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با هدف توسعه همكاريهاي  1989س سران جنبش عدم تعهد در بلگراد در سپتامبر به دنبال نهمين اجال 15گروه 

كشور اندونزي، مالزي، كنيــــا، نيجريه، شيلي،  15اقتصادي ميان كشورهاي در حال توسعه و با عضويت 

ا جامائيكا آرژانتين و زيمبابوه تشكيل گرديده و بعده الجزاير، مكزيك، مصر، هند، پرو، سنگال، ونزوئال، برزيل

و نهايتا كلمبو به آنها ملحق گرديدند.   79/  3/  30و سري النكا و متعاقب آنها جمهوري اسالمي ايران در تاريخ 

است. اولين اجالس  تعداد اعضاي اين گروه به هيجده عضو افزايش يافته ولي نام گروه همچنان گروه پانزده

الملل از ديدگاه  هايي در مورد سياستهاي اقتصاد بين يهدر مالزي برگزار شد و همزمان اعضا بيان 15گروه 

درصد جمعيت كل  34درصد مساحت و  6كشورهاي در حال توسعه صادر كردند. كشورهاي عضو اين گروه، 

درصد توليد  18درصد توليد نفت،  28درصد توليد انرژي برق،  12درصد حجم مبادالت تجاري،  17جهان، 

 عي در جهان را دارا هستند. درصد ذخاير ثابت طبي 29گاز و 

شكل  تا سيس شده و هدف از 1998نيز در سال  15فدرا سيون  اتاق هاي بازرگاني، صنعت و خدمات گروه 

هاي اقتصادي  شورها در سازمانست  اين كسازي سياانضو و يك سشورهاي عشويق تجارت ميان كگيري آن ت

 ميباشد .   …جهاني همچون سازمان تجارت جهاني ، سازمان بين المللي كار و 

رتمامي ل حاضـيون مزبور يك نهاد غير دولتي بوده و دبيرخانه دائمي آن در قاهره قرار دارد . در حافدراسـ

مواردي از قبيل  15عضو  فدراسيون ميباشند. در اجالس هاي گروه   15كشورهاي عضو گروه 

ط ، ركتهاي كوچك و متوسعه شويق و توسرمايه گذاري ، راه هاي تشازي تجارت و ارتقاء سآزادسفقرزدايي،

زيست محيطي ، ارتباطات و اطالعات ،  مالي و معماري جديد سيستم مالي بين المللي ، امور –ثبات اقتصادي

توسعه منابع انساني و جريان نامناسب مهاجرت از كشورهاي عضو به كشور هاي پيشرفته مورد تاكيد و تمركز 

  قرار گرفته اند.

 



 

   :15كميته هاي گروه 

 كميته ذيل مي باشد:   9داراي  15فدراسيون اتاق هاي بازرگاني، صنعت و خدمات گروه 

 ي و روابط بين الملل  سياستگذار -

 توسعه تجاري   -

 شركتهاي كوچك و متوسط   -

 اطالعات تجاري   -

 نمايشگاههاي بين المللي   -

 توسعه صنعتي   -

 انتقال تكنولوژي   -

 ضد بازار شكني   بانكداري و خدمات -

در طي قرون متمادي به جهت وضعيت نامناسب اقتصادي و بازرگاني و فقرو  15كشورهاي عضو گروه 

ر ميگيرد كه ميت همواره از شرايط مناسبي برخوردار نبوده، چرا كه بازار فروش آنها را محصوالتي در بمحرو

 ست كه كشورهايغالباً فرآوري نشده و يا نيمه فرآوري شده بوده و داراي نوسان قيمت ميباشند. اين در حالي ا

 ي نمايند. تجارترهاي تو سعه يافته خريدارشواز خود را به باالترين قيمت از كمذكور ناچارند كاالهاي مورد ني

نوب، ج – اي و مالياتي براي صـــادرات و واردات جنوب هيالت بيمهجنوب بدليل عدم وجود تسـ –جنوب 

وب به هنگام جن –نامطمئن بودن امكانات تداركاتي ميان آنها و عدم وجود اعتماد كافي ميان كشــورهاي جنوب 

انكي بستقيم بين ستم همكاري هاي مولوژيكي و از همه مهمتر فقدان سيتكنخريد كاالهاي صنعتي و خدمات 

كه  15 و گروهورهاي عضت. كشد نكرده اسهاي تجارت،  به معناي واقعي رش ميان آنها و فراتر رفتن هزينه

 هايرشوستگي شديدي به كز هم براي كاالهاي صنعتي خود وابروند، هنو شمار ميشورهاي جنوب بنماينده ك

 شمال و اقمار آنها دارند.  

متمادي  و كشــورهاي شــمال در طي قرنهاي 15در واقع عدم موازنه قابل قبول ميان كشــورهاي عضــو گروه 

موجب گرديده است كه اين كشورها عليرغم دارا بودن فقر مالي تن به دريافت وام هاي سنگين از  كشورهاي 

ستند كه قادرند ه 15سمت توسعه سوق دهند. از اينرو تنها كشورهاي گروه شمال داده تا بتوانند كشور خود را به



روبرو شدن با كسري  و ازصادي، يكديگر را ياري ر سانده ي اوليه و تو سعه اقتمودن نيازهابه منظور برآورده ن

 هاي ممتد و متوالي و عواقب آن جلوگيري بعمل آورند.   بودجه

           سرعت در حال تو سعه صادرات كاالهاي صنعتي خودب 15ضو گروه ع شورهايضر برخي از كدر حال حا

ه ي اين گروه از جمله اموري ا ست كشورهاستراتژيكي بين كترك و اتحاد اشگذاري هاي م سرمايهشند. باي م

 با ادامه آن ميتوان شاهد پيشرفت در اقتصاد كشورهاي عضو اين گروه بود.  

 نموده در رابطه با آن هنوز وابستگي خود به كشورهاي شمال را حفظ 15مهمترين بخشي كه كشورهاي گروه 

نكه انتقال اند بخش سرمايه گذاري براي توليد كاال ميباشد. تجربيات گذشته نشان داده است كه با وجود اي

 ه بهشورهاي گروستگي كست، وابتر ا شورها سهلسه با ساير كي از سوي شركاي آمريكايي در مقايتكنولوژ

 .  نمايد نولوژي آمريكا، امر كاهش وابستگي به دالر آمريكا را در اقتصاد اين كشورها دشوار ميتك

 


