التزامات الخطة لعام 

فينبغي أن يؤدي الشركاء االجتماعيين، وتحديداً منظمات أصحاب العمل ومنظمات المناخي. 

العمال، دوراً محورياً في توليد ونشر الحلول التي نحتاج إليها على المستوى العالمي. إّن 

منظمة العمل الدولية مع هيئاتها المكّونة الثالثيّة تحتل موضعاً يُتيح لها تعزيز مثل هذا التفاعل 

تلف األطراف الفاعلة أكان ذلك داخل الدول ذاتها أم بين بعضها البعض. في تشرين مع مخ

النتقال العادل صوب اقتصادات ارة المنظمة المبادئ التوجيهيّة ل، أقر مجلس إد٦١١١الثاني 

تسعة مجاالت تتعلّق ومجتمعات مستدامة بيئياً للجميع. وتغطي هذه المبادئ التوجيهية 

إطاراً توجيهياً شامالً للحكومات والعّمال وأصحاب العمل لكي يعملوا سوياً  بالسياسات، وتُقّدم

أبعاد التنمية المستدامة ين دولة وأخرى إلضفاء مغزى عملي على بداخل الدولة الواحدة أو 

الثالثة، وذلك عن طريق تشجيع النمو االقتصادي المستدام بيئياً، وخلق فرص العمل والشمول 

  الركب. رك أي أحد خلفعدم ت –االجتماعي 

بما فيها البرازيل والصين وتركيا وكوريا  ،الدول "الناشئة"ب رد لما يُدعىطّ إّن الدور المُ 

في ميادين التجارة والمالية واالستثمار والحوكمة  ،بية والهند وجنوب أفريقيا وغيرهاالجنو

الفاصلة في مجال التعاون  يّةاإلخالل بالقواعد والخطوط التاريخاالقتصاديّة العالميّة، أدى إلى 

نقل اقترن التعاون اإلنمائي بعملية أحادية االتجاه والبُعد لالدولي. فعلى مدى سنوات طويلة، 

ومعارف وخبرات وتقنيات بلدان الشمال )الغرب( إلى بلدان الجنوب )الدول النامية موارد 

الشمال والجنوب هو الشكل حتى لو كان التعاون بين "فريقية(. األدول ال منالتي غالبيتها 

الحجم، إاّل أن التعاون بين بلدان الجنوب قد ازداد أم من ناحية القيمة السائد من التعاون، سواًء 

بشكٍل كبير خالل السنوات األخيرة وانتقل من كونه ظاهرة هامشيّة نسبياً في أواخر السبعينيات 

إلى حقيقة اقتصادية عالمية اكتسبت مكانتها على المستوى الدولي في تطوير آليات التمويل" 

تُعتبر (. ١، صفحة ٦١١٠(، OIFدولية للفرانكفونيّة )المنظمة ال –)مركز التجارة الدوليّة 

تقارير األمين العام لألمم المتحدة األخيرة حول التعاون بين بلدان الجنوب، دليالً على أّن أهمية 

التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي آخذة بالتزايد. وقد انعكس ذلك في حقيقة مفادها أّن 

ل قوة مالية منفردة فحسب، بل إّن أثره الجماعي على االقتصاد الجنوب لم يتجّمع على شك

حالياً، تحتفظ االقتصادات الناميّة باحتياطي يتجاوز   قد تصاعد تصاعداً ُمطّرداً.أيضاً العالمي 

من التجارة العالميّة، حيث يُشّكل التدفق بين بلدان الجنوب  ٪٠٢مليار دوالر، أي ما يُعادل  ١

اإلجمالي. ومن الجدير بالذكر أّن ذلك سوف يكون أحد محركات النمو  نصف هذا االحتياطي

وفرصة  ُمطالبةإّن هذه االتجاهات هي دليل على وجود الرئيسيّة خالل السنوات المقبلة. 

صوب تحقيق لتحويل التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي إلى محرك نمو ضخم 

المائدة المستديرة الرفيع المستوى بشأن التعاون بين وفي اجتماع أهداف التنمية المستدامة. 

( الذي UNSDبلدان الجنوب الُمنعقد خالل مؤتمر قمة األمم المتحدة العتماد خطة التنمية )

أّن  ،كان من الطبيعي أن يقول األمين العام لألمم المتحدة، بان كي مون ،٦١١٦جرى في 
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، وفي تحقيق ٦١٠١ئيسياً في تنفيذ الخطة لعام "التعاون بين بلدان الجنوب سوف يؤّدي دوراً ر

 أهداف التنمية المستدامة".

 

باريس في كانون األول من عام  اعتماد اتفاقإّن ، المصدر السابق(، ف٦١١٢وفقاً لكيمانزي )

تمكين العمل العالمي نقطة تحّول تاريخيّة في الدبلوماسية المتعددة األطراف بهدف هو ، ٦١١١

. كما أّن التشغيل والتنمية البيئيّة واالجتماعيّة من أبعاد التنمية المستدامة خبشأن تغيّر المنا

حيث تنص االتفاقيّة على أّن إجراءات األطراف الراميّة إلى . وذات الصلة الوثيقةالضروريّة 

حترم وتُعزز وتراعي االلتزامات الخاصة بكل دولة تجاه حقوق ينبغي أن ت   معالجة تغيّر المناخ

ن، بما في ذلك المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.  ويتعيّن على اإلجراءات المتعلّقة اإلنسا

ضرورة توفير االنتقال العادل للقوى العاملة وتعزيز بالتغيّر المناخي أن تأخذ باالعتبار أيضاً 

ة ويجعلها الوظائف الالئقة. من شأن مثل هذا النهج المتكامل أن يدير الدفّة نحو االستدامة البيئيّ 

االجتماعي،  واإلدماجوسيلة مهّمة للتنمية، وذلك عن طريق خلق فرص عمل أكثر وأفضل، 

تؤدي على  المتواصلة مكافحة تغيّر المناخجهود  أنّ  والموثّق من الُمثبتوخفض الفقر. 

على أساس النوع  ةالقائم الهشاشةأنماط تسليط الضوء على ما يوجد من  األرجح إلى

(. ويضم ذلك الفجوات المتفاقمة بين الجنسين التي قد تؤثّر على ٦١١٢، UNDPاالجتماعي )

بسبب قلة النفاذ إلى وسائل إنتاجيّة والسيطرة عليها،  ة المرأة على التكيّف مع التغيّرقدر

 التمثيل المتساوي في صنع القراركاألرض والقروض، والُمدخالت الزراعيّة، والتكنولوجيا، و

في دول عديدة، تؤّدى حاالت الجفاف والفيضان وإزالة الغابات إلى  .(٦١١٤)أغويالر، 

تاركاً لهّن وقتاً أقل الفتيات والنساء، عاتق على الُملقى ازدياد عبء العمل غير المتساوي 

(. إّن ٦١١٠للحصول على التعليم واالنخراط في أعمال مدفوعة األجر )منظمة العمل الدولية، 

قد يسفر عن فرص ربحيّة، وفي الحقيقة، قد جة التغيّر المناخي سياسات مناسبة لمعال وجود

تكون هذه الفرص أعظم في الدول النامية واالقتصادات الناشئة. ولهذا السبب تُعتبر عمليات 

ثي مهّمة في هذا الميدان. إّن تغيّر التبادل ضمن إطار التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثال

غير أّن . خاّصة بسياقها تكون الحلول الموضوعة لمعالجتها غالباً ما، وعالميّة المناخ مشكلة

االقتصادات الناشئة والدول الناميّة والدول الجزريّة، تتقاسم ظروفاً  تحديداً و من الدول، اً عدد

التي يعاني  تواجه نفس النوع من تحديات التغيّر المناخيمتشابهة، بل واقتصاديّة -اجتماعيّة

لقد تم تجربة العديد من واالقتصادات الريفيّة.  عة والسياحة والصناعةمنها قطاع الزرا

االستجابات التقنيّة والمتعلقة بالسياسات في أنحاء مختلفة من العالم، وذلك من أجل تعزيز قدرة 

ة منها، تم الدروس المستخلص واستناداً إلى. األنظمة االقتصاديّة واالجتماعيّة على الصمود

تحديد الممارسات الناجحة وتقييم تلك االستجابات المرشحة لالستنساخ والتكرار في دول 

بمقدور التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي أن يقطع شوطاً طويالً من أجل أخرى. 

ناخي تمكين الدول من التعلّم من مثل هذه الخبرات وزيادة زخم عملنا بغية معالجة التغيّر الم

. وقد يشتمل هذا التعاون كذلك على تقاسم الممارسات الجيدة ٦١٠١وتحقيق الخطة لعام 

بناء القدرات، إذ ينص اتفاق باريس  ؛ومن األمثلة على ذلكالمتعلقة بإدماج النوع االجتماعي. 

ريّة عمليّة فّعالة وتكراقُطري التوّجه و( أّن بناء القدرات ينبغي أن يكون ٦) ١١في المادة رقم 

قائمة على المشاركة وشاملة لعّدة قطاعات ومراعية لمنظور النوع االجتماعي. كما يُنادي 

فعلى سبيل المثال، ينص االتفاق في االتفاق بالتوازن بين الجنسين في عمليّة صنع القرارات، 

خذ أن تأ بشأن "تيسير التنفيذ واالمتثال"، أنه يتعيّن على لجان صنع القرار ١١٠الفقرة رقم 

حرصت  بالحسبان، من بين عوامل أخرى، الهدف المتمثّل بتحقيق التوازن بين الجنسين.

المشاركة بشكٍل نشط في المعرض العالمي للتنمية القائمة على منظمة العمل الدولية على 

، GSSDالتعاون فيما بين بلدان الجنوب، الذي استضاف النظام العالمي للتنمية المستدامة )



 أكاديمّية التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي: استعراض عام بشأن العمل الالئق

22 

استعرض المعرض العالمي العمل ، ٦١١٠ عام منظمة العمل الدولية. وفي ( في مقر٦١١١

ي أنجزته البرازيل مع دول أخرى في األمريكيّتين بشأن "المنحة الخضراء" المسماة الذ

 –"الحقيبة الخضراء"، وذلك تحت إطار التعاون بين بلدان الجنوب: برنامج حفظ الدعم 

، كأحد أجزاء استراتيجيات ٦١١١ألول عام تشرين ا ١٠تأّسست المنحة الخضراء في 

. حيث باتت هذه المبادرة تعود بالنفع على الحكومة، أال وهو خطة "برازيل خاليّة من الفقر"

وأحفاد المارون، أطراف فاعلة مهّمة في مجال حفظ البيئة في البالد، مثل الشعوب األصلية، 

أّما أهداف  لريفيّة، والمزارعين األسريين.المستوطنات اوالمجتمعات االستخراجيّة التقليديّة، و

مستدام(؛ تعزيز المواطنة  الماألنظمة البيئيّة )صيانة واستع المنحة فهي كالتالي: تشجيع حفظ

تمارس نشاطات ووتحسين الظروف المعيشيّة؛ ورفع دخل الفئات التي تعيش في فقر مدقع 

شاركة المستفيدين في نشاطات التدريب تشجيع موحفظ الموارد الطبيعيّة في المناطق الريفيّة؛ 

البيئي واالجتماعي والتقني والمهني. لقد اتخذت البرازيل زمام المبادرة بأن تتعاون مع دول 

أخرى في جنوب الكرة األرضيّة في مجالي التنمية المستدامة والعمل الالئق 

(en/index.htm--south/lang-http://www.ilo.org/pardev/south) لقد تعلّمنا . 

بأّن تجارب التعاون بين بلدان الجنوب في مجال تقاسم المعارف عن طريق مقاربات تستند إلى 

إنشاء شبكات للمزاولين والباحثين ومؤسسات التدريب على الصعيدين العالمي واإلقليمي، 

تُشّكل طريقة قويّة لمأسسة التعلّم وتقاسم الخبرات بين الدول. على سبيل المثال، شبكة يمكن أن 

هي عبارة عن شبكة تعاونيّة  (GAINالمؤسسات المعنيّة بتقييم الوظائف الخضراء )

( GAINدولة. تعمل شبكة ) ٦١للمؤسسات الوطنية المعنيّة بالبحوث والسياسات في أكثر من 

تعاونية وتبادل الخبرات تحت إطار التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون على تعزيز البحوث ال

من أجل بناء قدرات المؤسسات الوطنية في الدول النامية بهدف رفد السياسات  الثالثي

 واالستثمارات بالمعلومات المتعلقة بالنمو األخضر والوظائف الخضراء. 

 

غيّر المناخ أم للعمل سواء كان ذلك بالنسبة لت المهمة جداً ت تدخالالبرامج ونماذج عدد من ثمة 

افة فرص العمل، وتطوير المهارات الالزمة برامج االستثمار القائمة على كث الالئق مثل

لوظائف الخضراء وريادة األعمال الخضراء، والحماية االجتماعيّة استجابةً للكوارث الناجمة ل

هذه البرامج قد  في أسواق العمل. لقد ثبت أنّ عن المناخ، وتعزيز الحاالت االنتقاليّة العادلة 

إّن االنتقال إلى االستدامة البيئيّة . اوتنميه خبرات قيّمة وتعليم يمكن للدول أن تتقاسمهاوفّرت 

اإلدماج  تعظيمإمكانيّة  الصحيحة، وظروف السياساتالصحيح االستثمار  يوفر، عبر

ي فهو يُسهم في تحقيق المساواة بين لنساء، وبالتالافرص  تحسيناالجتماعي بما في ذلك 

، أمام األشخاص الذين عانوا عملفرص  يصاحبها منوما خدمات جديدة  وقد تفتح الجنسين. 

على بدء حدوث ذلك هما،  مؤشران هناكفي سوق العمل.  فيما سبق من االستبعاد والكراهية

الوصول إلى طاقة أنظف والدفع مقابل الحصول على خدمات بيئيّة )المصدر السابق، صفحة 

(. وبغرض االستفادة من هذا الكم من المعارف، سوف تُطلق منظمة العمل الدولية في شهر ٠٦

ي بحيث تشتمل ، أكاديميّة جديدة بشأن التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالث٦١١٢تموز 

على وحدات تدريبية حول الروابط ما بين التغير المناخي والتعاون بين بلدان الجنوب وحاالت 

 إنّ االنتقال العادل. كما سيتم استعراض خبرات في مجال االقتصاد االجتماعي والتضامني. 

نوب التقارب بين االقتصاد االجتماعي والتضامني كمجال موضوعي والتعاون بين بلدان الج

بالنسبة لمنظمة العمل الدوليّة. فرصةً استراتيجيّة يُعتبران والتعاون الثالثي كوسيلة تعاون، 

هذه األكاديميّة فرصةً لتوضيح استجابة األمم المتحدة الجماعية لشروط أهداف التنمية تُمثّل 

ا على إلظهار قدرتهكذلك المستدامة ذات الصلة وأحكام اتفاق باريس بشأن تغيّر المناخ، و

  تيسير التعاون بين بلدان الجنوب وتبادل الخبرات في هذه الميادين. 

http://www.ilo.org/pardev/south-south/lang--en/index.htm)
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( SDGs( وأهداف التنمية المستدامة )SSTCالتعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي )

 وتغّير المناخ

، اعتمد قادة العالم أهداف التنمية المستدامة التي حلّت محل ٦١١١خالل قمة األمم المتحدة عام 

بذل األهداف اإلنمائية لأللفيّة، حيث وسمت االنطالقة المشتركة الثانية للمجتمع الدولي بشأن 

 تحقيق بعض األهداف اإلنمائية المستدامة المشتركة.   الجهود الرامية إلى

 بصفتهاات ذلك أن أصبح المجتمع الدولي ُمطالباً بالنظر إلى التنمية نظرة تقّدميّة كان من تبع

مجتمع التعاون اإلنمائي لقد أصبح قضية تعاون أكثر من كونها نهج مساعدات إنمائية تقليديّة. 

الدولي الذي كان فيما سبق يقوم على أساس المساعدات اإلنمائية التي تمولّها الحكومات في 

 ١٢، ُمطالباً بتركيز موارده وخبراته وقدراته نحو تحقيق الطموحات المذكورة في األساس

، وذلك عن طريق الشراكات المتعددة القطاعات. حيث تعمل ٦١٠١هدفاً لخطة التنمية لعام 

ألقاليمي واإلقليمي ودون اإلقليمي هذه الشراكات على جمع األطراف الفاعلة على المستوى ا

هدفاً مشتركاً يتمثّل بحل  عينيهاوحكومية وخاّصة، واضعة نُصب  من قطاعات أكاديمية

 مشكالت مشتركة تواجه البشريّة في يومنا الحاضر. 

 

تُعتبر تقارير األمين العام لألمم المتحدة األخيرة حول التعاون بين بلدان الجنوب، دليالً على أّن 

التزايد. وقد انعكس ذلك في حقيقة أهمية التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي آخذة ب

مفادها أّن الجنوب لم يتجّمع على شكل قوة مالية منفردة فحسب، بل إّن أثره الجماعي على 

حالياً، تحتفظ االقتصادات الناميّة باحتياطي  كذلك تصاعداً ُمطّرداً.قد تصاعد االقتصاد العالمي 

العالميّة، حيث يُشّكل التدفق بين بلدان  من التجارة ٪٠٢مليار دوالر، أي ما يُعادل  ١يتجاوز 

الجنوب نصف هذا االحتياطي اإلجمالي. ومن الجدير بالذكر أّن ذلك سوف يكون أحد 

محركات النمو الرئيسيّة خالل السنوات المقبلة. إّن هذه االتجاهات هي دليل على وجود ُمطالبة 

إلى محرك نمو ضخم صوب  وفرصة لتحويل التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي

تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وفي اجتماع المائدة المستديرة الرفيع المستوى بشأن التعاون 

( UNSDبين بلدان الجنوب الُمنعقد خالل مؤتمر قمة األمم المتحدة العتماد خطة التنمية )

أّن  ،حدة، بان كي مونكان من الطبيعي أن يقول األمين العام لألمم المت ،٦١١٦الذي جرى في 

، وفي ٦١٠١" التعاون بين بلدان الجنوب سوف يؤّدي دوراً رئيسياً في تنفيذ الخطة لعام 

  تحقيق أهداف التنمية المستدامة".

 

تقف األمم المتحدة وغيرها من شركاء التعاون اإلنمائي أمام فرصة رائعة والتزام يتمثاّلن في 

عن طريق االستفادة وذلك ألرضية الشمالي والجنوبي، خدمة شعوب العالم على شقّي الكرة ا

من الميّزات الفريدة التي يتمتّع بها إطار التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي. ينخرط 

جنوب الكرة األرضية حالياً بتطوير األفكار وتقاسم المعارف والممارسات الجيّدة ووضع 

كما نشطت بنوك التنمية السريع لبلدان الجنوب. أدوات وآليات مالية تقود عملية التحّول 

الفورة التي تشهدها اقتصادات  إنّ اإلقليمية لدى دول الجنوب في دفع التغيرات المنظورة. 

جعلتهم يجتمعون مع روسيا قبل عدة سنوات من أجل البرازيل والصين والهند وجنوب أفريقيا 

عاً على التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون إنشاء بنك التنمية الجديد، حيث يُعتبر مثاالً رائ

الثالثي وأصبح ذو تأثير رئيسي في الميدانين الجيوسياسي واالقتصادي، ومكوناً أساسياً لفجر 

عالقة أكثر تساوياً بين مناطق  جديد من عمليات وضع األولويات والمشاركة العالمية نحو

 عتبر معظمها مانحاً تقليدياً. ومناطق أخرى يُ ستقب الً تقليدياً مُ  معظمهاعتبر يُ 
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ُمكّون االستدامة الُمدمج في نهج  ،يضم التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي بطبيعته

عن طريق االستخدام المكثّف ألساليب إعداد البرامج المستخدم في تصميم المشاريع وتنفيذها 

وفي مواقع ذات بيئات وسياقات  ُمجّربة وُمختبرة تم تطبيقها في مشاريع مماثلة/ذات صلة،

 ةالتكنولوجيّ  اإلنجازاتمماثلة/قريبة التشابه. إّن دول الجنوب جاّدة ومساهمة خبيرة في 

تتوافق مع ظروفها، إضافة إلى اإلنجازات التي يمكن استهالكها في  ة التيالمناسب ةوالمعرفيّ 

 أي مكان آخر في العالم. 

 

لتكنولوجي واالستقرار السياسي المتنامي، الممزوجة بطموح الثراء والتقّدم امن توليفة ال هذه

، تُعّد هبةً ونعمةً بالنسبة للتنمية أن تُصبح دول الجنوب عموماً ذات دخل متوسط أو أفضل

المساعدة تحدة والمنظمات األخرى المنخرطة في المستدامة. وهنالك فرصة تلوح أمام االمم الم

تجاه تحقيق أن تستفيد من النوايا الحسنة لدى الحكومات  ، وهي(ODAاإلنمائيّة الرسميّة )

ها الحكومات همت، استجمعت ٦١٠١أهداف التنمية المستدامة. ففي أعقاب اعتماد الخطة لعام 

معالجتها. فورياً، وصاغت اتفاقات ُملزمة في سبيل  بشأن القضايا التي تحتاج عمالً عالمياً 

نقية أنذكر من بين هذه االتفاقات، اتفا داي، ومسار ساموا، واتفاق باريس ديس أبابا، وإطار س 

وطنية مع هذه ، تعمل الدول على مجانسة برامج بشأن تغيّر المناخ. وعلى المستوى الوطني

األهداف. سوف يُشّكل التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي نهجاً شائعاً وعملياً إلثراء 

 . ٦١٠١لمنظومة المبادرات التي تُعالج خطة التنمية لعام  الجهود الفرديّة وتحفيز أثر ُمضاع ف
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 التعاون بين بلدان الجنوب في توغو: 

 ، المصدر السابق(٦١٠٢كتبها أجبينوزان، ك. )دراسة حالة 

 توغو والصين

ُمثمر في تحظى توغو والصين بتعاون ، ٦١٠٧أيلول عام  ٠٩منذ إقامة عالقات دبلوماسية بين البلدين في 

إلى  بين الصين وتوغوالثقافّية. يستند التعاون -التقنّية والمالّية واالجتماعّيةالمجاالت السياسّية واالقتصادّية و

مجموعة من القيم والُمثل كتلك المتعلّقة بالسالم والتضامن وتعزيز التعاون بين بلدان الجنوب، ويرتكز على 

الذي حوفظ عليه وُعّزز و، همايذها شهادًة على تعزيز التعاون الثنائي بينعدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم ُيعتبر تنف

، حيث ٦١١٢أفريقّية عام -قّمة صينّية لُعقدت أو رفيعو المستوى. شركاءمن خالل زيارات رسمّية أجراها 

، فور غناسينغبي إزوزميمناحضرها رؤساء الدول األفريقّية بما فيهم رئيس جمهورية توغو ومعالي السيد 

في لتعاون سياسة الصين بشأن ا، الذي وضع المبادئ التوجيهّية ل٦١١٢كانون الثاني  ٠٦فضالً عن إعالن 

عدم التدّخل في الشؤون الداخلّية للدولة، والعون الموّحد، وعدم وجود دعم للموازنة، وعدم وجود  أفريقيا مثل

لنت عنها حكومة الصين نتيجة لمعرض شنغهاي التي أع دة. جاء تطبيق التدابير الثمانمتطلبات للحوكمة الجيّ 

ي لهذا التعاون بين توغو . وإذا استعملنا، من قبيل المثال، الجانب االقتصادي والمال٦١٠١الُمقام عام  العالمي

في توغو كل عام الصين تربط ، ينبغي عندئذ التنويه إلى أن والصين تحت إطار التعاون بين بلدان الجنوب

دون ب( على شكل منحة وقرض FCFAفرنك من فرنكات الجماعة المالية األفريقية ) مليار ٧ميزانية قدرها 

فائدة. وعن طريق هذا التعاون، توّفر الصين دعماً تقنياّ من أجل تنفيذ مشروعات محّددة ومشاريع متناهية 

ن اإلنمائي ويمكن التعاومجال التعاون بين الصين وتوغو هو اتجاه ناشئ في  الصغر. وعليه، فنحن نؤمن بأنّ 

 أن يؤتي أُكله في مجاالت التنمية االجتماعّية أيضاً. 

 

 توغو والبرازيل

نتيجة عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم تم توقيعها بين البلدين.  ٠٩٧٦عام  بدأ التعاون بين توغو والبرازيل

لنشاط واالبتكار ا، المصدر السابق(، أنه من الضروري بث روح ٦١٠٢وحسب رأي كومالفي أجبينوزان )

 صر العالقات بين توغو والبرازيل. من أجل تقوية أوا في عملية التعاون عبر ضم شراكة المركزية، وذلك

إنشاء شراكة بين المركز فإّن توغو قد تحث البرازيل على أّما بالنسبة للتعليم التقني والتدريب المهني، 

ضف إلى ذلك، أّن ومؤسسات التدريب التقني. أالفدرالي للتعليم التقني والخدمة الوطنية للتلمذة الصناعّية 

لشؤون المرأة وحماية ضحايا البرازيلية حكومة توغو بوسعها إقامة تعاون مشترك مع األمانة العامة 

من الخبرات البرازيلية في هذا المجال. كما ينبغي تكثيف  طفال، بهدف االستفادةاألاالستغالل الجنسي من 

البرازيلي واحتفاالت التقاليد  مهرجان حزب "اولي"نشاطات التبادل الثقافي بينهما عن طريق الدمج بين 

 البرازيلية.-األفريقية
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 تغّير المناخ والتعاون بين بلدان الجنوب في منطقة الكاريبي: منظور جزر صغيرة

 

التي القضايا العالمية قد أصبح من أكثر  أّن تغيّر المناخ، المصدر السابق(، ٦١١٢ذكر ديفو )

حيث يُعتبر هذا التحدي العالمي أولويّة رئيسيّة . في المنتديات الدوليّة تحظى بنقاش واسع

 والبلدان الساحلية( SIDsالنسبة لمعظم الدول، وال سيما الدول الجزرية الصغيرة النامية )ب

. لقد شهدت العقود القليلة الماضية فورة في عقد االجتماعات وتشكيل (LLCCالمنخفضة )

إلى نتيجة  أجمعالعالم  خلصقد لالُملّح.  التقارير بغية معالجة هذا التحدي المنظمات وكتابة

عمل مفادها أّن التغيّر المناخي مشكلة سريعة التفاقم ال ينبغي تجاهلها، ويجب وضع خطة 

للمساعدة على التخفيف من آثارها. كما أدركت الدول أنه بمعالجة مشكلة تغيّر المناخ، مشتركة 

 ك حاجة ماّسة إليجاد تعاون مشترك،عن اآلخرين"، وأن هنا بنفسه ينعزللشخص أن  ليس"

على شاكلة التعاون بين بلدان الجنوب، بين الدول والمنظمات الراغبة والقادرة على توفير 

فرص جديدة ماثلة أمام  ثمةوحالياً، ت الالزمة للتصدي لمشكلة تغيّر المناخ. الدعم والمساعدا

في جميع المناطق الجغرافيّة، وأن تتعاون على نحو النقابات بأن تقوم بالتشبيك على نحو فّعال 

ظهرت فّعال في سبيل التغلّب على التصلّب المقطعي واالنصراف العنيد إلى المصالح الذاتيّة. 

إعادة التشكيل، وذلك في الدوليّة أو نقابات ات األخيرة شبكات جديدة تؤمن بخالل السنو

((، وفي أمريكا SIGTURالجنوب )المبادرة الجنوبيّة بشأن العولمة وحقوق النقابات )

الالتينيّة )الفضل لإلصالحات التي تمت في منظمة البلدان األمريكية اإلقليمية للعمال 

(ORIT ،) كما طّورت نقابات العمال في جنوب أفريقيا استراتيجيّات دوليّة جديدة. لقد

عارضت نقابات العمال بقّوة انتهاكات معايير العمل لدى الدول الموقّعة على اتفاق أمريكا 

بتنظيم صفوفها من أجل دعم وتشجيع أخرى  نقاباتالشماليّة للتجارة الحّرة، بينما قامت 

. (٦١١١، األخالقيّة، كما حدث في قطاع صناعة األلبسة )وترمان وويلزالمبادرات التجاريّة 

وظهر كذلك بعض الحركات العمالية للدفاع عن البيئة من منطلق المشاغل المتعلّقة بالسالمة 

والصحة المهنيتين، وقضايا العدالة البيئيّة، والتسليم بأّن النمو االقتصادي الرأسمالي غير الُمقيّد 

 لكوكب الذي نعيش عليه. سيئ للبشر وا

تتميّز التي  ةالُجزر الصغير دولتتكّون منطقة البحر الكاريبي من مجموعة متنوعة من 

وتحديداً تلك التي تنجم جراء ارتفاع مستوى سطح البحر.  ،وتبعاتهالتأثر بتغيّر المناخ  بسرعة

دفيئة، إاّل أّن الكهرباء ورغم أّن هذه الدول ليست دوالً صناعيّة مثل الصين وال تُنتج غازات ال

التي تنتجها شركات الطاقة تستهلك وقوداً أحفورياً مّما يُسهم في االحترار العالمي وتغيّر 

المناخ. لذلك، ينبغي للجزر أن تراقب وتفهم التغير المناخي بعناية، وأن تستفيد من فرص تعلّم 

لتخطيط الكاريبي للتكيّف مع تغيّر تقرير مشروع اُسبل مكافحته والتقليل من آثاره الهّدامة. في 

تحليل اإلقليمي لمواطن الهشاشة وُمكّون تكيّف ال، حول ٦١١٦المناخ العالمي، الصادر عام 

، استعرضت عشر دول كاريبية مخاوفها المتعلّقة بالتغير االتصاالت الوطنية الكاريبية

ها، وازدياد حاالت الجفاف، ، ازدياد عدد العواصف االستوائيّة وحدَّتمن بينهاالمناخي. نذكر 

واألثر السلبي على الموارد المائيّة والزراعة والصحة واألنظمة البيئيّة الساحليّة والبريّة، 

وغير ذلك. إحدى المخاوف األساسيّة المشتركة بين غالبية دول الكاريبي، هي أثر تغيّر المناخ 

ة بالنسبة للعديد من دول الكاريبي . حيث تُعتبر السياحعلى قطاع السياحة يقع قدأو  الذي وقع

القطاع األهم، وإذا استمر انتشار هذه التأثيرات في هذه الدول الجزرية، فإن اقتصاداتها سوف 

 تُعاني. 
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تحقيق االستقرار االقتصادي، اعتماداً كبيراً على قطاع السياحة في سبيل تعتمد جزر الباهاما 

الباهاما وتأثيراته. وبخالف معظم الجزر الكاريبية، ولكنها سريعة التأثر أيضاً بتغيّر المناخ 

جزيرة وجزر شعابية منخفضة، جميعها مستوية جداً. ثمة  ٢١١هي دولة أرخبيليّة تتكّون من 

من جزر الباهاما دون الثالثة أمتار أو الخمسة أقدام. وتقع أعلى نقطة في الباهاما على  ٪٤١

غ ارتفاع جبل ألفيرنيا )المعروف أيضاً بتلة كومو( ، حيث يبلجزيرة مركزيّة تُدعى جزيرة القط

متراً(. ولذلك، يُعتبر ارتفاع مستوى البحر من المخاوف االساسيّة بالنسبة لهذه  ٢٠أقدام ) ٦١٢

خالل موسم األعاصير، تتعّرض جزيرة  الجزر نظراً النخفاض أراضيها. وكل عام تقريباً 

جراء  اتاستوائية وأعاصير شديدة، مسببةً بذلك فيضانواحدة على األقل أو أكثر إلى عواصف 

، سّجلت الباهاما ما ٦١١١األمطار الغزيرة والمّد المائي العالي. ففي تشرين األول من عام 

السيد  ،يُعتبر اإلعصار األكثر دماراً في تاريخ األّمة، حسب ما أورده رئيس وزراء الباهاما

لواردة في تقرير األمم المتحدة الذي صدر بدعم من وحسب التقديرات االفاضل بيري كريستي. 

(، أّن اإلعصار قد سبّب أضراراً لعدة جزر في جنوب IDBمصرف التنمية للبلدان األمريكية )

 ووسط الباهاما تزيد قيمتها عن مائة مليون دوالر أمريكي.
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تمكين المرأة والتعاون بين بلدان الجنوب: منظور آسيوي )غوش، 

٢١١٢) 

أمسى العالم بأسره متقبالً لحقيقة مفادها أّنه ال يمكن تحقيق االزدهار االقتصادي السلمي أو استدامته ما لم يتم 

تمكين المرأة بشكٍل كاٍف في جميع أنحاء العالم. وبناًء على ذلك، قامت األمم المتحدة، بصفتها أعلى وكالة 

والمسائل ذات الصلة، أهمّية  ٥ُيمّثل الهدف رقم متعددة األطراف، بوضع عدد من األهداف بهذه الخصوص. 

إّن البحث الذي أرسله غوش، س. في شهر في مسألة استدامة الحضارة البشرّية في العالم أجمع. تمكين المرأة 

لدراسة الصلة بين تمكين ، قد ُصّمم ، إلى أكاديمّية التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي٦١٠٢تموز 

التسليم بضرورة يل األنشطة المتعلّقة بالمناخ. وبشكل أكثر تفصيالً، تهدف دراسته إلى مراجعة المرأة وتمو

مشاركة المرأة في تنفيذ البرامج المتعلّقة بتغّير المناخ، وذلك على أساس المستندات المنشورة بشأن السياسات 

 الخاّصة بمشروعات تمويل األنشطة المتعلّقة بالمناخ. 

دعم برنامج التخفيف من آثار التغّير المناخي في الدول النامّية، تم تطوير أنظمة تمويل تحت قيادة بهدف و

تدور النقاشات حالياً على قضايا مثل ، أمر مسلّم بهالدول المتقّدمة. ورغم أّن الحاجة لمثل هذه الصناديق 

(. عادة ما ُينظر ٦١٠٣يق )بيرد وآخرون، ( وفعالّية استخدام مثل هذه الصناد٦١٠٤العدالة المناخّية )باريت، 

إلى قضية االحترار العالمي من زاوية األخالق والسياسة. تبعاً لذلك، برزت العدالة البيئّية والعدالة االجتماعّية 

 كمسألتين مهمتين تتطلبان االهتمام الواجب، بينما يتم تطوير برنامج للتخفيف والتكّيف للدول النامّية. 

المناخ تحدياً إنمائياً مستجداً للعالم أجمع، ولكّن بعض الدول أسرع تأثراً بتبعاته من األخرى.  ُيشّكل تغّير

وسوف وخالل السنوات المقبلة، سوف يكون التعاون بين بلدان الجنوب حاسماً في مكافحة التغير المناخي، 

ات التي حققها لغاية اآلن. إّن يزداد عدد الدول التي تستبق التعاون مع جنوب الكرة األرضية نظراً للنجاح

منطقة الكاريبي، رغم كل مواطن الضعف لديها، سوف تتطلّع إلى التعاون بين بلدان الجنوب لكي تؤدي دوراً 

أساسياً في ما يتعلّق بتغير المناخ. ومن المأمول أن تواصل الدول المتقّدمة دعمها للدول النامّية، وأن يظل 

ويسعى بنشاط لتحقيق استراتيجيات شاملة للتخفيف من أثر قضية ركزاً وّحداً ومُ التعاون بين بلدان الجنوب مُ 

 التغير المناخي. 

 

بلدان الجنوب والتعاون  تحت إطار التعاون بينبشأن التنمية المستدامة التعاون  حولتصورات 

 الثالثي في البيرو 

خالل العقدين الماضيين، شاركت البيرو مشاركة نشطة في تعزيز التعاون بين بلدان الجنوب، 

وبشكل أساسي في منطقة أمريكا الالتينيّة. كما عملت على إدماج هذه اإلجراءات بين الشركاء 

م وأطر إقليميّة ودون إقليميّة )يتثنائيّة )بين دولتين(،  خططإطار تحت اآلسيويين واألفريقيين 
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االتفاق عليها خالل مؤتمرات إقليمية ومن قبل منظمات إقليمية(، وعلى مستويات متعددة 

 األطراف. 

"دولة مزدوجة" في ميدان التعاون الدولي، مّما كونها دولة متوسطة الدخل،  أصبحت البيرو،

ياجات لف االحتيعني أنها ما زالت دولة تحتاج إلى تعاون من المجتمع الدولي بغية استيفاء مخت

تشجيع تبادل التكنولوجيا والمعرفة والخبرات، في حين تكون مسؤولة عن و اإلنمائية لسكانها

أّن النمو االقتصادي الذي حققته البيرو أضف إلى ذلك، التعاون مع دول أخرى وملتزمة به. 

خالل العقد الماضي واإلنجاز الُمحرز في بعض مجاالت التنمية االجتماعية، قد أتاحت لها 

رصة نقل خبراتها وقدراتها إلى أمريكا الالتينيّة. وضمن هذا السياق المزدوج، أّدى التعاون ف

بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي دوراً مهماً متواصالً في سياسات التنمية المحليّة في البيرو. 

رت ، المصدر السابق( أّن جميع العوامل المذكورة أعاله قد يسّ ٦١١٢وقد ذكر سوتومايور )

القضايا الصحيّة في للبيرو تطوير مهارات وخبرات خاّصة في قطاعات متنّوعة مثل 

األعمال الزراعيّة التي تنطوي على منتجات محليّة، فضالً ووالهضاب االستوائية، األراضي 

ومصائد األسماك التقليديّة، والجمارك، ومكافحة اآلفات  تقنيات التعدين ومصائد األسماك، عن

فيجدر تسليط ، واإلحصاءات والتعداد السكاني. أّما في الجوانب الثقافيّة والمهنيّة، الزراعيّة

التعليم المشترك بين ثقافتي األمازون واألنديز، والسياحة الريفيّة، والتدريب الضوء على 

الدبلوماسي. وعلى صعيد الممارسات الناجحة، يمكن أن نذكر من قبيل المثال، تقنيات زراعة 

بطاطا، وتصنيع المأكوالت البحريّة باستخدام تقنيات منخفضة التكلفة.  يُعتبر محاصيل ال

التعاون بين بلدان الجنوب أداةً مهّمة وليس لتحقيق أهداف التنمية المستدامة فحسب، بل وأيضاً 

حكومة البيرو، وعلى وجه الخصوص، وكالة البيرو للتعاون  أثبتتلتعزيز التضامن والقيادة. 

التزامها القوي ورغبتها في تعزيز التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون  ،(APCI) الدولي

الثالثي. وخير برهان على ذلك، أنها أطلقت مؤخراً دليل البيرو بشأن مقترحات التعاون التقني 

ويُنظّم ويُحّدد التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي  بشكل منهجييُرتّب الدولي، الذي 

(SSTC ) .أيضاً، باإلضافة إلى تعمل وكالة البيرو للتعاون الدولي على تعزيزه وفي البيرو

على سبيل المثال، تشجيع التنمية المستدامة ومبادئها التوجيهيّة والوثائق التقنية ذات الصلة. 

 خير   ،وكذلك الخطة السنويّة للتعاون الدولي طنية بشأن التعاون التقني الدوليتُعتبر سياستنا الو

مثال على الطريقة التي تتبعها مؤسستنا لتعزيز التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي 

 كأداة مفيدة في التنمية المستدامة. 

 
 استنتاجات بشأن طريقتنا في تحقيق التنمية المستدامة

ية عظيمة تتمثّل في وضع خطة جديدة للتنمية بغية تلب أخذ المجتمع الدولي على عاتقه مبادرةً 

وما يتصل بها من  ٦١٠١عام لاحتياجات العالم اإلنمائية، وفي هذا الصدد، اعتمد الخطة ل

أهداف التنمية المستدامة. تنطوي هذه المبادرة على جهود يبذلها جميع أصحاب المصلحة، 

وتأخذ بالحسبان مختلف الجوانب العالمية التي تتغيّر باستمرار كالجوانب االجتماعيّة 

 والسياسيّة والجيوسياسيّة.   واالقتصاديّة

 

كذلك على وسائل التنمية الدوليّة، وهنا، يُعتبر التعاون بين بلدان تؤثر مبادرة التنمية الجديدة 

أّما الحوار األفقي والتعاون بين بلدان الجنوب،  الجنوب وسيلة قويّة لزيادة التماسك. 

لة، فيُعّدان وسيلتين مكّملتين وقيّمتين وخصوصاً عندما يُركزان على الُملكيّة والمنفعة المتباد

التعاون اإلنمائي مجال التماسك بين األطراف الفاعلة في  تحسينلكونهما يستطيعان 

من المهم أن نفهم أّن أهداف التنمية و. ٦١٠١واستراتيجياته خالل مسيرة تحقيق الخطة لعام 
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سواء. فهي أهداف متكاملة وغير المستدامة عالمية وتهم الدول النامية والمتقّدمة على حّد ال

التعاون بين بلدان  منظورمن لكن قابلة للتجزئة وتنطوي على مختلف أبعاد التنمية المستدامة. و

( ينطوي على بذل جهود نحو SSTCتُملي الضرورة أن يتم تقوية نموذج تعاون )الجنوب، 

التكميليّة، وذلك تحقيق هدف مشترك بين الشركاء الذين يتقاسمون المسؤوليات والحلول 

لصالح التنمية الدوليّة واإلقليميّة. وال ينبغي أن ننسى أن الغرض من التنمية المستدامة هو عدم 

 ترك أي أحد خلف الركب. 
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واالقتصاد االجتماعي والتضامني  : التعاون بين المدن٤الوحدة 

 والتنمية االقتصادّية المحلّية

 ّدمةـمق

 

في تورينو خالل شهر تموز  المنعقدةفي أكاديميّة التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي 

تُغطّي األشكال الجديدة من التعاون بين بلدان الجنوب، بما في ذلك ، كان هنالك وحدة ٦١١٢

 (، والتعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي عن طريق االقتصادC2Cالتعاون بين المدن )

(. في سياق العولمة، LED(، والتنمية االقتصادية المحليّة )SSEاالجتماعي والتضامني )

في الرفاه  عامل أساسيالسياق المحلي  أصبحت التنمية المحليّة ضروريّة نظراً لحقيقة أنّ 

االجتماعي واالقتصادي للسكان. على ذلك، يُعتبر التعاون بين المدن ومبادراته وسائل مهّمة 

وغالباً ما يؤّدي التنمية االقتصادية واالجتماعية المحليّة التي تشجع التقّدم البشري. لتعزيز 

ن التعاون، نظراً هذا الشكل مالتعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي إلى تحقيق ودعم 

محركات تغيير، وغالباً ما تكون في المدن والبلدات لقد باتت  لمنهجيّات النظير إلى النظير. 

لواجهة األماميّة خالل عمليات معالجة التحديات العالمية المتعلقة بالعولمة والتوسع الحضري ا

المتنامي، وتغيّر المناخ، وتزايد أوجه عدم المساواة. تعتمد التنمية الوطنية إلى حد كبير على 

 العمليات التي تحدث على المستوى المحلي. ولذلك، فقد اكتسبت الحاجة إلى وجود مقاربات

عندما ترفع الحكومات من مستوى الحوكمة على محليّة بشأن العمل الالئق أهميّة كبيرة. 

( فهماً ووعياً أفضل بشأن التحديات CLAشعبها، يكون لدى المدن والسلطات المحليّة )

والمشاغل والفرص الماثلة أمام مجتمعاتها، وبمقدورها أن تؤدي دوراً قيادياً في التنمية 

القتصاديّة من أجل خفض الفقر وتعزيز الحوار االجتماعي. إنها قادرة على االجتماعيّة وا

وأن تكفل تعزيز بيئة يسودها التعاون المشترك بين نطاق متنوع من أصحاب المصلحة، 

 تطبيق نهج تشاركي لصنع القرارات. 

 

الشمال يأتي التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي مكّمالً للعالقات التقليدية بين 

الدول النامية من خالل روح التضامن، تستطيع أن توفّر " لجنوب، ومجسداً لفكرة مفادها أنّ وا

حلوالً مستدامة لمشكالتها وبتكلفة أقل". وعلى ذلك، "تُعتبر جهود التعاون بين بلدان الجنوب، 

همةً مهّمة بما فيها الوقوف على تجارب الدول الناجحة وتكييفها وتطبيقها في دولة أخرى، مسا

األربعة لمنظمة العمل الدوليّة"، بشأن تعميم نتائج العمل الالئق وتحقيق األهداف االستراتيجية 

تُسهم  ترتيبات ثالثيّة بناًء علً  تقليديّةوجهات مانحة نامية تُتيح إنشاء شبكات بين بلدان بينما "

المنظور، فإنه من الُمسلّم به أّن "منظمة العمل  إلى هذاواستناداً . "في إيجاد عولمة عادلة

إنما كوسيلة لتعظيم الدعم المالي ، تأدية دور مهم وليس كقناة دعم فحسبالدولية بوسعها 

بناًء على هذا الطرح، يُقّدم ليوناردو (. ٤فحة ، ٦١١٠ًواللوجيستي والتقني أيضاً" )أموريم، 

فيها االجتماعي والتضامني، نقطة مبتكرة يركز إلى االقتصاد اإلشارة  (، عند٦١١٢مورياس )

فكرة أّن مشروع  لتتمحّور حو، والتعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي ومقترحاته على

يتم التوصل إليه بناّء على إرادة وتوجيه األطراف بوجود "ميثاق إقليمي" التنمية يجب أن يُنشأ 



 والتعاون الثالثي: استعراض عام بشأن العمل الالئقأكاديمّية التعاون بين بلدان الجنوب 

32 

ُمنتجين، والتعاونيات، ونقابات العمال، وجمعيات الفاعلة الرئيسيّة )الحكومات، ومنظمات ال

 األعمال، ومؤسسات التعليم والبحث، إلخ(.

 

بين مختلف سبل معالجة  التناوبوهكذا، فإّن التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي يُتيح 

ى ، مساهماً بذلك في توليد فرص العمل والتشغيل والدخل، باإلضافة إلمنطقتهمالتحديات في 

تدعمها بعض المبادرات المقترحة اختيار موقع التنمية االقتصاديّة واالجتماعيّة. هذه النتيجة 

التي ساعدت على التخفيف من آثار وضمن إطار التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي، 

الكارثة الحالية بأن وضعت التشغيل والحماية االجتماعية في محور سياسات التضامن بما 

ها، التعّرف على نماذج ناجحة لدى الدول وتقاسم هذه الخبرات والتعاون المشترك بما في في

 ذلك، أجندة منظمة العمل الدولية بشأن العمل الالئق. 

 
 أهمّية العمل الالئق

ينبغي تحقيقه على المستوى وهدٌف أساسي العمل الالئق هو من المشاغل العالمية الشاملة 

يستوجب التعاون الفّعال على المستوى المحلي والوطني والدولي؛ ولكن ثمة و المحلي،

قائمة في أنحاء ما زالت تحديات ضخمة ثمة صعوبات عديدة تواجه تنفيذ أجندة العمل الالئق. 

عديدة من العالم، بما في ذلك بطالة الشباب، وعمل األطفال، والعمل الجبري، والتمييز، 

مسعى  عدم المساواة بين الجنسين، وعدم كفاية الحماية االجتماعية. إنّ وانعدام حقوق العّمال، و

توفير فرص عمل أكثر وأفضل هو قاسم عالمي مشترك ألّي سلطة محلية أكان ذلك في الدول 

النامية أو المتقدمة. يُعالج العمل الالئق أبعاد التنمية المستدامة االقتصاديّة واالجتماعيّة 

إّن خلق فرص وظائف وقلة النمو واألمن والتنمية البشريّة واالقتصادية. شحة الوالبيئيّة، حيث 

عمل الئق مهم جداً للقضاء على الفقر، كما يوفر األساس الالزم للتحّول االقتصادي المنصف 

والشامل والمستدام؛ ولهذا السبب بالذات يتعيّن وضع العمل الالئق في محور أجندة األمم 

ه في جميع األهداف المتفق عليها دولياً كوسيلة لتعزيز العدالة المتحدة للتنمية، وإدماج

: ٦١١٠يؤكد تقرير منظمة العمل الدولية "عالم العمل االجتماعيّة واحترام حقوق اإلنسان. 

التنمية عبر فرص العمل" أن مقاربات التنمية التقليدية ال تؤدي إلى عمل الئق. ثمة محور 

ال وهو الحاجة إلى مقاربات متكاملة بشأن التنمية وصنع مشترك بين جميع المبادرات هذه أ

استراتيجية التنمية ضمن سياق أزمات متعددة )اقتصاديّة واجتماعية  كما تُسلّم بأنّ السياسات. 

، ال يمكن أن تحركها عملية صنع سياسات من األعلى إلى القاعدة، بل يجب أن ومعقدةوبيئية( 

التشاركية. وهكذا، تؤدي استراتيجيات التنمية االقتصادية  تستنير بالمواطنة النشطة والحوكمة

 المحلية دوراً أساسياً في تحسين خلق فرص عمل محلية من أجل تحقيق نمو شامل مستدام. 

 

، كمحرك مناسب لتطوير نموذج انتاج (SSEاالقتصاد االجتماعي والتضامني )برز 

ظهور مشروعات اجتماعيّة وهي كان أحد منتجات عملية إعادة النظر، واستهالك جديد. 

تبلغ حصة التشغيل في االقتصاد . قبل كل شيءعبارة عن شركات ذات غايات اجتماعية 

ولكن من ناحية . ٪١١في دول مثل فرنسا وإيطاليا وإسبانيا، أكثر من االجتماعي والتضامني 

استباقي في ينخرط األطراف الفاعلة في مجال االقتصاد االجتماعي والتضامني بشكٍل  أخرى،

دياً اقتصا الهّشةعن طريق تمكين الفئات  وذلك تحقيق نطاق واسع من حقوق اإلنسان والعمال،

 .وسياسياً عبر العمل الجماعي
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يُمثّل التعاون غير المركزي والتعاون بين المدن وغيرهما من أشكال التعاون اإلقليمي 

وذلك من أجل رفع  والتعاون الثالثيالتعاون بين بلدان الجنوب األخرى، أداةً مهمة في سياق 

الوعي، وزيادة القدرات ودعم دور األطراف المحلية واإلقليمية الفاعلة في تعزيز التشغيل. إّن 

النهج المتعدد أصحاب المصلحة والمتعدد المستويات، من شأنه أن يُمّكن من تحديد حلول 

ات تشغيل الئق على المستوى استراتيجيمبتكرة ومستدامة ذات تكلفة معقولة من أجل تحقيق 

ال يُعتبر التشبيك والشراكة قيمة مضافة، بل مكونين أساسييّن في تطوير مثل هذه المحلي. 

 االستراتيجيات. 

 

 الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة والنوع االجتماعي: حالة أثيوبيا

وّحدت منظمة تعلّم العالم ومنظمة العمل الدولية ، أّنه في أثيوبيا، ، المصدر السابق(٦١٠٢ذكر كارثيكيكيان )

تعنى هما في إنشاء برامج مستدامة ومراعّية للنوع االجتماعي دجهودهما واستخدمتا مهاراتهما وموار

البالد، وذلك باستخدام مؤسسات  داخلمكان عمل  ٠١١/اإليدز في قص المناعة البشرّيةباالستجابة لفيروس ن

عاّمة وخاّصة بهدف ضمان زيادة نفاذ العمال إلى خدمات مرض فيروس نقص المناعة البشرّية. لقد 

لمدّونة الممارسات المتعلقة بفيروس نقص المناعة ترويج الاستخدمت منظمة العمل الدولّية هذه الشراكة في 

؛ ولتوصية منظمة العمل الدولّية ٦١٠٠ظمة العمل الدولية عام البشرية/اإليدز وعالم العمل الذي أصدرته من

(؛ وغير ذلك من معايير ٦١٠١)رقم  ٦١٠١بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز وعالم العمل، لعام 

العمل الدولية عند دراسة سياسات وبرامج االستجابة لفيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز في أماكن العمل. 

الربط بين مرافق الصّحة على  ،ال وأصحاب العمل ولوزارة العمل أيضاً هذه الشراكة للعمّ  لقد أتاحت

أعضاء المنظمتين وفروعهما من خدمات رعاية المصابين بهدف ضمان استفادة المستويين الوطني واإلقليمي 

، أن تنفيذ االقتصاد ، المصدر السابق(٦١٠٢كارثيكيكيان )ويرى بفيروس نقص المناعة البشرّية والوقاية منه. 

االجتماعي والتضامني سوف يكون ضمن إطار الالمركزية األوسع نطاقاً، وعلى أساس ُملكّية حكومّية كاملة: 

تعترف الالمركزّية األثيوبّية بالحكومة المركزّية والحكومات المحلّية، حيث تضطلع األولى بمسؤولية وضع 

بمسؤولّيتي التنمية والتنفيذ. من شأن  ضطلع الحكومات المحلّيةالسياسات إلى جانب الدعم واإلشراف، بينما ت

إلدارات المحلّية عن ات األقاليم والمقاطعات والمدن واإلدار الالمركزّية أن توفر االستقالل الذاتي الهيكلية

ية، طريق جعل الصالحيات المالية والتخطيطية والتشريعية والقضائية المركزّية. وتحت مبادئ الدولة التنمو

في التنمية االقتصادّية المحلّية عبر قيادة العملية، واستحداث آليات ُممّكنة، وتقّبل تؤّدي الحكومة دوراً مهماً 

 المسؤولية.  

مية االقتصادّية المحلّية تعزيز المشاركة والشراكة مع مختلف األطراف الفاعلة وفيما بينها على ينبغي للتن

مية والوطنية. تنظر التنمية االقتصادية المحلية إلى شراكة األطراف الفاعلة مختلف المستويات المحلية واإلقلي

على أنها شراكة فيها يساهم أصحاب المصلحة بمعارفهم ومواردهم ومهاراتهم الفريدة في تحقيق غاّيات 

ختلف على م ويجدر إقامة شراكات أفقية مشتركة تتمّثل في تحفيز االقتصاد المحلي وخلق فرص العمل.

بين الحكومات. إّن إطالق العنان لقدرات نمو عن طريق التنسيق بين  ويات الحكومة اإلقليمّية، ورأسيةمست

 موقع محلي معّين مهم لضمان نمو ديناميكي ومستدام. 
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التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي، وأهداف التنمية المستدامة، واالقتصاد االجتماعي 

  والتضامني

أ التضامن صلًة وثيقة بين التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي من جانب ُيقيم مبد
واالقتصاد االجتماعي والتضامني، من جانب آخر. كما ُيتيح تقاسم المعارف والخبرات 

 والممارسات الُمثلى في سبيل دعم بناء القدرات ونقل التكنولوجيا وحشد الموارد. 
 

( إلى إيضاح ذلك، كما أّن التفاعل ٦١٠٢دومينيك روشا ماّتوس )يسعى المقال الذي كتبته 
بين االقتصاد االجتماعي والتضامني والتعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي ُيعتبر 

من خالل التعاون  ٦١٣١تدامة الخاصة بالخطة لعام فرصًة ممتازة لتنفيذ أهداف التنمية المس
نمية المستدامة بشكٍل مباشر، وذلك استناداً إلى روح المشترك مع الشراكة العالمية للت

والتركيز بشكٍل خاص على حاجات أفقر الفئات وأضعفها، وبمشاركة جميع التضامن العالمي 
الناس. وترى ماّتوس )المصدر السابق(، أّن مبادئ التضامن وعدم االمتثال التي يتقاسمها 

القتصاد االجتماعي والتضامني، تعني أن التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي وا
تقاسم المعارف المنبثقة عن الخبرات  حيالنموذجي التعاون اإلنمائي متوافقان تماماً 

إنشاء  وحيالدعم بناء القدرات، ونقل التكنولوجيا وتعبئة الموارد، ووالممارسات الُمثلى، 
ّن ُمكّون االبتكار في ألك، عالوة على ذسالسل دولّية من الشبكات واالبتكار االجتماعي. 

االقتصاد االجتماعي والتضامني ُيماثل نظيره في التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي 
بطرائق شتى: حيث ُيتيح األخير للدول أن تتفاعل على المستوى األفقي، وأن ُتعّزز الحلول 

يهدف نموذج بينما امن. الناتجة عن تبادل المهارات والموارد والخبرات، وأن ُتعزز التض
التعاون بين بلدان الجنوب الذي جاء ُمكّمالً للتعاون بين الشمال والجنوب، إلى تعزيز المساواة 

ه الديناميكّية أن من شأن هذوضمن سياقات وطنية، بين الشعوب والديموقراطّية بين الدول. 
ارف والخبرات على ُتعّظم من أثر االقتصاد االجتماعي والتضامني عن طريق تقاسم المع

الصعيدين اإلقليمي واألقاليمي. وبالتالي، يمكن لترتيبات التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون 
من خالل إنشاء أن ُتعّظم أثر االقتصاد االجتماعي والتضامني ضمن سياقات وطنية،  ،الثالثي

 شبكات ومنصات إقليمّية وأقاليمّية لتقاسم المعارف وتبادل الخبرات. 
 

، المصدر السابق(، إلى وجود شبكات عديدة بين ٦١٠٢وتشير السيدة روشا ماّتوس أيضاً )
أمريكا الالتينية دول الجنوب بشأن االقتصاد االجتماعي والتضامني، تذكر منها: مكتب 

(، PMSSالبرنامج االجتماعي للسوق الجنوبية المشتركة والتوعية )العادلة، تنسيق التجارة ل
قتصاد االجتماعي ، وشبكة تعزيز اال(ASECي لالقتصاد التضامني )التحالف اآلسيو

أدركت القارة األفريقّية، على وجه الخصوص، أهمّية (. RIPESSالتضامني عبر القارات )
إنشاء العديد من الشبكات الخاّصة لكل نوع من أنواع االقتصاد االجتماعي التضامني. على 

ّية شراكة مع الشبكة األفريقّية للرياديين االجتماعيين سبيل المثال، أقامت منظمة العمل الدول
(ASIN بغية تيسير مبادرات تبادل الممارسات الجّيدة، والمساعدة على تطوير فضاء )

عن مؤتمر مباشرة كانت إحدى النتائج المنبثقة األعمال التجارّية االجتماعّية في أفريقيا. 
في مدينة المهدّية المغربّية في  أفريقّيةي اقتصاد تضامنشبكة  ٠٤جوهانسبورغ، أن اجتمعت 

، بهدف إنشاء شبكة إقليمّية تعنى باالقتصاد االجتماعي التضامني ٦١٠١تشرين األول عام 
حيث تم ، (RIPESSقتصاد االجتماعي التضامني عبر القارات )شبكة تعزيز االكجزء من 

أّن ب(. تؤمن منظمة العمل الدولّية RAESSإنشاء الشبكة األفريقّية لالقتصاد االجتماعي )
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التعاون بين بلدان  إطاراالقتصاد االجتماعي التضامني ُيشّكل فرصة إلقامة التعاون ضمن 
الجنوب والتعاون الثالثي، ولتعميم أجندة العمل الالئق. وبصفتها مؤسسة ثالثّية بامتياز، 

لعمل الدولية هذه الميزة تتكّون من ممثلي حكومات وأصحاب عمل وعّمال، تستخدم منظمة ا
االستراتيجية في توسيع نطاق تطبيق االقتصاد االجتماعي التضامني وإحداث أثر أكبر على 
 السياسات والبرامج العاّمة. على ذلك، شاركت منظمة العمل الدولّية خالل السنوات األخيرة

( SSTCتعاون الثالثي )في مبادرات ُتجّسد التكاملّية بين التعاون في ما بين بلدان الجنوب وال
واالقتصاد االجتماعي التضامني. حيث تم تقديم هذه النشاطات في أكاديميات االقتصاد 

، وفي مدينة كامبيناس عام ٦١٠٣االجتماعي التضامني المنعقدة في مدينة أغادير عام 
، وفي تحضيرات األكاديمية المنعقدة في مدينة سان ٦١٠٥، وفي مدينة بويبال عام ٦١٠٤

. وفي الختام، يمكن القول أّن التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي ٦١٠٢زيه عام خو
اكساب االقتصاد االجتماعي التضامني صفة العالمية بطرائق شتى، وذلك قد ساعدة على 

نظراً لوظيفته كقوة محّركة في مجال التنمية. على سبيل المثال، التجارة العادلة والممارسة 
(، ُتعزز من عولمة ASCماذج استدامة الزراعة القائمة على دعم المجتمع المحلي )الجّيدة ون

االقتصاد االجتماعي التضامني عن طريق ربط مشروعات المجتمع المحلي لدى الدول 
النامية مع مشترين يعملون في مجال التجارة العادلة والمنتجات العضوية في الدول المتقّدمة. 

المماثلة آخذة بالتزايد في منطقة آسيا، الجتماعي والتضامني إّن مبادرات االقتصاد ا
وباالنتشار بشكٍل واسع عبر أمريكا الالتينّية وأفريقيا. فالمجلس اآلسيوي لالقتصاد التضامني 

(ASEC كمثال على ذلك، عزز على مدى سنوات من قدرته على تشجيع الحوار. لقد ،)
الثالثي الذي أطلقه منسقو المجلس اآلسيوي أسفر التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون 

بالتعاون مع المنّسقين الوطنيين، عن مجموعة من الدراسات حول ممارسات االقتصاد 
االجتماعي التضامني في قارة آسيا، والتي ُتستعمل حالياً كمرجع للبحوث والتدريب والموائد 

 المستديرة، وزيارات التبادل مع المنظمات الشريكة.
 

 د االجتماعي التضامني والتعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي:االقتصا

 أمريكا الالتينّية والكاريبي

تمكين المرأة والتعاون بين بلدان الجنوب: نظرة آسيوية )غوش، 

٢١١٢) 

التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي  مشروعاتد من عضهما بعضا في عدلقد دعمت األرجنتين وكوبا ب

(SSTC) في بؤرة االهتمام. ن بذلك التكامل االجتماعي والعمل الالئق، واضعتي بشأن الحوار 

( مشروع INAESنظراً لعملية إقامة العالقات مع كوبا، نّفذ المعهد الوطني للتعاونيات واالقتصاد االجتماعي )

 تنظيمتقوية  كان الهدف .والثانيةبناء قدرات التعاونيات من الدرجة األولى  مجال المساعدات التقنية في

 فيتتفّوق على التعاونيات الزراعية القائمة جمعيات وتعاونيات العمال الكوبيين، وتحقيق قفزة تكنولوجّية نوعية 

سداة، فكانت تنظمها وتديرها المنظمات نفسها. أّما النصيحة المُ  وذلك عن طريق تطوير أدوات تمويل، الجزيرة

في مجال تطوير مجموعات تعاونية من العمال وجمعيات تعاونية زراعّية بهدف إنشاء قطاعات أن يتم التعاون 

اقتصادّية جديدة وتعزيز القائمة منها. بالتالي، وكنتيجة لهذا التعاون، ينتفع الشركاء من ازدياد تبادل الخبرات، 

ومن قبيل طّورتها دولة كوبا.  التي مركزّية األنشطة االقتصادية إلغاءوتعزيز إثبات وجودهم ضمن عملية 

الحوار األساسي، وكمساهمة في التنمية المستدامة لقطاع الزراعة في كوبا، تلّقى مجموعة من المختصين من 

في مدينة هاتوي الهندّية، دورة تدريب الخبراء التقنيين التي قدمتها كلّية للمراعي واألعالف المحطة التجريبية 

( في مجاالت تربية دودة الحرير، والحصول على األلياف، UBAة بيونس أيرس )العلوم الزراعّية لدى جامع
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 وزراعة التوت، وحساب اإلنتاجية وتحليل الحرير الخام.

  

 

تعاون، بما فيها الخالل السنوات األخيرة، شّجعت العديد من دول أمريكا الالتينيّة نشاطات 

(، والسوق CARICOMالكاريبيّة ) تكامل والكتل دون اإلقليمية مثل الجماعةعمليات ال

 ، وجماعة دول األنديز، وجماعة دول أمريكا الجنوبيّة. (MERCOSURالجنوبية المشتركة )

( أّن استراتيجيّة األرجنتين، كمثال ٦١١٢، SSTC)أكاديمية في مقالها تذكر روزانا آرس 

على التعاون بين دول الجنوب، يستند على ثالثة مجاالت رئيسيّة: التنمية االقتصاديّة، 

ففي مجال التنمية االقتصاديّة، شّكل نقل القدرات في والمعارف، والتنمية االجتماعيّة. 

ن األرجنتيني )ثلث مجموع القطاعات الزراعيّة والصناعيّة القسم األعظم من التعاو

المشاريع(، وال سيما التعاون بشأن عمليات التدّخل المتعلّقة بالماشية، والعمليات الُمعززة 

 كالتعليم واألحذية(. أّما في مجال المعرفةلتحويل المنتجات المشتقة )األلبان والمنسوجات 

 ٪١٦،١مهنية. حيث تم توجيه نسبة والقدرات التقنية وال قد تم توحيد العلوم والتكنولوجيا، فمثالً 

من المشاريع إلى قطاع الصحة بهدف تعزيز البحث العلمي وضوابط األدوية، وتقوية 

تهدف أهداف التنمية المستدامة التي أعلنتها الجمعيّة العامة لألمم المتحدة، المؤسسات الصحيّة. 

تناغمة في الجوانب إلى دفع الحكومات والمجتمعات إلى بذل الجهود صوب تحقيق تنمية م

االقتصاديّة واالجتماعيّة والبيئيّة. وعقب اعتمادها، بذلت منظمة العمل الدولية جهوداً مضنية 

ذات الفرص المحدودة ترمي إلى تشجيع فرص عمل أكثر إنصافاً وعدالً للفئات السكانية 

  واإلدماج االجتماعي المحدود. 

نظام االقتصاد في جمهورية اإلكوادور يُبرهن  أنّ  4(٦١١٢ومن قبيل المثال، يذكر ب. برافو )

على التضامن العميق بين مختلف أنماطه العاّمة والخاّصة والمختلطة والشعبيّة، وبالتالي على 

عنصر من ك طريق تطبيق التضامنعن ف العمل الديموقراطي.في مجال تضامن العمق 

ى المضي قدماً نحو تحقيق عمل األسرة والمجتمع المحلي، يسعى إل التي تطالب بهاعناصر ال

بينما "يُكّرس له االحترام كريم وداعم وديموقراطي، والذي يؤدي بدوره إلى تكريم العامل 

وضمن هذا أجور معيشيّة الئقة، وتعويضات عادلة ..." في البالد. توفير الكامل لكرامته، و

السيناريو، يحافظ االقتصاد االجتماعي التضامني على شراكاته، مستمداً اإللهام من قيم ثقافيّة 

تقليدية وجديدة تحتضن الفرد كمحور النشاطات االقتصاديّة، والتي نأمل من خاللها اقتراح 

إلى مسار عمل يتجلى على شكل نشاطات ُمنت جة مستمدة من االقتصاد االجتماعي وموّجهة 

 النظريةإّن التعاون بين بلدان الجنوب الُمعّزز بسلسلة من الرؤى التنمية المحلية واإلقليمية. 

                                                 
4 Bravo Vera, Patricio. Perspectivas de la cooperacion sur-sur y triangular a la agroecologia en el marco de la 

economia social y solidaria; (2016) 
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مناسب للتبادل والمواجهة، ينبغي له والخبرات المنهجيّة، هو بمثابة فضاء والممارسات 

لالتينيّة، بالضرورة أن يراعي دالالت المعاني الجغرافية والثقافيّة، والتنّوع القائم في أمريكا ا

 ودفع عجلة اإلعمار، وتعزيز نظام اقتصادي واجتماعي باإلضافة إلى العدالة والتضامن.

  
 التعاون بين البرازيل وجنوب أفريقيا بشأن تشجيع العمل الالئق

التي يكمن هدفها األساسي   5(G-77) ٧٧لبرازيل وجنوب إفريقيا عضوان في مجموعة الـ ا
ت مجموعة الدول السبع )أصبحت حالياً االجنوب استجابًة لقرارفي زيادة العالقات بين دول 

في هذه اآللية في جميع أنحاء العالم.  ( التي تشارك منذ نشأتهاG-8 مجموعة الدول الثمان
 ةدول سبع وسبعين، من ِقبل ٠٩٢٤حزيران من عام  ٠٥بتاريخ  ٧٧تأسست مجموعة الـ 

نامية السبعة والسبعين" الصادر في نهاية على "اإلعالن المشترك للبلدان ال وقعتنامية 
( المنعقد في جنيف. UNCTADالجلسة األولى من مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية )

دولّية للبلدان النامية لدى األمم المتحدة، توّفر أكبر منظمة حكومية  ٧٧ُتعتبر مجموعة الـ 
قتصادّية الجماعّية وترويجها، لدول الجنوب الوسائل الالزمة لإلعراب عن مصالحها اال

وتعزيز قدراتها على التفاوض المشترك حول جميع القضايا االقتصادية الدولية داخل منظومة 
 األمم المتحدة، وتشجيع التعاون بين بلدان الجنوب.

مجموعة  مظلةتحت البرازيل وجنوب أفريقيا  ، المصدر السابق(، أنّ ٦١٠٢ويرى تشالوبا )
((، قد BRICSلدان البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا )البريكس )مجموعة ب

استغلتا الفرصة لزيادة تعزيز عالقتيهما، وأتاحتا بذلك إمكانية تمويل مشاريع مشتركة 
لقد حاولتا تحت مظلة مجموعة بلدان الهند وتحسين عالقاتهما االقتصادية واالجتماعية. 

أن تدفعا عجلة التقّدم االقتصادي واالجتماعي والسياسي  (IBSAوالبرازيل وجنوب أفريقيا )
مجموعة ال حّسنت( ذلك كاآلتي، "لقد ٩، صفحة ٦١١٩لكي تتطورا معاً. وتشرح ليال وايت )

من العالقات بين الهند والبرازيل وجنوب أفريقيا بشكٍل كبير، وذلك عبر منصة الحوار 
، واألهم من ذلك، عبر إنشاء ثقافة مشتركة والتبادل بين الوزارات والمنظمات غير الحكومية

، المصدر السابق(، أّن هذه العالقات ليست ٦١٠٢من التعاون البّناء بينها". ويرى شالوبا )
إشراك شعوب المجموعة، كما  تنطوي علىدون ممارسات حقيقية ترابطية مجرد مختصرات 

فّعالية. ال قليلةخطابّية  ر أفعاالً حدث في معظم االتفاقات الدولية المتعددة األطراف التي ُتعتب
ن بينما انخرطت بعثات/وفود رجال األعمال والمسؤولين ييت البرازيل وجنوب أفريقيا ثابتتبق

الحكوميين واألكاديميين في االتصاالت التي أجريت مرة واحدة على األقل كل ستة أشهر، 
حتملة، وإنشاء آليات لتيسير لتفاوض على الصفقات االقتصادّية والتجارية الموذلك من أجل ا

على المستوى الفدرالي في البرازيل، فقد اشتملت هيكليات دعم أّما مثل هذه الصفقات. 
ت الصغيرة لحكومة الفدرالية )دائرة المنشآالصغيرة والمتوسطة على أمانة عامة ل المنشآت

ن جهود هذه الدائرة قد والمتوسطة(، ولكن نظراً للُبعد القاّري الذي تتميز به البرازيل، يبدو أ
الخدمة البرازيلية لدعم المنشآت الصغيرة والبالغة الصغر لقد وفرت ذهبت أدراج الرياح. 

(SEBRAE دعماً تقنياً وتدريباً للشركات بالغة الصغر في مجال الدخول إلى التجارة )
بدالً من تحديد الدولية، ولكنها لم ُتحرز نتائج ُتذكر، ألنها ال تعمل إال عندما ُيطلب منها 

وقت  فقد جاءتدويلها. أّما على مستوى البلديات، بالمبادرة ومن ثمَّ  الشركات المرشحة للتدويل
وجودها وتمّتعت بقوة أكبر في معظم برامج البلديات أثبتت فيه دوائر التعاون الدولي 

يمر أوالً عبر االستراتيجّية. إّن النمو المستدام للتوسع في التجارة الخارجية البرازيلّية 

                                                 
 5 http://www.g77.org/ 
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المشروعات الصغيرة بهدف تأهيلها وتحديد شراكات لها في جنوب أفريقيا، ثم السعي إلى 
 بذل جهود مشتركة للحفاظ على هذه الشركات.  
بين وفود األعمال  لقاءاتأن تستمّرا بعقد بخالصة القول، أّنه يجدر التنسيب لكلتا الدولتين 

التنمية ادة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى ق استقطاب المزيد منالتجارّية بهدف 
نشآت االقتصادّية المحلّية واالقتصاد االجتماعي التضامني بهدف تشجيع التشبيك بين الم

بما فيها منشآت االقتصاد االجتماعي التضامني بغية إنشاء مقترحات  ،الصغيرة والمتوسطة
بما في ذلك، إجراء جوالت لترويج المنشآت الصغيرة ؛ األمور ومفاوضات لمتابعة

والمتوسطة الحجم لكل بلد منهما في البلد اآلخر. ثمة تفاعل متواصل ودائم بين هذه المنشآت 
هاتين الدولتين، كما أّن تشجيع منشآتهما على المشاركة في اللقاءات الصغيرة والمتوسطة في 

 المشتركة مهٌم بالنسبة لكل دولة منهما. 
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تنظيم عمال القطاع غير المنّظم: خّطة للتعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي 

 (٢١١٢)مقتبس من تشوداري، ن. 

النظر عن عّمال القطاع غير المنّظم على أساس أنهم "غير  يصرفون نقابات العمال والباحثون كانت، تقليدياً 

بهم أو غيرهم من نظراء  قابلين للتنظيم" نظراً الفتقادهم للحماية القانونّية، واالفتقار ألصحاب عمل معترف

بعض تتناول التفاوض الظاهرين، وانعدام الخبرة المؤسسّية، وعدم توفر فائض في الدخل لدفع االستحقاقات. 

تبقى محدودة، ومعظمها يقوم على خبرات تنظيم العمال غير الرسمّيين بشكل مبتكر. ولكنها األدبيات الحديثة 

ّكنة أساس البحوث. وينبغي تعلّم الدروس المستنبطة من المبادرات المتناثرة، بما في ذلك الظروف الُممَ 

خاللها إطالق منّصة مشتركة لرفع سوّية  يمكن من بطريقةوالدوافع واالستراتيجّية والمكاسب، وتقاسمها 

إطار اقتصاد اجتماعي وتضامني بما في ذلك، الحماية االجتماعّية واالستدامة. وهنا يبرز دور التعاون تنظيم 

بيانات االقتصاد تقاسم المعارف والممارسات. إّن بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي ونطاقه العميق المتعلق ب

منظمات العّمال غير المنظمين بشكٍل خاص، متفّرقة. على كل حال، أنجزت وبيانات عام،  غير المنظم بشكلٍ 

المرأة في العمل غير الرسمي: العولمة والتنظيم( المهمة المستحيلة المتمثلة في  – WIEGOالشبكة العالمية )

في جميع بلدان العالم. ورغم أن قاعدة بيانات  القائمةتجميع قائمة بأسماء منظمات عمال القطاع غير المنظم 

( قد ال تكون شاملة، بيد أنها ُتعطي فكرة مقبولة عن حجم ومدى عملية التنظيم في WIEGOالشبكة العالمية )

  جميع البالد.

طالما تعلّق ذلك بإمكانية وجود اقتصاد بديل. وتدل التجارب مثل هذه االتجاهات مزامنة دروس وآثار ينبغي 

لقد ثبت يحتاج إلى تجارب مبتكرة ومؤسساتّية.  اع غير المنظم في نقابات ُمسّجلةى أّن تنظيم عامالت القطعل

فّعال في تعبئة العمال، وال سيما حول جهود توليد الدخل  ّن ربط نشاطات االقتصاد التعاوني بالعمل النقابيأ

(. في حين ما زالت هناك أدلّة حول الطريقة التي تحسنت فيها ٠٩٩٤للنساء الفقيرات )مارتينز وميتير، 

إاّل أّن الموقف التفاوضي للعامالت األعضاء عند التفاوض (، SEWAرابطة النساء الالئي يعملن لحسابهن )

ع المقاولين الذين يعملن لحسابهم والسلطة المحلّية التي يتعاملن معها، ما زال هشاً جداً. وبهذا وجهاً لوجه م

( أن يتم تحديد مثل هذه SSTCالصدد، قد يكون أحد أهداف التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي )

إّن المنظمات الرئيسّية في العديد االبتكارات وتيسير االستنساخ المقترن بالسياق في أنحاء أخرى من البالد. 

باإلضافة إلى العمل النقابي. ومن الواضح أّن  باً منفصلة للنشاطات التعاونّيةعَ من األماكن، غالباً ما تمتلك شُ 

 ، يحمل روح االقتصاد التضامني.  هذا التعدد في طرائق وأشكال التنظيم بين عمال القطاع غير المنّظم
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  6 (CPLPالناطقة باللغة البرتغالّية )جماعة البلدان المجتمعات المحلية لدى دول  داخلالتعاون 

 إزاءأُنشئت جماعة البلدان الناطقة باللغة البرتغالّية كمنّصة للحوار المشترك ، ٠٩٩٧عام 
التحديات والفرص والمتطلبات الماثلة أمام القطاع التعاوني لدى الدول الناطقة بالبرتغالّية، 

نمية تتعزيز بهدف تطوير مشروعات مشتركة ُتساهم في تعزيز التعاونيات فيها، ووذلك 
منظمة منتشرة في أربع قاّرات،  ٣٦أكثر التحاماً. تتألف الجماعة من اجتماعّية اقتصادّية و

بيساو، وموزمبيق، وسان تومي وبرينسيبي(، -هي: أفريقيا )أنغوال، وكابو فيردي، وغينيا
منظمة تعاونيات وآسيا )تيمور ليشتي(، وأوروبا )البرتغال(. تتطلّب  وأمريكا )البرازيل(،

الحقائق المقترنة بالتعاونيات في كل األخذ بالحسبان ( OCPLPالبلدان الناطقة بالبرتغالّية )
 على أساس دان الناطقة بالبرتغالّيةلفي الب بلد، وتقوية أواصر العالقات بين التعاونيات

وتقاسم المعارف والخبرات من منطلق التعلّم والمنفعة المتبادلة وجامعة، شراكات شاملة 
 بهدف تنفيذ أعمال مشتركة.

 
تحت مظلة منظمة تعاونيات تتمّثل مقاربات التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي، 

في تقاسم المعارف والتعلّم المشترك وتطوير القدرات (، OCPLPالبلدان الناطقة بالبرتغالّية )
لنشاطات، وتنفيذ مشروعات مشتركة ا مهارات وكفايات كل شريك، وتكاملستناداً إلى ا

تحسين استخدام الموارد المالّية المتاحة. إّن التعاون وتنفيذ األعمال مع باإلضافة إلى 
مؤسسات االتحاد األوروبي )االتحاد األوروبي، السوق الجنوبية المشتركة 

(MERCOSURوبرنامج األمم المتح ،)( دة اإلنمائيUNDP ،ومنظمة العمل الدولّية ،)
(، وجماعة البلدان ICA(، والتحالف التعاوني الدولي )WHOومنظمة الصحة العالمّية )
وغير ذلك من المنظمات الدولّية التي ينتمي إليها أي (، CPLPالناطقة باللغة البرتغالّية )

الّية، ُيعتبران إحدى االستراتيجيات عضو من أعضاء منظمة تعاونيات البلدان الناطقة بالبرتغ
الرئيسّية في تنفيذ مشروعات مشتركة بهدف تطوير وتعزيز تعاونيات البلدان الناطقة 

 بالبرتغالّية. 
 

بشأن التنمية المستدامة، ُتبّين  ٦١٣١وضمن إطار الشراكة، يجدر التنويه أّن الخطة لعام 
كّون من شراكات متعّددة نمائي العالمي تتااللتزام بتعريف استراتيجّية جديدة للتعاون اإل

على  ٠٧ُتشّكل الركيزة األساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والهدف  القطاعات بحيث
"تعزيز وسائل تنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة"، وجه الخصوص: 

عاون الثالثي بغية تحقيق جميع األهداف وبالتالي إبراز أهمّية التعاون بين بلدان الجنوب والت
 األخرى.

 

                                                 
 المعلومات من المقاالت اآلتية: يستقي المقال التالي  6 

Cohen, C. O Cooperativismo e a Cooperação Lusófona; Pinto, C., Agenda 2030 – O Contributo da Economia 

Social e da Cooperação Sul-Sul e Triangular; Santos, J. O Papel da rede Lusófona de desenvolvimento e da ess e 

das redes nacionais no espaço CPLP. 
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خطة عمل  تُشّكلالتي  ,١٢إلى المقاصد الـ الذي أضيف  ١٢الهدف رقم  إنّ في واقع األمر، 

مشاركة جميع الدول في تنفيذ األهداف بشأن التنمية المستدامة، يعكس أهمية األمم المتحدة 

لّم بأّن " من أجل استناداً إلى روح التعاون والتضامن العالمي تغيير العالم". ولهذا السبب، يُس 

 ، في ضوء حشد المعارف والخبرات والتكنولوجيا والموارد الماليّةالدور األساسي للشراكات

في دعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في جميع الدول، وتحديداً في الدول  ، مهمٌ وتقاسمها

 النامية. 

 

تلف هيكليات المنظمات التعاونّية في البلدان الناطقة بالبرتغالية، استناداً إلى التعاون بين مخ
فّعالة في  هم مساهمةً أن ُتس( OCPLPبوسع منظمة تعاونيات البلدان الناطقة بالبرتغالّية )

تحقيق بعض أهداف التنمية المستدامة، وعلى نحو ملحوظ، عن طريق إنشاء شراكات 
بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي من أجل الترويج استراتيجّية أوسع بهدف تعزيز التعاون 

مساهمة التعاونيات في التنمية المتكاملة التي تؤدي  لنموذج التعاون والمدافعة عنه. ال ريب أنّ 
التي ُتطّبق فيها، ُتعتبر ضرورة تجاه التأكيد على والمجتمعات المحلية  األفرادإلى تنمية 

 وتحقيق عولمة شاملة وموّحدة وعادلة. الديموقراطّية والمواطنة النشطة، 
العديد من تجارب التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي التي نُفّذت ضمن إطار  ثمة

البرنامج والمشاريع، مستفيدةً بذلك من االمتيازات التي تمنحها جماعة البلدان الناطقة 

 (، نذكر من بينها: CPLPبالبرتغاليّة )

 

i. منظمات االقتصاد االجتماعي والتضامني )رابطات التنمية  تقوية وبناء قدرات

 المجتمعيّة(؛

ii. اء شبكات المنظمات ومساعدتها؛دعم إنش 

iii. تقديم تدريب مهني للشابات والنساء العازبات؛ 

iv. ة قروض بالغة الصغر لتشجيع النشاطات الُمدّرة للدخل في مجال الزراعة والثرو

 ماك والتجارة؛ وصيد األس الحيوانيّة والمصنوعات اليدوية

v. إنشاء معدات جماعيّة )تعليم، صحة، رياضة، تنشيط المجتمع المحلي(؛ 

vi. ( المجاري، أنابيب وتزويد المياه  أنابيب تمديدالصرف الصّحي والتثقيف البيئي

 معارض الصحة، زراعة األشجار وتنظيف الشوارع(؛

vii.  .التثقيف بشأن المواطنة والديموقراطيّة التشاركيّة 

 

، ولكّن التقيّد بإطار المشروع قد واجه صعوبات تتعلّق بتطوير البذورهذه التجارب  غرستلقد 

ارسات الجيّدة، وذلك نظراً لعدم وجود هيكليّة استدامة ديناميكيّة والحفاظ عليها وتعميم المم

المعارف والتجارب من أن تستخدم الشبكة وتستفيد  من الممكنذات نطاق إقليمي كاٍف كان 

لدى هذه الجماعة أيضاً منظمة  لموارد القائمة في جميع البلدان الناطقة بالبرتغاليّة.الناجحة وا

تعاونيات تابعة لها تجمع عدة منظمات تحت مظلة االتحادات الفدراليّة لمنظمات البلدان الناطقة 

 بالبرتغاليّة فضالً عن شبكات الدول المهّمة، بما في ذلك البرازيل. 

 

أساس برامج واستراتيجيات  ىة أن تُعّزز الحوار السياسي والمؤسسي علتستطيع هيكليّة الشبك

إمكانيات الشبكات الوطنيّة والشبكات ذات عمل يزيد  عنصرتدّخل إقليمية، في حين تُشّكل 

في دولة أو دولتين من دول جماعة البلدان الناطقة بالبرتغاليّة، ومن أجل  الصفة القطاعيّة
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. وبهدف إجراء عملية تدّخل أكثر فاعلية في "النظام البيئي" الحوار مع شركاء من الشمال

لالقتصاد االجتماعي والتضامني، قد تُفّضل دول الجماعة وجود تخصص في ميدان التعاون 

كنقل  المشاريعتطوير جال بناء شراكات لفي موبين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي، 

على الفاعلة المجتمعيّة األطراف  بحيث تجعل ،تشجيع التبادل الثقافيوالتكنولوجيا والتجارة 

اتصال مباشر مع بعضها، وبالتالي المساهمة في الوصول إلى فهم متبادل وزيادة ثقة 

المواطنين في رأس المال، وعولمة حوار متعدد الثقافات، وتطوير السوق. ومفاد القول، أّن 

تماعي والتضامني بوسعهما تأدية دور شبكة تنمية البلدان الناطقة بالبرتغاليّة واالقتصاد االج

مهم في تنفيذ غايات التنمية المستدامة دون المساس باإلجراءات التي قد تتخذها كل شبكة 

نّسق مع الحكومات وغير ذلك من األطراف الفاعلة االجتماعية وطنية ضمن إطار مُ 

 واالقتصاديّة.

 
الجنوب والتعاون الثالثي بغية تعزيز  بلدانمقاربة التعاون بين  عبرتعزيز التعاون بين المدن 

 أجندة العمل الالئق

في  مفيدةً  ن كشكل من أشكال التعاون اإلنمائي، حيث ُيعتبر أداةً التعاون بين المدُينظر إلى 
تنفيذ استراتيجيات التنمية االقتصادّية المحلّية والعمل الالئق، وتحقيق أهداف التنمية على 

يتنامى نطاق وممارسة هذا الشكل من التعاون بين النظراء بشكٍل كما المستوى المحلي. 
مطرد، حيث يجمع بين المدن للعمل سوياً على قضايا ذات اهتمام مشترك، ولتبادل المعارف 
على أساس مجموعات من النظراء، فضالً عن نقل الممارسات الناجحة إلى سياقات جديدة. 

تزايد ، حيث عاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثيالتمن التعاون بين المدن نهج  لقد انتفع
يتألف التعاون   7الربط بينهما كوسيلة مبتكرة لتطوير حلول محلّية وغالباً لمشكالت عالمّية.

بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي من تبادٍل بين أنداد، وتحديد الممارسات المبتكرة، وتشجيع 
اضفاء )أنظر " 8لى المستويات المحلّية واإلقليمّية واألقاليمّية المبادرات التعاونية المشتركة ع

 (.٦١٠٢"، منظمة العمل الدولية، الصبغة المحلّية على أجندة العمل الالئق

السلطات المحلّية من األطراف الفاعلة في التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون لقد أصبحت 
ن لذين ُيطبقوع حاجات الناس وحاجات ا(، ذلك أنها على اتصال مباشر مSSTCالثالثي )

دول ُيمّكن هذا النوع من التعاون إّن . أكثر من غيرهم السياسات العاّمة التي تؤثر عليهم
من االستفادة من الخبرات التي تم تطويرها في سياقات مماثلة، وبالتالي تكون ومدن الجنوب 

ان الجنوب اربة التعاون بين بلدمن خالل استخدام مقوواقعها. ُمكّيفة بشكٍل أفضل لتناسب 
بلدان الجنوب قادرة على االستفادة من لدى ت السلطات المحلية والتعاون الثالثي، أضح

تعتمد قدرة الدول شراكات استراتيجّية بغرض تقاسم المعارف والخبرات والممارسات الجّيدة. 
على نمو وتحقيق نوعّية أفضل من الحياة لسكانها، اعتماداً كبيراً المستويات  تحسينعلى 

كفاءة السلطات المحلّية وقدرتها على وضع شروط تعنى بخلق فرص عمل نوعّية، وتوفير 
الخدمات وضمان حقوق السكان. وينبغي إيالء االهتمام لتوليد الوظائف وتحسين ظروف 

                                                 
 دان الجنوب والتعاون الثالثي"، على الرابط التالي:( "التعاون بين المدن والتعاون بين بل٦١١٠، على سبيل المثال: منظمة العمل الدولية )انظر7 

http://www.ilo. org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---exrel/documents/publication/wcms_222208.pdf 

الثي والعمل الالئق"، على ( "دليل كل شيء، عن التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الث٦١١٠، على سبيل المثال: منظمة العمل الدولية )انظر8 

 الرابط التالي:
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---exrel/documents/publication/wcms_315233.pdf 
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ة على المستوى المحلي، وذلك من أجل العمل وتطوير المنشآت ووضع سياسات عمل داعم
للتنمية االقتصادّية، ولضمان االستدامة  من قدرات المدن والبلدات كمحرك االستفادة بالكامل

 9على المدى الطويل. 

بعض األمثلة حول إقامة التعاون الُمرسل إلى األكاديمّية في مقاله (، ٦١٠٢، أ. )روزي قّدم
 على بعٍض منها: ونسلّط الضوء هناضمن التوّجه العالمي.  بين المدن

i. ( شبكةMercociudades)  المدن التي تُشّكل السوق الجنوبية المشتركةهي شبكة .

لسلطات البلدية بالمشاركة في بهدف السماح ل ١,,١عام هذه الشبكة تأسست 

مدينة في األرجنتين والبرازيل  ١٤١قرارات التكامل اإلقليمي. حيث تضم حالياً 

يلي وباراغواي وبيرو وأوروغواي وفنزويال، مقّسمة إلى وحدات وبوليفيا وتش

وفيما يلي أهداف الشبكة: أ( إنشاء آليات لالتصاالت والتبادل سواء بين مواضيعيّة. 

المدن األعضاء أم بين الشبكات، بغية تعزيز تبادل المعلومات والخبرات؛ ب( إقامة 

مشتركة بشأن التخطيط الحضري؛  االتفاقات والخدمات بين البلديات، وتطوير برامج

 ج( التنمية االقتصاديّة والبيئة.

ii.  وهي عبارة عن شبكة دوليّة تهدف إلى التعامل مع التنقل الحضريمدن من أجل :

جميع القضايا التي تنطوي على عنصر التنقّل الحضري. وتتولى مدينة شتوتغارت 

 محليّةالحكومات الالثالثي بين  )ألمانيا( التنسيق بشأن هذه الشبكة التي تُعّزز التعاون

وشركات النقل وغيرها من الشركات والجمعيات المدنيّة والعلميّة، بغية دعم تطوير 

  أنظمة نقل فعالة ومستدامة؛

iii. هذه الشبكة هي عبارة عن منظمة دولية تحمي المدن من : العمد المناصرون للسالم

 الحروب وتهديدات الدمار الشامل.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 : ، على الرابط التاليأنظر، على سبيل المثال: "النهج المتعّدد القطاعات بشأن العمل الالئق في االقتصاد الحضري" 9 

http://www.ilo.org/ wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/publication/wcms_162876.pdf 
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خلق فرص العمل واالقتصاد  –شيكار، س. مبادرة التعاون بين بلدان الجنوب 

 / INDIAنقابات العمال في الهند )لالوطني مؤتمر الالهند / االجتماعي والتضامني ـ 

INTUC) 
ولديها دستور تقّدمي يقوم على أساس الحقوق األساسّية والحرّيات، الهند هي أكبر ديموقراطّية في العالم 

برلمانّية ُممّثلة، وهيكلّية فدرالية، وخطة خماسّية الدورّية، ونظام التعّددية الحزبية، وحكومة  واالنتخابات

خضع الدستور للتعديل عدة مرات بهدف مواكبة التطورات، إذ يوّفر أساساً حازماً بشأن للتنمية الوطنية. 

شكال التنّوع، وذلك عن طريق الحقوق االقتصادي لمجتمع يتمّيز بمختلف أ-تعزيز التحّول االجتماعي

والمساواة والفرص المتساوية. تمتلك الهند نطاقاً واسعاً من الوسائل القانونّية للتعامل مع انتهاكات حقوق 

فضالً عن الهيئة الوطنّية  أن حقوق اإلنسان،صكوك دولّية رئيسّية بش ستةاإلنسان من خالل التصديق على 

مفّكر، وحراك  يتمتع بإعالم حر، وقطاع أكاديمي د بمجتمع مدني ديناميكي مستقللحقوق اإلنسان. وتنعم الهن

ُوجد ال حقوق اإلنسان، وقطاع خاص قوي يتزايد حضوره في السوق العالمي يوماً تلو اآلخر. مزدهر في مج

. ٠٩٤٦نظام المشاورات الثالثّية على مدى عقود عديدة، وذلك مع انعقاد أول مؤتمر عمل ثالثي شامل عام 

وحتى قبل ذلك، كانت حكومة الهند تعقد مشاورات منفصلة وبأشكال مختلفة مع ُممثلين عن العمال وأصحاب 

العمل حول مسائل العمل. حيث تم تعزيز ذلك عبر تشكيل لجان صناعّية ثالثّية للصناعات المهّمة 

ة ماد مبادئ ُثالثّية بشأن سياسبهدف اعتوذلك لممارسات القائمة على المستوى المركزي ومستوى الوالية، وا

العمل ومجاالت اإلدارة العامة. تضم آليات المشاورة الثالثّية التشاركّية الدورّية على مؤتمر العمل الهندي 

 السنوي، ولجان العمل الدائمة واللجنة الُثالثّية بشأن المعاهدات. 

 

  

 الغايات

االقتصاد الهندي نمواً ثابتاً، ولكنه في المقابل شهد نمواً كلياً في معظم مجاالت االقتصاد غير المنظم الذي شهد 

وبما أّن العجز في فرص العمل يضم القطاعات غير المنظمة والتوظيف غير المنظم في هذه القطاعات. 

يتّكون هذا التوظيف  إذللقلق،  مثيراً بر ُيعتازدياد حّصة التوظيف الذاتي فإّن الالئق قد وصل إلى حد خطير، 

، وتجار الشوارع، وأصحاب المحالت الصغيرة، والورشات الصغيرة، وما المنزليينبمعظمه من العاملين 

إّن ظروف العاملين المؤقتين، أكانت في القطاع الزراعي أم غير الزراعي، ليست أفضل حاالً من العمل  شابه.

المؤتمر الوطني لنقابات العمال في إّن منخفضة. الجور األرديئة والعمل الروف ظ النظامي الذي تسود فيه غير

في كل محفل. ومن بين القضايا التي يتم ُيعرب عن ذلك  فتئوما ( قلق جداً حيال رفاه العّمال، INTUC) الهند

والضمان االجتماعي التركيز عليها في الوقت الحاضر، تصديق المعاهدات األساسّية لمنظمة العمل الدولّية، 

(، والقضاء على عمل األطفال، وتحسين ظروف OSHللعمال غير المنظمين، والسالمة والصّحة المهنيتين )

، وتعزيز تحديد اإلكرامّية، وتثبيت الحد الوطني األدنى لألجور، واألجر العمل، وإزالة سقف العالوات

  المتساوي مقابل عمٍل متساٍو، وغيرها. 

، أّن دول الجنوب على ما يبدو متوّجهة نحو شكل أكثر تنظيماً وتنسيقاً  10(٦١١٢)تعتقد فيلوريا 

من أشكال التعاون بين بلدان الجنوب، بل ولجأت إلى منظومة األمم المتحدة بغية دعم 

مبادراتها المتعلقة بالتعاون بين بلدان الجنوب، وذلك عبر إرسال طلبات لدعم تعاونها مع دول 

مّكنها من الحصول على نفاذ هذه الدول إلى تعاون متعدد األطراف يُ لّع . تتطجنوبية أخرى

                                                 
( من أجل االقتصاد الريفي تحت مظلة التعاون بين بلدان الجنوب واالقتصاد CSAفيلوريا، ج. زراعة قائمة على دعم المجتمع المحلي ) 10 

 االجتماعي والتضامني.
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لمعارف وخبرات دول جنوبية أخرى، ومن التعّرف على شركاء في مجاالت  مطّرد

استراتيجيّة رئيسيّة مثل النمو االقتصادي والتشغيل، والصناعة والتجارة واالستثمارات، ونقل 

 رد البيئية والطبيعيّة. التكنولوجيا والمعارف، وإدارة الموا

 
 المحلي التعاون بين بلدان الجنوب والزراعة القائمة على دعم المجتمع

، المصدر السابق(، أّن الزراعة القائمة على دعم المجتمع المحلي ٦١١٢ترى فيلوريا )

(CSA تتألف من مجتمع من األفراد تعهّد بدعم عمليات المزرعة األساسيّة بحيث تصبح )

مزرعة أو مزارع المجتمع المحلي، فيها يوفّر ، من ناحية قانونية أو روحيّةاألرض الزراعيّة، 

يّاً، يتعهد المزارعون والمستهلون دعماً متبادالً ويتقاسمون مخاطر ومنافع إنتاج األغذية.  نمط

ن" في المزرعة أو البستان سلفاً بتغطية التكاليف المتوقّعة لعمليات اء أو "المساهمواألعض

الذي  الناتج منالمزرعة باإلضافة إلى راتب المزارع. وفي المقابل، يحصلون على حصص 

المزرعة طوال الموسم الزراعي، إضافة إلى الرضا الناجم عن إعادة ربط األفراد تّدره 

كل مباشر في إنتاج األغذية. كما يتقاسم األعضاء مخاطر الزراعة، بما باألرض والمشاركة بش

ة غير مواتية أو جراء اإلصابة باآلفات. وعن طريق البيع قلة الغلّة جراء ظروف جويّ في ذلك 

المباشر إلى أفراد المجتمع المحلي الذين زّودوا المزارع سلفاً برأس المال العامل، يتلقى 

، ويحصلون على شيء من األمن المالي، لهم أسعاراً أفضلمقابل محاصيالمزارعون 

تُركز الزراعة القائمة على دعم ويرتاحون من قسم كبير من عبء التسويق. بشكٍل عام، 

وعادةً ما ي معيّن، مجتمع محلّ  لصالح( على إنتاج أغذية عالية الجودة محلياً CSAالمجتمع )

، وأساليب أخرى بما فيها الزراعة أو الحيويّةالزراعة العضويّة يجري ذلك باستخدام أساليب 

الدائمة، فهي عبارة عن هيكلية تسويق ذات عضويّة تتقاسم المخاطر. ينجح هذا النوع من 

بدرجة أكبر بكثير من  عبر إشراك المستهلكين وغيرهم من أصحاب المصلحةالزراعة 

ويشتمل التصميم األساسي على  المعتاد، بحيث يؤّدي ذلك توطيد العالقة بين المستهلك والُمنتج.

تطوير مجموعة متماسكة من المستهلكين الراغبين بتمويل ميزانية الموسم بغية الحصول على 

 جانباختالفات عديدة بشأن كيفيّة دعم ميزانية المزرعة من أغذية ذات جودة. ثمة 

تُفيد خالصة نظريّة الزراعة انتاج وتسليم األغذية من جانب المزارعين. المستهلكين، وكيفيّة 

أنه كلما تقبلّت المزرعة الحصول على دعم كامل وميزانيّة كاملة، بالقائمة على دعم المجتمع 

كلما تمكنّت من التركيز على الجودة والتقليل من مخاطر هدر األغذية. تأثّرت الزراعة القائمة 

نمساوي طّور مفاهيم علم ، وهو فيلسوف رودلف شتاينرعلى دعم المجتمع المحلي بأفكار 

 ة.طبائع البشر والزراعة الحركيّة الحيويّ 

استفادت المبادرة األولى التي بدأت في الواليات المتحدة من أفكار المؤّسس بهدف تطوير لقد 

  ثالثة أهداف رئيسيّة للزراعة القائمة على دعم المجتمع المحلي:  

 

ك المشترك لألرض من قبل مجتمع االمتالأشكال جديدة من ملكية الممتلكات: فكرة  •

 محلي عن طريق هيئة قانونيّة تعمل على تأجيرها إلى مزارعين؛

أشكال جديدة من التعاون: فكرة أّن شبكة العالقات البشريّة يجب أن تحل محل األنظمة  •

 نة من أصحاب عمل وموظفين؛كوَّ التقليديّة المُ 

ينبغي أن يقوم على أساس زيادة الربح أشكال جديدة من االقتصاد: فكرة أّن االقتصاد ال  •

 واألفراد المشاركين في المشروع. ألرض لفحسب، إنما على أساس الحاجات الفعليّة 
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الصلة ذات من األمثلة ( في ميترو مانيال في الفلبين، GFCمجتمع األغذية الجيدة )يُعتبر نظام 

ي التضامني، والذي يوفر بموضوع التعاون بين بلدان الجنوب واالقتصاد االجتماعالوثيقة 

تحت إطار  عضو تقريباً ينتشرون في مناطق مختلفة من بلدة ميترو مانيال ١١١خدمات إلى 

قبل سنتين بدأ هذا المشروع ومن الجدير بالذكر أّن . (CSAزراعة يتقاسمها المجتمع المحلي )

مشترك وبتعاون جاءت الفكرة من نص تاريخي ياباني يُدعى "تيكاي"، بخمسين عضواً فقط. 

مع منشآت مماثلة في الصين وماليزيا. إذ يتقاسم األعضاء من هذه الدول )الفلبين والصين 

وماليزيا( خبراتهم المتعلقة بموضوعات متنوعة، بما فيها الدروس المستنبطة من المقاربات 

، فتُعتبر االبتكارات الحديثة. أّما في حالة الفلبينمن و ،التي جرى تنفيذها في ظروف محليّة

( نموذجاً إلنتاج األغذية والمبيعات والتوزيع CSAالزراعة التي يتقاسمها المجتمع المجلي )

المستهلك المحلي. إذ يتعهد األعضاء بدعم قسم من ميزانية بهدف ربط المزارع المحلي مع 

المزرعة من خالل شراء حّصة من المحصول. وفي المقابل، يحصلون على حصة عمليات 

تقاسمون مخاطر الزراعة، بما ة من غلّة المزرعة. ومن الجدير بالذكر أّن األعضاء ياسبوعيّ 

إّن االنضمام إلى جراء ظروف جويّة غير مواتية أو جراء اإلصابة باآلفات. في ذلك قلة الغلّة 

الناس واألغذية الذي يتناولونها واألرض التي  عضوية هذا النظام يُنشئ عالقة مسؤولة بين

 تتجلّىعالقة تعاون مشترك بمثابة المزارعين الذين زرعوها. وبهذا يكون هذا النظام و أنتجتها

بين األعضاء والمزارعين. حالياً، يتم استنساخ هذه المقاربة في عدد من المدن خارج منطقة 

من التعاون بين بلدان الجنوب المثير لالهتمام ميترو مانيال. ومن المشّوق متابعة هذا الشكل 

( في CSAبشأن الزراعة التي يتقاسمها المجتمع المحلي )اد االجتماعي التضامني واالقتص

  .منطقة شرق آسيا
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االتحاد من أجل المتوّسط والتعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي )مقتبس من س. 

 (٦١٠٢صغّير، 

أنشأت دول جنوب المتوّسط منظمة االتحاد من أجل وبتمويل مشترك من االتحاد األوروبي،  ٠٩٩٥عام 

في السابق. وهي  ُوجدت( الطموحة التي PBلعملّية برشلونة )ُتعتبر تبسيطاً ُمفّصالً  ( التيUfM)المتوّسط 

دولة من السواحل الجنوبية  ٠٥دولة عضو في االتحاد األوروبي و ٦٨منظمة حكومّية دولّية تجمع بين 

والشرقية للبحر األبيض المتوسط. يوفر االتحاد من أجل المتوّسط منبراً فريداً لتعزيز التعاون والحوار 

كما دولة عضو على نحو دوري.  ٤٣تحاد بين ممثلي إذ يجمع االالمتوّسطية. -اإلقليمي في المنطقة األوروبية

يعمل كإطار للحوار بشأن السياسات وتبادل األفكار المتعلقة بالمشروعات، وتبادل الخبرات والممارسات 

الُمثلى بين الحكومات والمؤسسات الدولّية الرئيسّية وهيكليات التعاون. ويوفر االتحاد منّصة متمّيزة لصياغة 

االتحاد من المؤسسات ضمن إطار  وقبول محّددة ُيزمع تنفيذها،مبادرات تعاون  واعتمادقليمّية، األولويات اإل

أجل المتوّسط. إذ أّن وجودها ضروري من أجل تشجيع الحوار أو الحد من مخاطر "صراع الحضارات" 

والقول بكل  رشلونة بحد ذاتهايمكن تحليل عملّية بلكتاب مدرسة الفلسفة البّنائية، الذي تنبأ به هانتنجتون. ووفقاً 

إعالن عن إرادة إنشاء مجتمع أمني على المدى البعيد، وال سيما إذا أخذنا بالحسبان األجزاء الثالثة تأكيد أنها 

للشراكة، أي الجانب السياسي والجانب األمني، والوضع االقتصادي والمالي، وتحديداً الجانب البشري 

 والمدني واالجتماعي.

إلى أن تطّور المجتمع األمني يسير بخطى ، ٦١١٦ عامقد أصاب أدلر وكروفورد عندما أشارا للسوء الحظ، 

بطيئة جداً رغم أّن عملية برشلونة تجمع كل العناصر الالزمة لمجتمع أمني متعدد. ودون أن نكون متشائمين 

إال عبر تطوير تعاون جداً، ما يزال االتحاد من أجل المتوسط غير متوازن، ولن نتمكن من تحقيق النجاح 

  حقيقي بين بلدان الجنوب.

 

 RIPESشبكة تعزيز االقتصاد االجتماعي التضامني عبر القارات )برنامج ديناميكّية تتحقق 

Asia/)( األمانة العامة لرابطة أمم جنوب شرق آسياASEC بشأن التعاون بين بلدان ،)

 المحلّية، عبر المنتديات اإلقليمّية التالية:والتنمية االقتصادّية -الجنوب والتعاون الثالثي

: وسيلة إلدماج االقتصاد االجتماعي والتضامني في SSTCوفقاً لكوينونيس اإلبن، ب. )

(، ٦١١٢ة منظمة العمل الدولية، ، أكاديميASEANمجتمع التعليم المستمر في دول رابطة 

-APنطقة آسيا والمحيط الهادئ )ّن آلية المشاركة اإلقليمية لمنظمات المجتمع المدني في مأ

RCEMالتنسيق ( هي منّصة للمجتمع المدني تهدف إلى تحقيق منظمات مجتمع مدني أقوى، و

الشامل بين جميع األوساط، وضمان إيصال أصوات جميع المناطق دون اإلقليمية في آسيا 

العالمي. أنشئت آلية العمليات الحكوميّة الدوليّة على المستويين اإلقليمي و إلىوالمحيط الهادئ 
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( تحت رعاية اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط الهادئ AP-RCEMالمشاركة )

(UN-ESCAP وتسعى إلى إشراك منظمات المجتمع المدني مع وكاالت األمم المتحدة ،)

ة والقضايا/العمليات ذات الصلة. وبوصفها آلي ٦١٠١والدول األعضاء بشأن خطة التنمية لعام 

مفتوحة وشاملة ومرنة، فقد ُصّممت هذه اآللية بهدف الوصول إلى أكبر عدد من منظمات 

وتسخير أصوات القواعد والحركات الشعبية في دفع عجلة العدالة المجتمع المدني في المنطقة، 

اإلنمائية التي تُعالج أوجه عدم المساواة في الثروات والسلطات والموارد بين الدول، وبين 

شبكة تعزيز االقتصاد االجتماعي التضامني عبر والفقير، وبين الرجال والنساء. إّن الغني 

، تُعتبر (ASEC(/األمانة العامة لرابطة أمم جنوب شرق آسيا )RIPES Asiaالقارات )

منظمة رائدة في عقد ورشات العمل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة حول آلية المشاركة 

(٦١١٢ ،Asiapacificrcem.org)/رابطة أمم جنوب شعوب منتدى . مؤتمر المجتمع المدني

( هو عبارة عن حيّز يتم توفيره لمنظمات المجتمع المدني لدى ACSC/APFشرق آسيا )

ل انعقاد القمة السنويّة الدول األعضاء في رابطة أمم جنوب شرق آسيا، لكي تلتقي كل سنة قب

(، وخلق ASEANشعوب الرابطة ) بهدف: بناء المجتمع المحلي والتضامن بين للرابطة

مأسسة آليات وعمليات  فيمساحة للمشاركة مع رؤساء الدول األعضاء فيها، والمساهمة 

، المصدر ٦١١٢المشاركة في رابطة أمم جنوب شرق آسيا. يرى كوينونيس اإلبن، ب. )

ة استقالليّ تحديات ضخمة ما زالت ماثلة أمام المشاركين، نظراً ألن  أن هناكالسابق(، 

وشموليّة منتدى شعوب الرابطة تعتمد على مستوى الحريّة االجتماعيّة والسياسيّة الذي تسمح 

به الدولة المضيفة، والموارد المتوفّرة الجتماع المجتمع المدني. ويجدر التنويه هنا إلى ورشة 

(/األمانة RIPES Asiaشبكة )العمل بشأن االقتصاد االجتماعي والتضامني التي تعقدها 

، للمشاركين في مؤتمر المجتمع المدني/منتدى شعوب رابطة أمم (ASECلرابطة )للعامة ا

  ، المصدر السابق(.٦١١٢(. )ACSC/APFجنوب شرق آسيا )

فعاالً في دفع عجلة  ،٦١١٢ومنذ بدايته في عام  ،كان المنتدى اآلسيوي لالقتصاد التضامني

ي بين شبكات االقتصاد االجتماعي التضامني تقّدم التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالث

 شبكة تعزيز االقتصاد االجتماعي التضامني عبر القاراتوالمنظمات الشريكة العضو في 

(RIPESS Asia المتواجدة في العديد من الدول اآلسيوية، وذلك عن طريق توثيق ونشر )

امني القائمة والخطاب وتيسير الزيارات الميدانيّة إلى حاالت االقتصاد االجتماعي والتض

المتعلق بها، والتي أصبحت مستدامة في إحدى الدول وتم تكييفها واستنساخها في موقع آخر أو 

، المصدر السابق( أّن الشراكة ٦١١٢) وفقاً لكوينونيس اإلبن، ب.  11خالل فترة أخرى.

واحترام استقالليّة الشركاء، تُشّكل عناصر مهّمة في  تساوية، وتقاسم المعارف والخبراتالم

بشأن التعاون بين بلدان الجنوب ( RIPESS Asia/ASECالشبكة واألمانة العامة )برنامج 

 الشبكةاالقتصاد االجتماعي التضامني التي أقامتها  . عقب المشاركة بدورةوالتعاون الثالثي

ع من شبكات االقتصاد االجتماعي (، يُتوقّ RIPESS Asia/ASECواألمانة العامة )

منشآت الكٍل حسب لغته األصليّة كوسيلة لبناء قدرات  بنشر الدورة تعاقبياً أن تقوم  التضامني

أحد الجوانب المهّمة في خطط عمل التعاون بين بلدان القائمة على أساس التضامن.  يّةالمجتمع

هو تماعي التضامني المحليّة، االقتصاد االجبشبكات الجنوب والتعاون الثالثي الخاّصة 

                                                 
ة على التكيّف هي قدرة كيان أو كائن حي على تغيير نفسه أو ردود فعله لتتناسب مع الظروف أو البيئة المتغيّرة. قابليّة التكرار أو القدر 11 

  :Sourceاالستنساخ هو مصطلح يتعلق بالمزايا اإليجابيّة ألي نشاط أو عمليّة أو نتائج اختبار تسمح بتكرارها في موقع أو وقت آخر )المصدر:

http://businessdictionary.com/definition)ليات لموازنة التنمية االجتماعية واالقتصادية، وحماية . واالستدامة هي إدامة أنظمة وعم

 (.Source: http://www.sustainability.com/sustainability البيئة. )المصدر:

http://businessdictionary.com/definition)
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االلتزام بإرسال شخص من أهل الخبرة والرأي إلى الدورة التي ينظمها النظراء في دول 

  الرابطة األخرى.

في مؤتمر الهيئات المكّونة أّكدت ، المصدر السابق(، أّن ٦١١٢يذكر هـ. فيلغاس رومان )

مل في ما يتعلّق باالقتصاد ، على ضرورة تعزيز عمل مكتب الع٦١١١العمل الدولي عام 

االجتماعي التضامني بصفته مجاالً مهماً لخلق فرص العمل الالئق. وبدعم من مكتب منظمة 

العمل الدوليّة اإلقليمي إلفريقيا، قّرر المكتب اإلقليمي ألمريكا الالتينيّة والبحر الكاريبي 

كاديميّة األقاليميّة الثانية في والمركز الدولي للتدريب التابع لمنظمة العمل الدولية، عقد األ

مقاطعة كيبيك بهدف تعزيز قدرات الهيئات المكّونة وغيرها من الشركاء في مجال االقتصاد 

التي إحدى ركائز البرنامج الحكومي الثالث كانت في كوستاريكا،  أّمااالجتماعي التضامني. 

سوليس  حكومةإدارة  جانبالمقترحة من  (NDP 2014-2018خطة التنمية الوطنية ) شملتها

هي النمو االقتصادي وخلق فرص عمل أكثر وأفضل، وبالتالي يُصار إلى الحد  ريفيرا الحالية،

من الفقر وأوجه عدم المساواة. ويتزامن ذلك مع غايات أهداف التنمية المستدامة وأجندة العمل 

وستاريكا، أصبح من الالئق. نظراً للزخم الذي وفره االقتصاد االجتماعي التضامني في ك

الضروري توسيع نطاق عالقات التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي. يُعتبر إجراء 

األكاديمية في شهر تموز في تورين، فرصةً لتقاسم الخبرات وتنفيذ االقتصاد االجتماعي 

ة والتضامني في مجتمعاتنا من أجل خلق فرص العمل، ومكافحة الفقر وأوجه عدم المساوا

قتصاد اال في كوستاريكا، شّكلتحت مظلة أهداف التنمية المستدامة وأجندة العمل الالئق. 

االجتماعي التضامني بنطاقه الواسع من المنظمات والممارسات، أداة ضروريّة للتنمية 

القول، أننا نأخذ  وخالصةبه المنطقة وتركيبتها القطاعيّة. الذي تميزت  واإلدماج االجتماعي

عتبار هذه المشاركة الضرورية في أكاديميّة التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون بعين اال

الثالثي، لكي يتمّكن المشاركون من تقاسم ودعم عمليّة التعلّم، والتشبيك، وصياغة 

 (. SSTCاالستراتيجيات، والتعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي )
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 لحماية االجتماعّية والتوظيف في القطاع العاما أرضيات: ٥الوحدة 

 ّدمةـقم  

الضمان المتعلقة بالضمانات األساسية أرضيات الحماية االجتماعيّة هي مجموعات من 

االجتماعي تُحّدد على المستوى الوطني بحيث تكفل الحماية الرامية إلى الحد من الفقر 

لضمانات، على أقل تقدير، تهم. ينبغي لهذه ااالجتماعي، والتخفيف من حدّ والهشاشة واإلقصاء 

ضمان الحصول على المحتاجين إلى خدمات الرعاية الصحيّة الضروريّة ونفاذ جميع  أن تكفل

توسيع نطاق . ترتكز استراتيجيّة منظمة العمل الدولية بشأن على مدى دورة الحياة دخل أساسي

الحماية االجتماعيّة على االستراتيجيّة الثنائيّة األبعاد التي اعتمدها مؤتمر العمل الدولي في 

أرضيات تسريع تنفيذ . تهدف هذه المقاربة الثنائيّة األبعاد إلى ٦١١١عام  ١١١جلسته رقم 

عي يكفل تعميم أساسيّة بشأن الضمان االجتماوطنيّة للحماية االجتماعيّة تحتوي على ضمانات 

وضمان الحصول على دخل أساسي، وعلى  األساسيّةالوصول إلى خدمات الرعاية الصحيّة 

لعام  ٦١٦وطنياً )البُعد األفقي( وفقاً للتوصية رقم  حددأقل تقدير، على أساس حد أدنى مُ 

بشأن أرضيات الحماية االجتماعيّة. كما تهدف إلى تحقيق مستويات أعلى من الحماية  ٦١١٦

بشأن  ١,١٦لعام  ١١٦أنظمة ضمان اجتماعي شاملة وفقاً لالتفاقيّة رقم داخل البُعد الرأسي( )

  الضمان االجتماعي )المعايير الدنيا(.

 

يجب أن تشتمل األرضيات الوطنية للحماية االجتماعية على الضمانات األربعة الخاصة 

 وى الوطني:بالضمان االجتماعي على أقل تقدير، وكما هو ُمحدد على المست

 

 النفاذ إلى الرعاية الصحيّة األساسيّة، بما فيها رعاية األمومة؛ .１

إلى التغذية والتعليم ساسي لألطفال، وتوفير النفاذ األدخل ال توفير أمن .２

 سلع وخدمات ضروريّة أخرى؛  ةأيوالرعاية و

غير القادرين على شخاص في سن العمل ساسي لألاألدخل ال توفير أمن .３

 ن الدخل، وباألخص في حالة المرض والبطالة واألمومة واإلعاقة؛كسب ما يكفي م

  .أمن الدخل األساسي لألشخاص المسنينتوفير  .４

 

يجب توفير مثل هذه الضمانات إلى جميع المقيمين واألطفال كما هو ُمحدد في القوانين 

من سكان العالم  ٪٤١ يعيشالقائمة. وأن تكون خاضعة لاللتزامات الدولية  ،واللوائح الوطنية

بمجموعة من الضمانات  التنّعمانعدام األمن االجتماعي، وال يستطيعون  حالة تقريباً في

فحسب تقديرات البنك الدولي األخيرة، االجتماعيّة التي تخّولهم التعامل مع مخاطر الحياة. 

 دوالر يومياً. معظمهم من النساء ١،٦١شخص على أقل على مليار  ١،٠ما يقارب يعيش 

واألطفال، أو يعملون في االقتصاد غير المنظّم و/أو ينتمون إلى فئات غير محميّة اجتماعياً 

ذوي االحتياجات الخاّصة أو المصابين بفيروس نقص المناعة األشخاص فئة مثل 

 البشريّة/اإليدز أو العمال المهاجرين. 

إّن نسانيّة المستمرة. ذه األزمة اإلداة قويّة لمعالجة هتُعد األرضية الوطنية للحماية االجتماعيّة أ

تُعزز النفاذ إلى التحّوالت والخدمات االجتماعيّة ( SPFمقاربة أرضية الحماية االجتماعيّة )
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الضروريّة في مجاالت الصحة، والمياه والصرف الصّحي، والتعليم، والغذاء، واإلسكان، 

. إنها مقاربة تؤّكد على ضرورة المنقذة للحياةوالموجودات فضالً عن النفاذ إلى المعلومات 

تنفيذ سياسات حماية اجتماعيّة شاملة ومتّسقة ومنّسقة، بهدف ضمان خدمات وتحّوالت 

 توفيراجتماعيّة طوال دورة الحياة، مع إيالء اهتمام خاص للفئات الهّشة. يكمن التحدي في 

 الرازحينللمخاطر أو تغطية فعالة لجميع السكان بشكٍل مستدام، وتحديداً لهؤالء المعّرضين 

وضع الحرمان. لقد اتّخذت العديد من الدول النامية تدابير ناجحة من أجل وضع  تحت

. تُبيّن لنا نتائج البرامج القائمة أرضيات وطنية للحمايّة االجتماعيّة أو إدخال عناصر ذات صلة

وأوجه عدم المساواة، في هذه الدول، أّن أثر أرضيّة الحماية االجتماعيّة على الفقر والهشاشة 

قد يكون عظيماً. إّن المعارف والخبرات والتجارب التي اكتسبتها هذه الدول عبر جهودها 

الذاتيّة المبذولة في سبيل إنشاء أرضيّة حماية اجتماعيّة، تُمثّل مصدراً قيّماً لدول أخرى ُمهتّمة 

اق تغطية األنظمة القائمة ، أو توسيع نطبالتخطيط إلنشاء أنظمة حماية اجتماعيّة خاّصة بها

سلّم به أّن المعارف والمهارات والخبرات التقنيّة التي يمكن من المُ أو إعادة توجيهها.  لديها

تبادلها عبر التعاون بين بلدان الجنوب، تكون في حاالت عديدة تلك المالئمة تحديداً للتصدي 

 لتحديات إنمائيّة مماثلة تواجه دول أخرى من دول الجنوب. 

 
 خبرات مبتكرة في الجنوب

لكل دولة حاجات وأهداف إنمائيّة وقدرات ماليّة مختلفة تسعى إلى تلبيتها وتحقيقها، وسوف 

سوف يتعيّن على الدولة أن تضع حداً أدنى مجموعة مختلفة من السياسات. لهذا الغرض تختار 

من حصول شعبها بأكمله  التحقق بأْن تنشدلمعايير أداء السياسات الوطنية للحماية االجتماعيّة 

التحّوالت االجتماعيّة التي تكفل نفاذاً فعاالً إلى حٍد أدنى من السلع والخدمات، مّما على حق 

ويمكن ألرضيّة الحماية االجتماعيّة أن تتعّدى كونها مجرد قائمة العيش بكرامة. يُتيح للجميع 

من أوجه شاملة ومتكاملة تستفيد مقاربة من خالل تقديم أهداف إنمائيّة يُزمع تحقيقها، وذلك 

أوجه تكامل السياسات التي تُعالج مجاالت مختلفة ولكنها ذات صلة. إذ توفر إطاراً الستكشاف 

تجنّب وجود نظرة مجزأة حول  وبالتالي يتماألولويات،  التعاضد بين جميع القطاعات كما تحدد

يحتوي هذا المجلّد على بعض   .كيفيّة إحراز تقّدم دون أخذ الصورة الشاملة بعين االعتبار

الخطط التي أوردتها دراسات الحاالت وجرى تقاسمها. على سبيل المثال، "برنامج الفرص" 

كذلك "قانون مهاتما غاندي الوطني في المكسيك، وبرنامج "حقيبة العائلة" في البرازيل، و

خطط في تبادل بشأن ضمان التشغيل في المناطق الريفيّة" في الهند، حيث ساهمت هذه ال

المراحل األولى ما زالت بعض الدول في حالياً، المعلومات مع دول في مختلف مناطق العالم. 

على إصالح آليات الحماية بوركينا فاسو إذ تعمل جتماعيّة. االحماية المن تطوير أرضيّة 

اتخذتها غانا ُمتتبعةً بذلك نجاح الخطوات التي االجتماعيّة بغرض تطبيق تغطية صحية شاملة، 

ورواندا. بينما وصلت دول أخرى إلى أبعد من ذلك في تطوير خطط الحماية االجتماعيّة. فعلى 

النظام غير االكتتابي للمعاشات التقاعدية الشامل لجميع  ٦١١٤ال، أنشأت بوليفيا عام سبيل المث

ضريبة الخاّصة ، حيث يتم تمويله بواسطة حصة من الفما فوقعاماً  ٢١األشخاص الذين أتّموا 

وأخيراً وليس آخراً، هنالك دول على الهيدروكربون، وإيرادات المنشآت الرأسماليّة العاّمة. 

تمكنت من االستفادة من خبراتها الذاتيّة في مجال الحماية االجتماعيّة بهدف تحسين أنظمة 

 ية االجتماعيّة. الحماية االجتماعية في البالد، عن طريق اتّباع األساس المنطقي لمفهوم الحما
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تعمل الدولة بانتظام على تعديل نظام الحماية االجتماعيّة على ضوء تُبيّن حالة تشيلي كيف 

تعكف تشيلي حالياً التطورات االجتماعيّة واالقتصاديّة والسياسيّة والديموغرافيّة والفكريّة. 

وبشكٍل تدريجي، على استبدال األساس المنطقي القائل بمكافحة الفقر المنتشر عن طريق 

موّجه نحو ضمان الحقوق وتوفيرها سياسات طوارئ تستهدف الفئات األكثر ضعفا ، بآخر 

بناء أرضية الحماية إّن سياسات الحماية االجتماعيّة الضروريّة. ، ومأسسة لجميع السكان

 علياأولويةً الخدمات الصحيّة األساسية النفاذ إلى عادة ما يُشّكل و ،تدريجيّة عمليةاالجتماعيّة 

في تطوير نهج تعّددي يستند د بدأت بوركينا فاسو ورواندا، من قبيل المثال، فقعند البدء بها. 

والتأمين البالغ  عياالجتما الضمانبآلية تقليدية تعنى  ٦١ما تم تقديمه من على التعاضد بين 

غ لغالباً ما تكون آليات الضمان االجتماعي والتأمين الباوالت االجتماعيّة.  الصغر والتحوي

، بل وبطريقة ولكن بشكل مجزأ على أرض الواقعالصغر والرعاية الصحيّة المجانيّة موجودة 

ماية نطاق الح تطيع منفردةً أن تحل تحديات توسيعتنافسيّة في بعض األحيان وال تس

االجتماعية. وعلى ذلك، تُملي الضرورة تنسيق هذه العناصر بهدف ضمان الوصول إلى 

. تعمل مبادئ الشمول التفتت والتنافسهدر الجهود عن طريق تنسيق وتكامل فّعالين بدالً من 

. كما تعتمد على بأسرها والتقّدم والتعدد على تدعيم عمليّة بناء أرضيّة الحماية االجتماعيّة

ّي أرضية الحماية االجتماعيّة: البُعد الرأسي، بأن تُحفز االستثمار برأس المال البشري بُعد

الذي ُسيمّكن الناس من الخروج من دائرة الفقر المفرغة واألنشطة ذات اإلنتاجية المنخفضة، 

إلى التشغيل المنظّم والتمويل الذاتي، واالكتتاب في مستوى أعلى من منافع الضمان 

والبُعد األفقي، بأن تُعزز حق كل فرد بحٍد أدنى من الحماية االجتماعيّة. تستطيع االجتماعي. 

آليات التمويل الُمبتكرة أن تؤدي دوراً مهماً في المستقبل. فبعض الدول ال تمتلك الموارد 

على المدى القريب. وهذه الدول سوف تحتاج إلى الالزمة إلنشاء أرضية حماية اجتماعيّة 

خارجي من أجل اتخاذ الخطوات األولى صوب هذا الهدف. إّن مفهوم أرضية استدعاء تضامن 

طريقة بتكييف الحماية االجتماعيّة يقوم على أساس الحقوق، ولكنه يتميّز بمرونة كبيرة تسمح 

. والمهم بحيث تاُلئم السياق الوطني تنظيم عملية وقنوات تحويل االستحقاقات النقديّة والعينيّة

كل من يحتاج إلى حماية بوسعه النفاذ إلى السلع والخدمات االجتماعيّة في الموضوع أّن 

المفهوم حداً أدنى من المعايير وبهذا يضع األساسيّة، وإلى التحويالت االجتماعية الضروريّة. 

المتعلقة بالنفاذ إلى الحماية االجتماعية التي توفرها األنظمة الوطنية وبنطاقها ومستواها، 

 ومنذ منتصف السبعينيات لطالما اقترنت منظمة العمل الدوليّةكلية معينة. عوضاً عن فرض هي

، باالستثمارات العامة في عدد من الدول في آسيا وفي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى

في أمريكا الالتينية وأوروبا الشرقية. أّما األهداف الرئيسيّة لهذا التعاون المشترك بين ومؤخراً 

 في مجال التنمية، فكانت كالتالي:  الحكومات والشركاء

تعظيم أثرها على التشغيل، والحد من الفقر، وعلى التأثير على سياسات االستثمار بغية  .１

 االقتصاديّة؛-التنمية االجتماعيّة

الذي يُعتبر ضرورياً في تنفيذ األشغال العامة بناء القدرات في القطاع الخاص الوطني،  .２

تفعة، وذلك عن طريق بناء القدرات في مراكز البحوث ذات الُمدخالت العماليّة المر

والمشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم، بهدف تحسين بيئة وظروف العمل في 

 القطاع؛

على  وقعهاتوجيه االستثمارات االجتماعية واالقتصادية نحو المستوى المحلي بغية تعظيم  .３

لوقت، تحسين المشاركة الحد من الفقر في المناطق الريفية والحضرية، وفي ذات ا

 االجتماعيّة والتنظيم االجتماعي في قطاعات ما زالت غير منظّمة وأقل تنظيماً. 
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 حماية اجتماعية من أجل النساء:

 (,٦١١المساواة بين الجنسين )ساروجيني، ارنولد، وجونسون، نحو 

للحماية االجتماعّية مساهمة مهمة في تحقيق المساواة بين الجنسين، ولمنافع الحماية االجتماعية أثر على 

دينامية المساواة بين الجنسين واألعراف االجتماعية القائمة على أساس النوع االجتماعي بقصد أو دون قصد. 

ر من الرجال بغياب التغطية الكافية، فإن أرضيات ونظراً ألّن المرأة في جميع أنحاء العالم تميل إلى التأثر أكث

. بمقدور أرضيات الحماية تحديداً  الحماية االجتماعية ُتعتبر مناسبة من منظور المساواة بين الجنسين

االجتماعية أن تكون أدوات مركزية في تعزيز المساواة بين الجنسين، ومشاركة المرأة في سوق العمل، 

جل تحقيق هذه القدرة، يتعّين اتباع استراتيجية إلدماج النوع االجتماعي طوال وتمكين المرأة. ولكن من أ

ذات الصلة،  برامجوال سياساتال، وتصميم (SPFsأرضيات الحماية االجتماعية ) تغطيةتقييم ثغرات  عمليات

الجديدة التي  وفي هذا الصدد، توفر المعايير الدوليةمراقبة وتقييم. خالل مرحلة التنفيذ وما يليها من ذلك و

بشأن أرضيات الحماية االجتماعية، توجيهات  ٦١٠٦لعام  ٦١٦جسدتها توصية منظمة العمل الدولية رقم 

عدم أوجه من أجل معالجة بناّء على ذلك، وفّعالة ومراعية للنوع االجتماعي. ومبادئ رئيسّية إلنشاء أرضيات 

ماعية بحيث تكفل المساواة في المعاملة بين الرجال المساواة بين الجنسين، يجب تصميم برامج الحماية االجت

وأن تفيد كآلية لتعزيز المساواة بين الجنسين. بوسع أرضيات والنساء، وتراعي اختالف أدوار كٍل منهما، 

الحماية االجتماعية، بل يجب أن تكون أداًة مراعية للنوع االجتماعي من أجل مساعدة األفراد الذين يواجهون 

، وتحد من الفقر وأوجه عدم المساواة. فهي أدوات فّعالة في تحقيق مثل هذه الغايات لقدرتها طوارئ الحياة

على تعزيز المعاملة المتساوية للرجال والنساء، وعلى تحقيق نتائج عادلة قد تعّوض جزئّياً عن آثار التمييز 

أن تكون أرضيات الحماية  وأوجه عدم المساواة خارج نطاق نظام الضمان االجتماعي. على كل حال، ينبغي

أعقاب األزمة االقتصادية العالمية، في حالياً و االجتماعية جزءاً من إطار أوسع على مستوى االقتصاد الكلي.

ازدادت أهمّية أرضيات الحماية االجتماعية من أجل التخفيف من األعباء االقتصادّية الملقاة على كاهل الفقراء 

والفئات الهّشة في المجتمع. إّن إنشاء أرضيات وطنية للحماية االجتماعّية من شأنه أن ُيساهم في تحقيق نمو 

أوسع، ينبغي تصميمها أعّم وولية وعادلة. وبصفتها جزءاً من أنظمة حماية اجتماعّية مستدام ومجتمعات شم

 . نطاقاً  وتنفيذها ضمن إطار سياسات اقتصادية واجتماعية أوسع

 

 خالصة

تعزيز المساعدات التقنية على التعاون بين بلدان الجنوب في مجال التنمية االجتماعية يشتمل 

دول الجنوب لدول جنوبية أخرى في مجال تطوير السياسات التي تقدمها دولة خبيرة من 

 والبرامج االجتماعيّة.

يتم لقد نجحت دول نامية عديدة في اتخاذ تدابير ترمي إلى إنشاء أرضيات حماية اجتماعية 

تحديدها على الصعيد الوطني، أو إلى إدخال عناصرها. وتخبرنا نتائج البرامج المنفّذة في هذه 
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أرضيات الحماية االجتماعيّة على الفقر والهشاشة وعدم المساواة قد يكون الدول أّن أثر 

عظيماً. تُعتبر المعارف والخبرات والتجارب التي اكتسبتها هذه الدول جراء جهودها المبذولة 

في سبيل إنشاء أرضية حماية اجتماعيّة، مصدراً قيّماً لدول أخرى ُمهتّمة في التخطيط إلنشاء 

 ماعيّة، أو توسيع نطاق أنظمتها القائمة أو إعادة توجيهها. أنظمة حماية اجت

من المسلّم به أّن المعارف والمهارات والخبرات التقنيّة التي يمكن تبادلها عبر التعاون بين 

بلدان الجنوب، تكون في حاالت عديدة هي تلك المالئمة تحديداً للتصدي لتحديات إنمائيّة مماثلة 

 الجنوب.تواجه دول أخرى من دول 
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 : التعاون بين البلدان الهّشة٢الوحدة 

 ةمدّ ـمق

تشرين الثاني عام  ٠١في خالل المنتدى الرفيع المستوى بشأن فّعالية المساعدات، المنعقد 

خطة جديدة لالنخراط في مساعدة  (+G7مجموعة الدول الهّشة السبع الموّسعة ) أيّدت، ٦١١١

إنها مجموعة مكّونة من الدول الهّشة المتأثرة بالنزاعات، والتي اجتمعت مع الدول الهّشة. 

بعضها للتصدي للمقاربات الدولية غير المناسبة التي كانت تتطبّق فيها، وبشكل أساسي، تلك 

تستفيد وثيقة السياسة الخاّصة المتعلّقة ببرامج المساعدات وعمليات التدّخل والتعاون الدوليّة. 

لبناء رئيسيّة  اً من إعالن األلفيّة بشأن خارطة طريق مونروفيا، وتقترح أهدافديدة بالخطة الج

، وتُحدد االلتزامات المتعلّقة ببناء لدولة، كما ترّكز على سبل جديدة لالنخراطالسالم وبناء ا

كان أساس هذا النموذج  الثقة المتبادلة وتحقيق نتائج أفضل في دول تقبع في أوضاع هّشة. 

هود التنمية من ج دروساً كافيةاالعتراف بأّن بعض الدول المستفيدة قد تعلّمت هو  الجديد

واتقنت المقاربات واألساليب التي يمكن مشاركتها اآلن مع دول أخرى. كان هناك  ،الماضية

لمتأثرة بالنزاعات والدول الهّشة، مبادرات دوليّة مختلفة تتعلّق ببناء السالم والتنمية في الدول ا

خالل العقد الماضي قبل إنشاء مجموعة الدول الهّشة السبع الموّسعة. على  والتي تم إنشاؤها

، ومبادئ المشاركة الدولية ٦١١١سبيل المثال، إعالن باريس بشأن فعالية المساعدات لعام 

منظمة  والية، حيث تم تعزيز المبادرتين بموجب ٦١١٢الجيّدة في الدول والبيئات الهّشة لعام 

(. ولكّن هذه المبادرات طبّقت مقاربة من OECDعاون والتنمية في الميدان االقتصادي )الت

لموارد جميع الشروط السياسيّة يفرض فيها الشركاء الذين يُقّدمون اكان واألعلى إلى األسفل، 

 والتقنيّة. 

 

بترويج فكرة "التعاون بين البلدان الهّشة"  (+g7)المجموعة كمتابعة للمنتدى، بدأت دول 

(F2F :التي تحتوي على ،) 

 

 تقاسم الممارسات الجيّدة والخبرات بهدف تعزيز مجتمعات مسالمة؛  .１

وضع قضايا وأهداف مشتركة على األجندات الدولية، وطرحها في المنتديات  .２

 الدولية؛

دل وحشد الموارد من بشكل متبادل عن طريق برامج التبا البعضدعم الدول بعضها  .３

 دولة هشة لدولة هشة أخرى. 

ت العوامل الرئيسيّة للهشاشة تنطوي على اآلتي: غياب المشاغل خالل العقود األخيرة، كان

االجتماعيّة من خطط التنمية الوطنية، ومستويات الفساد العالية، والنمو االقتصادي البطيء، 

أنظمة التعاون بين بلدان هدف تتماعيّة. انعدام فرص العمل، وغياب أنظمة الحماية االجو

( إلى توفير استجابة مبتكرة للتحديات العالمية التي يمكن SSTCالجنوب والتعاون الثالثي )

سياسات التنمية فيها. إّن حاجات تكييفها جيداً حسب حاجات الدول القابعة في بيئات هّشة و

مبادئ الُملكيّة الوطنية والتقييم الذاتي غايات وممارسات التعاون بين بلدان الجنوب تتماشى مع 

آلليات التعاون بين البلدان الهّشة كما ورد في إجماع ديلي الذي صدر عن مجموعة الدول 

الهشة السبع الموّسعة. تتعرض هذه الدول ألوضاع مماثلة وتواجه تحديات مشابهة، وفي حين 

 تعاون بين بلدان الجنوبالية إقامة احتمتقوم بتطوير حلول لمواكبة الصعوبات الحالية، تزداد 
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ومن خالل تقاسم النظراء . نظيرةآخذة بالحسبان تقاسم هذه الحلول وتكييفها لتالئم سياقات 

فهم جديد إلى الطريق أمامهم للوصول  نجاحهم وإخفاقهمقصص ة، تُنير لدروس المستنبطوا

 وأفضل حول ظروفهم والخطوات الالزمة للتحّول.

مشاركة منظمة العمل الدولّية في التعاون بين البلدان الهّشة 

 (+g7مجموعة الدول الهّشة السبع الموّسعة ) ضمن إطار

-منذ نشأتها، سلّطت منظمة العمل الدوليّة الضوء على دور البرامج والسياسات االجتماعيّة

تنظيم بشأن  ١,٠٠ام لع ٢١اقترحت التوصية رقم حيث االقتصاديّة في بناء السالم والتعافي. 

العمالة في االنتقال من الحرب إلى السلم، مقاربة رائدة لتعزيز السالم والعدل االجتماعي في 

يُسلّم أعقاب الحرب العالمية الثانية، وذلك عبر التعافي وإعادة اإلعمار على أساس التشغيل. 

الة االجتماعيّة، حتى المجتمع الدولي بمحوريّة العمل الالئق من أجل السالم واألمن والعد

ضروري  ضمن البيئات الهّشة واألكثر تعقيداً. لقد اعترفت األمم المتحدة بأّن خلق فرص العمل

 االقتصادي واستدامة السالم. -والتقّدم االجتماعي جوإعادة االندما لتحقيق االستقرار السياسي

على خطة التنمية بلدان الهّشة بشأن دعم التعاون بين التستند استراتيجيّة منظمة العمل الدولية 

أحد أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر يورد وتتماشى معها. بل ، ٦١١١الجديدة لما بعد 

 والية"، ويقع ذلك في صلب وتوفير العمل الالئق للجميع العمالة الكاملة والمنتجة"المقترحة 
منظمة العمل الدولّية، ومهم جداً للقضاء على الفقر واإلسهام في بناء السالم. ولكن ثمة 

، وتحتوي على مجاالت استراتيجّية ُتشير األخرىأهداف التنمية المستدامة أولويات أوردتها 
 المنظمة وُتنادي بمشاركتها، مثل:  واليةإشارة مباشرة إلى 

 

لشامل للجميع والمستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة، تعزيز النمو االقتصادي المطرد وا •
 ؛وتوفير العمل الالئق للجميع

 جعل المدن والمستوطنات البشريّة شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة •

تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالميّة من أجل تنمية مستدامة )بما في ذلك، عبر  •

 الشمال والجنوب، والتعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي(التعاون بين 

 

مسألة الدول التي تقبع في  مجلس إدارة منظمة العمل الدوليةناقش ، ٦١١٠آذار  ٦١بتاريخ 

اجتماع الفريق العالي المستوى المعني بالعمل الالئق في الدول الهّشة. خالل بيئات هّشة، وذلك 

عام للمنظمة السيد جي رايدر، مذكرة تفاهم مع األمين العام وعقب ذلك، وقّع المدير ال

ق بذل جهود االتفا ينتظرد. هيلدير دا كوستا. حيث  لمجموعة الدول الهّشة السبع الموّسعة

حسب مشتركة لتكييف مشاركة منظمة العمل الدوليّة في الدول األعضاء لدى المجموعة 

حكومات، وال سيما عن طريق برامج ومشروعات سياقات معيّنة، وذلك بالتعاون الوثيق مع ال

ون مع المؤسسات مشتركة. وبموجب االتفاق، توفر المنظمة الدعم التقني والتنظيمي بالتعا

الحكومات ومنظمات أصحاب العمل ومنظمات العّمال، وقادة المجتمع  الشريكة بما فيها

المدني، واألكاديميين، والجهات المانحة، بهدف توحيد المبادرات وبناء الشراكات وإطالق 

ما بعد مشروعات تُنتج حلوالً ُمجّربة لمعالجة التحديات الماثلة أمام خطة التنمية المستدامة ل

 . إّن منظمة العمل الدوليّة بالتعاون مع المجموعة على أتم ، والعمل على تعميمها٦١١١
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 : التعاون بين البلدان الهّشة٢الوحدة 

(، وللمساهمة أيضاً في تعبئة F2Fاستعداد لتطوير مقترح متسق للتعاون بين الدول الهّشة )

  هّشة.   الموارد والمساعدة في مؤازرة أنشطة تعلّم النظراء تحت مظلة التعاون بين البلدان ال

 تحسين الظروف للعمال المنزليين

( SSTC، المصدر السابق(، أّن التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي )٦١١٢يرى باه )

يُتيح أمام العمال المنزليين فرصة الدفاع عن حقوقهم بشكٍل أفضل، وذلك نظراً لالستغالل 

، ٦١١١حزيران عام  ١٢هم. بتاريخ ها في أماكن عملواإلساءة المنهجية التي يتعرضون إلي

(، التي ١١٦ليين )والتوصية رقم بشأن العمال المنز ,١٤كان اإلقرار التاريخي لالتفاقية رقم 

مليون عامل منزلي في جميع أنحاء العالم واالعتراف بهم. إّن فئة  ١١١ – ١١عززت احترام 

ما  األطفال.بيرة من المهاجرين وأعداد كببالنساء و تتعلّقالعمال المنزليين في أغلب الحاالت 

ويتقيّدون بأفراد، أو م، ضمن االقتصاد غير المنظّ في دول عديدة  ونزال الكثير منهم يعمل

الزهيدة وانعدام األجور فضالً عن التوظيف. خدمات يُنظّمون بشكٍل غير كاٍف عبر مكاتب 

ض  فرص  ر  األمومة، أو المغادرة  يّة المدفوعة األجر، أو إجازةاالنتفاع من اإلجازات الم 

الرق موجوداً ما زال فيه  المدفوعة األجر، أو الضمان االجتماعي. وفي واقع األمر، أنّه مجالٌ 

فأغلب الظّن أّن هناك مئات اآلالف من العمال المنزليين يعملون دون "إفصاح" عن في العالم. 

علهم ضعفاء جداً أمام مما يجوظائفهم بسبب وجود أنظمة تمييزيّة إلصدار تصاريح العمل. 

التوظيف عديمة خدمات االستغالل أو حتى االسترقاق من قبل أفراد آخرين أو مكاتب 

 الضمير.  

بوسع غايات التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي أن تُكّمل منظمات العمال المنزليين 

يرات االستراتيجيّة في سياق تحسين ظروفهم المعيشيّة، وأن تعمل من خالل التدريب والتغي

والمنهجيّة التي سوف تُتيح بكل تأكيد تحقيق أجندة منظمة العمل الدوليّة بشأن العمل الالئق: 

األمن في مكان العمل والحماية االجتماعيّة لألسر، وإلى عمل ُمنتج ودخل ُمنصف،  النفاذ

عبير عن مطالبهم، حرية الناس في التووتطلعات أفضل للتطوير الذاتي واالندماج االجتماعي، 

وفي التنظيم والمشاركة في صنع القرارات التي تؤثر على حياتهم، والمساواة في الفرص 

 والمعاملة لجميع النساء والرجال. 

 
ممارسات جّيدة في مجال التعاون بين البلدان الهّشة: حالة االقتصاد التضامني والتعاون بين 

  12(SSTCبلدان الجنوب والتعاون الثالثي )

 

والمنظمات، وال سيما  ( هو مفهوم يُشير إلى المنشآتSSEاالقتصاد االجتماعي والتضامني )

وجمعيات المنفعة المتبادلة والرابطات والمؤسسات والمنشآت االجتماعيّة، التي  التعاونيات

السلع والخدمات والمعارف، بينما تسعى إلى تحقيق أهداف  على وجه الخصوصتُنتج 

اقتصاديّة واجتماعيّة وإلى تعزيز التضامن. لقد أنشأت منظمة العمل الدوليّة على مر الزمن 

والمنظمات التي تعنى باالقتصاد االجتماعي  منشآتالتقليداً، وطّورت خبرات عميقة بشأن 

 (.SSEOsوالتضامني )

يُعالج  االجتماعي والتضامني في الدول الهّشة بأهميّة عظيمة لكونهيحظى دور االقتصاد 

األسباب الجذريّة للفقر كما في حالة أفريقيا. إّن المكّونات الثالثة لالقتصاد االجتماعي 

                                                 
( في إعادة تشكيل النظام الدولي: أشكال F2F( والتعاون بين البلدان الهّشة )SSTCواريس، م: التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي )س 12 

 جديدة من المقاومة.
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والتضامني، التعاونيات والرابطات وجمعيات المنفعة المتبادلة، تُعتبر مصدراً مهّماً لفرص 

ورغم حقيقة أّن جزءاً ُمعتبراً من اقتصاد يقيا جنوبي الصحراء. العمل في معظم بلدان أفر

أّن التعاونيات غير مطّورة  إاّل معظم هذه الدول يرتكز على االقتصاد االجتماعي والتضامني، 

فقط.  بشكل كاٍف، وحضور منظمات المنفعة المتبادلة يقتصر على مجال التمويل بالغ الصغر

الهدف الرئيسي لمنظمات  إنّ لتضامني إلى تنويع النشاطات. أدى االقتصاد االجتماعي والقد 

زيادة االنتاجيّة الريفيّة، لذا فهي تُرّكز  هو عي التضامني في المناطق الريفيّةاالقتصاد االجتما

اذ إلى على هيكلة منظمات المزارعين، وتيسير النفاذ إلى موارد انتاجيّة مثل القروض والنف

وتحسين أساليبه، والنفاذ إلى األسواق وأنظمة المعلومات. أّما في  األراضي وُمدخالت اإلنتاج

هيكلة ودعم تطوير  ى تطوير عدة برامج بما فيهاالمناطق الحضريّة، تعمل هذه المنظمات عل

األطراف الفاعلة في االقتصاد غير المنظّم بهدف تيسير انتقالها نقابات العّمال، وبناء قدرات 

 إلى االقتصاد المنظّم. 

رامج التعاون بين البلدان الهّشة. في حين تطوير بلنعم الدول األفريقية أجمع بقدرات عظيمة ت

نفّذت بعض الدول األفريقيّة برامج تعاون مع نظرائها عن طريق منظمات دوليّة مثل جماعة 

ةً بيساو استفادةً عظيم-فعلى سبيل المثال، استفادت غينيا(. CPLPالبلدان الناطقة بالبرتغاليّة )

ليشتي عبر جماعة البلدان الناطقة بالبرتغاليّة، ال سيما  -من الدعم الذي قدمته جمهوريّة تيمور

في ما يتعلّق باألمور اللوجستيّة والتعداد السكاني وتطوير رسم الخرائط خالل انتخابات عام 

يُعّد . ةمتأجج ما زالت نوايا الحكومات للمضي قدماً في التعاون بين البلدان الهّشةو. ٦١١٠

( +g7دور المجتمع الدولي ومنظمة العمل الدوليّة ومجموعة الدول الهّشة السبع الموّسعة )

مهّما بالنسبة للعديد من الدول الهّشة، وال سيما في تحديد إطار التعاون بين البلدان الهّشة. على 

ليّة القانونيّة المستوى الوطني، بذلت بعض الحكومات األفريقيّة جهوداً معتبرة لتحويل الهيك

والسياسيّة واالقتصاديّة، ولتكييفها حسب نموذج االقتصاد االجتماعي والتضامني، ومن ثّم 

عدد وافر من نحو التغلّب على الهشاشة. ففي قطاع الزراعة واألغذية الرواندي، تم تنفيذ  التقّدم

اللذان أصبحا يمثالن  المبادرات بهدف دعم سالسل القيمة، وتحديداً في مجالي البستنة والبذور،

االقتصاد االجتماعي والتضامني نظراً لمشاركة منظمات المزارعين واستخدام أدوات التمويل. 

ويمكن استنساخ وتكرار نجاح راوندا في مجال االقتصاد االجتماعي والتضامني في دول 

ة الجيّدة أفريقيّة أخرى عن طريق التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي. ومن األمثل

األخرى على التعاون، االستجابة ألزمة فيروس اإليبوال في غرب أفريقيا. لقد تعاونت دول 

بيساو وليبيريا ونيجيريا تعاوناً وثيقاً من أجل معالجة الفيروس، -هّشة مثل سيراليون وغينيا

لبلدان التكامل الوطني وتأمين الرعاية الصحيّة للمواطنين. ووفقاً لمبادئ مجموعة اوضمان 

 ٦ليشتي بمبلغ -( وإطار التعاون بين البلدان الهّشة، تعهدت تيمور+g7الهّشة السبع الموّسعة )

بطريقة سريعة وفي مليون دوالر على شكل موارد من أجل اإلجراءات التي يُزمع اتخاذها 

األوان المناسب. ومن منطلق ممارسة الملكيّة الوطنية والسعي إلى تحقيق التعاون، أطلقت 

. مرض فيروس اإليبوال" لفاشية"الخطّة الُمعّجلة لالستجابة  ٦١١٠سيراليون في شهر تموز 

 لجنوب والتعاون الثالثيمثل هذه المبادرات القائمة على أساس التعاون بين بلدان ايمكن تنفيذ 

، وتلك المنفّذة على المستويين الوطني والمحلي، من خالل آليات التعاون بين البلدان الهّشة

في عمليّة بناء االقتصاد اإلقليمي استناداً إلى قيم اجتماعية  متسقةنحصل على مقاربة  وهكذا

 . بمحاذاتهالتعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي أم  ضمن إطار، أكان ذلك وتضامنية

 

  
 : التعاون بين البلدان الهّشة٢الوحدة 
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ثي متوافق تماماً مع أركان التعاون بين البلدان إّن التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثال

الهّشة، وتحديداً في ما يتعلّق بضرورة تقدير الملكيّة الوطنيّة والتقييم الذاتي والصوت السياسي 

النشط والتضامن. وكذلك فكرة الخبرات المشتركة التي تُعّد ذات أهمية عظمى في أطر التعاون 

الدول التي تكابد ذات الظروف الهّشة يمكنها تقاسم قصص اإلخفاق والنجاح  نظراً ألن

يرد من إذن، أي دعم . على الصعيد السياسيوالوصول إلى فهم مشترك حول كيفيّة التصّرف 

الشمال )إّما عبر نموذج التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي أو نموذج التعاون بين 

يعتقد سواريس، م. و. وقوتهالهذه الدول ن يحترم االستقالل السياسي البلدان الهّشة( يجب أ

( SSTCنشوء التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي )حداثة (، أنّه نظراً ل٦١١٢)

الذي ثر األ نتناولفلعله من المبكر أن ، في البيئة الدوليّة( F2Fوالتعاون بين البلدان الهّشة )

في ترتيب عالقات القوة في بديلة على المدى الطويل، ومدى فعاليتها هذه النماذج الستُحدثه 

النظام الدولي. ولكن، استناداً إلى الحاالت المذكورة آنفاً، يمكن الوقوف على التغييرات 

تُوجد الحوافز الالزمة التخاذ مبادرات جديدة  بحيثالتدريجيّة التي باتت تكتسب قوة وحّصة، 

سقة مع التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي، ومع التعاون بين دائماً مت تكون –وبديلة 

 البلدان الهّشة. 
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 ّدمةـمق

بين بلدان النزعة الدوليّة لحركة نقابات العّمال تدفعها إلى إيالء اهتمام خاص للتعاون إّن 

وهو، تنمية  انطالقاً من مقاربة العمل الالئق، أال تحقيق هدف مشتركالجنوب في سبيل 

: البُعد االجتماعي واالقتصادي والبيئي والسياسي. لقد متزامنةمستدامة تشتمل على أربعة أبعاد 

أقّرت نقابات العمال المشاركة في أكاديمية التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي، 

بلدان الجنوب بهدف إيجاد حلول مشتركة لتحديات ضرورة العمل سوياً عبر شبكة قويّة ل

 مشتركة. 

 حكوماتبين على أنه عملية تبادل معارف وموارد  التعاون بين بلدان الجنوبيمكن تعريف 

 الثقافي وأ االجتماعي وأ االقتصادي وأ الميدان السياسيفي  ،ناميةأمم  لدىأفراد و منظماتو

أساس ثنائي أو إقليمي أو دون إقليمي أو أقاليمي، كما على التعاون . ويمكن أن يحدث ئيالبي وأ

( SSCيمكن أن ينطوي على دولتين أو أكثر من الدول النامية. إّن التعاون بين بلدان الجنوب )

الذي يقوم على أساس تحقيق أهداف إنمائية مستدامة متّفق عليها دولياً، يهدف إلى تقوية 

لها  تيحلمفاوضات المتعددة األطراف. كما يُ في ا أصوات الدول النامية وقوتها التفاوضيّة

 . فيما بينها وتقوية الروابط االقتصاديّة فرصة تعزيز االكتفاء الذاتي

بالرغم من حقيقة أن التعاون بين بلدان الجنوب يمكن أن يكون أكثر استدامة من التعاون بين 

، إذ يتكيّف بشكٍل أفضل مع وضع الدولة، إاّل أنه من الناحية العملية لم يتم الشمال والجنوب

وينطبق ذلك على أساس التفسيرات التوّصل لغاية اآلن إلى فهم مشترك حول طبيعة أهدافه. 

المتنوعة، وأحياناً المتشّعبة، التي قدمتها االقتصادات الناشئة والدول المتقّدمة بشأن التعاون بين 

لجنوب. يُجادل البعض بوجوب النظر إلى التعاون بين بلدان الجنوب كبديل للتعاون بين بلدان ا

الشمال والجنوب عوضاً عن كونه مكّمالً له، بينما يُجادل البعض اآلخر بأّن النموذجين ال 

( على دولتين أو أكثر TC) التعاون الثالثييمكن وضعهما عل قدم المساواة. وأخيراً، ينطوي 

يكون و، يُساهم في عمليات التبادل بمعرفته وموارده مع طرف ثالث بالتعاونالنامية من الدول 

 .  كومة دولة متقّدمة أو منظمة فيهاحفي الغالب 

 

تحسين أجور ال وسائل لتشجيع تُشّكل العالقات الصناعية السليمة والحوار االجتماعي الفعّ 

فإنها بصفتها أدوات للحوكمة الجيّدة، ، وتعزز السالم والعدالة االجتماعيّة. فوظروف العمل

تُعزز التعاون واألداء االقتصادي بأن تساعد على خلق بيئة مالئمة لتحقيق غايات العمل الالئق 

 على المستوى الوطني. 

 

 يُغطي الحوار االجتماعي والثالثيّة: 

وضمن كل المفاوضات والمشاورات وتبادل المعلومات بين مختلف األطراف الفاعلة  •

 ؛فطر

 المفاوضة الجماعيّة؛ •

 منع النزاعات وحلها؛ •
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غير ذلك من أدوات الحوار االجتماعي، بما في ذلك المسؤولية االجتماعيّة للشركات  •

 واالتفاقات اإلطاريّة الدوليّة.

 

 :سليم اجتماعيمسبقة لحوار شروط 

معلومات منظمات عّمال وأصحاب عمل قويّة ومستقلة تمتلك القدرة التقنيّة والنفاذ إلى  •

 مناسبة تمّكنها من المشاركة في الحوار االجتماعي؛

 في حوار اجتماعي من جانب كل األطراف؛ للدخولإرادة والتزام سياسي  •

 احترام الحقوق األساسيّة المتعلّقة بالحريّة النقابيّة والمفاوضة الجماعيّة؛ •

 إطار قانوني ومؤسسي مالئم. •

 

 المساعدةطريقة منظمة العمل الدولّية في 

تهدف منظمة العمل الدولية إلى مساعدة الدول األعضاء في إنشاء أو تقوية األطر القانونيّة 

والمؤسسات وآليات أو عمليات لتحقيق عالقات اقتصاديّة سليمة وحوار اجتماعي فّعال في 

الدول األعضاء. وتهدف كذلك إلى تشجيع الحوار االجتماعي فيما بين الدول األعضاء 

وعات اإلقليمية ودون اإلقليمية كوسيلة لبناء االجماع، والتنمية االقتصادية والمجم

واالجتماعيّة، والحوكمة الجيّدة. إذ تدعم المنظمة تطوير المعارف بشأن العالقات الصناعيّة 

العالمية، وتحديداً األطراف الفاعلة والمؤسسات المنخرطة في حوار اجتماعي واتفاقات عابرة 

 للحدود. 
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في تعزيز ودعم التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي دور الشركاء االجتماعيين 

 (٢١١٢كومنولث الباهاما والباربادوس، جريفين، ك. )كما يتجلى بين 

دور الشركاء االجتماعيين ويدعم أهداف  على تعزيز الحوار االجتماعي بين الباهاما وباربادوس يعمل"

المجلس الثالثي الوطني، مثل إنشاء  التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي من خالل أمثلة ملموسة

لتعويضات وزيادة الحد األدنى من األجور، وتوسيع نطاق نظام معلومات سوق العمل، والمراجعة المستمرة 

وبمقدور هذا التعاون كذلك أن يدعم عملية معالجة الحاجات اإلنمائّية الخاّصة . العمالة الزائدة وإنهاء الخدمة

لدولتي الباهاما والباربادوس، عن طريق تحديد شركاء التعاون الثالثي الذين نجحوا في تطبيق نماذج عمل. 

( بغرض تطوير SSTCالباهاما من عقد شراكة مع التعاون بين بلدان الجنوب ) إمكانية انتفاعباإلضافة إلى 

وذلك ومذكرات التفاهم، ومنصات التشبيك، االجتماعات االفتراضّية، والجوالت الدراسّية،  حّيزأدوات مثل 

من أجل معالجة حاجات إنمائّية محّددة. من شأن هذه األدوات أن تشّجع الممارسات الجّيدة بين بلدان الجنوب 

 لصناعّية والعمل الالئق لجميع الشركاء االجتماعيين".التعاون الثالثي بهدف تحسين العالقات ا مجال وفي

 

 التعاون بين بلدان الجنوب والحوار االجتماعي في غانا

( التابعة لمؤتمر نقابات HSWUنقابة عّمال الخدمات الصحيّة ) جهات عديدة على أثنت

عام فازت وألنها نقابة عّمال  كونها منظمة عّمال صناعيّة فريدة( في غانا، لTUCالعّمال )

(، PSIالنوعيّة من الهيئة الدوليّة للخدمات العاّمة )بالجائزة العالميّة للخدمات العاّمة  ٦١١١

نقابة  ,٢٢مليون عامل تمثلهم  ٦١وهي عبارة عن اتحاد عالمي لنقابات العّمال يضم أكثر من 

دولة ومنطقة، حيث ُوصفت نقابة عّمال الخدمات الصحيّة بأنها نقابة صغيرة ذات  ١١٢من 

قلب كبير. إذ إنها منظمة تفانت في تعزيز الخدمات العامة النوعيّة في جميع أنحاء غانا، وامتد 

وكان من الهيئة الدوليّة للخدمات العامة أن اعترفت  ككل.نطاق عملها إلى منطقة غرب أفريقيا 

بالدور الذي أّدته نقابة عّمال الخدمات الصحيّة في ريادة إنشاء الشبكة دون اإلقليميّة للعاملين 

مات في مجال الرعاية الصحيّة في غرب أفريقيا. في هذه الشبكة، تُجسد نقابة عّمال الخد

( مبدأ التعاون بين بلدان الجنوب عن طريق مساعدة النقابات األضعف HSWUالصحيّة )

النقابة النيجيريّة فيها. إذ أّن النقابات القويّة في الشبكة مثل نقابة عّمال الخدمات الصحيّة أو 

على عاتقها مساعدة النقابات (، تأخذ MHWUNللعاملين في المجال الطبّي والصّحي )

من سيراليون وليبيريا. على سبيل المثال، تشتري نقابة عّمال الخدمات الصحيّة  األضعف

(HSWU الحواسيب المكتبيّة والحواسيب المحمولة واألثاث وتدفع ثمن تذاكر سفر )

نقابة عّمال الخدمات الصحيّة في سيراليون، النقابة الشقيقة، في حين تفعل النقابة ومياومات 

 ( المثل مع نظيرتها في ليبيريا.MHWUNالمجال الطبّي والصّحي )النيجيريّة للعاملين في 
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محط اهتمام، إذ أن مفهوم الحوار  هذا الكيل من الثناء، تصبح نقابة عّمال الخدمات الصحيّةب

يشتمل على أفراد يعملون في مجال الحماية االجتماعيّة ويُشاركون في دعم مسار االجتماعي 

قناة تؤدي بصفته  شامل، وذلك الكادحة. الحوار االجتماعياالقتصادي للطبقة -النمو االجتماعي

في تعزيز وحماية  تنخرط على نحٍو متبادلإلى التماسك االجتماعي بين هيئات ومجموعات 

االقتصاديّة للعّمال، وغانا ليست استثناًء.  ومن األمثلة النمطيّة -جتماعيّةاالمصالح الحقوق وال

على ذلك، العالقات الثنائيّة بين نقابة عّمال الخدمات الصحيّة ونقابة الموظفين العموميين في 

بوتسوانا في مجاالت االستثمار وتبادل األفكار، بما في ذلك العالقات بين الموظفين. لقد أمسى 

مصدر قلق رئيسي في دول عديدة، بما فيها غانا. واقعيّاً، تم اإلعراب عن  ر االجتماعيالحوا

االقتصاديّة، ومع هذه -الحاجة إلى شراكات على جميع مستويات التنمية االجتماعيّة

المحركات، سوف يندر أن تتعرض المشاريع للخطر ألننا نتعلّم ونتقاسم الخبرات فيما بيننا. 

لتي تحاول فيها منظمات العّمال أن تُحسن من ظروف العمل والمعيشة وتدافع اإنها ذات الروح 

عنها عبر المفاوضة الجماعيّة، وفي بعض األحيان، عن طريق المشاركة في هيئات عاّمة 

. وال يمكن في بعض األحيان استبعاد استخدام استراتيجيات الحمالت والمناصرة خاّصةو

التي حثّت الدولة هي في حالة غانا سياسات الحكومة الداخليّة المشتركة. من الواضح تماماً أّن 

أحكاماً تُمّكن األطراف االجتماعيّة من المشاركة في  تضمين التشريعات االجتماعيّةلتكفل 

، ٦١١٠لعام  ٢١١. يوعز قانون العمل رقم المفاوضة الجماعيّة المنبثقة عن حوار اجتماعي

للشركاء االجتماعيين بأن يجتمعوا ويتفاوضوا جماعياً من أجل تحسين عالقات إدارة العمل 

  وتحقيق ظروف عمل أفضل لألعضاء. 

 

في مناطق أخرى في غرب أفريقيا،  التي تتجلّىفي الحوار االجتماعي إّن مثل هذه التطورات 

العّمال في القطاع على تشكيل هيئة مفّوضة بضمان تعزيز الحماية  هي التي شّجعت نقابات

غرب أفريقيا لنقابات قطاع الصحة شبكة بوالدة االجتماعيّة ألعضائها أو للعاملين وصونها. 

(WAHSUN كتعاون مشترك بين نقابات القطاع الصّحي في منطقة غرب أفريقيا، تحقق )

لتزمة بتشجيع رعاية صحيّة نوعيّة وحماية عمال الحوار االجتماعي الُمراد بوجود هيئة م

 االقتصاديّة.-القطاع الصّحي في مجال الحقوق والمصالح االجتماعيّة
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تعزيز جهود نقابات العّمال الرامية إلى تنظيم تجار السوق غير المنظم: التعاون بين 

  التعاون بين بلدان الجنوب موزمبيق والبرازيل تحت مظلة

 –خالل المرحلة األولى، تلّقى مشروع التعاون بين البرازيل وموزمبيق دعماً من اتحاد العّمال األمريكي 

حيث استند إلى تصميم التحالف المركزي الموّحد للعّمال (، AFL-CIOمؤتمر المنظمات الصناعّية )

بشأن  ،وال سيما مع البلدان الناطقة بالبرتغالية ،العمال األفريقّيةعلى التعاون مع نقابات  (CUTالبرازيليين )

تعزيز استراتيجيات التمكين من أجل الحوار االجتماعي الثالثي. لدى التحالف المركزي الموّحد للعّمال 

ضطلع به أولوّية، وذلك نظراً للدور المهم الذي يلتعاون مع الدول األفريقّية سياسة ُتولي ا (CUTالبرازيليين )

ولوّية لموزمبيق في ما يتعلّق األالعمل النقابي في التغلّب على األوضاع المتزعزعة. لذلك، ُيعطي التحالف 

نقابات مستقلة. بالتدريب في مجال االستثمار المالي ونقل المعرفة التقنية وتنظيم نقابات العّمال، بهدف ترسيخ 

( تمويل نشاطات تدريب النقابات التي ُتنّفذ تحت إطار CUTوعلى ذلك، يواصل التحالف المركزي البرازيلي )

منسق الوطني للمشروع في موزمبيق لكي أّما التقارير الدورّية فيحّضرها الالمشروع، من موارده الذاتّية. 

 يبقى على تواصل دائم مع المنسقين المحليين بهدف تمكينهم من اإلبالغ عن إنجاز اإلجراءات الُمخطط لها. 

 

تم إصدار عدة صكوك قانونية نتيجة االتفاقات الُمبرمة (، ٦١١٢لباحث ج. أورتيز )ل وفقاً 

التوجهات الرامية إلى تحقيق عالقة بشأن المأسسة الديموقراطيّة في أمريكا الالتينيّة، وقد غّذت 

تشاركيّة وعادلة بين مختلف أطراف الحوار االجتماعي. ثمة منظمات مختلفة تعمل على 

ل الالئق بقيادة منظمة العمل الدوليّة، وقد بذلت جهوداً لتقوية التنمية االجتماعيّة تعزيز العم

جميع أرجاء العالم، حيث توفر ألقل البلدان نمواً الخبرات التقنيّة والنتائج المنبثقة  فيدول  لدى

السياسة إضافة إلى هذه الحقيقة، هنالك أهّمية . ات التعاوناتفاقمجال في جيّدة الممارسات العن 

التشغيليّة داخل المنظمة، والتي تُعتبر مرجعاً أساسياً لفهم تأثيرها الهائل في مختلف مجاالت 

واتفاقات التجارة التكامل اإلقليمي من خالل اتفاقات التعاون الثنائيّة والمتعددة األطراف، 

الحّرة، وعن طريق القمم واالتفاقيات والبروتوكوالت المتنوعة التي تُعقد ضمن نطاق أمريكا 

الالتينيّة. ومنذ مقتبل الحوار االجتماعي، شّكلت القضايا المنبثقة عن العمل والسياق االجتماعي 

أن يضاً ومن الملفت أتينيّة. عنصراً أساسياً في ديناميكيات التعاون الثالثي مع دول أمريكا الال

نّصت  مابسبب  المكاسب األكثر تقّدماً التي وفرها الحوار االجتماعي المنعقد في المنطقة كانت

. وعلى كل حال، ما زالت هناك من نقاط حول قضايا العمل اتفاقات التجارة األخيرة عليها

اعي وننشط السياسة ممجاالت يتحتم علينا متابعتها بكل عزم لكي نحّسن التماسك االجت

 االقتصاديّة. 

 

يُعد الضمان االجتماعي وتشغيل الشباب، واألجور الالئقة، والمساواة في األجر بين الجنسين، 

ما و سياق الحوار االجتماعي لدى دول أمريكا الالتينية. ضمنمن المهام التي ما زالت عالقة 
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شّكل أعظم تحديات منطقتنا المتعلقة وتُ  التحقيقأهداف قيد عبارة عن جميع هذه القضايا زالت 

الحوار كأداة للعثور على حلول. إّن التعزيز التصاعدي للديموقراطيّة ووجود نقابات  بإجراء

عمال تزداد قوة، من شأنه أن يخلق الظروف الالزمة إلقامة حوار اجتماعي بصفته أحد 

  المبادئ األساسيّة للتعاون بين بلدان الجنوب.
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 األيدي العاملة : هجرة٨الوحدة 

 مقـّدمة

وضعت منظمة العمل الدولّية مسألة تحسين ظروف العمل الالئق للعمال المهاجرين على 
هو أحد العوامل  دخلتحسين فرص العمل والإلى تها العالمّية، وذلك ألّن السعي قائمة أولويا

أكثر من  العمالُتشكل نسبة التي تدفع إلى الهجرة. وحسب تقديرات منظمة العمل الدولية، 
. كما أّن النساء األسر إليهمإذا ما ضممت  ٪٩١من المهاجرين، وهي نسبة ترتفع إلى  ٪٥١

 ُتشكل نصف عدد المهاجرين اإلجمالي تقريباً، والعديد منهن أيضاً يبحث عن عمل أفضل. 
 نصت، إذ ٠٩٠٩منذ نشأتها عام  بهجرة اليد العاملةمنظمة العمل الدولّية  اهتّمتبالطبع و

األصلية". وفي هذا  مصالح العمال عند توظيفهم في دول غير دولهمحماية " على واليتها
)مراجعة  بشأن العمال المهاجرين ٩٧االتفاقية رقم السياق، وضعت المنظمة اتفاقيتين هما: 

العمال المهاجرين، والتوصيتين: بشأن التي  ٠٩٧٥لعام  ٠٤٣، واالتفاقية رقم (٠٩٤٩عام 
 ٠٩٧٥لعام  ٠٥٠رقم  والتوصية(، ٠٩٤٩)عام  بشأن العمال المهاجرين ٨٢التوصية رقم 

مبادئ المساواة في المعاملة والفرص بين العمال  التي ُترسي العمال المهاجرينبشأن التي 
شرة مع قضايا مثل: المهاجرين والعمال الوطنيين. إّن معايير العمل الدولية هذه تتعامل مبا

نقل استقدام والحوار االجتماعي والثالثّية كأدوات لتعريف سياسة هجرة اليد العاملة، ولوائح 
بموجب االتفاقات الثنائية بشأن هجرة اليد العاملة، وظروف وتوظيف العمال المهاجرين 

دات عملهم وأجورهم، ولم شمل األسر واالعتراف بالمؤهالت المهنّية والشهادات وشها
الدبلوم، وحق حرية اختيار العمل بعد سنتين من اإلقامة في البالد، ودور خدمات التوظيف 

في استقدام وتوظيف العمال المهاجرين، وحماية العمال المهاجرين من  في القطاع العام
التمييز واالستغالل خالل فترة عملهم في بلد غير بلدهم األصلي، والحقوق األساسّية للعمال 

رين غير الشرعيين ومسألة تصويب أوضاعهم، وحقوق نقابات العّمال والحقوق المهاج
المنبثقة عن الضمان االجتماعي والمنافع األخرى، ومنع الهجرة في أوضاع اعتسافّية وغير 

ومرة أخرى، أصبحت الهجرة من أجل العمل، في ذلك من الحد األدنى من تدابير الحماية. 
رياً على أجندة منظمة العمل الدولّية وعلى المستويين العالمي اآلونة األخيرة، موضوعاً محو

، حواراً مهّماً بشأن جوانب متنّوعة ٦١١٤واإلقليمي. إذ خّصص مؤتمر العمل الدولي عام 
صفقة عادلة للعّمال والقرار بشأن النتائج من هجرة اليد العاملة. حيث أسفر ذلك عن اعتماد 

وخطة عمل منظمة العمل الدولية بشأن العمال المهاجرين في االقتصاد العالمي، 
كان المشاركة.  الثالثّية وفداً من الوفود  ٠٧٢، التي اتفق عليها باإلجماع ممّثلو المهاجرين

الجزء األهم في خطة العمل هو اإلطار المتعدد األطراف بشأن هجرة اليد العاملة الذي اعُتمد 
يدي د اجتماع تقني ُثالثي حول هجرة األ. وضمن جهود متابعة هذا العمل، ُعق٦١١٢عام 

 . ٦١٠٣ عام العاملة في شهر تشرين الثاني
عادلة: هجرة مة العمل الدولية تقرير ، قّدم المدير العام لمنظ٦١٠٤حزيران شهر وفي 

، قبل انعقاد مؤتمر العمل العالمي، حيث اقترح إنشاء ثمانية منظمة العمل الدوليةل برنامج
 دى منظمة العمل الدولية في هذا الميدان، هي كما يلي:خطوط عمل متخّصصة ل

 المهاجرين؛ إسهامات، بما في ذلك األصل بلدانالعمل الالئق في  تعزيز (أ
 صياغة نظم منهجّية وعادلة في مجال الهجرة في إطار عمليات التكامل اإلقليمي؛ (ب
 األعضاء؛ تشجيع االتفاقات الثنائّية من أجل هجرة عادلة وحسنة التنظيم بين الدول (ت
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 إرساء عمليات عادلة في مجال التوظيف؛ (ث
 التصدي لألوضاع غير المقبولة؛ (ج
 تحقيق نهج قائم على الحقوق؛ (ح
 اإلسهام في برنامج معّزز متعدد األطراف وقائم على الحقوق؛ (خ
 الهيكل الثالثي والمعارف وبناء القدرات كقضايا مشتركة. (د

لك والمستقبلي، وذ يبرنامج المنظمة الحالعاّمة بشأن يحتوي التقرير المذكور على توجيهات 
على شكل نشاطات ومشروعات ونقاشات ذات طبيعة عاّمة كالنقاش المخّطط له للمؤتمر 

 .٦١٠٧القادم المزمع عقده في حزيران 
تعزيز سياسات : ٩النتيجة رقم على نحو مماثل، يشتمل برنامج منظمة العمل الدولية على 

. حيث تهدف النتيجة إلى تقوية الحكومات في مجال هجرة لةفّعالة بشأن هجرة اليد العام
األيدي العاملة لكي تكفل ظروف العمل الالئق للعمال المهاجرين، واالستجابة لحاجات سوق 

للمنظمة في  العالمية االستراتيجّيةواإلنمائي الشامل. ُتّصر العمل، وتشجيع النمو االقتصادي 
هيئاتها الُمكّونة بغية المشاركة في استحداث سياسات قائمة هذا المضمار على زيادة قدرات 

على أساس الحقوق لجميع  على بيانات تجريبّية، وتهدف إلى تعزيز هجرة عادلة قائمة
يدي العاملة في ظروف كما تعمل منظمة العمل الدولية على تحسين حوكمة هجرة األ العمال.

ممرات الهجرة الرئيسّية، مي وعلى طول كامل اإلقليضمن إطار عمليات الت ،من المساواة
. خالل استناداً إلى الحوار االجتماعي والتعاون المشترك بين نطاقات من الشركاءوذلك 

م ممرات العقود األخيرة، تم إنجاز مقدار معتبر من األعمال بهدف توحيد وتوسيع نطاق نظا
ل من جانب العمال المهاجرين على األق ٪ ٥١الهجرة بين بلدان الجنوب بمشاركة ُتقّدر بنسبة 

ي فيها الحدود ككل. وينطوي ذلك في األساس على الهجرة العابرة للحدود وبين األقاليم، الت
والقرب الجغرافي يحابيان الجمع بين أسواق العمل بين الدول الُمرسلة والُمستقبلة. وفي واقع 

رات األقاليمّية التي تختلف االمر، تتوّزع الهجرة بين بلدان الجنوب على عدد كبير من المم
 من ناحية الجغرافيا واالعتماد المتبادل بين أسواق العمل فيها، وآليات الهجرة المّتبعة. 

 
أّدت سرعة العولمة االقتصادّية المتزايدة إلى ارتفاع عدد العمال المهاجرين على نحو غير 

لدول النامية إلى البحث عن فالبطالة والفقر المتزايد دفعا العديد من العمال في ا مسبوق،
امية على اليد العاملة، وال سيما الدول الن آخر، في حين زاد طلب عمل في مكانفرص 

ر ى غيونتيجة لذلك، ُيسافر الماليين من العمال وأسرهم إلى دول أخرالعمالة غير الماهرة. 
مليون مهاجر تقريباً، وُيمّثل هذا  ٦٣٦عن عمل. يوجد في العالم حالياً  بحثاً بلدانهم األصلّية 

والي نصف عدد المهاجرين. وُيقّدر أّن من إجمالي سكان العالم. وُتشّكل المرأة ح ٪٣،٠العدد 
سنة. يساهم  ٦٤إلى  ٠٥مهاجراً واحداً من بين كل ثمانية مهاجرين يتراوح عمره ما بين 

العّمال المهاجرون في اقتصادات الدول الُمضيفة، كما ُتساعد تحويالتهم المالّية في تقوية 
غالباً إال بنزر يسير من الحماية ولكنهم في نفس الوقت، ال يتمّتعون . األصلاقتصادات بلدان 

ُيعانون من سرعة التأّثر االجتماعّية، ويواجهون أوجه عدم المساواة في سوق العمل، و
باالستغالل واالتجار بالبشر. ولعل العّمال المهرة منهم أقل هشاشة تجاه االستغالل، ولكّن 

تحتاج إليها اقتصاداتهم.  حرمت بعض الدول النامية من يد عاملة قّيمةقد مغادرتهم لبالدهم 
ساعدها تُ  سوياً والمقصد  األصلتوفر معايير منظمة العمل الدولية بشأن الهجرة أدوات لبلدان 

وتكفل حماية كافية لفئة العمال الهشة هذه.  على إدارة تدفقات الهجرة
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 الكاريبيمنطقة بحر أمريكا الالتينّية و

 

أسواق  الجنوبيّة والكاريبي بتزايد التدويل الذي تشهدهترتبط هجرة اليد العاملة في أمريكا 

مّما يُسفر عن توليفة جديدة غالباً مجتمعات واقتصادات المنطقة، والتكامل العالمي بين  العمل

ما تقترن بعمليات التكامل بين بلدان المنطقة. من جانب، تم تحقيق إنجاز كبير فيما يختص 

للبالد. ومن  تقّدميةالً عن تحقيق بيانات وممارسات بالسياسات واللوائح والممارسات، فض

ى المستويات المتعلّقة بحوكمة الهجرة علعدد كبير من التحديات هناك جانب آخر، ما زال 

 المتعددة األطراف. الوطنية واإلقليمية و

تتسم بحرية حركة إنشاء منطقة ه تم تطوير أنّ ، المصدر السابق(، ٦١١٢وفقاً للكاتبة ألميدا )

( التي تشارك فيها فعلياً جميع MERCOSURألشخاص في سياق عملية التكامل اإلقليمي )ا

دول المنطقة. وتُعتبر مجاالً مهماً من مجاالت التعاون بين الدول النامية في ميدان الهجرة. ثمة 

عملية هجرة في أمريكا الالتينية والكاريبي ينبغي اإلحاطة بها بشكٍل أفضل، وكلما ارتفعت 

وتنظيماً. هناك الكثير من التعاون بين الدول كلما أصبحت هذه الظاهرة أكثر أماناً  درجة

النقاشات التي تدور حول الهجرة من الجنوب إلى الشمال، ولكن حقيقة األمر أّن قسماً كبيراً 

من عمليات الهجرة، حسب اإلحصاءات الحديثة، تحدث بين ما يُسّمى الدول النامية الجنوبيّة. 

الضرورة أن تمتلك الدول سياسات مناسبة وأطر قانونية بشأن الهجرة تنسجم مع اتفاقيات تُملي 

، ومعاهدة االمم المتحدة ١٠٠ورقم  ٢,منظمة العمل الدولية ذات الصلة، مثل االتفاقية رقم 

 بشأن حقوق العمال المهاجرين والعمال وأسرهم. 
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والتعاون الثالثي وحالة األطفال المهاجرين: التعاون بين بلدان الجنوب 

 (٢١١٢حالة غواتيماال )كاستيللو، 

 غواتيماال

عدد األطفال الغواتيماليين  أنّ (، ٦١٠٢أيار،  ٩الغواتيمالّية )عدد  "حرّية الصحافة"صحيفة حسب ما أورته 

ُتقر في حين ؛ وآخذ في النموأخرى، أمور المهاجرين في مدينتي تشياباس وتاباتشوال المكسيكّيتين، من بين 

قائلة بأّن الكثير من هؤالء األطفال يظلون في تشرح د إحصاءات حقيقّية، وطات المكسيكية بعدم وجالسل

 الشوارع، وأنهم ضحايا الستغالل عمالة األطفال واالتجار ألغراض االستغالل الجنسي. 

الهجرة المؤقتة لعّمال الشعوب األصلية كمكّون جوهري من مكونات النموذج االقتصادي  ترسيخلقد تم 

الغواتيمالي. وهذه الممارسة قد ُوّظفت، داخلياً وخارجياً، وال سّيما صوب مدينة تشاباس المكسيكّية. وعليه، 

العمل.  اتحسبان في تقديردون أن يتم أخذهم بالفإّن النساء واألطفال واليافعين منخرطون في فضاءات العمل 

وينبغي تطوير كل ذلك إلى جانب األحكام التنظيمّية التي ُترسي المبادئ والحقوق والمؤسسات واإلجراءات 

تمتعون بحقوق؛ ومع ذلك، ينبغي ياً كأفراد فعليّ بهم اج إليها جميع األطفال واليافعين لالعتراف تالتي يح

ة بهدف التدّخل بشأن قضية عمل األطفال، حيث يهدف التعاون بين تعدادهم بواسطة نماذج واستراتيجيات فعال

الطلب، وتشجيع  أساس قائمة علىوبلدان الجنوب والتعاون الثالثي إلى تطبيق نماذج تنمية توزيعّية شاملة 

يماال. التعلّم والتنظيم والمبادرات االستراتيجّية، بغية تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي اعتمدها دولة غوات

ولهذا من المهم جداً أن تتفاعل مع دول أخرى وتعمل على تقوية الشبكات وإنشاء دوائر محترفين وشراكات 

أن غواتيماال وكولومبيا عام تقوم على أساس الممارسات الجّيدة والدروس المستنبطة. ومن الجدير بالذكر، 

حيث استخدمتا أدوات ومعارف التعاون  تبادلتا الممارسات الجيدة بشأن مسألة حظر عمل األطفال، ٦١٠٥

ال. وال شك أّن التعاون بين بلدان الجنوب ينفع التنمية االقتصادية واالجتماعّية لدى الدول التقني الفعّ 

إّن التعاون الدولي  بينها.األعضاء، طالما ُوجدت اإلرادة لرفع سوية تبادل المعارف وفرص العمل فيما 

يكون له أثراً فائقاً في القضاء على عمل األطفال، والفضل يعود إلى بالنسبة لدول نامّية مثل غواتيماال، سوف 

برامج ومشاريع المساعدات المالية الدولّية، ونشر وعي السكان المحليين، وتشجيع الحوار االجتماعي 

  وتعزيزه بين الدول. 
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 الجنوب والتعاون الثالثي وهجرة اليد العاملةالبرازيل: التعاون بين بلدان 

باشرت حكومة البرازيل وبالتعاون مع منظمة العمل الدولية في تنفيذ مشروع "التعاون بين 

بلدان الجنوب من أجل حماية حقوق المهاجرين من النساء والرجال في أمريكا الالتينية 

ال بحقوق مج في االعتراف الفعّ ومنطقة البحر الكاريبي". يكمن الهدف األساسي من البرنا

العمال المهاجرين من النساء والرجال في أمريكا الالتينية والكاريبي، واإلسهام في إدماج 

العمال في المنطقة عبر تبادل الممارسات الُمثلى بشأن السياسات واإلجراءات التي بوسعها 

القانون وسياسات " ، أُجريت دراسة تحت عنوان٦١١٠حماية العمال المهاجرين. وفي عام 

تقّدم الذي أحرزته البرازيل حيال ترمي إلى تنظيم ال ("٦١١٠-٦١١١الهجرة في البرازيل )

المجلس الوطني التي صاغها سياسة الهجرة الوطنية وتوجيهات بمبادئ تنيرةً مس قضايا الهجرة

تجميع مجال أّما في بدعم تقني من منظمة العمل الدولية. ( CNIGالبرازيلي للمهاجرين )

األمانة العامة لحقوق اإلنسان  الممارسات الُمثلى، يعكف المشروع على دعم مبادرات

 يذكر .(CPMIGتنسيق السياسات من أجل المهاجرين ) والمواطنة في بلدية سان باولو بشأن

المتعلّقة بنفاذ ، بوشر بتنظيم الخبرات ٦١١١أنّه في شهر شباط عام (، ٦١١٢ل. مراد )

جيع في مدينة سان باولو، بهدف تشالعاّمة سياسات التشغيل وخدمات التدريب إلى  المهاجرين

لجنة الناحية التقنيّة في اجتماعات  سوف يُساعد المشروع منمبادرات هجرة اليد العاملة. 

البلديّة المعنيّة بالهجرة والالجئين، التي سوف تقود النقاش وصياغة مسّودة قانون الهجرة 

خبراء منظمة العمل الدوليّة في مجاالت معينة من مشاركة إّن تشاركيّة. المحلي بطريقة 

مساعدات تقنية دائمة ومؤهلة. تود المنظمة، ضمن إطار المشروع، أن سوف يكفل ، المشروع

تُعّزز التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي كنموذج لتقوية العمل الالئق وتحقيق أهداف 

يُتوقّع أن تؤثّر الدروس المستنبطة خالل فترة المشروع و. ٦١٠١خطة لعام التنمية المستدامة لل

  تأثيراً إيجابيّاً على المنتديات الدولية والوطنية واإلقليميّة المتعلّقة بالهجرة. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

( SSTCمقتنعة بمنافع التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي )إّن منظمة العمل الدولية 

من أجل تشجيع األهداف اإلنمائيّة لأللفيّة، وغيرها من أهداف التنمية الدولية، وخطة األمم 

طراف األالتنمية االجتماعية االقتصاديّة ومكانة . توفّر ٦١١١المتحدة للتنمية لما بعد عام 

المسؤولية العالمية الزخم الالزم لتعظيم الجهود عن طريق زيادة حجم الفاعلة في مجال 

ويمكن دفع عجلة العمل قُُدماً عن طريق مأسسة آليات التعاون، . وفعاليته تعاون الدوليال

وترتيب األولويات حسب قدرات كل دولة، والمشاركة في وسائل مبتكرة مثل التعاون بين 

مفهوماً ضمنياً قوياً في  بات التعاون بين بلدان الجنوب لقدبلدان الجنوب والتعاون الثالثي. 

هجرة الدولية. يؤّدى تنقل اليد العاملة من دولة إلى أخرى دوراً رئيسياً في التنمية تدفقات ال

لة على حد السواء.  الهجرة في  لقد ازدادتاالقتصاديّة والنمو المشترك للدول الُمستقب لة والُمرس 

خضع العديد منها ال ي التي ما زالوازدادت معها مكاتب خدمات التوظيف مناطق عديدة، 

ومن هذا المنطلق تبرز الحاجة إلى تحسين ستغل العمال المهاجرين. ة، وما زالت تفّعال لرقابة

التوظيف والتسجيل وعمليات حوكمة تدفقات الهجرة بغية توفير حماية كافية للعمال 

خدمات ال غنى عنها للدول التي يذهبون إليها، يُقّدم العمال المنزليون المهاجرون المهاجرين. 

الُمسنّة، وفي استدامة رفاه هذه الدول وأنظمة التوظيف ويُسهمون بذلك في ثراء المجتمعات 

فيها. رغم ذلك، وكما هو الحال مع العمال المهاجرين اآلخرين، قد يواجه العمال المنزليون 

حقوقهم اإلنسانيّة والعماليّة. غالباً ما  إضافية تؤدي إلى انتهاكاتالمهاجرون أوجه هشاشة 

ترتبط مواطن الهشاشة لديهم بعمليات االستقدام والتوظيف )بما في ذلك، جواز السفر واستبدال 

 مفرطة(، واالفتقار إلى آليات حماية ومساعدة ُمكيّفة، والعزلة االجتماعيّة  العقد وفرض رسوم

 
 اون الثالثي: استعراض عام بشأن العمل الالئقأكاديمّية التعاون بين بلدان الجنوب والتع

المشروع: "تشجيع سياسات مراعية للنوع االجتماعي بشأن هجرة اليد العاملة في 

 (٢١١٢ونيكاراغوا وبنما وجمهورية الدومينيكان" )ساليناس، كوستاريكا، وهاييتي 

 

تم توقيع مذكرة تفاهم بين منظمة العمل الدولّية ومنظمة الدول األمريكّية ، ٦١٠٦في حزيران من عام 

(OAS" بغية تنفيذ مشروع ،) تشجيع سياسات مراعية للنوع االجتماعي بشأن هجرة اليد العاملة في كوستاريكا

 وهاييتي ونيكاراغوا وبنما وجمهورّية الدومينيكان" الذي يمّوله االتحاد األوروبي. 

وذلك بالتنسيق الهايتيين لغرض العمل المؤقت، أحد النشاطات التي تم تنفيذها كان مقترح لنموذج إدارة هجرة 

كان الهدف من الوثيقة الناتجة تقديم  الثنائّية القائمة على المستوى الوطني.ظمة العمل الدولية والجهود مع من

مقترح نموذج يراعي النوع االجتماعي بشأن إدارة هجرة العمال الهايتيين لغرض العمل المؤقت، ويأخذ 

مراحل التوظيف والتدريب واتفاقيات المشاركة في برامج العمل المؤقت. وفي هذا الصدد، تم إجراء باالعتبار 

تكميل المساعدات التقنية المقّدمة لهاييتي من أجل تطوير برنامج تبادل خبرات وتدريب للمسؤولين بهدف 

من دول الكاريبي بهة نصائح مباشرة من وزارات عمل أخرى تمتلك برامج مشاتشغيل مؤقت عن طريق تلّقي 

 الناطقة باإلنجليزّية. 
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يواجهون في بلد المقصد جّراء الفروقات اللغوية والثقافيّة، وعدم تقديم والثقافيّة التي قد 

ة المناسبة للتغطي قانون العملتوفير  وعدمحول أحكام وشروط التوظيف،  معلومات دقيقة سلفاً 

المفروضة على حريّة الحركة والحريّة النقابيّة، إلى ولة المقصد، والقيود و/أو عدم تنفيذه في د

غير ذلك. تُقر منظمة العمل الدوليّة بأوجه الهشاشة الخاصة التي يتعّرض لها العمال المنزليون 

المهاجرون، وبضرورة تحسين قوانين وسياسات العمل والهجرة بما في ذلك االتساق فيما 

 ,١٤، اتفاقيّة منظمة العمل الدولية رقم يدة وتوصيتهاروح االتفاقيّة الجدوانطالقاً من بينهم. 

طّورت المنظمة بشأن العمل الالئق للعمال المنزليين،  ٦١١، والتوصية رقم ٦١١١لعام 

طبقاً للباحث استراتيجيّة عالمية لدعم هيئاتها المكّونة في تحقيق العمل الالئق للعمال المنزليين. 

ن إطار أهدافه، بوسع التعاون بين بلدان الجنوب ضم"، المصدر السابق(، ٦١١٢أ. باه )

أن يتعاون مع منظمات العمال المنزليين في إطار تحسين ظروفهم المعيشة والتعاون الثالثي 

والعمل من خالل التدريب وعمليات التبادل االستراتيجيّة والمنهجيّة التي سوف تُساعد قطعاً 

 لعمل الالئق".في تحقيق أجندة منظمة العمل الدوليّة بشأن ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

التعاون بين بلدان  بين المكسيك وغواتيماال: منظور يدودالحالشريط الهجرة على طول 

 (٦١٠٢الجنوب والتعاون الثالثي )ساندوفال، 

تقريباً. وعلى مدى التاريخ، يسافر عبر الحدود سنوياً حوالي طول الحدود بين غواتيماال والمكسيك ألف كيلومتر يبلغ 

مؤقت في مزارع القهوة والبابايا وقصب السكر، أو لتقديم خدمات الالعمل  لغرضغواتيمالي مع أسرهم  ٣٥١١١

اإلنشاءات، وباتوا ُيشكلون بذلك أحد أكبر تدفقات الهجرة لغرض العمل المؤقت في قطاع التنظيف أو العمل في 

في والية تشياباس، أّما النسبة الباقية  يتجمعونمن العمال الغواتيماليين  ٪٩١اتيماال. وحسب التقديرات، ثمة غو

( فهي موّزعة بين والية تاباسكو، ويوكاتان، وكومبيتشي، وكوينتانا رو. كانت وزارة العمل والرعاية ٪٠١)

في تيكان أومان مكتب تنّقل العّمال، وذلك على نقطتين حدوديتين  ٦١١٦االجتماعّية في غواتيماال قد فتحت منذ عام 

والية ماالكاتان، حيث تتبعان كلتاهما لدائرة سان ماركوس. أصبح هذان المكتبان يمتلكان سجالً وإل كارمن، في 

لشركات التوظيف أو للمقاولين، إضافة إلى سجل بأسماء العمال المهاجرين الغواتيماليين وعقودهم، وفي حاالت 

بوضوح ما إذا كانت الهجرة تصبح نظامّية  حدداأن تُ غير أنه يتعّين عليهما عديدة، يتم التوظيف بطريقة اعتيادّية. 

فور تسجيل العقد. وكممارسة جيدة للتعاون بين بلدان الجنوب، واستجابًة لهذه الحاجة الماّسة المتمّثلة في ضمنّياً 

ع وزير العمل والرعاية االجتماعّية في بخصوص هجرة اليد العاملة، وقّ إحراز تقّدم في تحقيق المساواة والتنمية 

في  (STPSالعمل والرعاية االجتماعّية في المكسيك )شؤون ( مع نظيره رئيس أمانة MINTRABماال )غواتي

 ، اتفاقية تعاون في مجال العمل بين جمهورّية غواتيماال والواليات المتحدة المكسيكية. ٦١٠٤السابع من شهر آب 

 :اتفاقية التعاون هاشملتالتي الغايات فيما يلي 

من أجل الحصول على  الالزم لتنفيذ نشاطات التعاون وتبادل المعلومات حول قضايا العملإرساء األساس  •

معلومات كّمية ونوعّية بشأن خصائص العمال المهاجرين لغرض العمل المؤقت، ثّم ُيصار إلى تصميم سياسات 

 سوق العمل النشطة بشكٍل سليم. 

العمال المهاجرون لغرض العمل المؤقت، وتعزيز إنشاء مرصد للتشغيل بهدف تحليل الظروف التي يواجهها  •

 آليات مراقبة تدفقات هجرة اليد العاملة بين المكسيك وغواتيماال، وذلك بالتنسيق مع وكات أخرى ذات صلة.  

تصميم سياسات عمل نشطة بغية انتاج آليات قانونّية وآمنة وُمنظمة بين الحكوميتين، سواًء للعمال المكسيكيين  •

غرض العمل المؤقت الذين يبحثون عن فرص عمل في غواتيماال، أم للغواتيماليين الباحثين عن المهاجرين ل

 فرص عمل في المكسيك، وذلك بالتنسيق مع وكاالت أخرى تعنى بالهجرة. 

التعاون بشكل مشترك بهدف ضمان االحترام التام لحقوق العمال في كال البلدين، وذلك عن طريق برامج تعميم  •

 من أجل ضمان ظروف عمل الئقة وكريمة. وذلك بة بين سلطات الهجرة فيهما، وتحقق مناس
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والسعي وراء أسباب الرزق، تقع في الرغبة البشريّة المتجّسدة في البحث عن عمل الئق  إنّ 

أعداد الذين يعبرون الحدود المطرد في تزايد ال كما أنّ ُصلب الرابط بين الهجرة والتنمية. 

الة تحمي حقوق نصفة وفعّ وضع سياسات هجرة مُ  يُمليلغرض العمل خالل السنوات المقبلة، 

أجل تحقيق نمو اقتصادي وذلك من العمال المهاجرين وتُقلّص تكاليف هجرة اليد العاملة، 

 وتعزيز نتائج التنمية بالنسبة للعمال المهاجرين وأسرهم، ولبلدان األصل والمقصد. 

تعمل منظمة العمل الدولية مع الحكومات ومنظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال على 

لى تحسين سياسات هجرة األيدي العاملة التي بوسعها تحقيق تنمية أكثر عدالً مع التركيز ع

حاجات العامالت والعاملين الذين يُفيدون التنمية ويُعيلون أسرهم ومجتمعاتهم المحلية في بلدان 

عليا أولويّةً عالمنا الحاضر المعولم، باتت هجرة األيدي العاملة خضم األصل والمقصد.  في 

إلى  . وأمست الضائقة االقتصادية واألزمات الجيوسياسيّة التي تؤّديمن أولويات السياسات

قصور فرص العمل الالئق، تُسفر عن حركات هجرة متنامية ومتنّوعة.  في اقتصادات عديدة، 

من العناصر  ،بما فيها االقتصادات الناشئة، أصبح السكان المسنون وقوى العمل المتناقصة

 ناللواتي ينضمم النساء ويوماً بعد يوم، يزداد عددل. االمساهمة في تنامي حركة تنقّل العم

األمر الذي سيكون له عواقب مهّمة على المساواة بين تدفقات الهجرة كعامالت مستقالت، ل

الجنسين في بلدان األصل والمقصد على حد سواء. لقد تغيّرت تدفقات الهجرة على مدى العقود 

 تالقليلة الماضية، حيث ازدادت بشكٍل كبير في بعض الممرات وبين دول الجنوب. كما ازداد

تعقيداً. ثمة حاجة لفهم ديناميكيّة تدفقات العمال المهاجرين وتبعاتها على وكمة تحديات الح

 اتباع طرائقاألمر  يقتضيأسواق العمل، ال سيّما في القطاعات التي يُهيمن عليها المهاجرون. 

تقاسم منصف لالزدهار الذي يُساعد حوكمة هجرة اليد العاملة:  حيالومقاربات جديدة  تفكير

هاجرون في تحقيقه، وسياسات تلبي بشكٍل عادل مصالح بلدان األصل والمقصد العمال الم

 ومصالح العمال المهاجرين وأصحاب العمل والعمال المحليين. 
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"تشجيع مبادرات إنمائية للعمال المهاجرين عبر تحسين التعاون بين موريتانيا 

 والسنغال تحت إطار التعاون بين بلدان الجنوب" 

تشرين الثاني عام  ٦١إلى  ٠٧جاءت ورشة تدريب مدّربي التعليم المالي المنعقدة خالل الفترة الممتدة بين 

، في مدينة روّسو في موريتانيا، كجزء من مشروع منظمة العمل الدولية بشأن "تشجيع مبادرات ٦١٠٣

ت إطار التعاون بين بلدان الجنوب". إنمائّية للعمال المهاجرين عبر تحسين التعاون بين موريتانيا والسنغال تح

حيث يهدف المشروع إلى تحسين دعم أصحاب المصلحة في استخدام الموارد التي ُينتجها المهاجرون 

. لطالما كانت الهجرة الموسمّية عامالً رئيسياً في عملية تنظيم هجرة األيدي العاملة إلى استخداماً فعاالً وكفؤاً 

. عصرنا هذافي  تميزاً هو الظاهرة األكثر ، المصدر السابق( أّن تنّقل البشر ٦١٠٢السنغال. ويرى ديوب )

ثابتة، وأنواع الهجرة  ُوجدت الهجرة في أفريقيا منذ فجر التاريخ، ولكن أنواع المهاجرين ومقاصدهم ليست

هكذا، أصبحت موريتانيا والسنغال، مثل العديد من الدول في ووالتنّقل تتغير بمرور الوقت إلى أقصى حد. 

اهتماماً كبيراً جراء عدم وإذا كانت الهجرة حالياً تستقطب واالغتراب والعبور. هجرة الدول من العالم، 

فما زال من الضروري استيعاب الهجرة شمال أفريقيا، االستقرار السياسي الذي يعم أغلب دول غرب و

الهجرة  إلدارةوأشكالها المتعددة واألخذ باالعتبار السياق الوطني والدولي، وذلك بهدف تطوير سياسات شاملة 

مع ضمان كامل حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم. إّن موريتانيا والسنغال تواجهان مثل هذه األشكال 

 المتنوعة من الهجرة.

(، تحتل موريتانيا والسنغال حصة كبيرة من ECOWASضمن الجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا )

ريتانيين والسنغاليين إلى دول المنطقة، أم هجرة دول غرب أكان ذلك من حيث هجرة الموالهجرة األقاليمّية، 

بروتوكول حّرية حركة لتزام السلطات الوطنّية بتنّقل العمال نتيجة ا تيسير أفريقيا إلى موريتانيا والسنغال. يأتي

( ECOWASاألفراد والحق في اإلقامة واالستقرار، فضالً عن إنشاء الجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا )

واالتفاقات الثنائية بين موريتانيا ومعظم البدان المجاورة لها. لقد أدى إطار الهجرة هذا، إلى تحديث 

( في موريتانيا، ويجب أن ُيشجع السنغال على البدء بإجراءات إدارية SNGMاستراتيجّية الهجرة الوطنية )

 تعددة األنواع.  مالهجرة التلبية حاجات إدارة وتشريعّية وبرامجّية متنوعة من أجل 
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( SSTC: التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي )٩الوحدة 

 والشراكة بين القطاعين العام والخاص

 مقـّدمة

أهميّة الدور الذي يؤديه التعاون بين بلدان  تتزايدياً من أشكال الشراكة، صفته شكالً متنامب

التي تعقدها منظمة العمل الدولية بين في الشراكات ( SSTC)الجنوب والتعاون الثالثي 

الذين يتمتّعون بخبرات متشابهة في مجال إّن الشركاء الجنوبيين القطاعين العام والخاص. 

ي المساعدة على إقامة شراكات بين القطاعين التنمية، يجلبون خبرات مناسبة ومفيدة تحديداً ف

قلة الموارد ومحدوديّة مشكلتي تولي هذه الوحدة اهتماماً خاصاً ل. (PPP) العام والخاص

اللتان تواجهان العديد من الدول  القدرات اإلداريّة لدى أنظمة التعليم والتدريب المهني العاّمة

على تدريب الذه الوحدة الضوء على أهميّة تعزيز بناًء على ذلك، تُلقي نقاشاتنا في هالنامية. 

عن طريق شراكة فاعلة وُمجدية بين القطاعين العام  ، وذلكالمهارات القائم على أساس الطلب

والخاص. تُبيّن الوحدة كيف يمكن إقامة هذه الشراكة وتقويتها، وكيف يمكن للتعاون بين بلدان 

تحديات مشتركة تواجه تنمية المهارات في الجة الجنوب والتعاون الثالثي أن يُساعد على مع

القائم الجنوب. وعليه، فإّن النقاشات في هذه الجلسة تُبرز أهميّة تشجيع التدريب على المهارات 

من خالل شراكة فاعلة وُمجدية بين القطاعين العام والخاص تحت مظلة التعاون  على الطلب

، تُوّضح هذه الجلسة م النظراء التفاعليةتعلّ سات بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي. وعبر جل

كيف يمكن إقامة وتقوية الشراكة بين القطاع العام والخاص وكيف يمكن للتعاون بين بلدان 

الجنوب والتعاون الثالثي أن يُساعد على معالجة تحديات مشتركة تواجه تنمية المهارات في 

دعم التنمية المستدامة، حيث تُعزز المهارات من الجنوب. تؤدي تنمية المهارات دوراً مهّماً في 

قابلية النفاذ إلى  عملوكفاءة الموارد على المستوى الكلي. فهي تُيّسر للباحثين عن االنتاجيّة 

التشغيل، األمر الذي يُساعد على الحد من الفقر على نحو مستدام. إّن النفاذ غير المتساوي 

المتواضع، يترك منافع تنمية المهارات غير  العمل سوقباإلضافة إلى  لفرص تنمية المهارات

كامل. من شأن هذه الوحدة االختيارية التي تستمر على مدى يومين، أن تشجع  مستغلة بشكلٍ 

المشاركين على مناقشة مشكالت تنمية المهارات عبر جلسات تفاعليّة. أضف إلى ذلك، أّن 

وضع السيء القائم في أسواق العمل التي األزمة االقتصاديّة العالمية قد زادت من تدهور ال

من  ,٦١١تستقطب الشباب. حيث نجم عنها زيادة كبيرة في معدل بطالة الشباب الذي قفز عام 

، ولكنه ٪١٠، استقر المعدل على ٦١١١و ,٦١١. وبعد انخفاضه بين عام ٪٦١،١إلى  ٪١٢

انخفاضاً في عدد  ٦١١٠. لقد شهد عام ٪١١،٢والذي كان ما زال فوق معدله قبل األزمة 

مليون من عددهم خالل  ٠،٠مليون، أي أقل بواقع  ٢٠،٠الشباب العاطلين عن العمل إلى 

مليون. ونظراً للتوقعات االقتصاديّة وغياب فرص  ٢٢،٢والبالغ  ,٦١١ذروة األزمة في 

البطالة المقنّعة، وإلى العمل غير  العمل الالئق الكافية، توّجه عدد كبير من الشباب إلى

النظامي، وإلى وظائف ذات نوعيّة متدنيّة ومؤقتة ال توفّر لهم فرصاً كافية للمساهمة في 

 التنمية االقتصاديّة واالجتماعيّة. 

. حيث على فئة الشباب سلبية وطويلة األجل البطالة والعمالة الناقصةعواقب عادة ما تكون 

في  وا يعملونلمهارات، وهيمنة اآلراء السلبية على الشباب الذين كانيشتمل ذلك على تدهور ا

لفترات زمنية طويلة. أّما النتائج التي لوحظت القطاع غير المنظم في وظائف قصيرة األمد و

على إنجازات سوق عمل فئة الشباب، فقد تكون على شكل فترة انتقالية طويلة قبل التمكن من 
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يُلقي ذلك بظالله على األجور وعلى القدرة الشرائيّة لألفراد العثور على وظائف الئقة. و

. عالوة على ذلك، أّن بطالة الشباب وخمولهم قد يوديان إلى واألسر طوال حياتهم العملية

إقصاء اجتماعي، إذ أن العجز عن العثور على فرصة عمل، يولّد شعوراً من الكسل واإلحباط. 

نطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، فإّن استياء الشباب وكما دلّت التجارب التي مّرت بها م

قد يوفر و يمكن أن يؤدي إلى اضطرابات اجتماعيّة وتعطيل النشاط االقتصادي في البلدان.

 اإلقصاء االجتماعي واإلحساس بالظلم تربة خصبة النتشار السخط وازدهار التطّرف. 

سيّة التي ناقشها مؤتمر منظمة العمل بطالة الشباب أحد الموضوعات الرئيلقد شّكلت أزمة 

 ممثلو حكومات ومنظمات أصحاب العمل نادى. حيث ٦١١٦الدولية المنعقد في حزيران عام 

باتخاذ إجراءات عاجلة وفورية لعكس أزمة تشغيل الشباب  ،دولة ١٤١ونقابات العّمال من 

كما ناشدوا منظمة  ومخاطر فقدان جيل من الشباب يُستهان بمهاراتهم ومواهبهم أو تُهدر.

العمل الدوليّة بتوفير قيادة عالمية تعنى بمعالجة األزمة عن طريق الشراكات والتحالفات على 

 المستويات العالمية واإلقليميّة والقُطريّة. 

 من النقاشات الجولة الثانيّة بشأن ٦١١٠ي تموز شّدد قرار منظمة العمل الدولية الصادر ف

ى توسيع نطاق المبادرات بهدف فهم األساليب الناجحة في مجال حول التشغيل، علالدوريّة 

 تحظىتشغيل الشباب، وتطوير أدوات للمعارف والسياسات وتعميمها على نحو واسع. 

( والتعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي PPPsالشراكات بين القطاعين العام والخاص )

(SSTC )طار التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون بمستقبل في مجال تشغيل الشباب تحت إ

تشغيلهم، وعلى نهج الماثلة أمام تحديات الالثالثي، مع التركيز على سوق عمل الشباب، و

العمل الدولية وأدوات السياسات، والتدابير المقترحة للتصدي لألزمات، والنتائج الحاليّة منظمة 

 لتدّخالت السياسة. 
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القطاعين العام والخاص بين والشراكات  (SSTC) والتعاون الثالثيالتعاون بين بلدان الجنوب 

(PPP’s :) للبلدان األفريقية لتنمّيةامعهد 

وباتت خالل السنوات األخيرة، شهدت هيكلية التعاون والشراكات اإلنمائيّة تغيرات كبيرة. 

أهمية الدور الذي يؤديه التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي تزداد أكثر فأكثر في 

فرصاً لعقد حيث فتحت هذه التغيرات ن التجارة العالمية والتمويل واالستثمار والحوكمة. ياديم

كما هو ُمالحظ من وفرة المبادرات الجديدة في الجنوب،  بين أفريقيا ودولٍ راكات إضافيّة ش

الرامية إلى تعزيز العالقات السياسيّة واالقتصاديّة واالجتماعيّة. ذكر عالوي سليماني 

المؤسسات يُعتبر من  (IPDمعهد التنمية للبلدان األفريقيّة )أّن ، المصدر السابق( ٦١١٢)

في سويسرا، وتتم  ١,٢٠. تأسس المعهد كمنظمة دولية عام في مجال التنمية الصيتالذائعة 

من مقّرها في جنيف االتصال إدارته عن طريق هيكليتين مترابطتين: الهيكلية األولى تكفل 

وشركائه، بينما تُدير الهيكلية الثانية األمانة العامة للمعهد من مقرها في المعهد  المتبادل بين

فقاً لسليماني )المصدر السابق( يضطلع المعهد بمسؤولية تدريب المديرين التنفيذيين ياوندي. و

تُتيح للمعهد هيكلية إّن هذه الدارة، وإدارة المشروعات والبحوث. األفريقيين، ودعم مجالس اإل

إنه خير مثال على التعاون بين بلدان طالب من مختلف الدول األفريقيّة. تدريب آالف ال

يُشكل فيه المعهد طرفاً فاعالً. لقد طّور المعهد عالقات بنّاءة الذي الجنوب والتعاون الثالثي، 

مع الحكومات والمنظمات األفريقيّة، ومن ثّم تطّورت العالقة باتجاه التعاون التقني بين المعهد 

الماضي، توّسعت التجارة بين بلدان الجنوب  وعدد من منظمات األمم المتحدة. خالل العقد

 الذي أظهر االستثمار بين بلدان الجنوب فضالً عنبسرعة فاقت التجارة بين الشمال والجنوب. 

حيث ازداد إجمالي تجارة السلع في أفريقيا مع دول نامية غير أفريقيّة ديناميكيّة غير مسبوقة. 

، ثّم قفزت إلى ٦١١٠ليار دوالر في عام م ٢,إلى  ١,,١مليار دوالر أمريكي في  ٠٠من 

 ٦١١١، UNCTAD. )٦١١٦مليار عام  ١,١، وبعدها إلى ٦١١٤مليار دوالر عام  ٦٤٠

 (.٦١١٠، UNCTADو
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الزيارات الدراسّية بين االقران بشأن التلمذة المهنية النظامّية 

 في تنزانيا وكينيا وماالوي وأوغندا وزامبيا

مشتركة بشأن إنمائّية وصلت دول شرق أفريقيا إلى مراحل متشابهة من التنمية، كما تواجه تحديات 

أي، الفجوات القائمة بين المهارات المطلوبة والمهارات التي عدم توافق المهارات )وال سّيما المهارات، 

يمتلكها العّمال(. واستجابًة لهذه التحديات، نّفذت منظمة العمل الدولّية برنامجاً تجريبياً بشأن التلمذة الصناعّية 

د ثبت نجاح هذا النظامّية في قطاع الفنادق، وأنشأت تعاوناً وثيقاً بين الفنادق وكلّية السياحة الوطنّية. وق

 البرنامج التجريبي القائم على أساس الطلب والذي ُنّفذ بقيادة أصحاب العمل.  

زيارة دراسة، دعت إليها مسؤولي الحكومات ذات العالقة قد نّظمت منظمة العمل الدولّية هذا وكانت 

التالميذ عت الوفود على أداء والشركاء االجتماعيين من كينيا وماالوي وزامبيا ودار السالم وتنزانيا. حيث اّطل

الصناعيين، وزارت الكلّية والفنادق التي يتدربون فيها. وزارت الوفود كذلك وزارة العمل والتشغيل، إضافة 

إلى السلطة المسؤولة عن التعليم والتدريب المهني والتقني، وذلك من أجل فهم نظام التلمذة الصناعّية في 

لعمل ونقاش المجموعات، تم مشاركة حالة تنزانيا والدروس المستقاة منها تنزانيا بشكل عام. وخالل ورشات ا

 مع الوفود القُطرية. 

تعميم الممارسات الجّيدة في تنزانيا )أي، البرنامج الرسمي  (٠ ُنّظمت الزيارة الدراسّية بين األقران في سبيل:

التعّمق في نقاش ( ٦لدول المشاركة؛ لدى اللتلمذة الصناعّية في عمليات الفنادق( بهدف تكرارها المحتمل 

التعلّم القائم على أساس العمل على المستوى دون اإلقليمي. ويجدر القول بأّن هذه المبادرة ُتساهم في تحقيق 

 الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة. 

 

 آسيا في المستدامة التنمية أهداف تنفيذ في التجارّية الشركات دور مراجعة

 

( أّدى NIEO، المصدر السابق( أّن النظام االقتصادي الدولي الجديد )٦١١٢أ. غوش )يذكر 

إلى تعزيز الفجوة بين توزيع الثروة خالل العقود القليلة الماضية من القرن الماضي، عوضاً 

ونتيجة لذلك، كان على األمم المتحدة أن عن الحد من التباين االقتصادي بين الغني والفقير. 

جميع  حكوماتإلى تحقيقها هداف اإلنمائيّة لأللفيّة التي كان من المزمع أن تسعى تقترح األ

. كان من بين المبادرات المتنوعة الرامية إلى تحقيق األهداف ومجتمع األعمال الدول األعضاء

إّن مشاركة قادة األعمال في (؛ UNGCالموضوعة، إنشاء االتفاق العالمي لألمم المتحدة )

  وا مشاركين فيه كان بال شك خطوة استثنائيّة نحو األمام. العالم ليُصبح
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أجرى مونديل وغوش تحليالً لدور مجتمع األعمال في تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفيّة، حيث 

دول مختارة تحت  ,رّكز بحثهما على عدد من الشركات المشاركة في البرامج التي اقترحتها 

إطار االتفاق العالمي لألمم المتحدة، وهي: اإلمارات العربية المتحدة، وسريالنكا، وسنغافورة، 

منشورة على تُنّوه البيانات ال، واليابان، والصين، والهند، وبنغالديش. وإندونيسياوكوريا، 

( إلى أّن عدد الشركات المشاركة خالل الفترة UNGCالموقع اإلليكتروني لالتفاق العالمي )

شركة عام  ١٢شركة. بدأ األمر بـ  ١٦١على  ٤تراوح بين  ٦١١٢-٦١١١الواقعة بين 

شركات فقط  ثمان، وانخفض بعد ذلك تدريجياً إلى ٦١١١في عام  ١٦١إلى  ، ثم ارتفع٦١١١

. هذا وإن دل على شيء فإنه يدل على تناقص دور قطاع الشركات في تحقيق ٦١١٢في عام 

ال قد سنة من هذا القرن. واستناداً إلى هذه البيانات،  ١١األهداف اإلنمائيّة لأللفيّة خالل أول 

أهداف  متابعةقطاع الشركات في المنطقة أقل اهتماماً في  نا أنّ يكون من العبث إن اعتبر

تماد خطوات من جانب االمم المتحدة أو وفي ظل مثل هذا الوضع، ينبغي اعالتنمية المستدامة. 

دي المنظم على السعي إلى تحقيق نيابة عن حكومات الدول تباعاً بغية تحفيز القطاع االقتصا

مة. وبهذا الصدد، قد تُفيد الشراكات على المستوى المؤسسي في مقاصد أهداف التنمية المستدا

متابعة بعض األهداف. ويعتبر خلق فرص العمل وتطوير المهارات وتشغيل الشباب في 

 ثل هذه األجندة التي تُتيح المجال لالبتكار. مالمنطقة بعضاً من 

ز آسيا وعات مثل مركمن خالل مشربين مختلف حكومات المنطقة  التعاون الناجح يُستدل على

( الذي يُقيم شراكة مع حكومتي تايالند واليابان في APCDبشأن اإلعاقة )والهادئ اإلنمائي 

عالوة على التعاون بين الحكومات، يُعتبر وسبيل تحسين ظروف األشخاص ذوي اإلعاقة. 

الشراكة بين التعاون النشط من جانب القطاع الخاص ضرورياً أيضاً. ثمة أمثلة عديدة على 

فقد أُطلق هذا المبادرات التي بدأت هذه السنة.  هذه القطاعين العام والخاص، ويمكن ذكر إحدى

متعدد األطراف، أال وهو البنك اآلسيوي لالستثمار في  العام في بيجين في الصين بنٌك إنمائي

ستثمار في (، بهدف تشجيع "تنمية اقتصاديّة مستدامة" عن طريق االAIIBالبنية التحتيّة )

 البنى التحتيّة.

مليار دوالر.  ١١مليار دوالر غطّت منه الصين ودول أخرى  ١١١تبلغ قاعدة رأسمال البنك  

دولة أوروبيّة. ولكن، من أجل  ٦١عضو مؤسس من بينهم  ١٤لقد تم الترويج له من قبل 

م لألعضاء من األسه ٪٢١نسبة  تهيمنة الدول اآلسيوية فقط على حوكمة البنك، ُحجزضمان 

 اآلسيويين )تم توزيع حق التصويت حسب حجم إجمالي الناتج المحلي(.

بأّن الشراكات بين  يجعلنا نجادل، المصدر السابق(، أّن الوضع ٦١١٢يرى أ. غوش )

الحكومات هي قطعاً المكّون األساسي للتعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي، ولكن من 

المستدامة، يتعيّن على الجميع تأدية دور إيجابي صوب هذه المقاصد أجل تحقيق أهداف التنمية 

ى الُمعلنة. وال تستطيع منشآت األعمال التي تُشّكل العنصر الرئيسي للسوق أن تتحاش

المسؤوليّة. فمن غير الحكمة أن نتوقّع من العالم تحقيق هدف خلق فرص عمل للشباب عن 

قط. وهذا هو السياق الذي نقترحه لمراعاة الحاجة إلى طريق االعتماد على ما توفّره الحكومة ف

الشراكة بين الشركات المتعددة الجنسيات التي تزاول نشاطاتها حول العالم والمؤسسات 

ولربما أقيمت العديد من هذه الشراكات، ولكّن ذلك قد ال يكون التعليمية لدى الدول النامية. 

 ر تزايد السكان في بعض الدول النامية. كافياً لتلبية المتطلبات الحقيقيّة في إطا
 

 الخالصة

تؤدي الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتطوير المهارات دوراً مهماً في دعم التنمية 

المستدامة. إذ تُعزز المهارات االنتاجيّة وكفاءة الموارد على المستوى الكلّي، وتُيّسر نفاذ 

 ساعد على الحد من الفقر بطريقة مستدامة. الباحثين عن وظائف إلى فرص العمل، مّما يُ 
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فالنفاذ غير المتساوي لفرص تنمية المهارات باإلضافة إلى سوق العمل المتواضع، ، ومع ذلك

وبهذا تكون المناقشات في هذه الوحدة ال يؤدي إلى استغالل منافع تنمية المهارات بشكٍل كامل. 

قد ألقت الضوء على أهمية تشجيع تدريب المهارات القائم على أساس الطلب عن طريق 

شراكات فعالة وحيوية بين القطاعين العام والخاص. كما يُوّضح كيف يمكن إقامة الشراكات 

نوب والتعاون الثالثي بين القطاعين وتعزيزها، وكيف يمكن أن يُساعد التعاون بين بلدان الج

 في معالجة التحديات التي تواجه تطوير المهارات في بلدان الجنوب. 
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فضاءات افتراضية تدعم التعاون في مجال العمل الالئق : ١١الوحدة 

  13تحت إطار التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي

يتميّز بخاّصية ن الثالثي كجهد تعاوني أفقي قوي، والتعاوإّن التعاون بين بلدان الجنوب 

تحرريّة وبأنه يُفضي إلى توازن القوى في ميدان العالقات الدولية، ويُعتبر كذلك عنصراً مهماً 

التي األهمية  مؤخراً عبرفي النقاشات والممارسات المتعلقة بالتنمية المستدامة. وقد ثبت ذلك 

من  ١٢ن بلدان الجنوب والتعاون الثالثي في مقاصد الهدف رقم إلى التعاون بي تم إيالئها

تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط : ١٢)الهدف  ٦١٠١أهداف التنمية المستدامة للخطة لعام 
 (.الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة

 

التعاون التي  وفي ما يتعلّق بالتنفيذ العملي، يكمن أحد التحديات الرئيسيّة التي تواجه عمليات

في الحفاظ على "االقتران التفاعلي" بين المنخرطين في مبادرات تتجاوز الحدود الوطنية 

تعاونية مشتركة. ويمكن القول بإيجاز، أن وجود االقتران التفاعلي يعني أن يظل األشخاص 

 منخرطين في محادثات دائمة وأن يُنفّذوا مجموعة متنوعة من النشاطات المشتركة بوتيرة

وعلى  ظهور الذكاء الجماعيعالية ودوريّة. إّن أشكال االقتران التفاعلي األكثر إعانة على 

تعظيم التناغم والتعاضد بين نشاطات تكميليّة، هي تلك المصنفة على أنها "شبكات موزعة"، 

أي بمعنى آخر، عندما يمتلك جميع الناس الوسائل التي تمكنهم من النفاذ إلى جميع األشخاص 

الجدد المحتملين )ويُعرف الوضع أيضاً باسم "النظير إلى  شاركين وغيرهم من الشركاءالم

وتحد من بعض النظير"(. يُشكل اإلنترنت حالياً وسيلة واعدة تُكّمل التفاعل وجهاً لوجه، 

العوائق الرئيسية من خالل إدامة مستويات عالية من االقتران التفاعلي ضمن شبكات التعاون 

. لقد أصبح 14عائق اللغة المسافات الجغرافية، ب(  عائقبين بلدان الجنوب الموّزعة: أ( 

 باإلمكان مالحظة فائدة وجدوى االتصال التفاعلي الفوري بين أشخاص يتواجدون في أجزاء

مختلفة من العالم وقرروا التصّرف سوياً، وال سيما مع االنتشار المطّرد لتكنولوجيات "الهاتف 

مع التفاعل االفتراضي بين جمع ال إنّ النقال" وشاشاته التي باتت سهلة االستعمال واعتياديّة. 

مرة من توليد سلسلة مست إمكانيات التفاعل وجهاً لوجه بطريقة آمنة ومناسبة وذكية، يؤدي إلى

التي تُعزز بدورها بشكٍل كبير من مبادرات التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون التفاعل 

 الثالثي في مجال العمل الالئق والتنمية المستدامة. 

محاوالت الستخدام االنترنت بطرائق خاّلقة وُمبتكرة وتحرريّة  انتشرت في السنوات األخيرة

، وذلك عن طريق المقاربة االقتصادية المستدامة-جتماعيةفي مجاالت عدة تتعلّق بالتنمية اال

(". ICT4Dالتي اشتُهرت باسم "تسخير تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ألغراض التنمية )

كان من بين األمثلة على ذلك، تنفيذ فكرة الفضاء التفاعلي االفتراضي لتقاسم المعرفة والتعاون 

ز أكاديمية منظمة العمل الدولية بشأن االقتصاد االجتماعي بين بلدان الجنوب، الذي ُصّمم لتعزي

                                                 
 .الوحدة العاشرة كتبها فيرناندو بابتيستا، مستشار منظمة العمل الدولية13 
راً. بخصوص الحد من عائق اللغة، أصبح حالياً استخدام أدوات اإلنترنت للحصول على ترجمة آنيّة للنصوص والكالم أيضاً أكثر موثوقيّة وانتشا 14 

 . إضافة إلى أن هذا المجال يتلقى استثمارات معتبرة ويتطّور بسرعة كبيرة. وقد أصبح اإلنترنت وسيلة مهمة جداً لتعلّم اللغات وممارستها
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( وغيرها من المبادرات ذات الصلة التي دعمتها المنظمة واألمم المتحدة. SSEوالتضامني )

أطلق على هذه الفضاءات االفتراضية المتعددة اللغات اسم "العقل الجماعي" ألكاديميّة 

للتعاون (، وكذلك اسم "نقطة االلتقاء" ٦١١٦نذ عام م صاد االجتماعي والتضامني )القائمةاالقت

بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي في مجال االقتصاد االجتماعي والتضامني )القائم منذ 

٦١١٠:) 

 

 "العقل الجماعي" ألكاديميّة االقتصاد االجتماعي والتضامني
(http://www.sseacb.net/ العقل الجماعي هو عبارة عن فضاء :) تفاعلي يهدف افتراضي

. ويكمن 15االقتصاد االجتماعي والتضامني بشأنإلى إثراء أكاديمية منظمة العمل الدولية 

غرضها في اتاحة المجال أمام المشاركين الحاليين والسابقين وغيرهم من المهتمين في 

منخرطين ويتعاونون ويزيدون معارفهم ضمن الوقت الحقيقي عبر  األكاديمية لكي يظلوا

اإلنترنت. فهو فضاء افتراضي متعدد اللغات يسعى إلى اكثار وتعزيز الديناميكيات التفاعليّة 

ألكاديمية االقتصاد االجتماعي والتضامني على أساس دائم. لقد أنشأت منظمة العمل الدولية 

عميقة بشأن مشروعات ومنظمات االقتصاد االجتماعي تقليداً طويالً، وطّورت خبرات 

التضامني، بل وتؤمن بأّن أداةً مثل أداة العقل الجماعي يمكنها المساعدة على تعزيز الشبكات 

بدعم من مكتب العمل الدولي والمركز  ٦١١٦. طّور هذا الفضاء عام لقاراتعبر االقاريّة و

 ة. الدولي للتدريب التابع لمنظمة العمل الدولي

"نقطة التقاء" للتعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي في مجال االقتصاد االجتماعي 

 (:/http://www.sstcsse.net) والتضامني

يلتقى أشخاص من دول مختلفة ويُشاركون ويتبادلون  اوهي نقطة التقاء افتراضية فيه

ر التعاون بين بلدان ويتعاونون في مجال االقتصاد االجتماعي والتضامني، ضمن منظو

بين  زيادة االتصال والتفاعل المباشرالجنوب والتعاون الثالثي. وتهدف بشكل أساسي إلى 

دائرة الشراكة بدعم من  ٦١١٠األشخاص المهتمين في هذا المقترح. طُّور هذا الفضاء عام 

مية ( التابعة لمنظمة العمل الدولية، وذلك ضمن إطار أكاديPARDEVوالدعم الميداني )

االقتصاد االجتماعي والتضامني. واستناداً إلى خبرتها الكبيرة في مشروعات ومنظمات 

االقتصاد االجتماعي التضامني، وتؤمن المنظمة بأن التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون 

على توفير أداة إلقامة شبكات قاريّة وعبر القارات في مجال االقتصاد االجتماعي  الثالثي قادرٌ 

( والتعاون بين بلدان SSEامني. عالوة على أّن مفاهيم االقتصاد االجتماعي التضامني )التض

( تتقاطع مع جميع الركائز األربع ألجندة العمل الالئق. SSTCالجنوب والتعاون الثالثي )

"نقطة التقاء بلدان الجنوب  فضاء"العقل الجماعي" وفضاء أنه منذ إطالق ويمكن المالحظة 

، يحظى هذان الفضاءان االفتراضيان، بأثر إيجابي د االجتماعي والتضامني"بشأن االقتصا

كبير على ديناميكيات االبتكار ومستويات تفاعل أكاديمية االقتصاد االجتماعي والتضامني 

وغيرها من المبادرات المتعلقة بمنظمة العمل الدولية في مجال التنمية االقتصادية المحلية 

(LEDبما في ذلك الت ،) .ويُؤكَّد ذلك عن طريق التزايد الكبير في أعداد عاون بين المدن

، ومن خالل تنامي ذ الواردة من دول عديدة إلى هذين الفضاءين االفتراضيينعمليات النفا

 ( والتنمية SSEمشاركة أشخاص رئيسيين في مجالي االقتصاد االجتماعي والتضامني )
 
 

 اون في مجال العمل الالئق تحت إطار التعاون بين الجنوب والتعاون الثالثي: فضاءات افتراضّية تدعم التع٠١الوحدة 

                                                 
 (:ILO SSEاالقتصاد االجتماعي والتضامني ) على مزيد من المعلومات حول أكاديمية لالطالعأنظر الرابط التالي 15 

http://socialeconomy.itcilo.org/ 

http://www.sseacb.net/
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 ( في مجموعات النقاش بشأنهما على مواقع التواصل االجتماعي.LEDاالقتصادية المحلية )

خير مثال على تزايد أعداد الداخلين إلى هذين الفضاءين، الزيادة الملحوظة في الدخول إلى إّن 

الجماعي" و "نقطة التقاء بشأن االقتصاد االجتماعي والتضامني" التي بلغت موقعي "العقل 

، وهي مشابهة لنسب ٦١١١تباعاً، وذلك خالل الثلث الثاني من عام  ٪٦٢٠،٤و  ٪٦١٢،٠

الزيادة الملحوظة في الثلث األول من نفس العام. عقب نجاح هذه االستراتيجية التي دعمها 

االقتصاد االجتماعي والتضامني  مشروعات واألنشطة في مجالاستخدام اإلنترنت في تعزيز ال

( PARDEVقررت دائرة الشراكات والدعم الميداني )ومجال التنمية االقتصادية المحلية، 

لدى المنظمة توسيع نطاق المبادرة ليشمل موضوعات رئيسيّة أخرى من موضوعات منظمة 

ق المعاصر، وخلق فرص العمل، وتنمية العمل الدولية، مثل: القضاء على عمل األطفال والر

المهارات، والحماية االجتماعية، والحوار االجتماعي، وهجرة األيدي العاملة، والتعاون بين 

، تم إعادة تشكيل موقع "نقطة التقاء بلدان الجنوب" وتكبيره ٦١١٢الدول الهّشة. في عام 

المستدامة، حيث أطلقت صفحة رئيسيّة ليُغطّي جميع المجاالت المتعلّقة بالعمل الالئق والتنمية 

(. توفر الروابط أدناه، نفاذاً مباشراً إلى /http://www.southsouthpoint.netجديدة )

 المجاالت الرئيسيّة ومواقع التواصل االجتماعي لموقع "نقطة التقاء بلدان الجنوب" الجديد:

 
 /http://www.southsouthpoint.netلرئيسيّة باللغة اإلنجليزية: الصفحة ا -

 http://www.southsouthpoint.net/index_es.htmlاإلسبانيّة:  الصفحة الرئيسيّة باللغة -

 http://www.southsouthpoint.net/index_fr.htmlالفرنسيّة:  الصفحة الرئيسيّة باللغة -

 http://www.southsouthpoint.net/index_pt.htmlالبرتغاليّة:  الصفحة الرئيسيّة باللغة -

 https://www.facebook.com/groups/1094763267235517موعة النقاش على موقع الفيس بوك: مج -

 https://www.linkedin.com/groups/8490914 موعة النقاش على موقع لينكد إن: مج -

موعة النقاش على موقع جوجل+: مج -

https://plus.google.com/communities/110273953357697404735 

قناة اليوتيوب )مقاطع فيديو(:  -

https://www.youtube.com/channel/UC4CKRQWOpW0x0vVac49SoEA 

 https://goo.gl/G6tkbwالمجموعة الرئيسيّة للوثائق والمواد:  -

 

 https://twitter.com/sstc_mpار(: موقع تويتر )أخب -

خاصة خالل "األكاديمية األولى للتعاون بين  ستخدام اإلنترنت أهميةً ال عالوة على ذلك، كان
خالل في تورين/إيطاليا  التي عقدتها منظمة العمل الدولية)16  بلدان الجنوب والتعاون الثالثي"

. حيث أجريت مرحلة سابقة للتعلّم عبر اإلنترنت بهدف (٦١٠٢تموز  ٠٥إلى  ٠٠من الفترة 
تقديم المبادئ األساسّية ومعالجة األسئلة الرئيسّية المتعلقة بالموضوعات التي سوف يتم 

تناولها الحقاً خالل جلسات األكاديمية التي سيحضرها المشاركون شخصياً. بدأ المشاركون 
، وسوف ُتتاح لهم الفرصة للتعبير عن خالل هذه المرحلة بالتعارف على بعضهم البعض

فضاء لقد ُصّمم هذا الوجهات نظرهم ومخاوفهم وحاجاتهم قبل االلتقاء شخصياً في تورين. 

                                                 
(: ILO SSTCأنظر الرابط التالي للحصول على مزيد من المعلومات حول أكاديمية ) 16 

http://www.ilo.org/pardev/partnerships/south-south/ WCMS_458078/lang--en/index.htm 

http://www.southsouthpoint.net/
https://goo.gl/G6tkbw
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في المقام األول، للمشاركين في أكاديمية التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون  ،االفتراضي
بالموضوعات التي غطتها  الثالثي، ولكنه سيكون مفتوحاً كذلك أمام كل من لديه اهتمام

األكاديمية أو كل من يرغب بمعرفة المشاركين فيها أو التفاعل معهم. وإليكم الروابط التي 
ُتتيح النفاذ المباشر للفضاءات اإلليكترونية الرئيسّية المتعلقة باألكاديمية األولى التي عقدتها 

 ون الثالثي:منظمة العمل الدولية بشأن التعاون بين بلدان الجنوب والتعا

 http://www.southsouthpoint.net/sstcacd2016.htmlفضاءات ما قبل التعلّم باللغة اإلنجليزيّة:  -

 http://www.southsouthpoint.net/sstcacd2016_es.html اإلسبانيّة: فضاءات ما قبل التعلّم باللغة -

 http://www.southsouthpoint.net/sstcacd2016_fr.html الفرنسيّة: فضاءات ما قبل التعلّم باللغة -

 http://www.southsouthpoint.net/sstcacd2016_pt.htmlالبرتغاليّة:  فضاءات ما قبل التعلّم باللغة -

( على موقع الفيس بوك: ILO SSTCصفحة األكاديمية األولى ) -

https://www.facebook.com/sstcacademy 

وعبر موقفها المبدع والخاّلق والتحرري تجاه استخدام اإلنترنت، ُتطل منظمة بناًء على ذلك، 

العمل الدولية وُتصبح مثاالً مشوقاً بشأن تسخير تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لتعزيز 

الجنوب والتعاون االقتصادي في ميدان العمل الالئق والتنمية  ودفع عجلة التعاون بين بلدان

المستدامة. وفي ذات الوقت، يشهد هذا الموقف بأّن المنظمة ُتسلّم بتزايد أهمية مجتمعات 

النقاش والممارسة العالمية، والتي تتمّيز بكونها أفقية ونشطة وابتكارّية وتعاونية ضمن عالم 

القيود التي تفرضها المسافات الجغرافّية فيه باطراد بينما تتناقص  متغير يتزايد الترابط البيني

 والحدود الوطنية. 

 

 

 

 

 

 

 

 : فضاءات افتراضّية تدعم التعاون في مجال العمل الالئق تحت إطار التعاون بين الجنوب والتعاون الثالثي٠١الوحدة 

http://www.southsouthpoint.net/sstcacd2016_pt.html
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