
 

 

  :إشكايل متهيد

األمريكية  املتحدة الواليات من م مببادرة1967 سنة غشت 8 يف) A.S.E.A.N(آسيا  شرق جنوب دول رابطة تأسست

 للتبادل واسعة منطقة لتحقيق األعضاء الدول بني التعاون توطيد إىل اليوم الرابطة هذه وتسعى الباردة، احلرب إبان املد الشيوعي ملواجهة

  .آسيا شرق جنوب يف احلر

  آسيا؟ شرق جنوب دول رابطة تأسيس مراحل هي فما 

 هلا؟ املسرية واملؤسسات مبادؤها هي وما 

 هلذه الرابطة؟ االقتصادي النمو وعوامل مظاهر هي وما 

  عليها؟ التغلب وجهود الرابطة، تواجه اليت التحديات هي وما 

I  - ا أهدافها ،مبادئها تأسيسها، تعريفها،: آسيا شرق جنوب دول رابطةوأجهز:  

  :تأسيسها مراحل آسيا، وحتديد شرق جنوب دول رابطة تعريف -  1

 يف آسيا شرق جنوب دول بني اجلهوي التعاون حتقيق إىل تسعى منظمة هي): A.S.E.A.N(آسيا  شرق جنوب بلدان رابطة

 بانكوك إعالن يف تأسيسها عن أعلن املنطقة، يف والسالم السياسي االستقرار حتقيق وإىل والتقين، والثقايف واالجتماعي االقتصادي اال

 10 األعضاء الدول عدد وأصبح سنغافورة، الفليبني، التايالند، ماليزيا، أندونيسيا،: وهي م،1967 سنة دول مخس طرف من) التايالند(

 دوهلا لكن نسمة، مليون 558 حوايل اموعة وتضم ميامنار، بروناي، الكامبودج، الالووس، الفيتنام،: هي أخرى، دول 5 انضمام بعد

 .االقتصادي والنمو واملساحة السكان عدد يف تتفاوت

  :)A.S.E.A.N(آسيا  شرق جنوب رابطة وأهداف مبادئ -  2

  :التالية األساسية املبادئ آسيا شرق جنوب دول رابطة تبنت

  .الرابطة بلد لكل الوطنية واهلوية الترابية والسيادة لالستقالل املتبادل االحترام �

  .الرابطة لبلدان الداخلية الشؤون يف التدخل عدم �

  .العسكرية القوة واستعمال التهديد عن والتخلي السلمية، بالطرق الرابطة بلدان بني والرتاعات اخلالفات حل �

  .احلرية بكامل شؤونه تسيري يف بلد كل حق �

 .الرابطة دول بني الناجع التعاون �

  :آسيا شرق جنوب دول رابطة أهداف وأهم

  .والثقايف واالجتماعي االقتصادي التطور أجل من التعاون �

 .الدويل القانون إطار يف واالستقرار السالم إحالل �

  :آسيا شرق جنوب دول لرابطة املسرية املؤسسات -  3

 ويتم واالقتصاد، اخلارجية وزراء اجتماع القمة هذه ويسبق واحلكومات، الدول لرؤساء السنوية القمة يف الكربى القرارات تتخذ

 القرارات تطبيق وسائل وضع يتم كما  املختصني، السامني املوظفني لقاءات ويف الدورية الوزارية االجتماعات يف املشتركة السياسات تنسيق

 خمتلف وتفعيل والتنسيق املشورة وتقدمي اإلعالم مهام الرابطة  سكرتارية تتوىل بينما العمل، وجمموعات اللجان طرف من القمة يف املتخذة

 .الرابطة أنشطة

II – آسيا  شرق جنوب دول لرابطة املتفاوت االقتصادي النمو مظاهر)A.S.E.A.N(:  

  :للرابطة االقتصادي النمو وعوامل ظاهرم - 1

 )متصاعد تطور في اقتصادي قطب( آسيا شرق جنوب دول



 بعض ازدهرت حيث واخلدمات، والتجارة الصناعة ميادين يف خاصة به يستهان ال اقتصاديا منوا آسيا شرق جنوب دول حققت

 اال يف املنطقة أمهية تزايدت كما البينية، املبادالت ومنت الصادرات وارتفعت ،)واإللكترونية والكيماوية، امليكانيكية، الصناعة( الصناعات

 التسهيالت أمام املنطقة على األجنبية االستثمارات وبتهافت األعضاء، دول بني التعاون بتعزيز االقتصادي النمو هذا السياحي، ويفسر

  .الطبيعية والثروات العاملة، اليد ووفرة ،)نسمة مليون 567( السكان عدد وضخامة األجور، وضعف اجلبائية،

  :األعضاء الدول بني االقتصادي النمو تباين -  2

 أمهية يف يتجلى كما والبشرية، الطبيعية ظروفها الختالف اخلام الداخلي الناتج يف الرابطة دول بني التفاوت يف التباينهذا  يتجلى

 حسب الرابطة دول تقسيم اموعة، وميكن دول بني البينية املبادالت أو اخلارجية للتجارة بالنسبة سواء دولة، لكل التجارية املبادالت

 :مها جمموعتني، إىل االقتصادي املستوى

 .سانغفورة، تايالند، ماليزيا، أندونيسيا، الفلبني :اقتصاديا تقدما أكثر الدول .1

   .الفيتنام، بروناي ميامنار، الالووس، الكامبودج، :اقتصاديا تقدما أقل الدول .2

III  - رابطة A.S.E.A.N املستقبلية واآلفاق التحديات بني:  

 :A.S.E.A.N التحديات اليت تواجهها رابطة -  1

  :أبرزها من التحديات، بعض A.S.E.A.N رابطة تواجه

 .وطايوان اجلنوبية وكوريا واليابان واهلند الصني طليعتها ويف ااورة الدول طرف من خاصة األجنبية املنافسة

 .تقدما األقل الدول يف ومنخفضا الرابطة، داخل تقدما األكثر الدول يف مرتفعا يكون حيث البشرية التنمية مؤشر تباين

 إفالس إىل أدى مما ،األسهم ايار لسانغفورة الدولية البورصة عرفت م1997 سنة يف: الطبيعية والكوارث املالية األزمات بعض حدوث

 ومادية بشرية خسائر خلف الذي تسونامي إلعصار م2004 دجنرب يف املنطقة بلدان بعض تعرضت كما ،الشركات وبعض املسامهني

 .جسيمة

  :A.S.E.A.N لرابطة املستقبلية اآلفاق -  2

م، 1992 سنة) A.F.T.A(احلر  التبادل معاهدة بتوقيع وذلك بينها، االقتصادي التكامل فرص إجناح إىل الرابطة دول دف �

 يرتكز لتكت حتقيق إىل اموعة دول م، ودف2008سنة  األعضاء الدول بني% 5 إىل اجلمركية الرسوم ختفيض على نصت اليت

  :هي ،أعمدة ثالثة على

  .األعضاء دول بني الرتاعات وحل والسالم، احلوار اعتماد خالل نم :األمنية الوحدة �

  .متوازنة اقتصادية تنمية وحتقيق احلر، التبادل وتعزيز االقتصادي، االندماج تستهدف اليت :االقتصادية الوحدة �

 سكان عيش مستوى ورفع االجتماعية، التنمية أجل من التعاون لتنشيط جهوية هوية خلق تستهدف اليت :السوسيوثقافية الوحدة �

  .العاملة اليد وتأهيل اتمع، ملكونات الفعالة املشاركة وتشجيع البوادي،

 وكوريا واليابان الصني جانب إىل اموعة دول تضم آسيا يف احلر للتبادل واسعة منطقة إنشاء إىل قبالتمس الرابطة دول وتدعو

 .واهلند اجلنوبية

  :خامتة

 من تعاين تزال ال ذلك،  رغم به، لكنها يستهان ال تطورا A.S.E.A.N الرابطة دول حققت والتعاون، االستقرار ضمان بفعل

 .واالجتماعي االقتصادي التخلف مظاهر


