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چکیده
سازمان همکاری منطقه ای جنوب آسیا (سارک) بزرگترین سازمان منطقه ای با جمعیتی ززیییب بیه ییب میدییاری ص از ی
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مقدمه
سارک یب سازمان منطقهای است که بع از ذیرش اساسنامه آن یر اجالس سران کشورهای بنگالیش ،بوتان ،هنی ،
مال یو ،زپا  ،اکستان ص سریالزکا رسماٌ یر  8یسامبر  5881با ه ف تسریع توسعه اجتمیاع ص اقت یایی یر کشیورهای
عضو تاسیس گریی  .امرصزه این سازمان با تحت وشش یاشتن بییش از ییب میدییاری ص از ی میدییون زفیر جمعییت
بزرگترین سازمان اقت ایی ص اجتماع منطقه ای به شمارم رصی .اگر چه این سازمان یب سازمان اقت یایی اسیت صلی
ایجای ص توسعه همکاریهای اقت ایی میان کشورهای عضوکمب بزرگ به توسعه ی صدح ص امنیت منطقه ای ص یر زتیجیه
بین المدد است زیرا یک از یالئل گسترش اختالف میان کشورها افزایش فاصیده ی اقت یایی ص فقیر مییان آن هیا می
باش  .لذا هر چه یر این خ وص فاصده میان کشورها کاهش یاب این امر به افزایش امنیت بین المدد کمب خواه کری.
با توجه به اینکه ایران زیز به عضویت زاظر سازمان سارک یر آم ه ،آشنائ با آن ضرصری به زظر می رسی  .سیاال کیه
مطرح م شوی این است که این سازمان تا چه ح توازسته زقش موثری یر همکاری های منطقه ای ص همگرائ کشورها
ایفا زمای  .برای اسخ به این ساا ابت ا به بررسی چگیوزگ شیکل گییری ،اهی اف ص اصیو سیازمان ص زییز سیاختار
تشکیالت ص زحوهی اتخاذ ت میم یر آن م
المدد را موری بررس قرار م یهیم.

ریازیم .سپس فعالیت های سازمان ص رصابط آن با سایر سازمان هیای بیین-

فصل ـ کلیات
یر این ف ل به تاریخچه ،بررس اه اف ص اصو سازمان ص زیز تشکیالت آن خواهیم ریاخت.

الف -تاریخچه ،اهداف و اصول و اعضای سازمان
 تاریخچه شکل گیری سازمانبرای زخستین بار یر  5820رئیس جمهور بنگالیش ضیاء رحمیان بیه ارائیهی یشینهایی یر خ یوص ایجیای ییب
اتحاییهی تجاری از کشورهای جنوب آسیا ریاخت .این یشنهای یر اجالس که یر  5885یر کدمبو ایتخیت سیریالزکا
بر ا ش موری ذیرش شرکت کنن گان هن ص اکستان ص سریالزکا قرار گرفیت .بی زبا آن یر اجیالس سیران میاه اصت
 5881یر یهد زو ،کشورهای مذکور به همراه زپا  ،مالی یو ص بوتیان "بیازییهی همکیاری منطقیه ای آسییای جنیوب  ،را
ت ویب زمویز  .یر این بیازیه نج حوزهی همکاری یشبین ش ه بوی .این حوزهها عبارت بویز از:
 همکاری یر زمینه کشاصرزی ص توسعه ی رصستائ ، همکاری یر زمینهی ارتباطات ،عدوم ،تکنولوژی ص هواشناس ، همکاری یر زمینهی به اشت ص فعالیتهای مریم ، همکاری یر زمینهی حمل ص زقل، همکاری یر زمینهی توسعه منابع ازساز .سازمان سارک به طور رسم یر  5881به عنوان ازجمن از کشورهای مایل به " ارتقیای صضیعیت رفیاه مریمیان آسییای
جنوب ص بهبوی استاز اری زز گ آزها ،افزایش رش اقت ایی ،توسعه اجتماع ص فرهنگ  ،تقویت رصابیط مییان کشیورهای ایین
منطقه ص سرازجام ارتقای همکاری ص کمب اقت ایی ،اجتماع  ،فرهنگ ص عدم " به صجوی آم .
 -2اهداف سازمان
به موجب مایه  5اساسنامهی سارک  ،سازمان یارای اه اف متع یی به شرح ذیل م باش :
 ارتقای صضعیت رفاه مریمان آسیای جنوب ص بهبوی کیفیت زز گ آزها، افزایش رش اقت ایی ،توسعه ی اجتماع ص فرهنگ یر منطقه، ایجای فرصت زز گ محترمازه برای همه ص امکان برخوریاری کامل از آزها تقویت رصابط جمع میان کشورهای جنوب آسیا، کمب به ایجای اطمینان متقابل ،تفاهم ص یرک مشکالت، ارتقای همکاری فعا ص کمب متقابل اقت ایی ،اجتماع  ،فرهنگ  ،تکنیک ص حوزههای عدم ، تقویت همکاری با کشورهای توسعه یافته، تقویت همکاری میان اعضای یر موضوعهای مرتبط با منافع مشترک یر اجالسهای بینالمدد  ،ص2
.
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 همکاری با سازمانهای بینالمدد ص منطقهای که یارای اه اف مشابه م باشن . -3اصول سازمان
به موجب مایه ی  7اساسنامه ی اصو حاکم بر رصابط سازمان عبارتن از:
احترام به تساصی حاکمیت ،تمامیت ارض  ،استقال سیاس  ،ع م یخالیت یر امیور یاخدی یصلتهیای ییگیر ص منیافع
متقابل .یک ییگر از اصو این است که همکاری یر سازمان ص با سازمان بای به عنوان مکمل همکاری یصجازبه ص چنی
جازبه محسوب ش ه ص زبای جازشین آزها شوی .هم چنین این همکاری زبای تناقض با تعه ات یص جازبیه ص چنی جازبیه
اعضای یاشته باش .

 - -4اعضای سازمان

اعضای سازمان عبارتن از :اعضای یائم ص اعضای زاظر
الف -اعضای دائم
منظور از اعضای یائم کشورهائ هستن که به صورت کامل به عضویت سازمان یر آم ه ازی ص می توازنی یر کدییه
جدسات حضور یافته ،یر ت میمگیریها شرکت زماین  .این کشورها به یص گیرصه تقسییم می شیوز اعضیای موسیس ص
اعضای غیر موسس .اعضای موسس هفت کشور بنگالیش ،بوتان ،هن  ،مال یو ،زپا  ،اکستان ص سریالزکا هستن کیه یر
 8یسامبر  5881با ت ویب اساسنامهی سازمان ،آن را ایجای زمویز  .فقط یب کشور بع ا به سازمان به عنوان ییب عضیو
کامل ص غیر موسس ذیرفته ش ص آن کشور افغازستان است که یر  51زوامبر  7001خواهان الحاق به سازمان ش کیه یر
خواست آن به عنوان یب عضو کامل یر  1آصریل  7002موری ت ویب قرار گرفت .ب ین ترتیب بیا عضیویت افغازسیتان
تع ای اعضای سازمان به  8کشور افزایش یافت.
 -2-4اعضای ناظر

ایران ،چین ،کره جنوب  ،ژا ن ،ایاالت متح ه آمریکا ،ص اتحاییه ی ارص ا اعضای زاظر سازمان هستن .
یر آصریل  7002کشورهای ایاالت متح ه ی آمریکا ص کره ی جنیوب

ص یر میاه ژصئییه ی 7002سیازمان اتحایییه ی

ارص ا خواهان عضویت یر سازمان به عنوان عضو زاظر ش ز که این تقاضا یر اجالس صزرای امور خارجه ی سیازمان یر
 7ماه اصت  7002موری موافقت قرار گرفت .یر  4مارس  7002ایران زیز از سازمان تقاضای عضیویت بیه عنیوان عضیو
زاظر زموی.
جمهوری اسالم ایران تنها کشور یر جنوب آسیا م باش که هنوز به عضویت کامل سازمان یر زیام ه اسیت .اییران
به طور سنت یارای فرهنگ ،اقت ای ص رصابط سیاس

ززییب با هر یص کشور هن ص اکستان است .یر  77فورییه ی7001

صزیر امور خارجهی ایران آقای کما خرازی تمایل ایران را برای یوستن به سارک ابراز زموی با این بییان کیه کشیورش
م تواز غرب را به شرق مت ل زمای  .اگر چه ذیرش تقاضای عضویت ایران به عنوان عضو کامل به یلیل مالحظات
. http//en.wikipedia.org/wiki/south_Asian_Association_for_Regional_Cooperation
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سیاس به جهت اق امات هستهای ایران بعی به زظر م رس  .یر  1مارس  7002ایران خواهان عضویت به عنوان عضیو
زاظر ش  .یبیر کل سارک اعالم یاشت که تقاضای ایران یر اجالس صزرای امور خارجه سازمان یر  1آصریل  7002میوری
بررس قرار خواه گرفت .سرازجام تقاضای عضویت ایران به عنوان زاظر یر چهاریهمین اجالس سران سازمان یر 1-4
آصریل یر یهد زو موری موافقت قرار گرفت.
جمهوری خدق چین زیز تمایل خوی را به الحاق به سازمان ابراز زموی .اکستان ص بنگالیش با این تقاضا موافق بویزی .
یصلت هن یر ابت ا راض به زظرزم رسی  .ص بوتان زیز به یلیل ع م رصابط سیاس با چین تمایل چن از بیه آن ز اشیت
عد رغم آن یر اجالس سران  7001یر شهر یاکا یر کشور بنگالیش هن با تقاضای عضویت چین به عنوان عضو زاظر
موافقت زموی ص این کشور یر  7ماه اصت  7002به همراه ذیرش عضویت زاظر کشورهای ژا ن ،کیرهی جنیوب  ،اییاالت
متح هی آمریکا به عضویت زاظر سازمان یر آم .
الزم به توضیح است که ف راسیون رصسیه زیز تمایل یاری به عنوان زاظر صاری سازمان شویص یصلت هن از ایین تقاضیا
حمایت م زمای .

ب -تشکیالت سازمان
به موجب مایهی 1اساسنامه ی سازمان یارای یب اجالس سالیازه از رصسای کشورهای عضو م باش ص م تواز یر
صورت ضرصرت یارای اجالس های بیشتری باش  .هم چنین سازمان یارای تشکیالت ذیل است:
شورای صزراء ،کمیته ی یائم  ،کمیته های تخ

 ،کمیته ی اق ام ص یبیرخازه ،صن صق توسعه ص شورای حکمیت.

 شورای وزرابه موجب مایه ی 4اساسنامه ،شورای صزراء سازمان متشکل از صزرای امور خارجیه کشیورهای عضیو بیویه ،سیاالزه
یارای یص اجالس عایی است ص م تواز یر صورت توافق اعضای اجالس فوق العایه هم تشیکیل یهنی .شیورا یر ایین
اجالس ها یرباره ی این مسائل بررس ص ت میم گیری م زمای :
 ت صین سیاستهای سازمان، -بررس

یشرفت همکاری یر سازمان،

 اتخاذ ت میم یر حوزههای ج ی همکاری، ایجای مکازیسم مکمل اتخاذ ت میم یر موضوع های مربوط به منافع عموم یر سازمان. -2کمیتهی دائمی
به موجب مایه ی 1اساسنامه ،سازمان یارای یب کمیته ی یائم م باشی  .ایین کمیتیه از معیاصزین صزارت خارجیه ی
کشورهای عضو تشکیل ش ه ص یر مواری ضرصری تشکیل م شوی .کمیته گزارش های خیوی را تقی یم شیورای صزراء می
زمای  .شورای صزراء یر صورت لزصم برای اتخاذ ت میمات یر رابطه با سیاست های سازمان به این گزارشیها اسیتنای می
. www.irna.com/fa/news/view/line 20/0704051040012634.html
. http//en.wikipedia.org/wiki/south_Asian_Association_for_Regional_Cooperation
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کن  .به موجب مایه ی  50اساسنامه تمام ت میمات سازمان یر هر سطح بر اساس شیوه ی اتفیاق آرای اتخیاذ می شیوی.
سازمان یر رابطه با اختالفات یص جازبه به اتخاذ ت میم زم

ریازی .به طور کد کمیته یائم این صظایف رابرعه ه یاری:

 ازجام زظارت ص هماهنگ یر برزامه همکاری، تائی طرحها ص برزامه ها ص شیوه های تامین مخارج آزها، تعیین اصلویتهای بین بخش ، بسیج منابع مال یاخل ص خارج از منطقه، مشخص زموین حوزه های ج ی همکاری بر مبنای مطالعات الزمه، -3کمیتههای تخصصی
به موجب مایه ی 2اساسنامه این کمیته ها با حضور اعضای هیات زماین گ یصلت های عضو تشکیل م شوی ص هیر
کمیته یر حوزه ی کاری خوی مسئو اجرا ،هماهنگ ص زظارت بر برزامه ها است .صظایف این کمیته ها عبارتن :
تعیین ظرفیت ص چهارچوب همکاری منطقه ای یر حوزه های موری توافق،
ت صین برزامه ها ص تهیه ی طرح ها،
تعیین منابع مال یر برزامه های بخش ،
ارائه یشنهایهائ برای تقسیم ص تسهیم هزینه ها،
ازجام ص هماهنگ زموین برزامه های بخش ،
زظارت بر یشرفت اجرا.
کمیته های تخ

به ارائه ی گزارش های یصره ای خوی به کمیته یائم م

ریازز  .رئیس کمیته هیای تخ

به صورت گریش ص بر مبنای حرصف الفبا هر یص سا یکبار تعیین م شوی .کمیته های تخ
که ضرصری تشخیص یهن اق ام به تشکیل جدسه با رصسای آژازسهای تخ

ی

م توازن یر صیورت

مد کشیورها ص ییا اقی ام بیه تشیکیل

جدسه با کارشناسان یر حوزه های خاص زماین ص یا با عال ترین مراکز شناخته ش ه یر منطقه ارتباط یابن .
به تازگ گرصه های کاری ییگری زیز یر حوزه های اطالعات ص ارتباطات تکنولوژی ،بیولوژی ،حق مالکیت معنیوی،
توریسم ص ازرژی ایجای ش ه است.
با تاکی بر مواری صضع ش ه یر اجالس های متوال یر خ وص زیاز بیه گسیترش حیوزههیای همکیاری ص تقوییت
همکاری های منطقه ای ،حوزه های ییگر کاری یر تقویم سارک آم ه است .چن موری ازاجالس صزرا به منظور ارائه زظر
یر موضوع های مختدف تشکیل گریی ه ص جزئیات برزامهی کاری که حوزه های همکیاری می توازی تحیت آن شیرصع
شوی مشخص ش ه است.
 -4کمیتههای اقدام
به موجب مایهی 2اساسنامه ،کمیته ی یائم ممکن است به ایجای کمیته های اق ام متشکل از یصلتهای عضیو بیرای
ازجام طرح های مرتبط با بیش از یص عضو ص زه همه ی اعضا بپریازی.
 -5دبیرخانه

به موجب مایه ی 8اساسنامه ،سازمان یارای یب یبیر خازه بویه که مقرآن یر شهر کاتماز ص یر کشور زپیا اسیت .فعالییت
سازمان از یر  52ژازویه  5882آغاز ش  .صظیفه آن هماهنگ ص زظارت بر اجرای فعالیتها ،بر قراری جدسات ص ایجای رصابیط بیین
سارک ص ییگر سازمازهای بین المدد م باش  .یبیر خازه از یب یبیر کل ص یب م یر (زماین ه) از جازیب هیر ییب از یصلتهیای
عضو ص تع ایی ازکارکنان خ مات عموم تشکیل ش ه است .
یبیر کل از طرف شورای صزراء بر اساس معرف کشورهای عضو ازتخاب م شیوی .ازتخیاب یبییر کیل بیه صیورت
گریش بر اساس حرصف الفبای زام کشورهای عضو برای م ت یصسا به عمل م آی .
م یران یبیر خازه توسط یبیر کل با معرف کشورهای عضو برای یب م ت سه ساله من وب می شیوز  .یر شیرایط
خاص م ت ماموریت هر م یر م تواز توسط یبیر کیل بعی از مشیورت بیا کشیور عضیو مربوطیه تم یی شیوی .یر
این ورت م ت تم ی ی زبای بیش از سه سا باش .
یبیر خازه سازمان یارای هفت یفتر ص  8مرکز منطقه ای م باش .
 - -5دفاتر دبیر خانه عبارتند از:

یفتر توسعه کشاصرزی ص رصستائ
یفتر اقت ایی ،تجارت ص مال
یفتر امور اجتماع
یفتر اطالعات ص ازتشارات
یفتر ایاری ،ازرژی ص گریشگری
یفتر توسعه منابع ازساز  ،حمل ص زقل
یبیر خازه ی سارک یارای مجموعه ازتشارات است که به صورت منظم منتشر م شوی ص یر آن فعالیت های سازمان
به طور رایگان توزیع م شوی.

هم چنین جزصات که اطالعات عموم یر موری سارک را یر اختیار همگان قرار می

یه  .زشریات ییگری زیز منتشر م شوز که یر آن اسنای ص آمار قی ش ه از ص با مکاتبه با یبیرخازه سیازمان می تیوان
آزها را یر یافت زموی.
 -2-5مراکز منطقهای

یبیر خازه سازمان از جازب  8مرکز منطقه ای یاری م شوی.این مراکز یر کشورهای عضیو ایجیای شی ه ازی ص زقیش
مهم یر ارتقای همکاری منطقه ای میان اعضای یارز  .م یریت این مراکز با حکومت کشور محل اسیتقرار می باشی ص
یر ان زماین گاز از جازب همه کشورهای عضو ،یبیرکل سازمان ص صزارت امور خارجه کشیور میزبیان حضیور یارزی .
م یر مرکز به عنوان زماین ه یبیرخازه ززی کشور محل استقرار بویه ص گزارشات خوی را به کمیته یائمی ارائیه می یهی .
مراکز منطقه ای عبارتن از:
مرکز اطالعات کشاصرزی سارک یر یاکا

. http://www.saarc-sec.org/main.php?t=13
.http://www.sdc.gov.in/AboutSAARC/sec.htm
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مرکز تحقیقات هواشناس سارک یر یاکا
مرکز مقابده با بیماری سل سازمان یر کاتماز ص
مرکز اسنای سارک یر یهد زو
مرکز م یریت بالیا سارک یر یهد زو
مرکز توسعه منابع ازساز سارک یر اسالم آبای
مرکز م یریت مناطق ساحد

سارک یر مال یو

مرکز اطالعات سارک یر زپا
مرکز ازرژی سارک یر اکستان
یر ضمن مراکز ذیل زیز یر خا ایجای م باشن :
مرکز فرهنگ سارک یر سریالزکا
مرکز امور جنگل سارک یر بوتان
 -6صندوق توسعه سارک ( )SDFو صندوق توسعه آسیای جنوبی ()SADF
یر طو سالهای اخیر طرح هائ برای ایجای چن صن صق شامل صن صق کاهش فقر ،صن صق ازجام امور زییر بنیائ ،
صن صق توسعه رسازه ای ،صن صق کمب یاصطدبازه به افرای کم توان ص بازیب توسیعه آسییای جنیوب یر سیارک مطیرح
گریی  .ب ین منظور زخستین جدسه کارشناسان مال سارک به منظور بررس ص بازبین

رصژه ها ص برزامه های سارک یر

سپتامبر  7001برگزار ش .زتیجه این جدسه ایجای مکازیسم های مال یر سارک برای حل مشکالت عمدکیریی ص سیرمایه
گذاری ص بررس صضعیت م یریت ص ازتقا امور مال سازمان بوی .صن صق توسعه سیارک ییب موسسیه میال بیا ییب
یبیرخازه یائم است که صظیفه وشش یاین تمام برزامه های سازمان سارک شامل برزامه هیای اجتمیاع  ،اقت یایی ص
زیربنائ را برعه ه یاری.
یر همین راستا یشنهای ش که صن صق آسیائ توسعه سارک که یر سا  5882هم زمان بیا صین صق سیارک ایجیای
ش ه بوی با ایحای یبیرخازه ای یائم یر صن صق توسیعه سیارک بیرای تحقیق اهی اف اجتمیاع  ،اقت یایی ،فرهنگی
مشارکت زمای  .اه اف صن صق آسیائ توسعه سارک حمایت از توسعه صنعت  ،کاهش فقر ،حفاظت از محییط ،توسیعه
منابع ازساز -اجتماع ص توسعه رصژه های بنیایی یر حوزه سارک م باش  .صظیفه صن صق کمب به ازجام یرصژه هیای
کشورهای عضو بویه ص منابع اقت ایی حاصل از آن یر کشور های عضو م رف م شوی .صن صق آسیائ توسعه سارک
به شناسائ ص توسعه منابع فرهنگ ص منابع ازساز  ،توسعه اجتماع ص زیر ساختها م

ریازی .یبییر خازیه ایین صین صق

س از یریافت رصژه های یشنهایی بخش های خ وص  ،عموم ص یصلت ص بررس زظرات اعضای صن صق به تعییین
صضعیت اعضای سارک م

ریازی .تا کنون صن صق آسیائ توسعه سارک یر  52یرصژه بیزرس سیرمایه گیذاری زمیویه

است.

. SAARC Development Fund (SDF),
. South Asian Development Fund (SADF),
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 -7شورای حکمیت
اعضای سازمان سارک با احساس زیاز به ایجای شرایط مناسب برای تشویق سیرمایه گیذاران هیر ییب از اعضیای بیه
سرمایه گذاری یر کشورهای ییگر عضو ،به فکر ایجای یب مرکز حیل ص ف یل اختالفیات تجیاری از طرییق سیازش ص
یاصری افتایز  .ب ین ترتیب توافقنامه ایجای شورای حکمیت میان اعضای سازمان به امضا رسی .
شورای حکمیت سارک یب زهای حل ص ف ل اختالفات م باش که بای یر رابطه با اختالفیات مییان اعضیای سیازمان
تشکیل ص به اتخاذ ت میم بپریازی .بنابراین شورای حکمیت سارک یب زهای قازوز منطقه ای جهت حل اختالفات سیرمایه-
گذاری از طریق سازش ص یاصری م باش که ممکن است با توافق طرف های اختالف به شورا ارجاع شوی .عیالصه بیر آن
به موجب مایه  IIتوافقنامه ،شورای حکمیت یارای اه اف ذیل است:
تشویق ص ارتقای عمدکری موسسات حکمیت مد یر منطقه
ارائه یاصری من فازه ،کم هزینه ص سریع یر منطقه
ارتقای سازش ص یاصری بین المدد یر منطقه
ایجای امکازات برای سازش ص یاصری
ازجام صظیفه به عنوان زماین ه یر سیستم حل ص ف ل اختالفات سارک
تنظیم فعالیتهای موسسات مرتبط با حکمیت یر منطقه
کمب ص مساع ت یر ه ایت ت میمات یاصری موقت
کمب به اجرای احکام یاصری
شورای حکمیت یر مواری ذیل یارای اختیارات حقوق

است:

صالحیت ازعقای قراریای
شکایت زموین ص یا طرف شکایت قرار گرفتن
تح یل ،زگه اری ص یا اعراض زموین از اموا
 - -7تشکیالت شورای حکمیت

شورای حکمیت یارای یب م یر کل ص یب شورای حکام م باش  .م یر کل بیه صیورت یصره ای از مییان زماینی گان
کشورهای عضو بر اساس حرصف الفبائ اسام کشورهای عضو سازمان برای م ت سه سا غیر قابل تم یی بوسییده یبییر
کل سارک با تائی شورای صزراء ازتخاب م شوی .البته م ت ماموریت اصلین م یر کل چهار سا م باشی  .می یر کیل بیه
عنوان رئیس اجرائ

شورای حکمیت مسئو ایاره شورا بویه ص تحت زظارت شورای حکام متشیکل از زماینی گاز از هیر

یب از یصلت های عضو ازجام صظیفه م زمای  .حقوق ص ایاشهای م یر کل بوسیده شیورای صزراء تعییین می شیوی .تمیام
مقررات سازمان سارک شامل مقررات خ مات ،مقررات مال ص ایاری ،مقیررات تشیریفات ص مقیررات هییات حکیام قابیل
اعما یر شورای حکمیت م باش  .شورای حکمیت ،م یر کل ص کارمن ان شورای حکمییت از م یوزیتها ص امتییازات کیه
برای اجرای صظایفشان الزم است ص یر توافقنامه سران میان شورا ص یصلت میزبان آم ه برخوریار م باشن .
 -2-7مقررات شورای حکمیت

شورای حکمیت یارای یص زوع تشریفات ص قواع رسی گ خواه بوی .تشریفات سازش ص تشریفات یاصری.
به موجب مایه  IVتوافقنامه شورای حکمیت ،قواع مربوط به سازش ص هم چنین قواع مربیوط بیه یاصری بعی از
ت ویب اعضای ضمیمه این توافقنامه م شوی .هیات حکام ممکن است قواع مکمل ییگری را بیرای سیازش ص بیرای
یاصری از جمده هزینه رسی گ یر زظر بگیری.

فصل  -2نقش سارک در توسعه همکاریهای منطقهای
سازمان سارک بر اساس اساسنامه خوی یارای فعالیتهای گستریه ای م باش که حوزه هیای مختدیف را یر بیر می
گیری از قبیل موضوعات اقت ایی ،اجتماع  ،مبارزه با فقر ،کشاصرزی ،تکنولوژی ص عدمی  ،محییط زیسیت .فعالیتهیای
سازمان از یص جهت قابل بررس ص مطالعه م باشن  .یک تشویق کشورهای عضو به توسعه همکیاری هیا ص کمیب بیه
این کشورها ص ییگر از طریق ایجای ارتباط با سایر سازمازها بین المدد یر قالب توافقنامه های همکاری بر اساس احتیرام
به اصو تساصی حاکمیت ،تمامیت ارض  ،استقال سیاس  ،ع م یخالت یر امور یاخد یصلتهای ییگر ص منیافع متقابیل..
به موجب مایه  7اساسنامه ،این همکاری بای به عنوان مکمل همکاری یصجازبه ص چنی جازبیه محسیوب شی ه ص زبایی
جازشین آزها شوی ،ص هم چنین این همکاریها زبای تناقض با تعه ات یص جازبه ص چن جازبه یاشته باش

الف-تشویق همکاری میان کشورهای عضو
 فعالیتهای اقتصادی و تجاریاز جمده اه اف سارک که یر اساسنامه آن آم ه تسریع رصز رش اقت یایی کشیورهای عضیو اسیت .بی ین منظیور
مطالعات یر ژصئن  5885برای بررس صضعیت تجارت ،ایجای تجهیزات ص خ مات یر سازمان به عمل آمی  .هی ف ایین
مطالعات بررس چگوزگ همکاری اقت ایی میان کشورهای عضو ص ارتقا ص توسعه این همکاریها بوی .زتیجه زهیائ ایین
بررس اتخاذ ت میم یر خ وص ایجای کمیته همکاری اقت ایی ( )CECاز طرف شورای صزرای تجارت ص بازرگیاز
سازمان یر ژصئن  5885ص هم چنین ایجای بازار آزای تجاری بوی.
یر رابطه با ایجای تجارت ازای میان اعضای سارک الزم به ذکر است که ایجیای چنیین بیازاری بیه یلییل عی م تماییل
کشورهای عضو ط سالها عمال تحقق زیافت ص این یر حال بوی که برخ از اعضا یارای توافقات تجاری متعی یی بیه
صورت یص جازبه با یک یگر بویز مثال هن با مال یو ،بوتان ص سریالزکا ،اکستان ص بنگیاالیش .بیرای زخسیتین بیار یر
 5881اعضای سازمان سارک موافقتنامه کاهش ت ریج تعرفها یر منطقه را تحت عنوان "موافقتنامه ترجیحیات تجیاری
آسیای جنوب " یر شهر یاکا امضا زمویز  .به م ت یه سا اعضای یر گیر گفتگوهای ب زتیجه کاهش تعرفه بویزی .
س از آن یر یصازیهمین اجالس سازمان یر شهر اسالم آبای کشورهای عضو سارک "توافقنامیه تجیارت آزای آسییای
جنوب " را امضا زمویز  .یر این توافقنامه چهار چوب تاسیس حوزه تجارت آزای یر بر گیرز ه ییب میدییاریص زییم از
جمعیت جهان یش بین ش ه بوی .این توافقنامه یر اص ژصئیه  7002به اجرا یر آم  .به موجیب ایین توافقنامیه اعضیای
سازمان حقوق بازرگاز خوی را تا  7002به  %70کاهش م یهن  .ه ف یستیاب به کاهش تعرفه تجاری بین صفر تا %1
یر م ت زمان بسیار طوالز بین سالهای  7051-52بوی .صل یر این رابطیه هییت تعهی ی بیرای کشیورهای متعاهی بیه
برطرف زموین موازع غیر تعرفه ای به صجوی زیام ه است.هم چنین هیت مفایی یر رابطه بیا اتخیاذ تی ابیری بیرای ایغیام
بیشتر از قبیل تضمین تسهیالت تراززیت  ،همکاری برای توسعه حمل ص زقیل ص اشیکا ییگیر زییر سیاختها ،آزایسیازی
12
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). South A sian Preferential Trading Agrrangement (SAPTA
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). South Asian Free Trade Agreement (SAFTA

سرمایه گذاری ص تجارت ،همکاری یر زمینه مال

ص ول  ،ص هماهنگ یر سیاستهای کالن اقت یایی یر توافقنامیه ییش

بین زش ه است.
 -2فعالیتهای اجتماعی
بهبوی کیفیت زز گ افرای ص ارتقای صضعیت اقت ایی ص اجتماع آزها یک از موضوعات میوری توجیه سیازمان می
باش  .بر این اساس سازمان سع یاری تا با ت صین سیاستهائ کشورهای عضو را ترغیب ص تشیویق بیه اتخیاذ رصشیهائ
برای ارتقای صضعیت اجتماع اتباعشان زمای  .مسائل اجتماع موری توجه سازمان یر نج حیوزه اصید

تقسییم شی ه

از :
مسائل مرتبط با جنسیت
مسائل مربوط به کویکان ص جوازانمسائل به اشت ص جمعیت
منشور اجتماع سارک
توسعه منابع ازساز
یر اصلین اجالس سران یر  5881سارک ،توجه خاص به توسعه منابع ازساز  ،اجتماع ص اقت یایی منطقیه از طرییق
بکارگیری منابع مایی صورت گرفت.
 -3مبارزه با فقر
با توجه به گسترش فقر ص محرصمیت یر منطقه ،یک از اق امات اصلیه از طرف سازمان ت یمیم بیه ایجیای کمیسییون
مبارزه با فقر یر آسیای جنوب

یر  5885یر کدمبو بوی .این کمیسیون به ارائه راهکاری بیرای مقابدیه بیا فقیر از طرییق

توازمن سازی ص ایجای ثبات یر آسیای جنوب یر اجالس هفتم ریاخت .که یر زهایت منجر به اتخیاذ برزامیه ای یر ایین
زمینه گریی  .این برزامه -عمل مسیائد از قبییل اعمیا اسیتراتزی از طرییق ایجیای ثبیات اجتمیاع  ،سیاسیت توسیعه
کشاصرزی ،تقویت امور رصستائ  ،توسعه صنایع تولی ی ،ص توسعه منابع ازساز  ،ص ارائه آموزش را تحت وشش قرار می
یه .
زکات کدی ی این برزامه -عمل عبارتن از:
اعما م یریت عال از طریق بهینه سازی بخش عموم ص سیستم توزیع ،بخ وص یر زقاط کیه تحیت تیاثیر فقیر
م باش
اعما سیاست های م یریت اقت ایی کالن از طریق تمرکز بر کیفیت ص الگوهای رش
تقویت ص توسعه منابع ازساز از طریق توسعه اقت ایی-اجتماع کشورها
مبارزه با فقر از طریق بهبوی صضعیت اشتغا یر شرکتهای کوچب ص بیزرس ص توسیعه بخیش توریسیم ص موسسیات
اقت ایی کوچب
ارتقای فرهنگ ص آموزش از طریق ایجای توازن بین زن ص مری
)15. Independent South Asian Commission on Poverty Alleviation (ISACPA

آموزشهای تکنیک ص ارتقای مهارتها
توسعه شبکه های تامین اجتماع از طریق کمب به فقیر ترین افرای ص ارائه خ مات به افرای کهنسا ص زاتوان
سرمایه گذاری یر بخش های اجتماع ص ازساز از طریق تشویق بخش خ وص ص آموزش ص به اشت ،توجیه بیه
منابع عموم ص تقویت منابع یاخد از طریق افزایش یر آم های یاخد ص کاهش صابستگ به سازمان توسعه آسیا
تقویت جوامع ص یصلتهای محد از طریق حذف تمرکز گرائ  ،ص مشارکت اجتماع ص مال
یشبری برزامه های تقدیل فقر از طریق ایجای ص ارتقای یارائ ها ص کمب به فقرا
توسعه تجارت فرا منطقه ای ص سوق یاین صضعیت رش به سوی صن صق توافق تجاری آسیای جنوب
ایحای زمینه برای مبایله تجربیات جهت عمدکری بهینه
همکاری باکشورهای توسعه یافته جهت مبایله تجربیات ص افزایش ق رت سازمان توسعه آسیا تا  %2تولیی زاخیالص
مد GNP
جستجو جهت یافتن بازارهای موجوی یر کشورهای توسعه یافته از طریق مشیارکت یر امیور ص جدیب کمیب هیای
مرتبط با کشورهای عضو سازمان تجارت جهاز ()WTO
زهایتا یر اجالس بیستم سران یر اسالم آبای یر ژصئن  7004شرکت کنن گان ییب برزامیه عمیل یه سیاله ای (-7051
)7002را برای کاهش فقر امضا زمویز  .اصلین جدسه صزراء یر بیاره کیاهش فقیر یر  2-2اصت  7002یر کدمبیو تشیکیل
گریی  .یر این اجالس شرکت کنن گان یر خ وص تخ ص منابع بویجه برای این منظور گفتگو زمویه ص به زتایج ذییل
رسی ز :
تسریع رصز فقر زیائ به شکل عمیق
ازجام سرمایه گذاری بیشتر یر بخش منابع ازساز
ازجام سرمایه گذاری یر بخش زیر ساخت های اصد
بهینه سازی توزیع خ مات
سرمایه گذاری بیشتر یر بخش عموم
توسعه آموزش ،به اشت ،کشاصرزی ص منابع رصستائ با توجه به تولی زاخالص مد ،GNP
کارگاههائ یر سطح کشورهای عضو برای کاهش فقر ص اجرای سیاست توسعه رصژه ها تشیکیل کرییی کیه یر آن
تاکی بسیار بر شبکه عمل کری مد یر طو سا  7002میان کشورهای عضیو بیوی .عمدکیری کمیسییون تقدییل فقیر یر
آسیای جنو.ب یر زشست چهاریهم سران یر  1-4آصریل  7002یر یهد زو موری تق یر قرار گرفت.
 -4توسعه کشاورزی و روستائی
یک از فعالیتهای سازمان سارک کمب به توسعه کشاصرزی ص رصستائ کشورهای عضو است .یر چهیارچوب برزامیه
عمل سارک به منظور توسعه کشاصرزی ص رصستائ کشورهای عضیو یر سیا  7000زهیایی تحیت عنیوان کمیتیه فنی
کشاصرزی ص رصستائ یر زپا تشکیل گریی  .محل بر ائ زخستین اجالس ایین کمیتیه یر هنی یر 77ص 71ژصئین 7004
بوی .یر این اجالس موضوع "م یریت منابع آب جهت کشاصرزی یر کشورهای سارک" موری بررسی قیرار گرفیت .یر

ضمن موضوع ایجای شبکه توزیع شیر یر سارک ص هم چنین تاسیس بازب غذائ منطقه بررس گریی .
 -5فعالیت علمی
یک از موضوعات بسیار موری توجه رصسای یصلتهای عضو سارک مساله یشیرفت یر بخیش تحقیقیات می باشی .
ه ف این است تا از طریق کاربریی زموین عدم ص تکنولوژی گام برای بهبوی صضعیت میریم آسییای جنیوب بریاشیته
شوی .ب ین منظور یر زشست ششم سارک یر کدمبو یر  5885موضوع مشارکت اعضای یر مسائل عدمی ص تکنولیوژی
موری بحث قرار گرفت ص توافقات به عمل آم  .یر این زمینه یر جدسه هشتم یر یهد زو یر  5881یشرفتهای صیورت
گرفته موری بررس قرار گرفت ص قواع اعما ش ه یر حوزه بیوتکنولوژی ،مهن س ژزتیب ،تکنیکهای م لینگ ازیرژی ص
تکنولوژی های ساختماز موری بررس قرار گرفت .یر اجالس یهم یر ژصئن  5888یر کدمبو سران شرکت کنن ه تاکیی
زمو یز که توسعه مناطق آسیای جنوب

یر زمینه تحقیق ص یشرفت یب اصیل مهیم می باشی ص الزم اسیت کیه ایین

همکاری با حمایت سارک گسترش یافته ص موازع آن بر طرف شوی.
برای توسعه همکاری منطقه ای یر این خ وص میان اعضای ،سازمان از طریق مشارکت یر ازتقیا اطالعیات ،برگیزاری
سمینارها ص ارائه گزارش ها به ت صین یب چهارچوب خاص برای یشرفت تکنولوژیک ص عدم منطقه ریاخت .ص یب سیری
اصلویتهائ را یر زظر گرفت .تمر کز این اصلویتهای بر ازجام رصژه های منطقه ای یر زواح رصستائ م باش تیا از ایین طرییق
زز گ مریم این مناطق بهبوی یاب  .اصلویتها یر این زمینه شامل ایجای ارتباطیات رصسیتائ  ،تهییه آب شیرب ص بهبیوی اسیتاز اری
های زز گ م باش .
هم چنین یر راستای توصیه های کمیته فن عدم ص تکنولوژی چهار گزارش مربوط بیه صینایع از جازیب کشیورهای
عضو ارائه گریی  .بر اساس این گزارشها موضوع یشبری استراتزیهای منطقه ای ص طرح های مربوط به یازش صنعت بیتن
سازی تهیه ص گزارشهای ذیل به شکل تکمید یا زهائ ارائه گریی :
گزارش عدوم ص فنون مربوط به موای ساختماز ص تکنولوژی های ساخت ص ساز
گزارش عدوم ص فنون مربوط به تولی ات الکترصزیک یر منطقه سارک
کمیته عدوم ص تکنولوژی سارک هم چنین یر بخش هواشناس

به ایجای همکاریهیائ مییان اعضیای ریاختیه اسیت.

عم ه فعالیت کمیته یر این خ وص مربوط م شوی به یش بین صضعیت هوا ص امور محیط  .با توجه به یی ه هیای
هواشناس ص جغرافیائ منطقه ،همکاری کشورهای عضو سارک یر این زمینه بسیار حیائز اهمییت اسیت .اصلوییت ایین
حوزه متمرکز بر همکاریهای منطقه ای م باش تا از این طریق کمب شوی تا مسائل هواشناس ص عدوم جوی یشیرفت
شایاز

یاشته باش  .هم چنینبرهمکاریهای مربوط به مازیتورینگ ص یش بین هوا تاکیی خیاص شی ه تیا از ایین طرییق

تاثیرات معکوس آن بر توسعه اقت ایی-اجتماع به ح اقل برس .
یر سا  5881مرکز تحقیقات هواشناس سارک با اه اف خاص ص مشارکت یر هواشناس منطقه ای به صجیوی آمی .
اخیرا اه اف این مرکز با توجه به یشرفتهای تکنولوژیک یر زمینه هواشناس موری بازبین قرار گرفته است.
یر رابطه با مسائل محیط ،زشستهائ برای اصالح ص محافظت از آن ص هم چنینم یریت مشکالت محیط ص همکیاری
منطقه ای یر سازمان صورت گرفت .بع از تاسیس سارک ،یب کمیته فن یر امور محیط یر سا  5887تاسیس ش تیا

یر زمینه موضوعات محیط به مشارکت منطقه ای بپریازی .هم چنینجدسات سالیازه ای یر این زمینه بیه طیور مرتیب بیر
گزار م شوی .یر این جدسات سع م شوی تا ضمن حفاظت از محیط ،تمهی ات الزم برای مقابدیه بیا بالییای زیسیت
محیط از یشی ه شوی .کارشناساز از کشورهای عضو سارک یر ارائه تحقیقات با یک یگر همکیاری می زماینی  .زتیایج
این تحقیقات یر اجالس سران سازمان موری بحث ص بررس قرار می گییری .میثال یر اجیالس ششیم سیران یر 5885
توصیه های ذیل به عمل آم :
اعما مقررات برای حفاظت محیط ص م یریت آن
-

برزامه ریزی جهت ایجای توازائ یر مقابل بالیای طبیع

 مکازیسم های تکمید جهت اجرائ زموین مقررات ارائه ش ه یر این بررس هایر همین رابطه بررس هائ هم یر موری گازهای گدخازه ای ص تاثیرات آن بیر محییط صیورت گرفتیه اسیت .یر اجیالس
چهارم یر اسالم آبای یر  5888مسائد از قبیل خسارات زاش از سیل ،زلزله ص گریبای مطرح ش ص زحوه می یریت ایین بالییا ص
کاهش خسارات زاش از آزها موری بررس قرار گرفت .هم چنیناز کشیورهای عضیو خواسیته شی تیا تمهیی ات الزم را بیرای
محافظت محیط یر برابر آثار مخرب گازهای گدخازه ای به عمل آصرز .
برزامه عمل سازمان برای حفاظت از محیط زیست یر اجالس سوم مطرح شی  .یر ایین طیرح ضیمن فراخیوان همکیاری
کشورهای عضو سارک ،صضعیت این کشورها یر سطح منطقه ای ص جهاز موری بررس قیرار گرفتیه ص می

هیا ص معیارهیائ

جهت افزایش مشارکت آزها ارائه گریی  .هم چنیناز کشورهای عضو خواسته ش ه تا به ارائه یب برزامه عمل بیین المددی بیرای
جریان کار خوی بپریازز ص گزارش های مربوط به حفاظت از محیط زیست را جهت بررس به سارک ارسا یارز  .زتیجه ایین
گزارشها یر زهایت منته به توافق مشترک م گریی که به صورت معاه ه به امضا کشورهای عضو م رس .
 -6فعالیت سیاسی
فعالیت سازمان سارک بیشتر بر مسائل محوری آم ه یر فوق تاکی یاری تا اتخاذ ت میمات سیاسی تعییین کننی ه یر
موضوعات از قبیل اختالف میان هن ص اکستان ص جنگ یاخد یر سریالزکا .با این صجوی ،یر حاشیه اجالسهای سیارک
غالبا گفتگوهای سیاس زیز مطرح م شوز  .صل سازمان خوی سع بسیار یاری تا از یخالیت یر امیور یاخدی اعضیای
اجتناب زمای  .یر خال اجالسهای  57ص  51سارک تاکی بسیاری بر همکاری بیشتر میان اعضای سارک برای مقابدیه بیا
ترصریسم صورت گرفت.

ب -روابط سارک با سازمانهای بین المللی
 روابط سازمان با اتحادیه اروپایر  5882کمیسیون ارص ا ص یبیر خازه سارک تفاهم زامه ای یر زمینه همکاری را امضا زمویز که یر آن بیه صییزه بیه
تعه کمب تکنیک یر موضوعات تجارت با جامعه ارص ا اشاره ش ه بوی .یر  5888اتحاییه ارص ا ص سارک توافق زمویزی
که یر خ وص بهبوی صاریات تولی ات سارک به اتحاییه ارص ا هم چنین ر رابطه با ت صین مقررات برای تولی ات سارک
برای صایر زموین به اتحاییه ارص ا ،حمایت تکنیک بیرای ایجیای توافقنامیه تجیارت آزای آسییای جنیوب ص حماییت از

هماهنگ استاز اریهای سارک ،با یک یگر همکاری زماین .
کمیسیون ارص ا به ت صین برزامه ج ی همکاری با سارک ریاخته که یر آن به صیزه مساله ارتقای استاز اریها ،تسهیل
تجارت ،آگاه زموین منافع همکاری منطقه ای ص ارتقای شبکه تجارت یر قدمرص سارک یش بین ش ه است.
 -2روابط سازمان با انکتاد
تفاهم زامه سیستم اطالعات ص تجزیه ص تحدیل تجاری یر فورییه  5881مییان سیارک ص ازکتیای بیه امضیا رسیی .
اه اف اصد این تفاهم زامه افزایش شفافیت یر تجارت بین المدد ص زیز تسیهیل تجیارت می باشی  .ایین تفیاهم زامیه
زخستین توافق همکاری بوی که میان سازمان با یب سازمان بین المدد منعق م ش  .به موجب آن ازکتای به طور مرتب
یب زسخه از تفاهم زامه حاصی اخرین اطالعات یر موری ت ابیر کنتر تجارت یر کشورهای یر حیا توسیعه ص توسیعه
یافته را یر اختیار سارک م گذاری .یبیرخازه سارک زیز به زوبه خوی ص به طور مرتب ت ابیر کنتر یر کشیورهای عضیو
سازمان را به رصز زمویه ص آن را یر اختیار یبیر خازه آزکتای قرار م یه .
یبیرخازه سارک هم اکنون اطالعات مربوط به ت ابیر کنتر تجارت یر  10کشور از جمده بیشتر اعضای سیارک را یر
اختیار یاری .ه ف ازکتای این است کیه آخیرین تی ابیر کنتیر تجیارت یر  500کشیور جهیان را یر اطالعیات رایازیه
ای( (CDصاری زمای  .این اطالعات یر یسترس اعضای سازمان به محض تقاضا م باش .
 -3رابطه با اسکاپ
یر چهارچوب توافق همکاری میان سارک ص اسکاپ کیه یر فورییه  5884منعقی شی  ،همکیاری از طرییق توسیعه
مطالعات مشترک ،بر ائ کارگاههای آموزش ص همایشهای ص مبایله اطالعات ص توسعه منابع ازسیاز  ،تشیویق تجیارت،
سرمایه گذاری مستقیم خارج  ،حفاظت از محیط زیست ص جدوگیری از قاچاق موای مخ ر ،توسعه ریر سیاختها ص غییره
یش بین ش ه است.
یبیر کل سارک اق ام به تشکیل یص اجالس مشورت

با حضور رصسای اجرائ

سازمازهای زیر منطقه ای یر آسییا ص

اسفیب ص اسکاپ (بازکوک یر  5884ص جاکارتا یر  )5881زمیوی .هیم چنینی بیر کیل سیارک یر کنفرازسی بیا حضیور
شخ یت های برجسته یر توسعه منابع ازساز که توسط یبیر خازه اسکاپ یر زوامبر  5884یر بازکوک بیر یا شی ه بیوی
شرکت زموی.
 -4رابطه با یونیسف
یر  50یسامبر  5881یب توافق همکاری میان سارک ص یوزیسف منعق ش  .یر این توافقنامیه همکیاری یر رابطیه بیا
اجرای ت میمات سارک یر خ وص کویکان ،تبای اسنای ص زظارت بر اجرای آزها یش بین ش ه بوی.
بر اساس توافق همکاری ،یبیرخازه سارک ص یفاتر منطقه جنوب آسیای سارک به ازجام مشورتهای مرتیب ریاختنی کیه یر
آن یشرفت اجرای یستور العمدهای سیران یر میوری کویکیان ص توصییه هیای شیورای صزراء ،کمیتیه یائمی ص کمیتیه هیای
تخ

موری بررس قرار م گیری .مشورتها یر رابطه با کویکان یر مجدیه سیالیازه صضیعیت کویکیان یر کشیورهای عضیو
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سارک ،اجرای قطعنامه کدمبو یر رابطه با کویک ،برزامه عمل  . ،5885-7000غییره می شیوی .رصابیط مرتیب مییان سیارک بیا
یوزیسف به یرک بهتر مسائد که کویکان یر جنوب آسیا با آن رصبرص می باشین ص سیاسیتهای ص اسیتراتزیهای مقابدیه بیا ایین
چالشها م ریازی.
 -5رابطه با جامعه ارتباطاتی آسیا پاسیفیک
میان سارک ص یبیر خازه جامعه ارتباطات آسیا – اسیفیب ( (ATPیر  4فوریه  5884تفاهم زامه ای منعقی شی  .بیه
موجب آن همکاری میان طرفین برای ارتقای توسعه ارتباطات به منظور توسعه اقت ایی ص اجتماع یر منطقه یش بینی
ش ه است .سارک ص جامعه ارتباطات آسیا اسیفیب به مبایله اطالعات ،ازتشارات ص اسنای یر چهارچوب فعالیتهیای خیوی
م

ریازز  .هم چنینممکن است به مبایله تف ید طرحهای مربوط به شبکه ارتباطات از زظر فنی ص عمدییات یر سیطح

مد  ،منطقه ای ص بین المدد برای تائی ص ایجای همکاری یر زمینه ت صین طرح ص توسعه شبکه ،ازتقا تکنولوژی ،ارتقیای
استاز اریهای بین المدد  ،توسعه منابع ازساز ص اجرای برزامه مخابرات یر بخشهائ از قبیل بخیش به اشیت ،آمیوزش،
محیط زیست ،حمل ص زقل ،توریسم بپریازز .
 -6رابطه با برنامه توسعه ملل متحد
یر زصئیه  5881تفاهم زامه ای میان سارک ص برزامه توسعه مدل متح به امضا رسی  .این تفاهم زامه شامل ییب توافقنامیه
جامع همکاری برای ارتقای توسعه ازساز جهت برطرف زموین فقر ،حفاظت ص حمایت از محیط زیسیت ،بازسیازی منیابع
طبیع  ،ایجای اشتغا  ،ص زقش ززان یر توسعه ،ازجیام مشیورتهای یصره ای بیرای فعالیتهیای مشیترک ،ازتشیار مطالعیات یر
موضوعات یر اصلویت ص مبایله گزارشات مربوطه م باش .
 -7رابطه با برنامه بین المللی کنترل قاچاق ملل متحد
یر  58اصت  5881تفاهم زامه ای میان یبیر کل سارک ص م یر اجرائ برزامه بین المدد

کنتر قاچاق مدیل متحی

( )UNDCPبه منظور هماهنگ زموین کوشش آزها برای مقابده با قاچاق موای مخ ر یر منطقه منعق ش  .یر این تفاهم
زامه ازجام مشورتهای متقابل ص مبایله اطالعات میان یص طرف یش بین ش ه بوی .هم چنینی ص سیازمان ییای شی ه توافیق
زمویه از که یر راستای یگیری فعالیتهای کنتر موای مخ ر خوی یر خ وص کاستن از عرضه ص تقاضای میوای مخی ر،
با یک یگرهمکاری فن

زمویه ص از این طریق به ت صین ص ازجام فعالیتهای مذبور به عنیوان بخشی از عمدییات توسیعه

منابع ازساز کمب زماین  .این توافق حوزه های مختدف از جمده تقویت همکاری منطقیه ای یر زمینیه تبیای اطالعیات
مربوط به موای مخ ر از طریق کمیته زظارت بر جرائم قاچاق موای مخ ر سارک ،قازوزگذاری ،تحقیقات ص بررسی هیای
مال  ،ولشوئ  ،ص ایه گذاری یب همکاری منظم شبکه ای میان زهایهای موجوی ص فعا یر زمینه یشگیری از اسیتعما
موای مخ ر ص غیره یر برم گیری.
-United Nations International Drug Control Programme(UNDCP) .5برزامه بین المدد کنتر قاچاق موای مخی ر ص مرکیز بیین المددی
یشگیری از جرم سازمان مدل بخش از یفتر موای مخ ر ص جرم بین المدد سازمان مدل متح م باشن که مجموعا تحت عنوان یفتیر کنتیر میوای مخی ر ص
یشگیری از جرم سازمان مدل زامی ه م شوز  .برزامه بین المدد کنت ر قاچاق موای مخ ر مدل متح با چن ین سازمان یصلت ص غیر یصلت از جمدیه سیازمان
سارک همکاری یاری.
http//en wikipedia.org/.../United_Nations_International_Drug_Control_Programme

 -8رابطه با پالن کلمبو
سارک هم چنین همکاری با یفتر الن کدمبو برای ارتقای زقش سیازمازهای غییر یصلتی

سیارک یر فعالیتهیای ضی میوای

مخ ر ریاخت .یر این رابطه ،زماین گ سازمازهای غیر یصلت از هفیت کشیور همایشی یر خ یوص زقیش سیازمازهای غییر
یصلت یر کاهش تقاضای موای مخ ر یر  50-51آصریل بر گذار زمویز .به عالصه کوششهای با ه ف ایجای رصابیط کیاری مییان
سارک ص یفتر الن کدمبو یر زمینه آموزش امکازات یر منطقه به عمل آم .
 -9رابطه بااتحادیه بین المللی مخابرات
تفاهم زامه ای میان سارک ص اتحاییه بین المدد مخابرات به عمل آم ه ص یر یسیت زهیائ شی ن بیه منظیور امضیا ص
ت ویب م باش .

نتیجه
هم اکنون بیش از بیست سا از ایجای سازمان همکاری منطقیه ای آسییای جنیوب (سیارک) می گیذری .تراززامیه
عمدکری سازمان یر این م ت حاک از آن است که سازمان با صجوی بریاشتن گامهای مهم یر همگرائی منطقیه ای ص
سع یر ایجای همکاریها یر موضوعات مختدف ،به یالئل اختالفات سیاس میان اعضای ،تیرجیح اعضیای بیه یاشیتن
رصابط یصجازبه ،ع م ذیرش مسئولیت یصلتهای قوی عضو سازمان یر کمب به اعضای ضعیف زتوازسته به اهی اف خیوی
جامع عمل بپوشاز .
یر رابطه با اختالفات سیاس  ،م توان به مسئده کشمیر میان هن ص اکستان اشاره زموی .سازمان سارک غالبا به یلییل
صجوی رقابت ش ی سیاس ص زظام میان هن ص اکستان زاتوان از ایفای زقش مهم یر رابطه با ایجای ایغام اقت یایی یر
جنوب آسیا م باش  .ع م تمایل اکستان برای اجرای توافقنامه تجارت آزای آسیای جنوب با هن

یر رابطیه بیا کیاهش

تعرفه که یر 5ص ژازویه  7002شرصع ش  ،موجب مشکالت برای سازمان ش ه است .زیرا صجیوی توافقنامیه میذکور اگیر
زتواز عمال وشش یهن ه بخش بزرگ از تجارت یر منطقه میان یص یصلت هن ص اکستان باش  ،مفهوم چن از زخواه
یاشت .بنابراین اکستان از این اختالف به عنوان صسیده ای برای ع م مشارکت فعا خوی یر سازمان استفایه م زمایی .
یر زتیجه فاصده گرفتن از هن را به عنوان راه برای حل مساله کشمیر به زفع خوی م یاز  .یر حالیکه چنیین سیاسیت
یر طو این م ت هرگز زتیجه یلخواه را برای آن به صجوی زیاصریه است.
صجوی اختالفات سیاس ص سرزمین  ،باعث ش ه تا مدل آسیای جنوب زتوازن از منافع یب اقت ای متحی بیر خیوریار
شوز  .این مساله موجب کاهش ت ریج زقش سازمان یر جنوب آسیا ط سالها گرییی ه بنحیوی کیه امیرصزه سیازمان
یارای زقش ضعیف یر ح تشکیل اجالس ص مذاکرات ساالزه میان اعضا م باش .
از طرف ییگر کشورهای عضو بجای اینکه متعه به ایجای رصابط چن جازبه یر چارچوب سازمان شوز ترجیح می
یهن رصابط یص جازبه با یک یگر را توسعه یهن  .لذا تریی آزایزه میان مریم این کشورها از مرز ها صجوی ز اری همچنازکه
چنین آزایی برای ای ه ها ص اخبار صجوی ز اری.
یلیل ییگر ضعف سازمان یر حرکت بسوی ایغام منطقه ای خوی یاری کشورهای قوی ص بزرس عضو به صیزه هنی از

ذیرش مسئولیت خوی یر تامین اه اف سازمان م باشی  .تجربیه زشیان می یهی کیه موفقییت سیازمازهای منطقیه ای
اقت ایی صابسته به اتخاذ ت ابیر اعضای قوی سازمان برای توازمن سازی اعضای ضعیف م باش تا آزها بتوازن از ایغیام
منطقه ای منافع من فازه ای ب ست آصرز  .اتخاذ چنین ت ابیری یر سازمان فاکتور مهم برای موفقیت سازمان یر ایغیام
منطقه ای م باش  .مثال یر اتحاییه ارص ا ،صن صق ایجایش ه است که به کشورهای ضعیف عضو مازن اسپازیا ،رتغیا ص
ایرلن کمب م زمای تا به سطح کشورهای توسعه یافته عضو برسن .
یر سازمان سارک کشورهای کمتر توسعه یافته عضو هنوز زم توازن به بازار کشورهای توسعه یافته به راحتی صاری
شوز  .به این یلیل یشنهای ایجای یب صن صق

به منظور تقویت توازائ صایرات کشورهای عضیو کمتیر توسیعه یافتیه

منطقه یایه ش ه است .البته این موضوع یر موافقتنامه تعرفه تجاری سارک یش بین زش ه است .به همین یلیل هن بیه
یالئل اقت ایی ص سیاس مایل به افزایش یکجازبه عوارض گمرک ص میزان سهمیه صاریات کشورهای ضعیف عضو بیه
بازار خوی م باش .
همکاری یر زمینه حمل ص زقل ص تراززیت کاال میان کشورهای عضو زیز یک از مواری مهم یر هر زوع ایغیام منطقیه
ای است .یر این زمینه زیز سازمان سارک با مشکالت رصبرص م باش  .مزایای رقابت از طریق کاهش موازیع تعرفیه ای ص
غیر تعرفه ای فقط زماز تحقق م یاب که تولی ات بتوازن بسهولت به کشورهای ییگر صاری شوز  .برای یستیاب به این
ه ف زیز زیاز به ارائه تسهیالت از جازب کشورهای عضیو می باشی  .عی م صجیوی ارائیه چنیین تسیهیالت از جازیب
کشورهای عضو مازع ج ی بر امر تجارت ص ج ی تر از موازع تعرفه ای ص غیر تعرفه ای م باش  .صلی هنیوز بعی از
بیش از بیست سا از حیات سازمان سارک ،کشورهای عضو بیه تیوافق یر خ یوص ارائیه تسیهیالت تراززیتی بیرای
کاالهای صاریه از کشورهای همسایه به قدمرص یگ یگر ،یست زیافته از  .هم چنینبه هییت تیوافق یر خ یوص بازسیازی
زیرساختهای حمل ص زقل مشترک یست زیافته از  .مثال بنگاالیش زم

ذیری که کاالهای هن از قدمرص آن بیرای رسیی ن بیه

بخش ییگر هن عبور زماین  .برای کشوری مازن افغازستان زیز اگر زتواز از امکازات تراززیت

اکستان بیرای کاالهیای خیوی

برای رسی ن به بازارهای هن ص بنگال ش استفایه زمای  ،همکاری یر چهارچوب سازمان سیارک چنی ان مفهیوم زخواهی
یاشت.
برای حل این مشکالت یشنهایات از طرف کارشناسان ص متفکران ص حت یصلتهای عضیو ارائیه گرییی ه اسیت ص بیر
اساس آزها ت میمات اتخاذ ش ه است از جمده این ت میمات م توان به ایجای ذخیره امنیت غذائ سارک ،تقویم اقی ام
برای محو فقر ،برزامه م یریت بالیا ،کنوازسیوزهای محو ترصریسم ،موای مخ ر ص قاچاق ززان ص کویکان ،بیازیه یر رابطه بیا
کویکان یختر ص ،توافقنامه تجارت ترجیح آسیای جنوب ص توافقنامه تجارت آزای آسیای جنوب اشیاره زمیوی .البتیه بیه
یلیل ع م ارایه صاقع کشورهای عضو بخ وص کشورهای ق رتمن سیازمان یر اجیرای برخی از ایین ت یمیمات کیه
مرتبط با موضوعات اقت ایی م باشن  ،اجرای آزها با مشکل رصبرص ش ه ص یا به کن ی صورت م گیری .صلی یر رابطیه
با سایر ت میمات به زظر م رس که ارایه ج ی ی تری یر اجرای آزها صجوی یاشته باش .
یر رابطه با عضویت ایران یر این سازمان بای به چن زکته اشاره زمائیم.
حضور ایران یر این سازمان م تواز با توجه به اصضاع جهاز ص تحوالت منطقهای از جهیات مختدیف یارای مزاییائ
باش  .از زظر اقت ایی حضور یر سازمان سارک فرصت ج ی ی برای ایرا ن به صجوی م آصری تا بتواز بیا مشیارکت فعیا

یرهمکاریهای منطقهای امکان صرصی کاالهای خوی را به بازار گستریه منطقه سارک با ززییب یب میدییاری ص از ی میدییون
زفر جمعیت ص هم چنین استفایه از فن آصریهای یشرفته برخ از اعضای باالخص هن ص جذب سرمایه گذاری کشیورهای
.منطقه سارک فراهم آصری
از طرف ییگر اح اث خط لوله گاز ایران به هن از طریق اکستان موسوم به خط لوله صدح زییز عامیل مهمی بیرای
افزایش ازگیزه ایران به عضویت یر این سازمان محسوب م شوی به صیزه اینکه یصلت چین زیز تمایل خوی را به یوسیتن
 بنابراین گسترش رصابط اقت ایی ص یستیاب به بازار منطقه سارک بیا عضیویت یر ایین سیازمان.به آن اعالم زمویه است
 سیازمان،زیز با توجه به یاشتن رصابط خوب سیاس با تمام کشیورهای عضیو سیارک

 از بع سیاس.تقویت م شوی

تریبون خوب برای تشریح ص تبیین زظرات سیاس ایران یر ابعیای بیین المددی ص برخیوریار ی از حماییت اعضیای ایین
 هم جنین به یلیل یاشتن مرزهای گستریه یر شرق با کشورهای اکستان ص افغازستان همکیاری بیا ایین. سازمان م باش
کشورها یر چارچوب سازمان سارک کمب به تقویت همکاریهای منطقه ای برای مبارزه با ترصریسم ص مبارزه با اشیرار ص
. قاچاق موای مخ ر ص یر زتیجه گسترش امنیت برای کشورمان م زمای
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