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Σ’ ΔΞΑΜΗΝΟ

ΓΙΔΘΝΔ ΓΙΚΑΙΟ ΣΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ



ΗΜΑΝΣΙΚΟΙ ΣΑΘΜΟΙ

1955,

Σσνδιάζκεψη 
Bandung

1956,

Ίδρσζη 
Κινήμαηος 

Αδεζμεύηων

1964, Ίδρσζη 
Ομάδας ηων 

77



Η ΤΝΓΙΑΚΔΦΗ ΣΗ 

ΜΠΑΝΣΟΤΓΚ (1955) (1)

1ε Θνηλή Δκθάληζε Αθξηθαληθώλ θαη Αζηαηηθώλ Θξαηώλ 
(29 θξάηε)

Γλσζηή θαη σο πλδηάζθεςε ησλ Έγρξσκσλ Ιαώλ

ηόρνο ε θαηαγξαθή ησλ θνηλώλ πξνβιεκάησλ ησλ 
αλαπηπζζόκελσλ θξαηώλ



Η ΤΝΓΙΑΚΔΦΗ ΣΗ ΜΠΑΝΣΟΤΓΚ 

(1955) (2)

 ΒΑΣΙΚΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ

 Σν Γηθαίσκα ζηελ Δηξήλε/ Δηξεληθή πλύπαξμε

 Ο Ρόινο ηνπ Σξίηνπ Θόζκνπ ζηνλ Φπρξό Πόιεκν

 Ζ Οηθνλνκηθή Αλάπηπμε θαη ε πκβνιή ηνπ
αλαπηπγκέλνπ Βνξξά

 Ζ Απναπνηθηνπνίεζε/Θαηαδίθε Απνηθηνθξαηίαο σο
έγθιεκα



ΗΜΑΙΑ ΣΗ ΤΝΓΙΑΚΔΦΗ ΣΗ 

ΜΠΑΝΣΟΤΓΚ

θπξειάηεζε ηεο έλλνηαο ηεο 
αιιειεγγύεο αλάκεζα ζηα θξάηε ηνπ 
Σξίηνπ Θόζκνπ.

Θαηαγγειία ηνπ απνηθηνθξαηηθνύ 
ζπζηήκαηνο.

πλεξγαζία αλάκεζα ζηα αλεμάξηεηα 
αλαπηπζζόκελα θξάηε.

Απνδνθηκαζία αλάκημεο ηξίησλ ζηα 
εζσηεξηθά δεηήκαηα.



Ο ΥΑΡΣΗ ΣΗ ΜΠΑΝΣΟΤΓΚ

1. Ο ζεβαζκόο ησλ ζεκειησδώλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ αιιά θαη ζηνπο
ζθνπνύο θαη ηηο αξρέο ηνπ Υάξηε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλώλ.

2. Ο ζεβαζκόο γηα ηελ θπξηαξρία θαη ηελ εδαθηθή αθεξαηόηεηα όισλ ησλ
εζλώλ.

3. Αλαγλώξηζε ησλ θηλεκάησλ γηα εζληθή αλεμαξηεζία.

4. Ζ αλαγλώξηζε ηεο ηζόηεηαο όισλ ησλ θπιώλ θαη ηεο ηζόηεηαο όισλ
ησλ εζλώλ, κεγάισλ θαη κηθξώλ.

5. Απνρή από ηελ παξέκβαζε ή αλάκημε ζηηο εζσηεξηθέο ππνζέζεηο κηαο
άιιεο ρώξαο.

6. Ο ζεβαζκόο γηα ην δηθαίσκα ηνπ θάζε ιανύ λα ακπλζεί κεκνλσκέλα ή
ζπιινγηθά, ζύκθσλα κε ηνλ Υάξηε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλώλ.

7. Ζ απνρή από πξάμεηο ή απεηιέο επίζεζεο ή ηε ρξήζε βίαο θαηά ηεο
εδαθηθήο αθεξαηόηεηαο ή ηεο πνιηηηθήο αλεμαξηεζίαο νπνηαζδήπνηε
ρώξαο.

8. Δπίιπζε όισλ ησλ δηεζλώλ δηαθνξώλ κε εηξεληθά κέζα, ζύκθσλα κε
ην Υάξηε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλώλ

9. πλεξγαζία γηα ηελ πξνώζεζε ακνηβαίσλ πκθεξόλησλ.

10. Ο ζεβαζκόο γηα ηε δηθαηνζύλε θαη ηηο δηεζλείο ππνρξεώζεηο.



ΣΟ ΚΙΝΗΜΑ ΣΧΝ ΑΓΔΜΔΤΣΧΝ (1956) 

(1)

Josip Broz 
Tito

Gamal Abdel 
Nasser

Jawaharlal 
Nehru



ΣΟ ΚΙΝΗΜΑ ΣΧΝ ΑΓΔΜΔΤΣΧΝ (1956) 

(2)

Α. Soekarno
K. Nkrumah



ΚΙΝΗΣΡΑ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ

Πνιηηηθά

 Ηδενινγηθά

Πνιηηηζκηθά 

Οηθνλνκηθά



ΒΑΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ

 ήκεξα απαξηζκεί 120 θξάηε.

 Ζ πξώηε επίζεκε εκθάληζε ηνπ Θηλήκαηνο έγηλε ην 
1961 ζηελ 1ε ύλνδν ηνπ Βειηγξαδίνπ.

 Ο ιόγνο ζύζηαζεο ηνπ Θηλήκαηνο ήηαλ πνιηηηθόο.
 Με αλάκημε ζηνλ Φπρξό Πόιεκν 

 Πξνώζεζε ηεο πλεξγαζίαο γηα ηελ Παγθόζκηα 
Εηξήλε 

 Σν 1964 παξάιιεια κε ηελ Οκάδα ησλ 77 αξρίδεη λα 
αζρνιείηαη θαη κε νηθνλνκηθά δεηήκαηα.

 Ακθηιεγόκελνο θαη Ακθηζβεηνύκελνο ξόινο κεηά 
ην ηέινο ηνπ Φπρξνύ Πνιέκνπ.



Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΚΙΝΗΜΑΣΟ ΗΜΔΡΑ

 Θαηαπνιέκεζε θηώρεηαο

 Άζθεζε Θξηηηθήο ζε πνιηηηθέο ΖΠΑ

 Βηώζηκε Αλάπηπμε

 Αλακόξθσζε ΟΖΔ

 Δλδπλάκσζε πλεξγαζίαο Λόηνπ-Λόηνπ



Η ΟΜΑΓΑ ΣΧΝ 77

Μέλη, που έχουν αποχωρήζει

 Ιδρυηικά Μέλη

 Νεόηερα Μέλη



ΗΜΑΝΣΙΚΟΙ ΣΑΘΜΟΙ 

1962, 

Γηάζθεςε ηνπ 
Θαΐξνπ

1964,

Γεκηνπξγία ηεο 
Οκάδαο ησλ 77 

1967, 

Ο Υάξηεο ηνπ 
Αιγεξίνπ

1971, 

Γεκηνπξγία ηεο 
Οκάδαο ησλ 24

2000, 
πκβνύιην 
ηνπ Λόηνπ



KOINH ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ (1964)

Δγθαζίδξπζε κηαο Λέαο Γηεζλνύο 
Οηθνλνκηθήο Σάμεο (NIEO)

Γεκηνπξγία λέσλ κεραληζκώλ γηα ην 
Δκπόξην θαη ηελ Αλάπηπμε

Κε Γηάθξηζε ζην Δκπόξην

Δλδπλάκσζε δηεζλνύο ζπλεξγαζίαο θαη 
αιιειεγγύεο σο κέζν αλαηξνπήο ηνπ 
δηαρσξηζκνύ αλαπηπγκέλσλ θαη 
αλαπηπζζόκελσλ- Γίαπινο θαηαπνιέκεζεο 
ηεο αληζόηεηαο



Η ΟΜΑΓΑ ΣΧΝ 77(Ι) 

 ήκεξα απαξηζκεί 132 θξάηε.

 Απνηειεί κία πνιηηηθή έλσζε.

 Ζ πξώηε θνηλή εκθάληζε ηεο Οκάδαο ησλ 77
πξαγκαηνπνηήζεθε ην 1964, ζηo πιαίζηo ηεο
πξώηεο UNCTAD.

 Αξρηθά, επηθεληξώζεθε ζε νηθνλνκηθά θαη
θνηλσληθά δεηήκαηα.

 ύκθσλα κε ηε Γηαθήξπμε, ραξαθηήξηζαλ ηελ
νκάδα ηνπο «σο όξγαλν γηα ηε δηεύξπλζε ηνπ ηνκέα
ηεο ζπιινγηθήο ζπλεξγαζίαο ζην δηεζλέο πεδίν θαη
γηα ηελ εμαζθάιηζε ησλ ακνηβαία επεξγεηηθώλ
ζρέζεσλ κε ηνλ ππόινηπν θόζκν».



Η ΟΜΑΓΑ ΣΧΝ 77(ΙI) 

 Κέρξη ην 1975 ε εηζδνρή κειώλ ζηεξηδόηαλ ζε
πεξηθεξεηαθά θξηηήξηα.

 Ζ νξγάλσζε ηεο Οκάδαο ησλ 77 ζηεξίδεηαη ζηηο
ηξεηο βαζηθέο πεξηθεξεηαθέο νκάδεο, νη νπνίεο
απνηεινύλ θαη ην θέληξν ιήςεο απνθάζεσλ.

 Τςειόηεξν όξγαλν γηα ηελ άζθεζε πνιηηηθήο
είλαη ε Τπνπξγηθή Γηάζθεςε.

 εκαληηθό πξόβιεκα απνηειεί ε απνπζία κηαο
κόληκεο Γξακκαηείαο.

 Από ηη 1971 ιεηηνπξγεί ε Γηαθπβεξλεηηθή Οκάδα
γηα ηα Γηεζλή Λνκηζκαηηθά Εεηήκαηα θαη ηελ
Αλάπηπμε (G-24).



Η ΟΜΑΓΑ ΣΧΝ 77(ΙΙI)

ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ:

 Σελ αιιαγή ηνπ status quo θαη ηελ αλαηξνπή ηνπ άληζνπ
παγθόζκηνπ ζπζηήκαηνο, πνπ ήηαλ άκεζε απόξξνηα ηεο
επνρήο ηεο απνηθηνθξαηίαο.

 Σελ ελδπλάκσζε ηνπ ξόινπ ησλ αλαπηπζζόκελσλ θξαηώλ θαη
ην ζηόρν λα ππεξληθήζνπλ ηελ πεξηζσξηνπνίεζε κέζσ ηεο
ζπιινγηθήο δξάζεο θαη ηεο πιεηνςεθηθήο ηνπο ηζρύνο.

 Σελ πξναγσγή λέσλ αξρώλ θαη αμηώλ θαη κηαο παγθόζκηαο
ζηξαηεγηθήο γηα ηελ αλάπηπμε, ε νπνία ζα ζηεξηδόηαλ ζηελ
νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή αηδέληα ηνπ ΟΖΔ θαη ζα ζηήξηδε
ηελ αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία ηνπ αλαπηπζζόκελνπ Λόηνπ.

 Σε δεκηνπξγία ζηελώλ δεζκώλ ζπλεξγαζίαο αλάκεζα ζηα ίδηα
ηα αλαπηπζζόκελα θξάηε, ηόζν ζηνλ ηνκέα ηεο αλάπηπμεο,
όζν θαη γηα ηελ ελίζρπζε ηεο παξνπζίαο ηνπο ζηελ παγθόζκηα
ζθελή.

 Σελ ελδπλάκσζε ηνπ ΟΖΔ θαη ηελ νπζηαζηηθή ζπλεηζθνξά
γηα ηελ πξναγσγή ηεο παγθόζκηαο δεκνθξαηίαο θαη ηνπ
πινπξαιηζκνύ.



ΔΙΓΙΚΟΣΔΡΔ ΤΠΟΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΣΟ 

ΔΧΣΔΡΙΚΟ ΣΧΝ G-77

 Οη Διάρηζηα Αλαπηπγκέλεο ρώξεο
(ΔΑΥ)

 Σα πεξίθιεηζηα θξάηε

 Σα κηθξά λεζησηηθά θξάηε

 Οη ηζρπξέο αλαπηπζζόκελεο ρώξεο
(π.ρ. Θίλα-Ηλδία)



ΒΑΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΣΗ 

ΟΜΑΓΑ ΣΧΝ 77 (I)

 Ζ πνηθηινκνξθία ησλ απόςεσλ, ηηο νπνίεο
θαιείηαη λα ελζσκαηώζεη.

 Σα δηαθνξεηηθά εζληθά ζπκθέξνληα θαη
αλάγθεο ησλ θξαηώλ-κειώλ.

 Ο ξόινο ησλ ηζρπξώλ αλαπηπζζόκελσλ
ρσξώλ. (Kίλα-Ηλδία)

 Ζ δεκηνπξγία ηδηαίηεξσλ δεζκώλ θαη
ζπκκαρηώλ αλάκεζα ζε θξάηε κε θνηλά
γλσξίζκαηα.

 Σα δηαθνξεηηθά αλαπηπμηαθά κνληέια ησλ
θξαηώλ-κειώλ.



ΒΑΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΣΗ 

ΟΜΑΓΑ ΣΧΝ 77 (II)

 Πνιηηηθέο θαη νηθνλνκηθέο 
δηαθνξέο

 Απξνζπκία λα δερηνύλ ηελ 
ππνδηαίξεζε ησλ 
αλαπηπζζόκελσλ θξαηώλ ζε 
ππνθαηεγνξίεο 

 Πξνηηκεζηαθέο ζρέζεηο κε ηνλ 
αλαπηπγκέλν Βνξξά



G-77 ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΑ  

ΓΙΛΗΜΜΑΣΑ

ΔΙΛΗΜΜΑΣΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΝΑΠΣΤΞΗ Πνην είλαη ην θαιύηεξν κνληέιν 
αλάπηπμεο;

ΦΣΧΥΕΙΑ (Ι) Αλάγθε παξνρήο νηθνλνκηθήο 
ζηήξημεο

ΦΣΧΥΕΙΑ (ΙΙ) Πωο ζα δεηεζεί βνήζεηα ρωξίο 
λα ππνζεθεύζνπλ ην κέιινλ;

ΙΟΣΗΣΑ Ιζόηεηα ρωξίο επζύλε;

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΣΕΤΗ Ελδπλάκωζε ηεο Οκάδαο ηωλ 
77, Απνδπλάκωζε ηωλ θξαηώλ-

κειώλ;



ΔΠΑΝΑΠΡΟΓΙΟΡΙΜΟ 

ΡΟΛΟΤ G-77

 Δπαξθήο αληηκεηώπηζε λέσλ πξνθιήζεσλ

 Δπαλαπξνζδηνξηζκόο ζηόρσλ πιαηθόξκαο 
δξάζεο κε βάζε λέεο ζπλζήθεο

 Γεκηνπξγία Γξακκαηείαο

 Βειηίσζε θαη Δθκνληεξληζκόο δηαθπβεξλεηηθήο 
δηαδηθαζίαο ζην εζσηεξηθό ηνπ ζπλαζπηζκνύ

 Θαζηέξσζε επζπλώλ θξαηώλ-κειώλ ζε εζληθό 
επίπεδν

 Αλαλέσζε ησλ αηηεκάησλ θαη πξνζαξκνγή ζε 
λέα δεδνκέλα

 Αλαδήηεζε ζηήξημεο από ηε Γηεζλή Θνηλόηεηα



ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ

 Δπηβίσζε ιόγσ ηνπ πςεινύ βαζκνύ ζεζκνπνίεζεο ζην
εζσηεξηθό ηεο, θαη ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ.

 Γηα λα κελ νδεγεζεί ζε δηάζπαζε ζα πξέπεη ίζσο λα
αλαηξέμεη ζηελ Θνηλή Γηαθήξπμε ησλ 77 Θξαηώλ,
επαλαπξνζδηνξίδνληαο ηνπο ζηόρνπο, πνπ έζεζε ηόηε,
ηνπνζεηώληαο ηνπο, σζηόζν, ζηα ζεκεξηλά δεδνκέλα.

 Ο νπζηαζηηθόο εθζπγρξνληζκόο ηνπ πεδίνπ αλαθνξάο
ηεο δξάζεο ηεο Οκάδαο ησλ 77 θαη ε ελίζρπζε ησλ
δεζκώλ ελόηεηαο θαη ηεο αιιειεγγύεο αλάκεζα ζηα
θξάηε-κέιε ηεο, θαζίζηαηαη αλαγθαίνο.

 Unity in Diversity?



Α ΔΤΥΑΡΙΣΧ ΓΙΑ ΣΗΝ 

ΠΡΟΟΥΗ Α!


