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Résumé : 

Dans la conjoncture de la dernière décennie du denier millénaire, la 

croissance des regroupements économiques régionaux (Triad) est devenue 

de plus en plus importante. Les pays en voie de développement se sont 

orientés progréssivement vers la création des  (Triad), afin de faire face aux 

effets de la mondialisation socio-économiques et politiques, sauf que la 

plus part des expériences d’intégration économiques de ces pays ont été 

marquées par la faiblesse et l’inéfficacité, malgré qu’elles possèdent les 

atouts qui les rendent des blocs économiques fortes et concurrentielles. 

La pensée actuelle de former des regroupements économiques entre les 

pays en voie de développement est devenu l’une des principaux problème, 

vue son importance car elle représente le bon chemin afin de faire face aux 

différents défis pour pouvoir améliorer le développement économique et 

acquérir une plus grande autonomie. 

Et parmi les plus importants de ces regroupements, on trouve L’ASIAN qui 

cherche à créer une base essentielle de production unique d’ici 2020. 
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 :املقدمة

منو اقتصادياا، حيث انطلق جناحها بأربع دول متمثلة  و يف تطويراآلسيويةلقد جنحت الدول 

أطلـق عليهـا مـصطلح النمـور         و سنغافورة، و كوريا اجلنوبية  و كونغ،غ  هون و يف تايوان 

، مما جعل األنظار تتجه إليها باعتبارها دوال تلعب دورا فعـاال علـى مـستوى                2اآلسيوية

 التجارية العاملية، فأقيمت يف املنطقة تكتالت إقليمية لعل أبرزها رابطة دول جنوب             املبادالت

 أمهها يف القارة اآلسـيوية     و  اليت أصبحت من أهم التكتالت االقتصادية يف العامل        3شرق آسيا 

 لعل مبا يتماشى مع متطلبات وحتديات القرن الواحد والعشرين،     حتقيق تكامل امنت   دف إىل 

 موقف موحد إزاء القضايا االقتصادية يف احملافل الدولية، ويكون هلا           ن وراء ذلك   م يكون هلا 

صوت مسموع ومؤثر يف التكتالت االقتصادية املنتثرة يف أقاليم عدة من العـامل والتعامـل               

  .املتوازن معها

نشأت رابطة دول جنوب شرق آسيا كنوع من احللف السياسي عـام             : نشأة اآلسيان  -1

 الوس و كومبوديـا  و خاصـة فيتنـام    و ة الشيوعية يف جنوب شرق آسيا      يف مواجه  1967

جاء إنـشاء هـذه      و .، لذلك ركزت الرابطة يف بداية نشأا على التنسيق السياسي         4بورماو

قد انضمت   و الفلبني، و تايالندا و سنغافورة و أندونيسيا و الرابطة مببادرة مخس دول هي ماليزيا     

من أهم املتحمسني هلذا التكتل الذي بدأ يركز على  زياتعترب مالي و،1984إليهم بروناي سنة 

  يف جمال توحيد سياسـات التـصنيع       ،التعاون االقتصادي اإلقليمي فيما بني الدول األعضاء      

 تنفيذ سياسات وطنية إلحـالل الـواردات       و لبينية على أساس قوائم سلعية    احترير التجارة   و

اليت حلقت ا نظرا للحماية املطيقة       ،ديدة خاصة بعد األضرار الش    ،محاية الصناعات الناشئة  و

  .أوربا جتاه صادرات تلك الدول ومن طرف الدول املتقدمة كأمريكا

  املنهج التقليـدي للتكامـل        إتباعكما أن الدول اخلمس املؤسسة هلذه الرابطة مل تلجأ إىل           

راحل التكامـل  فضلت عليه منهجا تعاونيا، فلم حتدد تارخيا حمددا لبلوغ مرحلة معينة من م    و

 جمـاالت   (التعاون الوظيفي    و ركزت على بعض جماالت التعاون االقتصادي      و االقتصادي،

  :5حكمت ذلك عدة عوامل و خصصت هلا جلانا قطاعية)أخرى 
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لقائم على اإلحالل حمل الواردات، اعتمادا علـى وفـرة          ا النمط التقليدي للتنمية     إتباع -أ  

  .ير مواردها البشريةبالعمل على تطو واملوارد الطبيعية،

  .اختالف مستويات منوها و التعاون بني االقتصاديات القطرية-ب 

سنغافورة سياسات تصنيع متفتحة على اخلارج عـن طريـق           و  كل من ماليزيا   إتباع –ج  

  .غري ذلك واتفاقيات االستثمار

  .عدم احلاجة إىل موارد خارجية واالستثمارية و جناح السياسة االدخارية–د 

دف إىل إزالـة     و  أنشئت منطقة التجارة احلرة لتحل حمل النظام السابق        1991عام  و يف   

 15يتم تنفيذها على فترة انتقالية متتد إىل    و ،6غري اجلمركية تدرجييا   و مجيع احلواجز اجلمركية  

 استحدثت نظام ترتيبات تفضيلية     1997يف عام    و ،1994دخلت حيز التنفيذ عام     و.عاما

الذي مل ينجح يف زيادة التجـارة البينيـة لـدول     و، 7( PTA )ب للتجارة فيما يعرف 

  .8اآلسيان

، الذي كان   اآلسيانفتنفيذ منطقة التجارة احلرة قد تأخر نظرا للهدف الذي قامت من أجله             

. امليزة النسبية  و  من حيث املوارد   اآلسيانسياسيا بالدرجة األوىل، إضافة إىل التشابه بني دول         

حت تفكر جبدية يف تكاملها االقتصادي الذي قد يكون جمديا، بعد أن            فمنذ ذلك الوقت أصب   

  .كانت ترفض أن تصبح مغلقة يف ظل معدالت منو متزايدة

تزايـد معـدالت     و  واليت أدت إىل تناقص معدل النمو      ،وبعد األزمات اليت شهدا املنطقة    

الـيت    9لقمة السادسة االقتصادي، فانتهت ا   و التعاون املايل  و البطالة، شعرت بأمهية التكامل   

 يف فيتنام إىل وضع خطة متوسـطة املـدى          1998 ديسمرب   15-16عقدت خالل الفترة    

 تتضمن سياسة من اإلجراءات ( 1999-2004 ) خالل الفترة اآلسيانإلنعاش اقتصاديات 

  .زيادة حجم التعاون املايل ولتنشيط أسواق املال

ارخييا مع زعماء دول جنوب شـرق        اتفاقا ت  10 وقعت الصني  2004 نوفمرب سنة    29ويف  

اليت تعـد    و  يقضي بإقامة أكرب منطقة جتارة حرة يف العامل،        اآلسيانآسيا، األعضاء يف رابطة     

 مليار نسمة 1,29 واآلسيان مليون نسمة لدول (534,9 مليار نسمة 1,8سوقا ألكثر من 

كمـا  . 200211 مليار نسمة عـام      5,68 بنسبة من جمموع سكان العامل البالغ        )للصني  
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نيوزيالندا يف توثيق العالقات     و أستراليا و كوريا اجلنوبية  و اليابان و ترغب بعض الدول كاهلند   

بالتايل إقامة سوق أسيوية موحدة حبلـول        و إقامة منطقة جتارة حرة مماثلة،     و اآلسيانمع دول   

  .2020عام 

  :أمهيتها واآلسيان أهداف -2

قد حـدد    و إىل حتقيق جمموعة من األهداف    دف رابطة األسيان     : أهداف األسيان  -2-1

  :اليت كانت على النحو التايل و أهم األهداف1976 عام 12إعالن بانكوك

التنمية الثقافية يف جنوب شرق آسـيا        و التقدم االجتماعي  و تسريع النمو االقتصادي   -

 واملشاركة من أجل تعزيز قواعـد جمتمـع         ،التكافؤ و بعمل مشترك يقوم على روح التعاون     

  .هر يسوده السالممزد

 تشجيع التعاون النـشط    و حتسني مستوى املعيشة ألعضائها    و تعزيز التقدم االجتماعي   -

  .االجتماعية وااالت االقتصادية والتدريب واملعونة املتبادلة يف البحثو

 توسيع جتارا مبا  والصناعية والتآزر على حنو أكثر فاعلية يف استخدام أنشطتها الزراعية -

  .االتصاالت وحتسني النقل واسة شؤون التجارة السلعية الدوليةيف ذلك در

  .جنوب شرق آسياإقليم تعزيز الدراسات حول  -

  .اإلقليمية ذات األهداف املماثلة ونافعة مع املؤسسات الدولية وإقامة عالقات وثيقة -

 االقتصادي اإلقليميني يف مواجهة القوى الكربى،      و االستقرار السياسي  و إشاعة السالم  -

سيادة القانون يف العالقـات بـني دول         و جتنب الصراع فيما بينهما مبراعاة احترام العدل      و

  .اإلقليم

ان دف إىل إقامة منطقة جتارة حرة بني أعضائها        يانطالقا من هذه األهداف، فإن رابطة األس      

 إىل   كما ـدف   ،غري  اجلمركية على جتارا البينية      و يتم خالهلا إلغاء كافة القيود اجلمركية     

 كوريـا اجلنوبيـة    و  معها مناطق جتارة حرة كاليابان     إلقامةتوثيق العالقات مع دوال أخرى      

هذا ما يدل على أا تكتالت اقتصادية مفتوحة ال تقتصر فقط على دول اجلنوب               و .غريهاو

  .هذا ما ينطبق على املفهوم احلديث للتكامل االقتصادي و.اآلسيوي
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زيادة أمهيته يف االقتـصاد      و حول أمهية تكتل األسيان    : أمهية تكتل رابطة األسيان    -2-2

  :13العاملي فإنه ميكن تسجيل املالحظات التالية

على األخـص منـذ عقـد        و  اآلسيوي يف العالقات االقتصادية الدولية     رتنامي الدو  -

كوريـا   و احتماالت ضم كل من اليابان     و انضمام الصني هلا،   و من القرن املاضي   التسعينيات

قدرته املتزايدة على لعب دور متنامي يف العالقات االقتصادية          و يزيد من مصداقيته  اجلنوبية س 

  .الدولية

تتجه دول رابطة األسيان إىل اإلسراع يف تفعيل إقامة منطقة التجارة احلرة بينـها يف                -

توسيع منطقة  وضوء التخوف من التحرك األمريكي إلقامة منطقة جتارة حرة بني األمريكيتني،

  .بالتايل تضييق اخلناق على دول القارة اآلسيوية و،) النافتا (حلرة ألمريكا الشمالية التجارة ا

متثل منطقة التجارة احلرة املزمع إقامتها داخل حدود الرابطة أكرب جتمع اقتـصادي يف          -

هو األمر الذي يسهم كثريا يف حتقيـق وفـرات           و ،العامل بأسره من زاوية عدد املستهلكني     

  مما يسهل حركة انتقـال الـسلع       ،التأمني و  خالل ختفيض نفقات النقل    اقتصادية كربى من  

  .خارجه ويزيد من القدرة التنافسية داخل جتمع األسيان واألشخاص داخل املنطقةو

تزايد معدالت النمو االقتصادي يف      :  أهم املؤشرات االقتصادية لدول رابطة األسيان      -3

جارة الدولية جيعلها تتميز عـن االقتـصاديات        دول رابطة األسيان وازدياد مسامهتها يف الت      

  :14النامية

  .النمو السريع يف املنتجات الزراعية -

  .ارتفاع معدالت منو اإلنتاجية -

  .البشري ومعدالت مرتفعة يف منو رأس املال املادي -

  .ارتفاع منو الصادرات من السلع املصنعة -

  .اخنفاض معدالت الفقر واخنفاض نسبة التفاوت يف الدخول -

  .االستثمارية ودة نسبة املدخرات احملليةزيا -



 رميدي عبد الوهاب/ د. في علي لخا /د                 ASEAN ) األسيان (رابطة دول جنوب شرق آسيا 

 السادس  العدد-جملة اقتصاديات مشال إفريقيا     86

  

 نعطي بعض املؤشرات اخلاصة برابطـة األسـيان         آن ميكن   )01 (ومن خالل اجلدول رقم   

  :كمايلي

 2002 لسنة   اآلسيان مليون نسمة لدول     453,9 بالنسبة لتعداد السكان فيقدر حبوايل       -أ

كـرب التكـتالت    بالتايل تصبح رابطـة دول األسـيان أ        و  مليون نسمة للصني   1294,9و

  . مليار نسمة1,7اليت تعد سوقا ألكثر من  واالقتصادية يف العامل من حيث تعداد السكان

  الصني وأهم املؤشرات االقتصادية لدول رابطة األسيان: )01(اجلدول رقم                  

الدولية، العدد  الصني أوىل خطوات السوق اآلسيوية املوحدة، جملة السياسة و حممد الفقي، رابطة دول األسيانسنية: املصدر

  .254، ص 2005، جانفي 159

، أي 2002 مليار دوالر يف الـصني سـنة   1266,1 الناتج احمللي اإلمجايل يصل إىل    -ب

سيان جمتمعة فبلغ حنو أما بالنسبة لدول األ. 2002/2001 للفترة 8 %مبعدل منو سنوي 

كمبوديا ب   و  الناتج احمللي اإلمجايل يف فيتنام      منو  مليار دوالر، كما نالحظ أيضا معدل      200

هذا النمو يدل على زيادة اإلنتاجية خاصـة يف اـال    و على التوايل4,5 % و7,1 %

  الدول

عدد السكان 

باملاليني 

2002  

PIB 
 مليار 2002

$  

معدل منو 

PIB 
2002-
2001  

 احمللي الناتج

  $ اإلمجايل للفرد

   2002  

الصادرات 

 $باملليار 

2003  

الواردات 

$ باملليار 

2003  

  611,6  377,23  989  8%  1266,1  1294,9  الصني

  112,23  12,44  20886  2,2%  78,5  4,2  سنغافورة

  4,35  1,68  -  -  -  0,3  بروناي

  134,61  85,41  39,5  4,2 %  94,9  24  ماليزيا

  88,2  68,14  2060  5,2%  162,9  62,2  تايالند

  51,07  44,06  975  4,6 %  78  78,6  الفلبني

  72,07  38,85  817  3,7 %  172,9  217,1  أندونيسيا

  22,14  23,18  436  7,1%  35,1  80,3  فيتنام

  2,28  2,61  321  4,5%  4  13,8  كمبوديا

  2,26  2,91  -  -  -  48,9  سيامنار

  0,36  0,76  304  05 %  1,7  5,5  الوس
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 احلكومـات   البشري، إضافة إىل االمتيازات اليت تقدمها      و تفعيل رأس املال املادي      و الزراعي

  .جذب املشروعات االستثمارية األجنبية ولتشجيع التصدير

التجارة اخلارجية يالحظ أن تكتل رابطة جنوب شرق آسيا يزداد دوره يف التجـارة               -جـ

 مـن إمجـايل   3,1 % بدليل أنه بعد أن كانت صادراته متثل حوايل ،العاملية بشكل مطرد

 من إمجايل صادرات الدول النامية، 11,3 % )حوايل  و( 1987الصادرات يف العامل عام 

 حبـوايل  ( من إمجايل الصادرات يف العامل 5,2 % إىل حوايل   فقد وصلت هذه الصادرات

2003 سنة  من إمجايل صادرات الدول النامية16,8 %
وقد وصل إمجايل صـادرات   .15

 بالنـسبة   أما. 2003 مليار دوالر لسنة     763رابطة األسيان إىل جانب الصني ما يقارب        

كانت أكرب النسب مسجلة يف كل من الصني ب  و مليار دوالر،1076,3للواردات فبلغت 

  . مليار دوالر استريادا134,61 و مليار دوالر تصديرا377

 يف حني بلغ لـدول      2003 مليار عام    988,86حجم التجارة اخلارجية للصني بلغ      أما  * 

  .2003 مليار دوالر عام 877,7رابطة األسيان حنو 

 أدخلها يف موقف شديد الصعوبة خاصة يف ظل تزايد          ،اعتماد دول األسيان على التصدير    * 

الذي خفض معدل منو صـادرات دول آسـيا مـن     و األمريكية و إجراءات احلماية األوربية  

 مما 16 يف الثمانينات من القرن املاضي15 %، 10 %ت إىل سبعينيا يف ال37 % ،%35

  .لبينيةأوجب عليها تفعيل التجارة ا

 التجارة البينية فحققت تطورا يف بداية السبعينات حيث زادت حصة الصادرات البينيـة              -د

 %، أما الواردات فزادت مـن  1980 سنة 19,1 % إىل 1967 سنة 15,3 %من 

نتـصف الثـاين مـن    امل، إال أنه يالحظ تراجع يف التجارة البينيـة يف  12,5 % إىل 9,9

 إىل اعتماد دول الرابطـة علـى        ))02(أنظر اجلدول رقم    ( يعود هذا التراجع   و الثمانينات

تطبيـق   ومحاية الصناعة الناشئة من املنافسة اخلارجيـة     و سياسات صناعية إلحالل الواردات   

جتنب  و حمددة و حترير التجارة البينية على أساس سلع معينة       و سياسات محائية يف إطار التجمع    

ات، فتراوحت حصة الصادرات البينيـة لرابطـة        التحرير الشامل للتجارة يف بداية التسعيني     
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، بينمـا  1980-1990 خالل الفتـرة  18 % و15 %األسيان يف إمجايل صادراا بني 

  .1990 عام 11 % إىل 1980 سنة 14 %تراجعت حصة الصادرات من حوايل 

   شرق آسيا جنوبلرابطةنسب التجارة البينية ): 02 (اجلدول رقم                      

  78-81  1975  1973  1970  1967  البيان

  16,9  15,7  16,8  19,1  15,3  الصادرات

  13,3  19,1  11,8  12,5  9,9  الواردات

  

  99-01  96-98  91-95  86-90  82-85  البيان

  21,2  21,2  21,5  21,5  17,5  الصادرات

  21,4  19,0  17,9  17,9  15,8  الواردات

  .294ام، مرجع سبق ذكره، ص حممد حممود اإلم: ملصدرا                     

الذي  وعندما بدأت دول رابطة األسيان إعطاء اهتمام لتحرير التجارة وويف بداية التسعينيات،

 % إىل 18 % بني  البينيةساهم يف تطوير التجارة البينية، حيث تراوحت حصة الصادرات

لنفس الفترة،  و، أما بالنسبة للواردات فتراوحت بنفس النسبة     1990-2001 يف الفترة    21

.  بالنسبة ملاليزيا22 % و،37 % بلغ حوايل 2000فنصيب سنغافورة من الصادرات لعام 

يعود هـذا   و،17 ملاليزيا21 % و يف سنغافورة43 %أما بالنسبة للواردات فبلغت نسبة   

  . سياسة التوسع يف التصديرإتباعاالرتفاع يف النسب إىل 

  :اآلسيان أهم قمم رابطة -4

انعقدت القمة غري الرمسية لزعماء دول األسـيان العـشرة يف            :1999 مانيال    قمة -4-1

 اليابان و ، حيث شاركت كل من الصني     1999 نوفمرب   28/27العاصمة الفلبينية مانيال يف     

  :18توصلت إىل جمموعة من القرارات نذكر منه وكوريا اجلنوبية،و

ق التنمية يف منطقة جنوب     التعاون االقتصادي من خالل العمل املشترك من أجل حتقي         -

  شرق آسيا

  تقويتها من أجل النمو والتعهد مبواصلة اإلصالحات االقتصادية -
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النقدية خاصة ذات الصلة مبخاطر إدارة     و التنسيق بني الدول األعضاء يف القضايا املالية       -

  .املصرفية والعمل على دعم النظم املالية واالقتصاد الكلي

  بعض دول األسيان وتنازع عليها بني الصنياحلل السلمي ملسألة اجلزر امل -

 مراعاة حسن اجلوار          و التفاهم و دعم احلوار املشترك بني األعضاء     و االتفاق على تعزيز   -

  .عالقات الصداقة بني دول جنوب شرق آسياو

العمـل   و كوريا اجلنوبية  و الصني و اليابان و تقوية العالقات بني دول األسيان     و تعزيز -

  .العشرين و القرن الواحداملشترك الستقبال

 املتعمق يف اـاالت االقتـصادية       و كما أعلن زعماء دول األسيان تعهدهم بالتعاون الوثيق       

 حيـث تـصبح     2020 عام   لألسيان وصوال لرؤية أمشل     ،األمن و السياسية و االجتماعيةو

ة األسيان سوق مشتركة بعملة واحدة كما وافقت القمة على التعجيل بإنشاء وحدة مجركي            

  .2010 بدال من عام 2005عام 

كوريا اجلنوبية يعكس إدراكا واعيا لـدى        و الصني و إضافة إىل ذلك حضور كل من اليابان      

تعزيـز   و االقتصادية على الصعيد اإلقليمي    و التغريات السياسية  و جمموعة األسيان للتحوالت  

 الـسياسية  و تصادية يقود األسيان إىل مواجهة األزمات االق      ،التفاهم مع هذه الدول    و التعاون

  .السالم واالستقرارو

فنجد اليابان من أكرب الدول املستثمرة يف دول األسيان فمثال يصل حجـم االسـتثمارات               

 من مجلة االستثمارات األجنبية حـسب إحـصائيات عـام    23,8 %اليابانية يف ماليزيا 

اش االقتصادي   لدول األسيان لتعزيز جهود اإلنع     19، مع منح اليابان مساعدات مالية     1997

  .اخنفاض قيمة عمالا ويف البورصات اآلسيوية عقب األزمة املالية

 يف الوس 2004كانت هذه القمة يف أواخر نوفمرب من عام : 200420 قمة الوس -4-2

 أسـتراليا  و كوريا اجلنوبية  و اليابان و اهلند و حبضور قادة دول الرابطة العشر إضافة إىل الصني       

  .يف توثيق العالقات مع التكتل االقتصادي اآلسيوي الراغبةهي الدول  ونيوزيالندو
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 يقضي بإقامة أكرب منطقة جتارة حرة يف العامل         21 وقعت الصني اتفاقا   ،من خالل هذه القمة   ف

 وإلغاء التعريفة اجلمركية بني الطرفني خالل اخلمس سنوات القادمـة،           ،2010حبلول عام   

 يف حني تعمـل     2007ريفة اجلمركية حبلول عام     حيث تبدأ الدول األكثر تقدما بإلغاء التع      

اهلدف من وراء إلغـاء      و 2012على إلغاء التعريفة اجلمركية حبلول عام         الدول األقل منوا    

  .التعريفة اجلمركية هو تيسري عمليات التجارة املتبادلة

و ه و  اعترفت دول رابطة األسيان مبقتضى االتفاقية بوضع اقتصاد السوق الكامل للصني           كما

إجراءات مكافحة إغـراق أسـواقها       و ما يعين تنازل هذه الدول من حقوقها يف اختاذ تدابري         

باملنتجات الصينية، كما أن هناك بعض القضايا املطلوبة حلها من اجلانبني للوصول إىل اهلدف 

  .%0 و5 %املتمثل يف خفض الرسوم اجلمركية إىل معدل يتراوح بني  والنهائي

الواليـات   و سيان خامس أهم الشركاء التجاريني للصني بعد اليابـان        اجلدير بالذكر أن األ   

هونج كونج، حيث وصل حجم التبادل التجاري بينهما         و االحتاد األوريب  و املتحدة األمريكية 

. 1997 مليار دوالر عام     25,06 مليار دوالر مقارنة بنحو      80,11 إىل حنو    2003عام  

 للعمل مع دول آسيا لتنشيط التعاون بينهما،      كما تسعى الصني إلنشاء جمموعة عمل خاصة        

 مليـار دوالر    15لتحقيق هذا اهلدف قررت الصني منح صندوق خاص برأمسال قـدره            و

  .على التواصل مع شركائها يف آسيا  ملساعدة الشركات الصينية 

 إضافة إىل هذا فقد توصلت دول األسيان إىل اتفاق وقعته مع اهلند يتعلق بالتعاون التجـاري      

 إقامة منطقة جتارة حرة معها من أجل جذب املزيد مـن            يفتأمل اهلند    و السياسي، و لثقايفاو

 وهي ،مشروعات البنية التحتية والزراعة واالستثمارات من دول األسيان يف قطاعات السياحة

 على أمت استعداد خبفض تعريفاا اجلمركية لتحقيق مزيد من النمو يف مبادالـا التجاريـة              

القتصادي، حيث ازداد حجم جتارا مع دول األسيان بأكثر من الـضعف عـام              تعاوا ا و

  .1997 مقارنة بعام 119,4 % مليار دوالر بنسبة بلغت 13,39 ليبلغ حنو 2003

 خطة عمل مشتركة مع األسيان إلقامة منطقة        2003أما بالنسبة لليابان فإا قد وقعت عام        

السعي الياباين إلقامة تلك املنطقة حماولـة منـها   يأيت   و ،2012جتارة حرة بينها حبلول عام      

تعد اليابان أهم شريك جتـاري لـدول         و ملواجهة النفوذ الصيين املتزايد يف منطقة األسيان،      
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، 1997 مقارنة بعام 2003 عام 8,2 %إال أن صادراا تشهد اخنفاضا بلغ حنو  األسيان،

: 1997 مقارنة بعام 157 % بنحو 2003يف حني أن صادرات الصني زادت أكثر عام 

 مليارات دوالر كمعونة اقتصادية لدول املنطقة لدفع جهود         03كما تعهدت اليابان بتقدمي     

 من امليزانية املخصصة للمساعدات اخلارجيـة اليابانيـة         3%ختفيض   و تنمية املوارد البشرية  

ية مـن    من املساعدات اخلارج   60%للدول األعضاء يف األسيان، حيث تتلقى هذه األخرية         

اليابان فقط بل    و املالحظ أيضا أن دول رابطة األسيان ال تتوقف مفاوضاا مع اهلند           .اليابان

  .غريها وأستراليا ومتتد إىل كوريا اجلنوبية

  اخلامتة

 املـايل  و  حتاول تعزيز التعاون التجاري    اانطالقا من العرض السابق لرابطة األسيان، فإن دوهل       

الثـروات   و ويف جمال قطاعات أخرى كقطاع الطاقة      ،الستثمارالتعاون يف جمال ا    و الصناعيو

  التعاون الوظيفي وجمال السياحة واالتصاالت والنقل وجمال اخلدمات واملعدنية

كما قامت الرابطة بتعزيـز عالقاـا مـع         . فيما بينها 22)االجتماعية   و  التنمية البشرية  ( 

 يف عامل يتزايد اعتماد املتبادل علـى        دولية مع تعزيز الروابط اخلارجية     و مؤسسات إقليمية     

  .التكتالت األخرى

هلذا أثبتت جتربة األسيان قدرة الدول األعضاء على العمل املنظم اليت بدأت خبمـس دول مث                

تطورت الطموحات من ترتيبـات تفـضيلية إىل         و ،تضاعف العدد خالل عقدين من الزمن     

رائها إىل بناء اقتصاد متكامل قـوي       ترتيبات وحدة تكاملية بني الدول األعضاء دف من و        

ساعد على   و زيادة التبادل التجاري بني دول املنطقة،      و يرتكز أساسا على تشجيع الصادرات    

زيادة الدخول   و يوحد العمل ملواجهة األزمات الطارئة     و حل الرتاعات حول النظم التجارية،    

  .زيادة معدل التعاون االقتصادي واحلقيقية

 ىل رفع اقتصاديات الدول األعضاء إىل صفوف الدول املصنعة حديثا،         كما جنح هذا التكتل إ    

توثيق عالقاته مع دول أخرى مـن        و هذا يعود إىل انفتاح هذا التكتل على العامل اخلارجي        و

مل يبقى تكتال اقتصاديا مغلقا على الـدول        و أجل إقامة مناطق جتارة حرة مع هذه األخرية،       
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جعـل   و ،جهة للخارج جلذب رؤوس األموال األجنبية     األعضاء، أي اعتماده على سياسة مو     

األسيان كقاعدة إنتاجية تنافسية موجهة إىل خدمة السوق العاملية، خاصة بعد اتفاق زعماء              

بالتايل إقامة أكرب تكتل     و 2020دول األسيان بإقامة قاعدة أساسية لسوق موحد تقام عام          

منطقة التجـارة    و  كاالحتاد األوريب  أسيوي قادر على مواجهة التكتالت االقتصادية الكربى      

  "باإلقليمية املنفتحة" وهذا ما مسي .احلرة ألمريكا الشمالية

 حمل أنظار واهتمام العامل، فيمكن اعتباره منوذجا تكامليا إقليميا          "األسيان"  تكتل هلذا أصبح 

   . به خاصة بالنسبة للدول الناميةحيتذي
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