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 اموركة امخأ ظرًية

 TRIPLE A ملنخدى احلوار امربملاين جملامس امش َوخ واجملامس املٌلثةل

فًرلِا  أ مٍراك امالثَنِة وامكراًُب-امؼامل امؼريب-بإ
 

I.  امؼام واملرحؼَاتامس َاق 

 املمي وامخحدايت املشرتنة -1

فًرليجتمع بدلان املارة ا ة وامؼامل امؼريب مع منعلة أ مٍراك امالثَنِة وامكراًَربوابط وكمي وكوامس مشرتنة، شلكت لإ

، فلد سامهت جهرة امؼرب وال فاركة اإىل منعلة أ مٍراك امالثَنِة يف ذوق بدلاهناوشؼوهباأ ساس امؼالكات امخارخيَة بني 

وساهَا أ غىن املوروث احلضاري الإوساين، نٌل مؼبت حراكت امخحرر هبذه املناظق دورا ممتزيا يف  اهصيار أ مثر متازخا ثلافِا واإ

فًرلِة وامؼربَة وال مٍركولثَنِة يف نفاهحا من أ خل الاس خلالل  .دمع امشؼوب الإ

فًرلِا وأ مٍراك امالثَنِة واماكراًُب يف اموكت امراىن، حتدايت مذؼددة ومذنامِة مرثبعة  وثواخو شؼوب امؼامل امؼريب واإ

امؼاملي، ػالوة ػىل ثكل اميت ودلهتا أ و سامهت يف ثفامقيا خاحئة هوروان، وىو ما س َاس َة ػىل امصؼَد -اجلَوبملخغريات 

ثؼٍزز احلوار امس َاسة اخلارحِة مبدلان ىاثو املناظق ودِارا مرنزاي لحمورا اسرتاثَجَا يف حنوب -جيؼل من امخؼاون حنوب

 .وامخضامن وحتلِق امخمنَة

ر خمخوف  ن ىذا اموغي املشرتك أ حضى ٌس خوحب، بدون شم، دمع لك مبادرات امخبادل وامدشارك والاهدماج، وثعٍو اإ

 اس خجابة مخعوؼات وأ مال شؼوب اجلنوب، وىو ما حسدثو ادلًنامِة اجلدًدة اميت حنوب-امخؼاون حنوبات أ يلأ شاكل و

ثؼرفيا امؼالكات بني دول الافًرلِة وامؼربَة يف ارثباظيا ببدلان أ مٍراك امالثَنِة وامكراًُب يف امؼلدٍن ال ذرٍين، سواء من 

ة املشرتنة، وػىل رأ سيا مقم كادة دول ورؤساء حكومات  ذالل حكثَف امزايرات امثنائَة أ و من ذالل املنخدايت اجليًو

فًرلِا وأ مٍراك اجلنوبَة املنؼلدة بلك من أ بوخابنجرياي س نة   ومالبو بغَنِا 2009، وحٍزرة مارغاًرخا بفزنوًال س نة 2006اإ

امؼامصة امرباًزوَة ، اإىل خاهب مقم رؤساء وكادة ادلول امؼربَة وال مٍركو لثَنِة املنؼلدة بلك من 2013الاس خوائَة س نة 

 وامؼامصة امرايض بملموكة 2012س نة ًة مامي فامؼامصة امبريو و 2009س نة  امؼامصة املعًرة ادلوحة  و2005 س نة 

املرن احلادي وامؼرشٍن وامؼلود امللبةل يه ويه املمم اميت أ مجؼت ػىل أ ن ، 2017 و 2015امسؼودًة يف مناس بدني 

 .دول اجلنوب يف ظل هظام ػاملي مذؼدد ال كعابزمن ثأ هَد ماكهة 
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مىخالصات املنخدايت امثنائَة واملخؼددة ال ظراف ػىل  ارحاكزا ػىل املرحؼَات واملنعولات امسامفة اذلهر، واسدنادااإ

ضافة -املس خًوني الاكوميي واجليوي اميت احذضنهتا أ و شارهت فهيا برملاانت امبدلان امؼربَة والافًرلِة وال مٍركو لثَنِة، اإ

فًرلِا وأ مٍراك امالثَنِة  اإىل مسار امؼالكات امثنائَة واملخؼددة ال ظراف ونذا امزايرات املخبادةل بني برملاانت امؼامل امؼريب واإ

 .واماكراًُب ػىل امؼموم

ويه اخلالصات اميت زهت ورخست املناػة املشرتنة مبدى جشابو املضااي وامخحدايت املعروحة ػىل بدلان اجلنوب 

وشؼوهبا، مما ٌس خوزم ثفؼَل ادذصاصات مؤسساثنا امدرشًؼَة ػرب اغامتد دبووماس َة برملاهَة مندجمة كواهما امندًة وامفاػوَة 

ة املشرتنة، وامخؼًرف بمروابط امثلافِة بني افًرلِا وامؼامل امؼريب ومنعلة أ مٍراك امالثَنِة  ثخغَا اس خكشاف امفرص امخمنًو

وامكراًُب، وأ دوار امفاػوني غري احلكومِني يف الاخنراط امفؼال يف مسوسل دمع امخؼاون، ونذا امخفكري وامخفاػل ادلاغي 

حول خمخوف املبادرات اميت ميكن أ ن جسيم هبا ادلبووماس َة املواًزة يف دمع بناء منوذج رشانة ثضمن مشؼوب دول 

 .اجلنوب ال من والاس خلرار وامكرامة الإوساهَة

أ ساس َا ندلوةل امالمرنًزة وامذدادا نوجيات غٌلدا وظبلا مل مهَة الاسرتاثَجَةجملامس امش َوخ واجملامس املٌلثةل، بغخبارىا 

هنا  ظار امثنائَة امربملاهَة، فاإ د املسارات امدرشًؼَة يف اإ واهمتثَوَات امرتابَة، اإىل خاهب دورىا احملوري يف اس خكٌلل وجتًو

 بناء امثلة يف كدرثنا ادلاغَة  املادرة ػىلامخؼبئة امشؼبَة امشامةلمؤىةل نوؼب أ دوار ظالئؼَة يف ادلبووماس َة امربملاهَة و

 .مس خلبونا املشرتكػىل ثلٍرر مصائرانبأ هفس نا وصَاغة 

مكجامس ش َوخ وجمامس مماثةل يف افًرلِا وامؼامل امؼريب ومنظلة أ مٍراك امالثَنِة هخعوع وثأ سُسا ػىل ذكل، 

رساءمنخدى نوحوار امربملاين كِام بدور ، مكبادرة جسؼى نلtriple A (Afro-Arabe-America Latina) وامكراًُب،اإ

اس خكشاف فضاءات خدًدة نوخؼاون حنوب، و- يف حرس َخ مؤسسات احلوار وبرامج امخؼاون امربملاين حنوبرايدي

،ومن  امخلارب وامؼمل املشرتك امناحع وامفؼالكامئة بل ساس ػىلثضامنَة اسرتاثَجَة  رشانة ثؼدد ال بؼادوفلمنعقامل

شأ هنا أ ن جشلك حرسا مذَنا نوربط بني امبدلان امؼربَة والافًرلِة وال مٍركولثَنِة وفضاء نوحوار وامرتافع املشرتك 

  وامليض كدما يف اإظالق دًنامِات مشاًرع حاكموَة مضٌلن امرفاه الاحامتغيراحب-ػىل أ ساس راحببناء رشااكت امكفِوب

وثؼٍزز مشارنة املواظنات واملواظنني يف  امؼالكات ادلومَة يف جساوق مع ثوظَد مسارات دملرظة هظممشؼوب اجلنوب

 . صناػة املرارات املرثبعة حبارض ومس خلبل بدلاهنا

II. ىداف وال  غاًةال 

 امغاًة .1

  وأ مٍراك امالثَنِة نوحوار بني جمامس امش َوخ واجملامس املٌلثةل فِافًرلِا وامؼامل امؼريبهجوي مس خلل- بنيفضاءاملنخدى 

 ٌسؼى اإىل أ ن ٍكون فضاء نوحوار امخفاػًل امبناء وأ رضَة لمخلائَة امؼمل امربملاين يف أ فق ثُسري الاهدماج واماكراًُب،

.  حنوب-هوباجليوي وثؼٍزز امخؼاوجن

فًرلِاوهخعوع اإىل أ ن ٍكون ىذا املنخدى مبثابة أ مَة نورت سٌلع صوت جمامس امش َوخ واجملامس املٌلثةل بإ -امؼامل امؼريب-افع واإ

 وامخمنَة املس خدامة وامؼداةل املنادِة واحلاكمة  وامبَئِةبشأ ن كضااي امسمل وامؼداةل الاحامتغَة وامكراًُب،ةأ مٍراك امالثُين

. ادلميلراظَة امؼاملَة وس َادة املاهون وحلوق الإوسان
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 ال ىداف .2

 بشأ ن حنوب- حنوبحمنَة احلوار امربملاينثؼٍزز دور جمامس امش َوخ يف حرس َخ ادلبووماس َة الاكذصادًة و 

املضااي ذات الاىامتم املشرتك؛ 

 حنوب؛ - حنوب برامج امخؼاونثلامس امخجارب واخلربات وثؼٍزز

  ة املسار الاهدمايج اجليوي؛ املسامهة يف ثلًو

  ر دور ؛ وامرتابَة جرشًؼَة يف ثؼٍزز احلاكمة ادلميلراظَة جمامس امش َوخ هسوطثعٍو

 ة ي واميَئات واملؤمترااتحلكوممقة كادة ادلول واملؤسسات وثوصَات اإىل جرشًؼَة ال راء واكرتاح ثدابري اإصدار

 .املضااي خمخوف الافًرلِة وامؼربَة وال مٍركولثَنِة يف شأ ن


