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شارك في التنظيم:



المتحدة  األمم  ومكتب  الدولي،  التعاون  ووزارة  والتنمية،  االقتصادي  التعاون  ُمنظمة  الورشة  تنظم 
تقرير  إطالق  سيتم  وخاللها  للتنمية،  اإلسالمي  البنك  مع  بالمشاركة  الجنوب،  بلدان  بين  فيما  للتعاون 
أفريقيا،  التنمية في  الثالثي، ومناقشة كيفية تعزيز  الجنوب والتعاون  بلدان  بين  التعاون  مالمح وآفاق 
للشراكات  واألفكار  المستفادة  والدروس  الخبرات  تبادل  بهدف  ثالثية  شراكات  في  العمل  وإمكانية 

المستقبلية.

لقد كانت نتائج مؤتمر األمم المتحدة الثاني رفيع المستوى بشأن التعاون فيما بين بلدان الجنوب في 
عام 2019، بمثابة حافز مهم للتعاون الثالثي، حيث أقرت الدول أعضاء األمم المتحدة في هذا المؤتمر، بأن 
التعاون الثالثي يعزز الشراكات والثقة بين جميع الشركاء ويجمع بين الموارد والكفاءات لتحقيق األهداف 
األممية للتنمية المستدامة 2030، وأكد األمين العام لألمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن تنفيذ األجندة 

األممية ال يمكن أن يتم دون األفكار والطاقات واإلبداع لبلدان الجنوب العالمي.

ويكتسب التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي أهمية كبيرة، في ظل الظروف االستثنائية 
التي يمر بها العالم، حيث أدت الرقمنة والتطور التكنولوجي السريع، والتغيرات المناخية واآلثار المتعددة 
للتحوالت الديموغرافية في القارة األفريقية، إلى خلق فرص وتحديات على حد سواء، وفي ذات الوقت 

تسببت جائحة كوفيد-19، في مخاطر كبرى بشأن إمكانية تحقيق أهداف التنمية المستدامة في القارة. 
لذا من الضروري تنويع الشراكات التنموية في أفريقيا من أجل تحويل هذه التحديات والتوجهات الجديدة 
إلى فرص تستثمرها القارة، ولكن حتى اآلن لم يلعب التعاون الثالثي دوًرا رئيسًيا إذ يظل هناك مجال 

للتوسع والنهوض بآليات التعاون عبر القارة لتوسيع نطاق االبتكار ومشاركة الحلول الفّعالة.

للتعاون  المتحدة  األمم  ومكتب  والتنمية،  االقتصادي  التعاون  ُمنظمة  شرعت  المنطلق  هذا  ومن 
في  الثالثي  للتعاون  الُمحتملة  واالستراتيجيات  الحالية  التوجهات  تحليل  في  الجنوب،  بلدان  بين  فيما 
قّيمة،  وتعليقات  بمدخالت  للتنمية  اإلسالمي  البنك  فيها  ساهم  مشتركة  دراسة  خالل  من  أفريقيا 
ستتم  اإلنمائي،  والتمويل  الدولي  التعاون  منتدى  فعاليات  ضمن  ستعقد  التي  العمل  ورشة  وخالل 
مناقشة النتائج الرئيسية لهذه الدراسة، من خالل المناقشات وتبادل الرؤى ووجهات النظر بين ممثلي 
الحكومات األفريقية،  وشركاء التنمية، ومنظمات المجتمع المدني،  والقطاع الخاص، ومراكز الدراسات، 
والمؤسسات اإلقليمية والدولية، بما في ذلك أعضاء مبادرة الشراكة العالمية الخاصة بالتعاون الثالثي 

الفعال.

نظرة عامة:



• مناقشة كيف يمكن تدعيم جهود قارة أفريقيا لمعالجة القضايا الُكبرى والتحديات التي تواجه التنمية 
    في القارة، من خالل التعاون الثالثي.

 
• تحليل المؤشرات المبدئية حول قابلية استخدام التعاون الثالثي لمعالجة األزمات الناتجة عن جائحة 

   كوفيد 19.
 

• استطالع آفاق الشراكات الثالثية الشاملة، لالستفادة من االبتكارات النابعة من أفريقيا وتوسيع 
   نطاقها.

• وزراء من مصر والدول األفريقية
• شركاء التنمية متعددو األطراف والثنائيون

• شركات القطاع الخاص 
• منظمات المجتمع المدني

• مراكز األبحاث
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