
  

  تقرير المنسقين اإلقليميين 

  حول االجتماع الثاني لمجلس وزراء خارجية الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية

  ) 65على هامش اجتماعات الجمعية العامة لألمم المتحدة ، الدورة ( 

  24/9/2010نيويورك :  

  

لجنوبيـــــة انعقـــــد االجتمـــــاع الثـــــاني لمجلـــــس وزراء خارجيـــــة الـــــدول العربيـــــة ودول أمريكـــــا ا  
للجمعية العامـة تـرأس هـذا االجتمـاع  65األعضاء في قمة األسبا في نيويورك على هامش الدورة 

الســـيد ســـيلو أمـــوريم ، وزيـــر العالقـــات الخارجيـــة البرازيليـــة ،والســـيد عمـــرو موســـى ، األمـــين العـــام 
  لجامعة الدول العربية .

األســبا ، بمــا فــي ذلــك التنســيق التقــدم المحــرز فــي تنفيــذ أجنــدة عــرض اللقــاء ، تــم  أثنــاء  -
فـي الشــرق األوســط كعمليـة الســالم  الراهنــةالقضــايا الدوليـة  حيـال تضـافر الجهــودالسياسـي بهــدف 

االحتبـاس و إصالح األمم المتحـدة ، األزمة المالية العالمية، عدم االنتشـار النـووي ونـزع السـالح ، 
  الحراري في العالم.

المحــرز فيمــا يخــص تكثيــف العالقــات الدبلوماســية فيمــا المنســقون أيضــا الــى التقــدم أشــار   -
بليــون  11بــين دول األســبا باإلضــافة الــى الزيــادة فــي التبــادل التجــاري بــين دول اإلقليمــين ( مــن 

اتفاقيــة تجــارة حــرة بــين الميركوســور  و توقيــع) ،  2008بليــون فــي  26.4الــى  2005دوالر فــي 
اسـتكمال المفاوضـات بـين الميركوسـور ومجلـس التعـاون الخليجـي ، ومـع  إلـى باإلضافةومصر ، 

األردن والمغــرب وفلســطين وســوريا ، وٕانشــاء غــرف تجــارة جديــدة بــين الــدول العربيــة ودول أمريكــا 
الطيــران بــين الــدول  رحــالتو زيــادة  ، للغــرف التجاريــة إقليمــيتهــدف إلــى أنشــاء اتحــاد  الجنوبيــة

ــة فــالتعــاون   ،ونوبيــةالعربيــة و دول أمريكــا الج ، مثــل إطــار ي مجــال التصــحر واألراضــي القاحل
فـي     Bibli ASPAالمطـورة مـن قبـل البرازيـل و المبـادرات و  تعاون األسـبا لمكافحـة التصـحر ،

المجال الثقافي ، باإلضافة الى المفاوضات حول إطار تعاون لألسبا في مجال السياحة من أجـل 
  اإلقليمين .تعزيز تدفق السياحة بين دول 

 و إلـــى ،إلـــى أمريكـــا الجنوبيـــةعامـــا مـــن الهجـــرة العربيـــة  130كمـــا أشـــاروا أيضـــا الـــى الــــ   -
لجنوبية، والمزمع عقدها فـي ليمـا، فـي فبرايـر التحضيرات للقمة الثالثة الدول العربية ودول أمريكا ا

  ، والى إنشاء مجموعة اتصال بين األسبا واليونسكو .2011

قــــرار المملكــــة العربيــــة الســــعودية الستضــــافة القمــــة الرابعــــة لرؤســــاء دول ب أشــــادوا وأخيــــراً   -
  وحكومات الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية في الرياض 


