
 

 

 قطب اقتصادي في تطور متصاعد: دول جنوب شرق اسيا

تع,,د رابط,,ة دول جن,,وب ش,,رق آس,,يا ثال,,ث تكت,,ل اقتص,,ادي ف,,ي الع,,الم بع,,د ا�تح,,اد ا/ورب,,ي ، و مجموع,,ة  :مقدم,,ة 
 .أمريكا الشمالية للتبادل الحر 

  ما ھي مراحل تأسيس ھذه الرابطة ؟ و ما ھي مبادؤھا و المؤسسات المسيرة لھا ؟ -
  مظاھر و عوامل النمو ا�قتصادي للرابطة ؟ ما ھي -
  ما ھي التحديات التي تواجه الرابطة ، و جھود التغلب عليھا ؟ -

  :تعريفھا، تأسيسھا، مبادؤھا ، أھدافھا وأجھزتھا : رابطة دول جنوب شرق آسيا  -1
  تأسيسھا مراحل وتحديدآسيا شرق جنوب دول رابطة تعريف -1
رابطة بلدان جنوب شرق آسيا ھي منظمة جھوية تسعى إلى التع,اون ا�قتص,ادي وا�جتم,اعي والثق,افي والتقن,ي  *

  .والتربوي ، وإلى ضمان ا�ستقرار والسEم في المنطقة
  :تم تأسيس ھذه الرابطة عبر المراحل ا�تية  *

بل,,دان ھ,,ي  5لرابط,,ة م,,ن ب,,انكوك ال,,ذي بموجب,,ه تأسس,,ت ا ت,,م التوقي,,ع عل,,ى تص,,ريح :  1967ف,,ي س,,نة  -
  .و الفلبين   الطايEند واندونيسيا وماليزيا وسانغفورة

وقع,ت ال,دول الخم,س الس,ابقة ال,ذكر عل,ى اتف,اق وض,ع ا/س,س المادي,ة وقواع,د العم,ل :  1969في سنة  -
  .للرابطة

�مبور الذي نص على إع,Eن منطق,ة جن,وب ش,رق : 1971في سنة  - �أصدرت نفس الدول تصريح كوا
  .يا منطقة سEم وحيادآس
  .رنامج عمل مشترك في إطار الرابطةأصدرت نفس الدول تصريح بالي الذي وضع ب:  1976في سنة  -
  .انضمام دولة بروناي إلى الرابطة:  1984في سنة  -
  .انضمام الفيتنام إلى الرابطة:  1995في سنة  -
  ).برمانيا سابقا ( انضمام الEووس وميانمار:  1997في سنة  -
  .انضمام الكامبودج: 1999في سنة  -

  :مبادئ وأھداف رابطة جنوب شرق آسيا  -2
  :تتلخص مبادئ ھذه الرابطة في النقط ا�تية* 

  .ا�حترام المتبادل لEستقEل والسيادة الترابية والھوية الوطنية لكل بلد  -
  .عدم التدخل في الشؤون الداخلية لبلدان الرابطة -
ح,,ل الخEف,,ات والنزاع,,ات ب,,ين بل,,دان الرابط,,ة ب,,الطرق الس,,لمية ، والتخل,,ي ع,,ن التھدي,,د واس,,تعمال الق,,وة  -

  .العسكرية
  .التعاون بين دول الرابطة في مختلف الميادين -

  المؤسسات المسيرة لرابطة دول جنوب شرق آسيا -3
 وزراء اجتم,,,اع القم,,,ة ھ,,,ذه ويس,,,بق . والحكوم,,,ات ال,,,دول لرؤس,,,اء الس,,,نوية القم,,,ة ف,,,ي الكب,,,رى الق,,,رارات تتخ,,,ذ

 لق,,,اءات وف,,,ي الدوري,,,ة الوزاري,,,ة ا�جتماع,,,ات ف,,,ي المش,,,تركة السياس,,,ات تنس,,,يق وي,,,تم . وا�قتص,,,اد الخارجي,,,ة
 اللج,,ان ط,,رف م,,ن القم,,ة ف,,ي المتخ,,ذة الق,,رارات تطبي,,ق وس,,ائل وض,,ع ي,,تم كم,,ا . المختص,,ين الس,,امين الم,,وظفين

 مختل,,ف وتفعي,,ل والتنس,,يق المش,,ورة وتق,,ديم ا�ع,,Eم مھ,,ام الرابط,,ة س,,كرتارية تت,,ولى بينم,,ا  .العم,,ل ومجموع,,ات
  .الرابطة أنشطة
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 )Asean آسيان( النمو ا�قتصادي لرابطة دول جنوب شرق آسيا  -2
  :مظاھر وعوامل النمو ا�قتصادي للرابطة  -1
 :ادين الص,ناعة والتج,ارة والخ,,دماتحقق,ت دول جن,وب ش,رق آس,يا نم,وا اقتص,اديا � يس,تھان ب,ه خاص,ة ف,ي مي, *

، وارتفعت الص,ادرات ونم,ت ) كالصناعة الميكانيكية والكيماوية وا�لكترونية ( حيث ازدھرت بعض الصناعات 
  .المباد�ت البينية ، كما تزايدت أھمية المنطقة في المجال السياحي

ھاف,ت ا�س,تثمارات ا/جنبي,ة عل,ى المنطق,ة يفسر ھذا النمو ا�قتصادي بتعزيز التع,اون ب,ين دول ا/عض,اء ، وبت* 
ووف,,رة الي,,د العامل,,ة ) ملي,,ون نس,,مة 567( أم,,ام التس,,ھيEت الجبائي,,ة وض,,عف ا/ج,,ور وض,,خامة ع,,دد الس,,كان 

  .والثروات الطبيعية
  :تباين النمو ا�قتصادي بين الدول ا/عضاء  -2

  :يمكن تقسيم دول الرابطة حسب المستوى ا�قتصادي إلى مجموعتين ھما
  .الفلبين - أندونيسيا – ماليزيا – تايEند – سانغفورة: الدول أكثر تقدما اقتصاديا وھي -
  .بروناي - الفيتنام – الكامبودج - الEووس - ميانمار: الدول أقل تقدما اقتصاديا وھي -

  :رابطة آسيان بين التحديات وا�فاق المستقبلية  -3
  :تواجه رابطة آسيان بعض التحديات من أبرزھا  -1 
المنافس,,ة ا/جنبي,,ة خاص,,ة م,,ن ط,,رف ال,,دول المج,,اورة وف,,ي طليعتھ,,ا الص,,ين والھن,,د والياب,,ان وكوري,,ا الجنوبي,,ة  -

  .وطايوان
تباين مؤشر التنمية البشرية حيث يكون مرتفعا في الدول ا/كثر تقدما داخل الرابطة ،ومنخفضا في الدول ا/ق,ل  -

  .ماتقد
عرف,ت البورص,ة الدولي,ة لس,انغفورة انھي,ار  1997في س,نة : حدوث بعض ا/زمات المالية والكوارث الطبيعية -

 2004كما تعرض,ت بع,ض بل,دان المنطق,ة ف,ي دجنب,ر . ا/سھم مما أدى إلى إفEس المساھمين وبعض الشركات 
  .�عصار تسونامي الذي خلف خسائر بشرية ومادية جسيمة

  آسيان لرابطة المستقبلية ا�فاق -2
على إزالة الح,واجز الجمركي,ة  التي نصت  A.F.T.A تمت المصادقة على معاھدة التبادل الحر المعروفة باسم* 

  تدريجيا بين الدول ا/عضاء
 2020تبن,ى رؤس,اء ال,دول مش,روع تحقي,ق الوح,دة ف,ي أأف,ق س,نة  في الذكرى الثEثين لتأسيس رابط,ة آس,يان ،* 

  :وذلك في المجا�ت ا�تية 
  .من خEل اعتماد الحوار والسEم ، وحل النزاعات بين دول ا/عضاء:الوحدة ا/منية  -
ية التي تستھدف ا�ندماج ا�قتصادي ، وتعزيز التبادل الحر ، وتحقيق تنمي,ة اقتص,اد: الوحدة ا�قتصادية  -

  .متوازنة
الت,ي تس,تھدف خل,ق ھوي,ة جھوي,ة لتنش,يط التع,اون م,ن أج,ل التنمي,ة ا�جتماعي,ة ، : الوحدة السوس,يوثقافية -

  .ورفع مستوى عيش سكان البوادي ، وتشجيع المشاركة الفعالة لمكونات المجتمع ، وتأھيل اليد العاملة

 ب,,,,,,,ه، يس,,,,,,,تھان � تط,,,,,,,ورا آس,,,,,,,يان رابط,,,,,,,ة حقق,,,,,,,ت ،  والتع,,,,,,,اون ا�س,,,,,,,تقرار ض,,,,,,,مان بفع,,,,,,,ل :خاتم,,,,,,,ة
  .وا�جتماعي ا�قتصادي التخلف مظاھر من تعاني �تزال ، ذلك رغم لكنھا

 


