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 مقجمة البحث : 

 التكامل أزمة قزية اقترادية رابصة باعتباره اآلسياف عغ الحجيث قزية تثيخ
 بيغ التكامل و لمتعاوف  فخيجا نسػذجا اآلسياف ؼيو تصخح الحي الػقت في إذ العخبي،

 شػيمة، فتخات التي استسخت والشداعات القجيسة إلى حج الحخوب مترارعيغ فخقاء
 مثل عغ التكامل ىحا فخؼيد واإليجيػلػجية، والعخؾية الجيشية عبلوة عمى الخبلفات

 الشؿيس وعمى - العخبي نتبيغ أف الػشغ اآلسياف؛ حققيا التي السبيخة الشتائج ىحه
 مذتخؾ، تاريخ مغ التكامل ومتصمبات الػحجة خرائز لو اجتسعت قج - ذلظ مغ
 الػحجة وبيغ بيشو يداؿ ما ذلظ إال انو مع وغيخىا، والمغة والثقافة الجيغ في وحجة و
 .بعيج زمغ التكامل أو

 مسا وعشج السقارنة بيغ الشسػذج الخميجي ونسػذج دوؿ اآلسياف، فإنو عمى الخغع
 التكامل و الػحجة في الخاغبيغ العخب لجى جاذبية مغ اآلسياف نسػذج يسثمو

 رابصة عغ الحجيث في ممحػًضا ارتفاًعا شيجت األخيخة الدشػاتأف  إال االقترادي،
 مؤتسخ أعقاب في وإسخائيل العخب بيغ الدبلـ عسمية تصػرات بعج إذ اآلسياف،

 ، ثع1993 سبتسبخ في اإلسخائيمي الفمدصيشي االتفاؽ وتػؾيع أوسمػ، اتفاؽ ثع مجريج
 عخؼ ججيج إقميسي اقترادي نطاـ عغ الحجيث دار اإلسخائيمي، األردني االتفاؽ

 بيجؼ وتخكيا، وإسخائيل العخبية مغ الجوؿ ُتذكل ،"أوسصية الذخؽ  الدػؽ " باسع
 االقتراديات عمى لمديصخة الفخصة ومشحيا السشصقة في إسخائيل وجػد تأكيج

 .(1) بيا والتحكع العخبية

                                                             
.42بج الذؽيع عيدى، مدارات غامزة و مرائخ غيخ مؤكجة، مخجع سابق، ص دمحم ع (1)  
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 االقترادية التكتبلت الجولية التصػرات تمظ مبلمح أبخز مغ أف يخفى وليذ
 الجوؿ بيغ الجولية لمتجارة والتجريجي الجدئي التحخر إنفاؽ وتػؾيع الكبخى،

( الجات) باسع اخترارا والسعخوفة والتعخيفات لمتجارة العامة يةاالتفاؾ في األعزاء
GATTفي ، واختتست1986 عاـ بجأت التي أورجػاي جػلة ختاـ في ، وذلظ 

 إشار في تتحخؾ سػؼ الجوؿ اقتراديات أف يعشي الحي . األمخ1994 أبخيل
 جح إلى سيختبط اقتراد أي تصػر أو نسػ وأف أي ندبًيا، مفتػحة دولية أسػاؽ
 مع تشافدي بذكل والخجمات الدمع إنتاج عمى السختمفة قصاعاتو بقجرة كبيخ

 في السشافدة في االستسخار القصاعات ليحه يسكغ حتى األخخى، االقتراديات
 .والجولية السحمية األسػاؽ

 الكثيخ سعت بسكاف، الزعف مغ السشافدة عمى الشامية الجوؿ قجرات حيث كانت
 بيجؼ اإلقميسي التعاوف  صػر مغ أخخى  أو برػرة حاألخ إلى البمجاف ىحه مغ

 تجخبة تسثل اإلشار ىحا وفي. التحجيات تمظ مػاجية في االقترادية قجرتيا تعديد
" Association of South Eeast Asian Nationsآسيا" " شخؽ  جشػب "رابصة

"ASEANإلى دفع الحي الشحػ عمى الرجد ىحا في متسيًدا " "آسياف" نسػذجا 
ى  مكاسبيا لتعطيع سعييا في الشامية الجوؿ جانب مغ لبلحتحاء قاببلً  نسػذجاً  اعجَّ
 . السعاصخ الجولي الػاقع ضل في

 مذكمة البحث

 ووانعكاسات لجوؿ اآلسياف االتحاد الشقجيؾياـ  محجداتتتمخز إشكالية البحث في 
دور  و ودوافعو، ويدعى البحث إلى اإلجابة عغ عجة تداؤالت مشيا: ما ىػومقػمات

الدياسة الشقجية في التشسية االقترادية؟ وما ىي السخاحل التي مخ بيا الشطاـ 
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الشقجي لجوؿ اآلسياف حتى وصمت إلى االتحادات الشقجية؟ وكيف تصػر ؟ وما 
جولي واإلقميسي ؟ عمى السدتػي ال نقجي آسيػي االنعكاسات التشسػية لؿياـ اتحاد 

 يحه التجخبة الشقجية ؟ وما ـيا الجػانب اإليجابية والدمبية ل

لحلظ سيقػـ البحث باإلجابة عمى كل تمظ التداؤالت واإلشكاليات لتحجيج وتػضيح 
 ووانعكاسات لجوؿ اآلسياف االتحاد الشقجيؾياـ  سحجداتكل السفاـيع الستعمقة ب

 و ودوافعو.ومقػمات

 أىسية البحث : 

 تشبع أىسية البحث مغ خبلؿ االتي  :

 التجرج ومجى ،لجوؿ اآلسياف االقترادي التكامل جػانب بخازإ إلىالبحث  اىح خميي

 عجة عمى الجغخافي التػسع أي األفقي االتجاه عمى باالعتساد التكامل ىحا مخاحل في

 سػؽ  إلى جسخكي اتحاد مغ االنتقاؿ بسعشى ،الخأسي االتجاه مع بالتػازي  فتخات

استخبلص الجروس مغ ونقجي ، ومحاولة  اقترادي اتحاد إلى الػصػؿ ثع ،مذتخكة
 ىحه التجخبة الخائجة.

نقجي آسيػي وتػضيح محجدات ؾياـ اتحاد الػقػؼ عمى كسا تيجؼ إلى 
االستفادة مغ ىحه التجخبة ، ومعخفة مجى إمكانية اإلنعكاسات الستختبة عمى ذلظ 

 .الؿيسة واليامة 

ألساس اعتبار مشصقة العسمة ومعاييخ التقارب ىسا ا البحثأىسية وكحلظ مغ ضسغ 
السعبخاف األساسياف لتذكيل واالنزساـ  ّجافالشقجي، ويع الحي يقػـ عميو االتحاد
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مػاشغ القػة التي تديج نحػ  ، مسا سيقجـ مغ نتائج تبيغالتػاليلبلتحاد الشقجي عمى 
تجديج مذخوع االتحاد الشقجي وتطيخ مػاشغ الخمل التي تحػؿ دوف الػصػؿ 

أف تدسح لرشاع نيا جي، إف ىحه الجراسة مغ شأاالنزساـ لبلتحاد الشق لتذكيل أو
مغ انجاز مذخوع االتحاد الشقجي وفق أسذ  )السجالذ الشقجية( القخار االقترادي

ضساف نجاحو  وبالتاليومتأنية  مجروسة عمسية ومػضػعية وواقعية، وخصػات
تصبيقيا في السؤسدات واألنطسة. مسا ب والتي قامت تجخبة دوؿ اآلسيافوديسػمتو، 

استسخار التحزيخ نحػ السدار  ىفخصة نحػ عجـ تعجيل الػحجة الشقجية ليبق يسشحس
التي تسكشيا مغ العسل بدخعة  الدياسيةتيا بقاء السشصقة عمى خياراإلالرحيح 

  وبرػرة مدتجامة.

 أىجاف البحث: 

دوره في مع تػضيح  اآلسيػي  الشطاـ الشقجيييجؼ البحث إلى إلقاء الزػء عمى 
يا. جػانبو  في ىحه التجخبة االقترادي التكامل، وتػضيح مخاحل ةتحقيق التشسي

وإضيار إيجابيات  الشقجي لجوؿ اآلسياف ،جراسة تحميمية لتجخبة االتحاد والؿياـ ب
وسمبيات ىحه التجخبة. مع تػضيح السفاـيع والجواعي التي كانت الدبب في ؾياـ 

سعاييخ التي يقػـ عمييا أي االتحاد الشقجي لجوؿ اآلسياف. ومعخفة أىع األسذ وال
مػاشغ القػة التي تديج نحػ تجديج اتحاد نقجي، وكيف يتذكل ىحا االتحاد، وإضيار 

مػاشغ الخمل التي تحػؿ دوف  أيزا إلقاء الزػء عمىو  ،مذخوع االتحاد الشقجي
وفق أسذ عمسية ، وذلظ  االنزساـ لبلتحاد الشقجي الػصػؿ لتذكيل أو
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ر أىع إيجابيات وسمبيات ىحه التجخبة وكيف يسكغ وإضياومػضػعية وواقعية، 
 اإلفادة مشيا .

 مشيج البحث :

مغ عخض نذأة وبجاية فكخة االتحاد الشقجي اآلسيػي ومخاحل  السشيج االستقخائي:
 السشيج التحميمي :.ضيػر مفاـيع وصػر التعاوف اإلقميسي بيغ دولوبجاية و تصػره 

  نقجي آسيػي واالنعكاسات الستختبة عمي ذلظتحميل اآلثار الستختبة عغ ؾياـ اتحاد 

 خظة البحث : 

 قاـ الباحث بتقديع البحث عمى الشحػ التالي : 

 نذأة وتظؾر االتحاد الشقجي لجول اآلسيان : السبحث األول 
 التحاد دول االسيان وعيؾر  والتظؾر السظمب األول : الشذأة

 مفاليؼ وصؾر التعاون اإلقميسي بيؽ دولو           
 اآلسيان" التشغيسي بعج إعالن السظمب الثاني : الييكل" 

 انعكاسات ومقؾمات تجخبة االتحاد الشقجي لجول اآلسيانالثاني :  السبحث 
 انعكاسات ومقؾمات تجخبة االتحاد الشقجي :  السظمب األول  

 لجول اآلسيان          
  تجخبة االتحاد الشقجي لجول اآلسيانالسظمب الثاني : تقييؼ 
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  تسييج

تجسع الجراسات والتقاريخ عمى أف العالع يجتاز في الفتخة الخاىشة تحػالت عسيقة في 
بشية الشطاـ العالسي وإعادة صياغة الكثيخ مغ الخؤى والسفاـيع والقػى الحاكسة 
لمعبلقات الجولية. ومع التدميع بأنو لع تدفخ ىحه التحػالت عغ ؾياـ نطاـ ججيج 

فإف ما يحجث عمى الداحة الجولية بتغيخاتو وتأثيخاتو  واضح السعالع والسدارات،
يدتأىل الشطخ والتعسق بػية استذخاؼ اتجاىات إعادة بشاء الشطاـ الجولي. وتذيخ 
مجسل تمظ االتجاىات إلى حؿيقة أساسية مفادىا، أف العالع يتحخؾ تحخكا حثيثا 

سعات اقترادية نحػ مديج مغ التكتبلت االقترادية الكبخى سػاء مغ خبلؿ ؾياـ تج
ججيجة أو تفعيل ـياكل قائسة بالفعل، و إعادة وتحػيل األىجاؼ السشػشة بالسؤسدة 
االقترادية لتتػافق ومقتزيات التغيخات الجارية عمى الداحة الجولية مشح انييار 
الكتمة الذخؾية، وتفكظ اإلتحاد الدػفيتي، وما تبل ذلظ مغ تصػرات درامية إلعادة 

 .(1)االقترادية في العالع تختيب ـيكل القػة

خفى أف مغ أبخز مبلمح تمظ التصػرات الجولية التكتبلت االقترادية ب يذول
الكبخى، وتػؾيع إنفاؽ التحخر الجدئي والتجريجي لمتجارة الجولية بيغ الجوؿ 
األعزاء في االتفاؾية العامة لمتجارة والتعخيفات والسعخوفة اخترارا باسع )الجات( 

                                                             
يعأحسػػج   (1) محسػػػد، التحػػػػالت اإلسػػتخاتيجية وإشػػكاليات الرػػخاع واألمػػػغ فػػي جشػػػب شػػػخؽ  إبػػخـا

.220 -216، ص 1994، أكتػبخ 118آسيا، مجمة الدياسية الجولية، العجد   
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GATT  واختتست في نيداف  1986ختاـ جػلة أورجػاي التي بجأت عاـ وذلظ في
األمخ الحي يعشي أف اقتراديات الجوؿ السختمفة سػؼ تتحخؾ في  1994)أبخيل( 

إشار أسػاؽ دولية مفتػحة ندبيا، وبالتالي فإف نسػ أو تصػر أي اقتراد سيختبط 
بذكل تشافدي مع  إلى حج كبيخ بقجرة قصاعاتو السختمفة عمى إنتاج الدمع والخجمات

االقتراديات األخخى، حتى يسكغ ليحه القصاعات االستسخار في السشافدة في 
 .(1) األسػاؽ السحمية والجولية

ولسا كانت قجرات الجوؿ الشامية عمى السشافدة مغ الزعف بسكاف، سعت الكثيخ 
مغ ىحه البمجاف إلى األخح برػرة أو أخخى مغ صػر التعاوف اإلقميسي بيجؼ 

د قجرتيا االقترادية في مػاجية تمظ التحجيات. وفي ىحا اإلشار تسثل تجخبة تعدي
ا في ىحا ا متسيدً نسػذجً ف والسعخوفة اخترارا باآلسيا« رابصة جشػب شخؽ آسيا » 

لبلحتحاء مغ جانب الجوؿ  ا قاببلً عمى الشحػ الحي دفع إلى اعتبارىا نسػذجً  ،الرجد
ضل الػاقع الجولي السعاصخ. ومغ ىشا تأتي الشامية في سعييا لتعطيع مكاسبيا في 

الحي يدعى الباحث ؼيو إلى التعخؼ عمى عػامل نجاح تجخبة  الفرلأىسية ىحا 
وكيف  ،والتحجيات والرعػبات التي تػاجييا ،مكامغ ضعفيا، وكحلظ «اآلسياف»

تعامل معيا، وصػال إلى التعخؼ عمى مجى إمكانات االستفادة مغ ىحه يسكغ ال
                                                             

ي مػػع الػػجوؿ الشاميػػة فػػي بيةػػة متغيػػخة، بحػػث غيػػخ أحسػػج الدػػيج الشجػػار، التعػػاوف العخبػػي البيشػػ (1)
مشذػػػػػر مقػػػػجـ إلػػػػى نػػػػجوة الشطػػػػاـ الػػػػجولي الججيػػػػج و تحػػػػجيات العػػػػالع، القػػػػاىخة، مخكػػػػد الجراسػػػػات 

.2 -1، ص 1994الحزارية،   
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سػؼ نتشاوؿ ىحا الفرل بالجراسة مغ . ومغ ثع إشار السشصقة العخبية التجخبة في
 :يغالتالي يغخبلؿ السبحث

 نذأة وتظؾر االتحاد الشقجي لجول اآلسيان : السبحث األول 
 انعكاسات ومقؾمات تجخبة االتحاد الشقجي لجول اآلسيانالثاني :  السبحث 

 وؼيسا يمي تفريل ذلظ :

 السبحث األول

 تحاد الشقجي لجول اآلسيانوتظؾر اال  نذأة

 تسييج وتقديؼ:

يسكغ القػؿ بجرجة كبيخة مغ الثقة أف إنذاء مشطسة "اآلسياف" في أغدصذ عاـ 
الباسؽيظ خبلؿ  -قج جاء ضسغ تختيبات األمغ اإلقميسي في إقميع آسيا  1967

مخحمة الحخب الباردة، التي تسيدت بدعي الػاليات الستحجة إلى حرار السج 
احتػائو خػفا مغ انتذاره عمى نحػ ييجد مرالحيا بالسشصقة السيسا مع الذيػعي و 

خخوج فخندا مغ اليشج الريشية وانترار فيتشاـ وتػسعيا في كسبػديا إضافة إلى 
 . وسػؼ نبيغ ذلظ مغ خبلؿ التقديع التالي :(1)تفاقع الرخاعات األخخى بالسشصقة

                                                             
عسػاد جػاد، االنػجماج اإلقميسػي فػي آسػيا )تجخبػة اآلسػياف(، فػي: الشسػػر اآلسػيػية: تجػارب فػػي  (1)

.191 -190، ص 1995، مخكد الجراسات الدياسية واإلستخاتيجية، ىديسة التخمف، القاىخة  
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ؾر التعاون اإلقميسي بيؽ السظمب األول : نذأة وتظؾر اتحاد دول اآلسيان وص
 .دولو

 .اآلسيان إعالنالسظمب الثاني : الييكل التشغيسي بعج 

 

 السظمب األول 

 نذأة وتظؾر اتحاد دول اآلسيان وصؾر التعاون اإلقميسي بيؽ دولو 

لقج تعجدت األسباب األمشية واالقترادية واالجتساعية لشذأة وتصػر اتحاد دوؿ 
جيج مغ السفاـيع والرػر في مجاؿ التعاوف اآلسياف وضيخت بعج ضيػره الع

 ونفرل ذلظ مغ خبلؿ الفخوع التالية:اإلقميسي بيغ دوؿ ىحا االتحاد، 

 

 الفخع األول

 نذأة وتظؾر "اآلسيان"

ىشاؾ أسباب عجيجة أدت إلى نذأة اتحاد دوؿ اآلسياف مغ أىسيا بخوز الحاجة إلى 
لسج الذيػعي والحيمػلة دوف آلية أمشية في جشػب شخؽ آسيا تكػف ميستيا حرار ا

انتذاره وىػ األمخ الحي دفع الػاليات الستحجة إلى خمق ىحه اآللية في محاولة 
لتشطيع صفػؼ الحمفاء في جشػب شخقي القارة، وتقػية اقترادىع مغ خبلؿ ضخ 
رؤوس األمػاؿ اليائمة والدائجة عغ دورة رأس الساؿ األمخيكي، الحي نذأ وتكػف 
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الشفط العخبي وىػ األمخ الحي يحقق عجة أىجاؼ لخجمة  بدبب فػائس أسعار
 والتي مغ أبخزىا:، (1) لمػاليات الستحجة اإلستخاتيجيةالسرالح 

 الحج مغ نفػذ الشذاط االقترادي الياباني اآلخح في الشسػ. .1

حرار البؤر الذيػعية في محاولة لتصػيق فيتشاـ واالتحاد الدػفيتي ؼيسا  .2
 لحرار )التصػيق(.عخؼ حيشةح بدياسة ا

. دعع التكامل اإلقميسي بيغ الجوؿ السػالية والرجيقة عبخ االستثسارات السذتخكة 3
 .(2)والتعاوف االقترادي

ىػ الصبيعة األمشية التي  ،الحي يبجو عمى قجر كبيخ مغ األىسية األمخ الثاني
لقت والتي أ ،سعت الػاليات الستحجة إلى تحؿيقيا عبخ ىحا التشطيع االقترادي

بطبلليا عمى الشذأة والتكػيغ وكحلظ ما أخفقت السشطسة في تحؿيقو، وىػ األمخ 
الحي  ،(A.R.Fالحي تصمب بالزخورة التعاوف إلنذاء مشتجى اآلسياف اإلقميسي )

ويتدع بجور أمشي واضح  ،(1994عقج اجتساعو األوؿ في بانكػؾ )تسػز / يػليػ

                                                             
يع محسػد، التحػالت اإلستخاتيجية وإشكاليات الرخاع واألمغ في جشػػب شػخؽ آسػيا،  (1) أحسج إبخـا

. 192، ص1994، أكتػبخ 118الدياسية الجولية، العجد   

(1)
 B. STOCKES, A. C. MICHEAL, Asian regionalism and U.S. interests. 

In: Koreain FOCUS? Vol. 4, n° 4, 1996, PP. 122-139. 



 

 

 

 

 عمرو ابراهيم دمحم الشربينى د/                                            2021يناير  – ثالثالعدد ال

 
263 

 واالقتصادية القانونية للدراسات مجلة حقوق دمياط

 

ساسية عغ تصػره السؤسدي، حيث التحجيج، ويتحسل ؼيو اآلسياف السدةػلية األ
 .(1)يتػلى التشطيع و الخئاسة االجتساعية الدشػية لمسشتجى

 عاـ في أغدصذ" اآلسياف" مشطسة إنذاءأف  الثقة مغ كبيخة بجرجة القػؿ ويسكغ
 خبلؿ "آسيا" الباسؽيظ إقميع في اإلقميسي األمغ تختيبات ضسغ جاء قج ،1967
 السج حرارإلى  الستحجة الػاليات بدعي تسيدت التي الباردة، الحخب مخحمة

 مع السيسا بالسشصقة مرالحيا ييجد نحػ عمى انتذاره مغ خػًفا واحتػائو الذيػعي،
إلى  إضافة كسبػديا في وتػسعيا فيتشاـ وانترار الريشية، اليشج مغ فخندا خخوج
 في أمشية آليةإلى  الحاجة بخزت ، عشجئح(2)بالسشصقة األخخى  الرخاعات تفاقع

 وىػ انتذاره، دوف  والحيمػلة الذيػعي السج حرار ميستيا تكػف  آسيا شخؽ  جشػب
 صفػؼ لتشطيع محاولة في اآللية ىحه خمقإلى  الستحجة الػاليات دفع الحي األمخ

 األمػاؿ رؤوس ضخ خبلؿ مغ اقترادىع وتقػية القارة، شخقي جشػب في الحمفاء
 فػائس بدبب وتكػف  نذأ الحي ،األمخيكي الساؿ رأس دورة عغ والدائجة اليائمة
 ىػ األىسية مغ كبيخ قجر عمى يبجو الحي الثاني العخبي، األمخ الشفط أسعار

 التشطيع ىحا عبخ تحؿيقياإلى  الستحجة الػاليات سعت التي األمشية الصبيعة
 السشطسة أخفقت ما وكحلظ والتكػيغ الشذأة عمى بطبلليا ألقت والتي االقترادي،

 اآلسياف مشتجى إلنذاء التعاوف  بالزخورة تصمب الحي األمخ وىػ تحؿيقو، في
 ويتدع ،1994يػليػ بانكػؾ في األوؿ اجتساعو عقج الحي ،(A.R.F) اإلقميسي

                                                             
عبػػػج السػػػشعع شمعػػػت، تختيبػػػات األمػػػغ اإلقميسيػػػة فػػػي الشطػػػاـ العػػػالسي الججيػػػج، مجمػػػة الدياسػػػة  (1)

، ص.1997، يػليػ، 129الجولية، عجد   

.192السخجع الدابق، ص  عساد جاد،(2)  



 

 

 

 

 عمرو ابراهيم دمحم الشربينى د/                                            2021يناير  – ثالثالعدد ال

 
264 

 واالقتصادية القانونية للدراسات مجلة حقوق دمياط

 

 تصػره عغ األساسية السدةػلية اآلسياف ؼيو ويتحسل التحجيج، واضح أمشي بجور
 السؤسدي. 

تي صاغتيا في أعقاب وقج ضيخت االعتبارات األمشية جمية في مجسػعة السبادئ ال
 تأسيديا والتي تسثمت في :

 أف يكػف حل السشازعات بالصخؽ الدمسية. .1

 عجـ التجخل في الذؤوف الجاخمية لمجوؿ األعزاء. .2

 احتخاـ االستقبلؿ والدبلمة اإلقميسية. .3

. عجـ دعػة القػى الخارجية لمتجخل في صخاعات السشصقة وحميا في إشار 4
 .(1) الخابصة

لشاحية التاريخية والقانػنية يسكغ القػؿ بأف تػؾيع كل مغ إنجونيديا وماليديا ومغ ا
رابصة أمع جشػب شخؽ آسيا  »والفمبيغ وتايبلنج عمى السعاىجة الخاصة بإنذاء 

مغ  في أغدصذ Association of South East Asian Nations)اآلسياف("
انزست  1984 أدت إلى تأسيذ الخابصة بذكل رسسي، وفي عاـ 1967عاـ 

عشجما  1976إلييا، إال أف الخابصة استسخت محجودة الفاعمية حتى عاـ  "بخوناي"
اجتسع رؤساء حكػمات الجوؿ األعزاء في "بالي" بإنجونيديا لسشاقذة السػقف في 

                                                             
سيا، بحث مقجـ إلى مػؤتسخ أثػخ التحػػالت العالسيػة عساد جاد، اتجاىات التكامل اإلقميسي في آ (1)

 18-17عمػػػػػى آسػػػػػيا، القػػػػػاىخة، مخكػػػػػد الجراسػػػػػات اآلسػػػػػيػية، كميػػػػػة االقترػػػػػاد، جامعػػػػػة القػػػػػاىخة، 
.7 -6، ص 1996ديدسبخ/  
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حيث كاف ىحاف  1977السشصقة ثع تبله االجتساع التالي في كػااللسبػر عاـ 
 .(1) اآلسياف"االجتساعاف نقصة تحػؿ في تاريخ "

 العخب بيغ التدػية أنرار مغ ليا والسؤيجوف  أوسصية لمذخؽ  السخيجوف  دلل وقج
 وحخوب صخاعات بيشيع فخقاء بيغ قاـ إقميسي اقترادي كتشطيع باآلسياف وإسخائيل،

 ىحه دحخ في ونجح عمييا، متشازع مرالح و أشساع بيشيع كاف كسا قجيسة،
 بجوؿ العبػر في نجح كسا اقترادية، ئلووسا آليات عبخ وتقديسيا الخبلفات
 فقخ مغ االقترادية مذاكمو وتعير الثالث، العالعإلى  تشتسي دوؿ مغ السشصقة
 الخفاىة حجإلى  وصمت صشاعيا، متقجمة دوؿإلى  وغيخىا وتزخع وبصالة ومجيػنية

 يجعػف  الحيغ ىؤالءأف  األمخ واقع لكغ. السعيذة مدتػى  بيا وارتفع االقترادية
 وإسخائيل العخب يجسع أوسصي، شخؽ  نطاـ ضل في اآلسياف بتجخبة األخحإلى 

 :وىي نفديا تفخض التي السػضػعية الحقائق مغ مجسػعة يغفمػف 
 تػزعت حيث القصبية، ثشائي دولي نطاـ ضل في قامت اآلسياف مشطسة )أ( أف
 كانت جالدػفيتي الدابق، وق واإلتحاد الستحجة الػاليات بيغ الخئيدية القػة مرادر
 دوافع كانت لحا فقج الجولتيغ، ىاتيغ بيغ اإلستقصابي الرخاع بؤر أىع السشطسة

 امتجاد دوف  لمحيمػلة عدكخية، سياسة آسيا شخؽ  في الترجيخي  الرشاعي الشسػ
 .ليا الػالء ولتفكيظ الدػفيتي ػ الريشي الشفػذ

 تدعيشات،ال بجاية في روسيا تدعستو التي الذخقي السعدكخ انييار مع أنو بيج
 الجوافع تبلشت فقج القصبية، أحادى الججيج الجولي بالشطاـ يدسى ما وضيػر

                                                             
(4)

 J. WONG, The Asean model of regional cooperation: in S. NAYA, M. 

URRULIA (eds), Lessons in development a comparative study of Asia 

and Lozin America senfran cisco, International center of economic 

Growth, 1989.- p.p.121-125 



 

 

 

 

 عمرو ابراهيم دمحم الشربينى د/                                            2021يناير  – ثالثالعدد ال

 
266 

 واالقتصادية القانونية للدراسات مجلة حقوق دمياط

 

 فخاغ مغ تعاني آسيا شخؽ  دوؿ جعل الحي األمخ البياف، الدالفة واألمشية الدياسية
 .اقترادية وىدات أمشي

 سياؽ وفي مختمفة، دولية اقترادية ضخوؼ في تست اآلسياف إنذاء عسمية )ب( أف
 سعت حيث. الثانية العالسية الحخب تمت التي التكشػلػجية العمسية رةالثػ  دوافع
 بحيث تكشػلػجي، أساس عمى الخأسسالي الجولي العسل تقديعإلى  الرشاعية الجوؿ

 شبو أو عادية كثيخة عاممة أيجيإلى  تحتاج صشاعية مخاحل أو صشاعات نقل يتع
 العادية العسالة ؼيو كثخت الحي الثالث، العالعإلى  الستقجمة الجوؿ مغ ماىخة

 الشقل عسمية نجحت وقج مبلئع، سياسي مشاخ فييا ويتػفخ ندبًيا تكمفتيا وتشخفس
 .كبيخ بذكل آسيا شخؽ  دوؿ في الرشاعي
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 الفخع الثاني

 مفاليؼ وصؾر التعاون اإلقميسي بيؽ دول اآلسيان

شػب شخقي آسيا يثيخ الحجيث عغ اآلسياف كسشطسة لمتعاوف اإلقميسي بيغ دوؿ ج
يسكغ القػؿ  وإجساالً  ،ضخورة التعخؼ عمى مفيػـ التعاوف اإلقميسي وصػره السختمفة

أف التعاوف اإلقميسي يعتبخ أحج السفاـيع الخئيدية ضسغ أدبيات العمػـ الدياسية 
وتحجيجا عمع العبلقات الجولية، كسا أنو أحج السجاالت الخئيدية في الجراسات 

ظ تعجد صػر وجػانب التعاوف السسكشة بيغ الكيانات الدياسية االقترادية، وعمة ذل
 .(1) الجولية وفي مقجمتيا الجوؿ

ومفيػـ التعاوف اإلقميسي يبجو مفيػما مخكبا يتكػف مغ كمستيغ تذيخ األولى إلى 
مجسػعة مغ السعامبلت و االتراالت الكثيفة بيغ شخفيغ أو عجة أشخاؼ 

يجؼ العسل السذتخؾ عمى نحػ يؤدي إلى )أشخاص، دوؿ، أجيدة، مؤسدات...( ب
تحقيق أفزميات مذتخكة ويعطع درجة األمغ لجى عجة أشخاؼ، ال يذتخط 

. أما الكمسة الثانية فإنيا (2) بالزخورة أف يكػنػا متقاربيغ مكانيا أو جغخاؼيا
بإضافتيا لمكمسة األولى تقػـ بتخريز الشصاؽ السكاني لمتعاوف بيغ أشخافو حيث 

                                                             
دمحم لبيب شقيخ، الػحجة االقترادية العخبية تجاربيا و تػقعاتيػا )الجػدء األوؿ(، بيػخوت، مخكػد  (1)

.45ص. ،1986دراسات الػحجة العخبية، مايػ / أيار   

سامي ذبياف وآخخوف، قامػس السرصمحات الدياسية واالقترادية واالجتساعية, لشجف، ريػاض  (2)
.136،  ص1990الخيذ لمكتب والشذخ،  
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خ في ىحه الحالة بتعاوف إقميسي يترل بتفاعبلت تحجث بيغ عجة دوؿ يتعمق األم
تشتسي إلى حيد جغخافي محجد، ويصمق البعس عمى ىحا الشػع مغ التفاعبلت 

التي تعشي في أحج تعخيفاتيا جيػد دفع التعاوف  Regionalismمرصمح اإلقميسي 
يشة تبعا ألسذ االقترادي واألمشي بيغ ثبلث دوؿ أو أكثخ في مشصقة جغخاؼية مع

إلقميسية لمتعاوف االقترادي واألمشي ويسكغ التسييد لمستقاربات اا محجدة، تتعجد وفقً 
« Open Regionalism»بيغ نػعيغ مغ اإلقميسية ىسا: اإلقميسية السفتػحة 

ويقرج بيا تمظ الجيػد التي تدتيجؼ التعاوف في مجاالت التجارة واالستثسار، 
و التي تعشي اإلجخاءات لسذتخكة في «  Soft Regionalism» واإلقميسية الخخػة 

 .(1)إشار التعاوف األمشي بيغ الػحجات الجاخمة في مثل ىحا الشػع مغ التعاوف 

ويعتبخ مفيػـ االنتذار واإلقميسية الججيجة مغ السفاـيع وثيقة الرمة بفكخة التعاوف 
لى تجاوز شخط اإلقميسي وذلظ انصبلقا مغ حؿيقة أف بعس أنساط التعاوف تتجو إ

الجػار الجغخافي ؼيسا يترل بالتعاوف فتستج بشصاؽ اإلقميع والسكاف إلى محل ومشاط 
التعاوف )سياسي، اقترادي، ثقافي( بالسرصمح القانػني والفقيي، وبالتالي تتاح 
فخص التعاوف اإلقميسي بالسعشى سالف البياف إلى وحجات وكيانات أكثخ اتداعا مغ 

 .(2)ق لئلقميعالسعشى الجغخافي لزي

                                                             
(3)

 S. BYUNG, A. JOON, Regionalism in the Asia- Pacific: Asian or 

Pacific Community? Koreain Foucs, Vol. 4, n° 4, 1996, PP. 5-6. 

السشعع سعيج، اإلقميسية فػي الذػخؽ األوسػط نحػػ مفيػـػ ججيػج، الدياسػية الجوليػة، عػجد  د. عبج (2)
61ص ،1995، أكتػبخ/تذخيغ أوؿ 122 . 
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وعمى الرعيج االقترادي يسكغ القػؿ بتعجد وتشػع الرػر واألشكاؿ التي اتخحتيا 
بيغ  Economic Integrationوتتخحه ضاىخة التعاوف االقترادي بالسعشى الذامل

الجوؿ السختمفة، والحي يعخؼ اصصبلحا بالتكامل االقترادي، والرػر الذائعة 
ة التجارة الحخة، واالتحاد الجسخكي، والدػؽ ليحا الشسط مغ لتعاوف ىي: مشصق

السذتخكة واالتحاد االقترادي و االنجماج االقترادي الكامل. ومشاط التسييد بيغ 
كل درجة وأخخى ىػ ما تحققو كل مشيا مغ قزاء عمى الحػاجد والقيػد التي 
تعتخض انتقاؿ الدمع والخجمات وعشاصخ اإلنتاج السختمفة بيغ أشخاؼ التشطيع، 

الجرجة التي يحققيا كل مشيا في تخؽيف التسييد أو القزاء عميو ؼيسا بيغ و 
األقصار األشخاؼ، وأيزا ؼيسا بيشيا األقصار األخخى غيخ الجاخمة في عسمية 

 . (1)التكامل

ويخى الكثيخ مغ االقترادييغ الغخبييغ أف ىحه الرػر )مشصقة التجارة، اإلتحاد 
د االقترادي و االنجماج االقترادي الكامل( الجسخكي، الدػؽ السذتخكة و اإلتحا

إنسا تسثل درجات أو مخاحل متتالية مغ التكامل، بسعشى أف كل مشيا تعبخ عغ 
 .(2)درجة أو مخحمة مغ التكامل أعمى مغ التي قبميا

قج  1945وعمى صعيج التشطيع الجولي نجج أف ميثاؽ األمع الستحجة الرادر عاـ 
قميسية، ولع يخ ؼيو تعارضا مع نطاـ األمغ الجساعي أقخ مبجأ ؾياـ السشطسات اإل

                                                             
دمحم لبيب شػقيخ، الػحػجة االقترػادية العخبيػة تجاربيػا  تػقعاتيػا )الجػدء األوؿ( ، مخجػع سػابق،  (1)

. 50ص   

  .52مخجع سابق، ص  (2)
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عمى أنو: "ليذ في ىحا السيثاؽ  25/1الحي أتت بو لسشطسة الجولية. فشرت السادة 
ما يحػؿ دوف ؾياـ تشطيسات أو وكاالت إقميسية تعالج مغ األمػر الستعمقة بحفظ 

، ما دامت ىحه الدمع واألمغ الجولي ما يكػف العسل اإلقميسي صالحا فييا ومشاسبا
التشطيسات أو الػكاالت اإلقميسية ونذاشيا متبلئسة مع مقاصج األمع الستحجة، 
ومبادئيا"، كسا خرز الفرل الثامغ مغ السيثاؽ لذخح دور ىحه السشطسات في 

 .(1)حفظ الدمع واألمغ الجولييغ، وعبلقتيا بالسشطسة العالسية

اإلقميسي وأبعاده السختمفة، فإذا يتبيغ مسا تقجـ مجى تشػع وتذعب مػضػع التعاوف 
ما تجاوزنا االقتخاحات والسجاخل السختمفة لمشطخ في التعاوف اإلقميسي ودراستو 
وحاولشا التعخؼ عمى العشاصخ البلـز تػافخىا لؿياـ مثل ىحا التعاوف، فإنشا نجابو 

ذ مخة ثانية بتبايغ في اآلراء ؼيسا يترل بيحه العشاصخ ودورىا، ولسا كاف ذلظ لي
ىػ اليجؼ األساسي لمبحث فإنشا سشعخض لرػرتيغ مغ الرػر الجالة عمى ىحا 
التبايغ. وىسا التحجي الخارجي، والعبلقة بيغ الدياسي واالقترادي ؼيسا يترل 

 بالتعاوف اإلقميسي.

فعمى صعيج التحجيات الخارجية يخى البعس أف وجػد التحجيات والتيجيجات 
الجوؿ نحػ التكتل والتزامغ والػحجة، إال أف وجػد الخارجية يعج عامبل كاؼيا لجفع 

التحجي الخارجي ليذ شخشا أف يؤدي إلى الػحجة أو التكتل أو التزامغ اإلقميسي 

                                                             
ص ، 1978دار الشيزػػػة العخبيػػػة، القػػػػاىخة، ، ت اإلقميسيػػػة الجوليػػػةالسشطسػػػا، د. مفيػػػج شػػػياب (1)

408- 411.  
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بل أف وجػد التيجيجات برفة عامة قج يجفع إلى االنقداـ بيغ دوؿ اإلقميع 
 .(1)الػاحج

 مساثبًل بيغ مغ وؼيسا يترل بالعبلقة بيغ السجخل االقترادي والدياسي نجج ججالً 
لتحقيق االنجماج والتكامل و  -الػضيفي  -يجعػ إلى إتباع السجخل االقترادي 

بيغ مغ يجعػ إلى السجخل الدياسي لتحقيق ذات اليجؼ. عمى أنو تججر اإلشارة 
إلى أف التيار الغالب يحىب إلى ضخورة تػافخ قجر مغ السرمحة السذتخكة بيغ 

إقميسي سػاء تسثمت ىحه السرمحة في درء مخاشخ أو الجوؿ الداعية إلقامة تشطيع 
جمب مشافع لؤلشخاؼ. كسا أف الشطخيات السختمفة لبلنجماج والتكامل والسعخوفة 
بأنيا ال تسثل تػجيًا سياسيًا ولكشيا تسثل عمى األرجح تػجيًا وضيؽيًا، لع تدتبعج 

ل الفيجرالية لع . كسا أف الشطخيات الدياسية مث(2) العامل الدياسي مغ تحميبلتيا
تسيل األبعاد االقترادية في تشاوليا. والػاقع أف عسمية التعاوف اإلقميسي تثيخ 
العجيج مغ القزايا التي تترل بصبيعة الشذأة، وأشخاؼ التشطيع والعبلقة بيشيع، 

. وىحه األسةمة ال يسكغ اإلجابة عمييا إال بذكل عسمي (3) والييكل التشطيسي
                                                             

الػحػجة االقترػادية العخبيػة تجاربيػا و تػقعاتيػا )الجػدء األوؿ(، مخجػع سػابق، ، دمحم لبيب شقيخ (1)
. 72ص   

د. إسػػساعيل صػػبخي مقمػػج، نطخيػػات الدياسػػية الجوليػػة، دراسػػة تحميميػػة مقارنػػة، مشذػػػرات ذات  (2)
.381 -380، ص 1987سل،  الكػيت، الدبل  

.3 -2اد، اتجاىات التكامل اإلقميسي في آسيا، مخجع سابق، ص جعساد د.  (3)  
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ستع بو كل تجخبة انجماجية مغ خرػصية. األمخ الحي تصبيقي في إشار ما تت
يبخر االنتقاؿ إلى التعخؼ عمى شبيعة نذأة وتصػر رابصة دوؿ جشػب شخؽ آسيا 

 )اآلسياف(.

 

 

 السظمب الثاني

 الييكل التشغيسي بعج إعالن "اآلسيان" 

عغ إنذاء 1967أسفخ إعبلف "اآلسياف" أو إعبلف "بانكػؾ" الرادر في أغدصذ  
مغ الييةات والسشطسات والمجاف شكمت في مجسميا عشاصخ الييكل  العجيج

 :(1)التشطيسي لمسشطسة : وىحه الييةات ىي

 الفخع األول

 Summit meetingالقسة  اجتساعىيئة  

وىحه ىي الدمصة األعمى في الخابصة حيث تتكػف مغ رؤساء الحكػمات في الجوؿ 
ع اجتساعات قسة، )فكاف األوؿ األعزاء، ومشح تأسيذ الخابصة لع تعقج سػى أرب

                                                             
(1)

 J. WONG, The Asean model of regional cooperation, op. cit, PP.121-
125 
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، والثاني في مجيشة "كػااللسبػر" 1976في مجيشة "بالي" بإنجونيديا في فبخايخ 
،  1987،والثالث في "مانيبل" بالفمبيغ في ديدسبخ  1977بساليديا في أغدصذ 

 .(1992والخابع في مجيشة "سشغافػرة" في يشايخ

ع سشػات عمى إنذاء الخابصة قبل والسبلحطة الججيخة بالحكخ ىشا أنو قج مخت تد
عقج اجتساع القسة األوؿ، وىػ األمخ الحي يذيخ إلى عجـ وجػد السخكدية، وإلى 
تقجـ االقترادي عمى الدياسي، إذا لع تجتسع الؿيادة الدياسية خبلؿ عقج كامل 
ولػ لسخة واحجة، ومع ذلظ فإف الخابصة كانت ماضية في سبيل تحقيق األىجاؼ 

كسا أف مغ السبلحظ أيزا عجـ تدمدل مػاعيج اجتساعات القسة السشػشة بيا، 
شيخا( كسا أف الفخؽ بيغ الثاني  18فالفخؽ بيغ األوؿ والثاني سشة ونرف تقخيبا )

والثالث أكثخ مغ عذخ سشػات، وأخيخا فإف الفخؽ بيغ الثالث والخابع حػالي أربع 
دة، وكحلظ يذيخ سشػات، وىػ يذيخ إلى أف مػاعيج اجتساعات القسة غيخ محج

أيزا إلى عجـ سيصخة القسة عمى مقاليج األمػر في الخابصة، والػاضح أنو لقاء 
 لتحجيج الخصػط العامة مع تخؾ التفاصيل لمسدتػيات األخخى.

 

 

 

 



 

 

 

 

 عمرو ابراهيم دمحم الشربينى د/                                            2021يناير  – ثالثالعدد ال

 
274 

 واالقتصادية القانونية للدراسات مجلة حقوق دمياط

 

  الفخع الثاني:

  Ministerial Conferencesالسؤتسخات الؾزارية 

سا يجتسع وزراء يجتسع وزراء خارجية الجوؿ األعزاء سشػيا بذكل دوري، ك
االقتراد أيزا سشػيا إلدارة شؤوف التعاوف االقترادي كسا يجتسع وزراء آخخوف 

 .(1)كمسا دعت الحاجة إلى ذلظ

 الفخع الثالث

  Standing Committeeالمجشة الجائسة  

وتتكػف مغ وزيخ خارجية البمج السزيف وسفخاء الجوؿ األعزاء، تجتسع بذكل 
 .(2)دوري مخة كل شيخيغ

 فخع الخابع ال

  Secretariatsاألمانة العامة 

وتذكل الجدج السخكدي لمخابصة  1967وقج أنذةت في "جاكختا" بإنجونيديا عاـ 
واألميغ العاـ األعمى يختار بذكل دوري مغ الجوؿ األعزاء حدب التختيب 

                                                             
(2) 

Ibid, PP.121-125. 
(1)

 J. WONG, The Asean model of regional coopertion op. cit., PP.121-

125 
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األبججي كل ثبلث سشػات، ويجخي التشديق اليػمي مغ خبلؿ األميغ الػششي لكل 
 خابصة. عزػ في ال

 الفخع الخامذ

  Committeesالمجان 

يتع التعاوف بيغ دوؿ الخابصة مغ خبلؿ وزراء الذؤوف اإلقترادية عبخ خسذ لجاف 
ىي، لجشة الغحاء والدراعة والغابات ولجشة التسػيل والبشػؾ ولجشة الرشاعة 

تذكل  . كسا(1) والتعجيغ والصاقة و الشقل والسػاصبلت وأخيخا لجشة التجارة والدياحة
باإلضافة إلى ىحه المجاف الخسدة لجاف خاصة مثل لجشة الثقافة والسعمػمات 

 ولجشة العمػـ والتكشػلػجيا ولجشة التشسية. 

 

 

 

 

 
                                                             

194ص ، مخجع سابق، عساد جاد، االنجماج اإلقميسي في آسيا، تجخبة اآلسياف (1) -  195.  
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 الثاني السبحث

 انعكاسات ومقؾمات تجخبة االتحاد الشقجي لجول اآلسيان

مػغ ثػػع فػػي حؿيقػة األمػػخ، و يدػػيًخا وميدػًخا  دوؿ اآلسػياف سػػمكتولػع يكػغ الصخيػػق الػحي 
لع  تكغ اإلنجازات التي حققتيا تجخبتو التكامميػة إال نتػاج الكثيػخ مػغ الجيػج والرػبخ 

 :  يغالتالي يغمغ خبلؿ السصمبتقييع التجارب الدابقة والسثابخة، لحا سػؼ نتشاوؿ 

   انعكاسات ومقؾمات تجخبة االتحاد الشقجي :  السظمب األول
 لجول اآلسيان

  االتحاد الشقجي لجول اآلسيان تجخبةالسظمب الثاني : تقييؼ 
 وؼيسا يمي تفريل ذلظ :

 :  السظمب األول

 انعكاسات ومقؾمات تجخبة االتحاد الشقجي لجول اآلسيان

ا القػؿ بأف تجخبة اآلسياف تصخح نسػذجً  ،نحغ إزاء تقييع أداء اآلسيافو  يسكغ القػؿ
ت السشصقة قبل إذ اتدس نداعية،في بيةة  في تقجيع نسػذج تعاوني باقتجار اناجحً 

والتي  ،ضيػر الخابصة وبعجىا بكثخة الرخاعات واالنقدامات بيغ دوؿ السشصقة
وصمت إلى حج الخبلفات العخؾية الحجودية، عسقتيا خبلفات في الخؤى تجاه قزية 

والسػقف مغ القػى اإلقميسية األخخى، و كحلظ القػى الجولية، كسا  ،األمغ اإلقميسي
المحطة التاريخية السػاتية التي تسثمت في نسػ التيجيج  نجحت الخابصة في استثسار

ومغ ثع استثسخت دوؿ الخابصة فكخة  ،تراعج الشفػذ الريشيخوسي، و الفيتشامي/ ال
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 الخفاـيةاإلحداس بالخصخ السذتخؾ في وضع أسذ بشاء إقميسي لتحقيق األمغ و 
 .(1)االقترادي

دوف  ،صبلقا مسا سمف بيانوويسكششا ؼيسا يمي إجخاء تقييع مػضػعي لآلسياف ان
ونطخيا فإنو يسكغ إجخاء ىحا التقػيع عبخ استخجاـ وسيمتيغ  ،تيػيغ أو تيػيل

ا: يغ ىسا: أوال: مجسػعة األىجاؼ السخسػمة لآلسياف والسشػط بو تحؿيقيا. ثانيً ترئيد
إلى التعخؼ عمى مدتقبل الخابصة في ضػء التحجيات  عػامل نجاح الخابصة تػصبلً 

غ الشطاـ الجولي الججيج و ىػ ما نعخض لو تفريبل في الشقاط الثبلث الشاجسة ع
 التالية :

 الفخع األول

 مجسؾعة األىجاف السخسؾمة 

أنذةت اآلسياف و قامت أساسا لتحقيق وضيفتيغ في غاية األىسية لسجسػع 
 :(2)األعزاء و ألشخاؼ خارجية دعست اآلسياف و سانجتو في شخيق ؾيامو وىع

ذكخنا ؼيسا سبق أف إنذاء آسياف جاء ضسغ تختيبات  :(3)ة األمشيةأواًل: الؾعيف
الباسؽيظ، التي خصصت ليا و وضعتيا القػى  -األمغ اإلقميسي في إقميع آسيا 

                                                             
: مشطسة التجارة العالسية (1) https://www.wto.org 

 https://www.wto.org :مشطسة التجارة العالسية (2)

 https://www.wto.org :مشطسة التجارة العالسية (3)
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الغخبية و عمى رأسيا الػاليات الستحجة في دعسيا لمجوؿ الرجيقة، و جاء اآلسياف 
إجخاءات بشاء الثقة و ليػفخ ألعزائو محفبل لسشاقذة الجبمػماسية الػقائية و 

إلعبلف وجية نطخ واحجة إزاء قزية األمغ اإلقميسي، و بالخغع مغ أف الخابصة قج 
خمقت جػا مغ الثقة و التفاىع بيغ الجوؿ األعزاء كسا خمقت ما يسكغ أف ندسيو 
بالعقل الجسعي األمخ الحي وحج الخؤى إزاء قزية األمغ اإلقميسي و العبلقات 

قج افتقخ لتختيبات أو آلليات تقميجية لؤلمغ ؛ ا لخأي السحمميغوفقً  -الخارجية إال أنو 
الجساعي، إذ جاء إعبلف تأسيدو خمػا مغ اإلشارة الرخيحة لجوره األمشي، و عبخ 
عسخه الصػيل لع يحاوؿ اآلسياف أف يرػغ نسػذجا رسسيا لؤلمغ، إذ بالخغع مغ أنو 

عمى أعزائو في عسمية حػار  شػر مشيجا سياسيا لسذاكل األمغ اإلقميسي، اقترخ
وتقػـ مسارستو عمى عشرخ الجبمػماسية وحجىا، افتقخ لمجػانب  ،متعجد األشخاؼ

التشفيحية لسعخفة نساذج األمغ الجساعي، إذ ال يتزسغ أية آليات رسسية لحل 
 .السشازعات، ربسا خذية اإلساءة لمعبلقات الدياسية

اف في أداء وضيفتو األمشية ىػ ويخى ىؤالء أف الجليل الػاضح عمى فذل اآلسي
عخؼ  "،الباسؽيظ –آسيا "االتجاه إلى إنذاء بياف متعجد األشخاؼ أكثخ اتداعا في 

" في بانكػؾ". الحي عقج اجتساعو األوؿ في A.R.Fباسع: محفل آسياف اإلقميسي 
يتدع بجور أمشي واضح التحجيج، ويحسل اآلسياف السدؤولية ، و 1994يػليػ 

حيث يتػلى تشطيع ورئاسة االجتساعات الدشػية  ،ره السؤسدياألساسية عغ تصػ 
لمسحفل، وتتشاوب رئاسة اجتساعاتو السشعقجة بيغ دوراتو الدشػية، إال أف ىشاؾ 

إزاء مذاكل األمغ اإلقميسي وافتقاره  ،تحميبلت تخى أف تبشي السحفل لسشيج اآلسياف
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السكانة العميا لشز يشطع استخجاـ القػة في الرخاع وحجه، واعتساده عمى 
 .(1)ا لئلخفاؽ في تحقيق األمغ وأداء الػضيفة األمشيةلمجبمػماسية يسثل امتجادً 

بخز اإلنجاز الخئيذ لسجسػعة اآلسياف عمى الرعيج  :(2)ثانيا: الؾعيفة االقترادية
االقترادي في تدايج معجالت التجارة البيشية بيغ دوؿ الخابصة. ومغ ىشا نجج أف 

في تجعيع التعاوف االقترادي بيغ دوليا، ىحا بالخغع مغ أف اآلسياف قج نجحت 
السذخوعات التي تع االتفاؽ عمييا لع يشجد مشيا الكثيخ إضافة إلى عجـ التقيج 
بمػائح الخابصة في العجيج مغ القصاعات و يفدخ البعس زيادة معجالت التبادؿ 

سػاؽ السحمية لجوؿ التجاري ؼيسا بيشيا، بالقػؿ بأف ىحا الشسػ مخده إلى نذاط األ
اآلسياف نفديا و ليذ إلى زيادة الرادرات فحدب، في مشصقة جشػب شخؽ آسيا 
في حيغ يفدخوف زيادة التبادؿ التجاري بيغ دوؿ اآلسياف و الجوؿ السحيصة بيا 

دوؿ جشػب شخقي آسيا برفة عامة لمسبادئ األساسية لبلقتراد الخأسسالي  بإتباع
 الخارجية. فزبل عغ تذجيع االستثسارات

أنيا قصعت شػشا عمى ، وىكحا يطل اإلنجاز الخئيدي لمخابصة والحي ال يقبل الججؿ
شخيق االنجماج االقترادي حيث بجأ الحجيث عغ مشصقة لمتجارة الحخة، و اتحاد 
لمسدتيمكيغ وسػؽ مذتخكة لآلسياف، وذلظ عمى الخغع مغ أف اليجؼ الخئيدي 

ذ االنجماج االقترادي أو الدػؽ السذتخكة، لآلسياف كاف التعاوف االقترادي ولي
                                                             

لػمػنػػػػج  ،الشذػػػػاط االقترػػػػادي لبمػػػػجاف آسػػػػيا يكذػػػػف الخبلفػػػػات الدياسػػػػية -فخاندػػػػيذ ديػػػػخوف. (1)
.24/2/1996عجد ، الفخندي  

 https://www.wto.org :مشطسة التجارة العالسية (2)



 

 

 

 

 عمرو ابراهيم دمحم الشربينى د/                                            2021يناير  – ثالثالعدد ال

 
020 

 واالقتصادية القانونية للدراسات مجلة حقوق دمياط

 

وقج بجأ ذلظ واضحا في مشترف التدعيشات إذ تع االتفاؽ في اجتساع وزراء 
( عمى اإلسخاع بتخؽيس 4/1995/ 28اقتراد الجوؿ األعزاء في الخابصة )

، بل أف االجتساع 2003بيجؼ إنذاء مشصقة تجارة حخة قبل عاـ  ،الخسػـ الجسخكية
" بخوناي"غ والعذخيغ لػزراء خارجية دوؿ الخابصة والحي عقج في الدشػي الثام

شالب بزخورة اتخاذ بعس الخصػات الجادة لئلسخاع  ،7/1995/ 29 بتاريخ
بالػصػؿ بالسشصقة إلى مشصقة تجارة حخة قبل السػعج السقخر ليا بثبلث سشػات، أي 

 ـ.2000عاـ 

ية ضسغ مجسػعة الػضائف لع تكغ الػضيفة الدياس ثالثًا: الؾعيفة الدياسية:
السشػط بخابصة اآلسياف تحؿيقيا، ومغ ثع فإف أي خصػة حققتيا الخابصة في ىحا 

ومشيا  جدة،ا، وقج ضيخ التعاوف الدياسي في لحطات محاالتجاه تعج أمخا محسػدً 
التي ىي السدؤولية األولى  -إصخار دوؿ الخابصة عمى أف السذاكل اإلقميسية 

ضل مسارستيا بسا يعخؼ بسفيػـ الجولة ذات الخط  تدتثشي في -ألعزائيا 
الستقجـ، فعشجما تسذ قزية معيشة دولة أخخى فإف الجولة السعشية تكػف صاحبة 

نجحت في تحقيق األىجاؼ السخجػة. ويسكغ تفديخ و  الحق في اتخاذ زماـ السبادرة
 :(1)عػامل نجاح اآلسياف في السجاليغ الجاخمي و الخارجي بسا يمي 

 

 

 

                                                             
ماجػػجة عمػػػى صػػالح، تجخبػػػة اآلسػػػياف فػػي التعػػػاوف اإلقميسػػػي، أوراؽ آسػػيػية، مخكػػػد الجراسػػػات  (1)

22ص ، 1995، 5اآلسيػية، جامعة القاىخة، العجد  -  23.  
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 خع الثاني الف
 في السجال الجاخمي

التخكيد عمى التعاوف االقترادي دوف الدياسي باعتبار األوؿ ىػ السجاؿ  .1
 األسيل واألقل حداسية، وأىع ما يجب أف تمجأ إليو تجارب العسل السذتخؾ.

غياب الييسشة األيجيػلػجية عمى األنطسة الدياسية مسا أكدبيا القجرة عمى  .2
 في صشع الدياسات.التكيف، والػاقعية 

وىحا عيب  ،عجـ ـيسشة دولة معيشة عمى القخارات أو القجرات لمخابصة .3
 اكتشف كثيخا مغ التجارب الػحجوية العخبية التي تسيد أغمبيا بديصخة مرخ عمييا.

الجور الكبيخ الحي لعبتو الجولة في تحقيق التشسية االقترادية واالستقخار  .4
فطة دوؿ الخابصة عمى االستقخار الدياسي، وتخكيد وذلظ مغ خبلؿ محا ،الدياسي

الدمصة الدياسية حيث سادت درجة معقػلة مغ التزامغ والػحجة الػششية في دوؿ 
 اآلسياف بالخغع مغ تعجد الؿبائل واألجشاس.

التداـ دوؿ اآلسياف بالتكتل اإلقميسي بيغ دوؿ الخابصة، ونجاحيا في تحييج  .5
وأكبخ مثاؿ عمى ذلظ تشازؿ الفمبيغ عغ السصالبة بإقميع  الخبلفات الدياسية البيشية

صباح مغ ماليديا، إذ رأت ىحه الجولة أنيا لغ تكػف قػية خارج حجودىا إال إذا 
كانت قبل ذلظ قػية داخل حجودىا، ومغ ىشا فقج أضيخت ىحه ىسة عالية حتى 

 ياسي.أمكشيا زيادة معجالت نسػىا االقترادي و تصػيخ تعاونيا األمشي والد
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 السظمب الثاني 

 تجخبة االتحاد الشقجي لجول اآلسيانتقييؼ 

 

ىشاؾ العجيج مغ االنجازات التي تخاءت لؤلذىاف في أعقاب تجخبة اتحاد دوؿ 
اآلسياف تتزح معالسيا في ثبلث مجاالت رئيدية ىي السجاؿ االقترادي، 

  -والدياسي، والعبلقات الخارجية، وؼيسا يمي تفريل ذلظ: 

 

 التعاون االقترادي: أوالً 

بالخغع مغ أف التعاوف االقترادي بيغ دوؿ اآلسياف قج بجأ في إشار ضيق 
ومحجود، لشذاشات متعمقة بالغحاء والصاقة والشقل وأجيدة االتراؿ والدراعة 

شي غحائي آسيػي، إال أف البجاية الحؿيؿية والدياحة فحقق التعاوف بيشيع احتيا
آلليات التعاوف االقترادي جاءت في الػقت الحي عقجت في قسة "بالي" بإنجونيديا 

 :(1)وتع تذكيل ثبلث لجاف رئيدية ىي ،1976عاـ 

                                                             
خػػػالفي عمػػػى، رميػػػجي عبػػػج الػىػػػاب: رابصػػػة دوؿ جشػػػػب شػػػخؽ آسػػػيا )اآلسػػػياف(  (1) ASEAN "

العػػجد الدػػػادس ،   –نسػػػذج الػػجوؿ الشاميػػػة لئلقميسيػػة السشفتحػػة ، مجمػػػة اقترػػاديات شػػساؿ إفخيؿيػػػا 
  .95ص ، 2015جامعة الجدائخ ، 

http://insaniyat.revues.org/8350#tocfrom3n1
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 .P.T.ASمعاىجة التجارة التفزيمية )الجولة األولى بالخعاية(  - 1

 .A.I.P.Sالسذخوعات الرشاعية )لآلسياف(  - 2

 السشصقة الرشاعية السغمقة. - 3

وقج عشيت االتفاؾية األولى بجعل حخية التجارة مكفػلة بيغ دوؿ السشصقة )أي بجعل 
الجوؿ األعزاء مشصقة تجارة حخة مغمقة(، وتكفمت الثانية والثالثة بالتعاوف 

 .(1)الرشاعي

ء اقتراد دوؿ اتفق وزرا ،وبشاء عمى االتفاقات الستبعة ،وفي أعقاب القسة ذاتيا
و في عاـ  ،اآلسياف عمى تػزيع السذخوعات الرشاعية عمى الجوؿ األعزاء

وافق وزراء االقتراد عمى السذخوعات السختارة ؼيسا عجا الفمبيغ التي  1977
بسذخوع آخخ إلنتاج الػرؽ، كسا غيخت  1979استبجلت السذخوع الحي أجخي عاـ 

ترشيع الشحاس وأجازه وزراء اقتراد الفمبيغ مذخوعيا ثانية واستبجلتو بثالث ل
( 50. ووفقا التفاؽ األفزمية التجارية، اتفق عمى إضافة )1982اآلسياف عاـ 

ا في كل جػلة مغ السفاوضات، كسا وافق وزراء االقتراد عمى إعفاء كل مشتجً 
دوالر مغ الخسػـ الجسخكية، وبعج ذلظ بعاميغ  مبلييغصفقة تقل ؾيستيا عغ خسدة 

وبعج ذلظ استبجلت "اآلسياف" السفاوضات  ،ؿيسة إلى عذخة مبلييغوصمت ىحه ال
متعجدة األشخاؼ الجساعية بالسفاوضات الثشائية، وؼيسا يتعمق بالتخؽيزات 

                                                             
(3)

 J. WONG, Op. cit., p.136. 
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%، فقج  50الجسخكية عمى السشتجات غيخ الدراعية التي يرل التخؽيس فييا إلى 
 .(1) ( ألف مشتج12إلى ) 1983وصمت فائجة ىحه السشتجات عاـ 

ج لعب التعاوف الرشاعي دورا حؿيؿيا في السجى القريخ لعسمية التكامل وق
 1977االقترادي لمسشصقة، وذلظ عغ شخيق المجشة الخاصة التي تع تذكمييا عاـ 

في مجاالت الرشاعية والتعجيغ و الصاقة، وقج حجدت المجشة السذخوعات التي 
 .(2)ية، ومعجات االتراؿسػؼ يبجأ التكامل بذأنيا في الديارات، واآلالت الدراع

وكانت الفكخة الخئيدية ىي أف رجاؿ األعساؿ والحكػمات يسكشيع التعاوف في إنذاء 
الرشاعات في كل دولة عزػ عمى نحػ تكاممي سػاء في اإلنتاج أو التجسيع 

 بذخط أف يتستع السشتج بالحساية الجسخكية في دوؿ الخابصة.

در في البجاية إلى االستثسار في مجاؿ والججيخ بالحكخ أف القصاع الخاص لع يبا
الترشيع السذتخؾ حيث مخت ثبلث سشػات حتى تذكيل اآلسياف لمغخؼ التجارية 

، وىشا بجأ القصاع الخاص في السداىسة في صشاعة الديارات ووافق 1972عاـ 
1980وزراء االقتراد عمى ذلظ عاـ 

(3). 

                                                             
 11الشطاـ االقترادي العالسي الججيج وآفاقو السدتقبمية بعػج أحػجاث  عبج السصمب عبج الحسيج، (1)

.135، ص2003، القاىخة، 1سبتسبخ، مجسػعة الشيل العخبية، ط  

.130ص عبج السصمب عبج الحسيج، السخجع الدابق،  (2)  

ص  ،2004 يسغ الحساقي، التصػر االقترػادي، كميػة التجػارة، جامعػة عػيغ الذػسذ، مرػخ،أ (3)
137.  
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 ثانيًا: السجال الدياسي:

ر عمى دور اآلسياف الدياسي حيث ركد قادة الجوؿ أثخت ضخوؼ الشذأة و التصػ 
األعزاء في اآلسياف جيػدىع عمى دعع التعاوف االقترادي و الرشاعي و 
التجاري أساسا دوف االنرخاؼ إلى الذؤوف الدياسية. لكغ نطخا لعجـ إمكانية 
الفرل بيغ ما ىػ سياسي و ما ىػ اقترادي عسميا، فقج اضصخ اآلسياف إلى 

سدائل الدياسية التي بجأت بتأكيج وزراء الخارجية عمى حياد السشصقة الخػض في ال
 Zone of Peace, Freedomو ضيخ مفيػـ مشصقة الدبلـ والحخية والحياد "

and Neutrality( و سيصخ ىحا السفيػـ "Zopfan عمى االجتساع الػزاري )
، 1971سبخ ، وكحا اجتساع وزراء الخارجية في نػف1971مارس  الخابع لآلسياف في

الدعي إلى جعل ىحا عمى عدميع  بذأفسعى وزراء الخارجية إلى إصجار إعبلف و 
كسا سعت في إشار نذاشيا الدياسي  ،ا مغ الدياسة الخسسية لمخابصةالسفيػـ جدءً 

نيػزيمشجة ، و (1974استخاليا )، و (1972إلى إجخاء حػارات مع الجساعة األوروبية )
في إشار مغ التقديع حيث  ،(1977يات الستحجة )وكشجا والياباف والػال ،(1975)

تكفل كل عزػ مغ الخابصة باإلشخاؼ عمى الحػار مع قػة مغ القػى الجولية، وقج 
غصت ىحه الحػارات جػانب متعجدة مغ التعاوف التشسػي والسداعجات الفشية 

 .(1) ومذخوعات األبحاث و التجارة

ة التي لعبيا اآلسياف ىػ ذلظ الجور إال أنو يججر القػؿ أف أعطع األدوار الدياسي
الستعمق بقزية كسبػديا التي تفجخت عمى أثخ الغدو الفيتشامي لكسبػديا في كانػف 

                                                             
22ماججة عمى صالح، تجخبة اآلسياف، مخجع سابق، ص  (1) -  23.  
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، إذ تحخكت اآلسياف و أدانت الغدو كسا وقفت إلى جػار 1978أوؿ / ديدسبخ 
الريغ ضج االتحاد الدػفيتي الحي بجأ مؤيجا لمغدو، وعمى أثخ تحخكات اآلسياف 

األمخيكي ليا، نجحت في استرجار قخارات مغ مجمذ األمغ تصالب فيتشاـ والجعع 
باالندحاب مغ كسبػديا، و كانت نتيجة ذلظ عقج مؤتسخ لؤلمع الستحجة حػؿ 

كسا تسدكت بزخورة حزػر الفةات األربعة  1981كسبػديا في نيػيػرؾ عاـ 
 . (1)السسثمة لمذعب الكسبػدي

صجور بياف ختامي ذو شابع تػؼيقي حخص وبالخغع مغ أف السؤتسخ انتيى إلى 
حيث  ،عمى التػفيق بيغ مصالب اآلسياف مغ جية ومصالب الريغ مغ جية أخخى 

أكج عمى ضخورة اندحاب القػات األجشبية وإجخاء انتخابات حخة تحت إشخاؼ األمع 
الستحجة، إال أف جيػد اآلسياف لع تفتخ إذ استسخت خبلؿ عقج الثسانيشات في تبشى 

متساسكة إزاء القزية، وقج تسثل ذلظ في عجد مغ اإلجخاءات كاف مشيا سياسة 
مذخوع الدبلـ الحي قجمتو الخابصة في االجتساع الدشػي )بانكػؾ( في يػليػ 

الحي ارتكد عمى وقف إشبلؽ الشار واندحاب القػات الفيتشامية عمى ثبلثة  ،1988
يل حكػمة انتقالية وندع سبلح الفرائل الكسبػدية عمى مخحمتيغ وتذك ،مخاحل

كسا دعت الخابصة مشطسة دوؿ عجـ  ،(2)وإجخاء انتخابات عامة تحت إشخاؼ دولي

                                                             
محسػػد الفقػي، رابصػػة دوؿ اآلسػياف والرػػيغ، أولػى خصػػػات الدػػؽ األسػػيػية السػحػجة"، مجمػػة  (1)

.225ص  ،2005، يشايخ 40، السجمج 159الدياسة الجولية، العجد   

204عساد جاد، االنجماج اإلقميسي في آسيا، مخجع سابق، ص (2) -  205.  
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إلى مدانجة مػاقف الخابصة في جيػدىا لتدػية القزية  18/4/1986االنحياز في 
 الكسبػدية.

وانتيت بجخػؿ الخابصة في مفاوضات مباشخة مع فيتشاـ و اقتخحت تذكيل مجمذ 
 ى السعارضة يذغل مقعج كسبػديا في األمع الستحجة.وششي أعمى مغ القػ 

 :ثالثًا: العالقات الخارجية لآلسيان

 :مع السجسؾعة األوروبية -أ 

تذكل الجساعة األوروبية الشسػذج الشطخي السحتحى لجى دوؿ رابصة اآلسياف، ولحا 
كاف مغ الصبيعي أف يدعى ىؤالء ومشح البجاية إلى دعع عبلقاتيع بالسجسػعة 

روبية، وأسفخ ىحا الدعي عمى تػؾيع اتفاؽ لمتعاوف بيغ اآلسياف والسجسػعة األو 
وكحلظ تع تذكيل لجشة مذتخكة عقجت  1980األوروبية في آذار / مارس 

، 1980اجتساعيا األولى في العاصسة الفمبيشية )مانيبل( في تذخيغ ثاني / نػفسبخ 
عت المجشة بخنامجا لمتعاوف العسمي وأصبح االجتساع سشػيا بعج ذلظ، ووض

تع تذكيل مجمذ رجاؿ األعساؿ  1983والتكشػلػجي، وفي كانػف أوؿ / ديدسبخ 
مغ اآلسياف و السجسػعة األوروبية و ذلظ لتحجيج السذخوعات السذتخكة التي 

 .(1)يداىع فييا أو يقػـ بيا رجاؿ أعساؿ أوروبيػف 

                                                             
،جامعػػة حمػػػاف،  4د. سػػامي عؽيفػػي حػػاتع، التكػػتبلت االقترػػادية بػػيغ التشطيػػخ والتصبيػػق، ط (1)

.411 -410، ص. 2003القاىخة،   
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ع لػزراء الذؤوف االقترادية عقج االجتسا 1985وفي تذخيغ أوؿ / أكتػبخ 
لآلسياف والسجسػعة األوروبية، ووافق عمى تذجيع االستثسارات األوروبية في دوؿ 

% مغ  13رابصة اآلسياف و قجرت االستثسارات األوروبية في ذلظ الػقت بشحػ 
%(  17) ،%( لمياباف 28إجسالي االستثسارات األجشبية في السشصقة، وذلظ مقابل )

أنذةت لجاف استثسارية مذتخكة في جسيع  1987تحجة. و في عاـ لمػاليات الس
ومع بجاية تحخؾ السجسػعة األوروبية نحػ تحقيق الػحجة،  ،عػاصع رابصة اآلسياف

لسشاقذة اآلثار  1990عقج وزراء خارجية رابصة اآلسياف اجتساعا في فبخايخ 
السخاوؼ التي السحتسمة لمػحجة األوروبية عمى رابصة اآلسياف، السيسا في ضل 

شخحتيا الخابصة حػؿ ما يسكغ أف يػضع مغ قيػد عمى صادراتيع إلى دوؿ االتحاد 
األوروبي و كحلظ لبحث اآلثار الستختبة عمى اتجاه السجسػعة األوروبية إلى تػجيو 
الذصخ األكبخ مغ االىتساـ و السداعجات إلى دوؿ شخؽ أوروبا تحػليا نحػ 

 .(1)اقتراد الدػؽ 

 :واليابان اآلسيان -ب 

يسكغ القػؿ بأف ثسة عػامل كثيخة سياسية واقترادية وجغخاؼية كانت بسثابة 
فالػزف االقترادي الزخع لمياباف، والجػار  ،السحجدات لعبلقة اآلسياف بالياباف

الجغخافي والتذابو في األنطسة االقترادية استجعى حجوث تعاوف بيغ اآلسياف 
بل الصخفيغ فأسفخ عغ تذكيل الجسعية اليابانية وىػ األمخ الحي تفيسو ك ،والياباف

                                                             
، مخكػػػد دراسػػػات 1دمحم محسػػػػد اإلمػػػاـ، تجػػػارب التكامػػػل العالسيػػػة ومعداىػػػا لتكامػػػل العخبػػػي، ط (1)

.280، ص 2004الػحجة العخبية، بيخوت،   
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لسشاقذة القزايا ذات االىتساـ السذتخؾ مثل التجارة، واالستثسارات و  ،اآلسيانية
بجأت الياباف بتقجيع دعسيا لخابصة اآلسياف، وىػ  1981وفي عاـ  ،نقل التكشػلػجيا

 .(1)نجلكل مغ انجونيديا و ماليديا و تايبل 1983الجعع الحي تدايج عاـ 

أنذأت الياباف صشجوؽ تسػيل التشسية في اآلسياف بخأسساؿ قجره  1987وفي عاـ 
أسفخت السفاوضات بيغ الصخفيغ عغ إعبلف  1991ا دوالر، و في مايػ مميارً 

الياباف استسخارىا في دعع وتذجيع الشسػ االقترادي لجوؿ اآلسياف و البحث عغ 
 .(2) مشية في السشصقةإشار مذتخؾ لسشاقذة القزايا الدياسية واأل

 :كؾريا الجشؾبية -اآلسيان  -جـ 

وجج التعاوف االقترادي بيغ اآلسياف مغ جية وكػريا الجشػبية مغ جية أخخى 
عجدا مغ األسباب والسبخرات أىسيا يتعمق بسذاكل مذتخكة مثل ارتفاع تكاليف 

 .(3)عالسيةالصاقة خاصة في كػريا وكداد الصمب عمى الرادرات و تيجيج الحساية ال

                                                             
بلت االقترادية الكبخى والجور الحي تمعبو في تػزيػع مػػازيغ القػػى، مخجػع محسػد الباز، التكت (1)

.22سابق، ص  

.22دابق، صالسخجع المحسػد الباز،  (2)  

مجػػػػػػػحاب بػػػػػػػجر ومحػػػػػػػي الػػػػػػػجيغ حدػػػػػػػيغ ، الستغيػػػخات االقترػػػادية الجوليػػػة وانعكاسػػػاتيا عمػػػى  (3)
.165، ص1998ليبيػػػػػا،  اقتراديات مشصقة الذػخؽ األوسط، شػػػػػخابمذ،  



 

 

 

 

 عمرو ابراهيم دمحم الشربينى د/                                            2021يناير  – ثالثالعدد ال

 
020 

 واالقتصادية القانونية للدراسات مجلة حقوق دمياط

 

وكحلظ ىشاؾ أسباب سياسية وأمشية مشيا سعى اآلسياف إلى تقػية عبلقتيا بكػريا 
الجشػبية لتجج مػشئ قجـ ليا في قزية شبو الجديخة الكػرية لزساف عجـ تفجخ 
الرخاع في ىحه القزية، وىحه األسباب دفعت اآلسياف إلى قبػؿ كػريا كعزػ 

1991يػليػ مخاقب في اجتساع وزراء الخارجية في 
(1). 

وقج أقامت كػريا عبلقات جيجة مع اآلسياف مشح إنذائو إال أف ىحه العبلقة ضمت 
 :(2)تتسيد بأمخيغ 1975إلى عاـ 

التشافذ مع كػريا الذسالية وذلظ في إشار السشافدة العالسية بيغ الكػريتيغ 
ئية مع كل أولػية العبلقات الثشا ،لمحرػؿ عمى الذخعية الجولية واالعتخاؼ العالسي

دولة مغ دوؿ اآلسياف عمى العبلقة مع اآلسياف كػحجة متكاممة، إال أف العبلقات 
أخحت مشعصفا ججيجا ابتجاء مغ مشترف الدبعيشيات مع زيارات عجد مغ الكػرييغ 

 ،الخسسييغ لجوؿ اآلسياف و كحا زيارات مدةػليغ مغ اآلسياف لكػريا الجشػبية
ت التجارية بيغ كػريا و اآلسياف في فتخة الحخب وبإلقاء الزػء عمى تصػر العبلقا

الشسػ الدخيع في تجارة كػريا  -كسا تذيخ البيانات و اإلحراءات  -الباردة يتزح 
( مميػف دوالر أمخيكي و ىػ رقع 2610إلى ) 1980مع اآلسياف حيث وصمت عاـ 

ر ( مميػف دوال508و الحي كاف ) 1975أعمى بخسذ مخات مغ الخقع الستحقق عاـ 
أمخيكي، كسا أف ندبة تجارة كػريا إلى مجسل التجارة العالسية وصمت في العاـ 

                                                             
.166السخجع الدابق، ص (1)  

.167السخجع الدابق، ص (2)  
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وىػ جانب مغ  1975%( عغ عاـ  155( بديادة أكثخ مغ )6558نفدو إلى ) %
 األرقاـ التي تػضح عسق العبلقات التجارية بيغ الصخفيغ.

مخ الحي أدى وفي الفتخة التي أعقبت الحخب الباردة نست العبلقات بيغ الصخفيغ األ
الحي قاد إلى حػار  Sectoral Dialogue Patnershipإلى إقامة ما سسي 

. كسا نست تجارة كػريا مع اآلسياف برػرة 1991شخاكة كامل بيشيسا في عاـ 
( % 6،6فارتفع نريب اآلسياف مع تجارة كػريا ) 1993إلى  1980ممحػضة عاـ 

صادرات اآلسياف لكػريا ، و بالسثل زادت 1993( % عاـ 10إلى ) 1980عاـ 
%(  17،6%( عمى حيغ زادت الػاردات إلى ) 12،6بسعجؿ سشػي بمغ حػالي )

1993إلى  1980سشػيا في الفتخة مغ 
(1). 

ويخى الباحث أنو مسا سبق ذكخه فقج ضيخت أىسية السجخل الػضيفي في تحقيق 
سبيل  التعاوف اإلقميسي مغ خبلؿ االستفادة مغ خبخة اآلسياف لمسزي قجما في

 تحقيق تعاوف عخبي مذتخؾ يتفادى الثغخات التي أعاقت السذاريع الدابقة.

 بإستخاتيجيةوعسػما فإنو يسكغ االستفادة مغ تجخبة اآلسياف في إشار ما يدسى "
الحج األدنى" في مجاؿ  إستخاتيجيةالحج األدنى"، وىي تصخح فكخة أف تبشي العخب "

ليدات الدياسية أو تقمبات الػضع العخبي، ال تشاؿ مشيا ا إستخاتيجيةاالقتراد، 
وىي قائسة عمى الحج األدنى مغ السرالح السذتخكة و األكيجة، و التي ال يتعارض 

                                                             
ماجػػػج عمػػػى صػػػالح، كػريػػػا والتعػػػاوف اإلقميسػػػي، بحػػػث مقػػػجـ إلػػػى مػػػؤتسخ الدياسػػػة الخارجيػػػة  (1)

.13 -10، ص 1997فبخايخ،  17الكػرية، القاىخة، مخكد الجراسات اآلسيػية، جامعة القاىخة،   
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إنجازىا مع اختبلؼ الشطع االجتساعية واالقترادية والدياسية أو مع اختبلؼ 
 :(1)الدياسات الستبعة. وتعتسج ىحه اإلستخاتيجية عمى الخصػات التالية

تفعيل مؤسدات العسل االقترادي العخبي السذتخؾ. والسيسا مجمذ الػحجة  أواًل:
االقترادية العخبية و التأكيج عمى أىسية تشفيح االتفاقات القائسة ألف العيب ليذ في 

 السؤسدات ولكغ في آليات التشفيح.

 ،محاولة الفرل بيغ الجػانب الدياسية والجػانب االقترادية قجر اإلمكاف ثانيًا:
دوف الخكػف إلى مقػالت  ،خكيد عمى الفػائج االقترادية لكل شخؼ عخبيلتاو 

السرمحة القػمية ألنيا وحجىا غيخ قادرة عمى إقشاع الجوؿ العخبية بججوى التعاوف 
 ومغ ثع إبخاز السرالح االقترادية السذتخكة. ،االقترادي العخبي

باعتبارىا خصػة  ،ذتخؾتجعيع أشكاؿ التعاوف العخبي الثشائي والثبلثي الس ثالثًا :
والكف عغ  ،إيجابية عمى شخيق مديج مغ التكامل العخبي عمى السدتػى الكمي

ا وعشج تحقيق ذلظ واقعً  ،اتياـ مثل ىحه األشكاؿ بسعاداة التعاوف العخبي السذتخؾ
 ضخورة التعامل بخوح الجساعة في عبلقاتيا الخارجية اإلقميسية و الجولية.

اع الخاص العخبي عمى تػجيو استثساراتو داخل الجولة حث مؤسدات القص رابعًا:
 عػامل جحب تجعل السدتثسخ العخبي أكثخ ميبلً ، و العخبية مع تقجيع ضسانات كاؼية

 لبلستثسار داخل الجوؿ العخبية مغ مشصمقات اقترادية بحتة.

                                                             
التكػػتبلت االقترػػادية الكبػػخى و الػػجور الػػحي تمعبػػو فػػي تػزيػػع مػػػازيغ القػػػى، محسػػػد البػػاز،  (1)

.22مخجع سابق، ص   
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االستفادة إلى أقرى قجر مسكغ مغ األوضاع اإلقميسية و الجولية السػاتية،  خامدًا:
الدعي إلى التقميل مغ أثخ التصػرات غيخ السػاتية واستثسار تبلقي مرالحيا مع و 

 مرالح الجوؿ الكبخى.

تجسيج الخبلفات الدياسية بحيث ال تعخقل عسمية التعاوف االقترادي  سادسًا:
 وتفعيل دور الجامعة العخبية في تدػية تمظ الخبلفات.

السشصقة فإف ذلظ يصخح ضخورة  لخرػصية أنساط الرخاعات اإلقميسية في سابعًا:
إيبلء ميسة األمغ القػمي العخبي أىسية كبيخة مغ خبلؿ االعتساد عمى الحات و 
التعامل كجساعة و إيجاد الدبل لتحقيق أمغ إقميسي عخبي مذتخؾ. و ال ريب في 
أف ذلظ يتصمب إرادة سياسية عخبية فاعمة تزع ىحه الخصػة، و كل الخصػات 

فيح، و ىػ أمخ أعػز خصػات التكامل االقترادي العخبي خبلؿ الدابقة مػضػع التش
، و أعػز ما تكػف لو دوؿ اآلسياف لحساية أمشيا اإلقميسي.  نرف القخف السشرـخ
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 خاتسة البحث 

 أواًل : نتائج البحث 

 خمز البحث إلى العجيج مغ الشتائج ىي : 

 مغ كبيخة بجرجة القػؿ أما ؼيسا يخز مبخرات ؾياـ اتحاد دوؿ اآلسياف، يسكغ (1
 ضسغ جاء قج ،1967 عاـ في أغدصذ" اآلسياف" مشطسة إنذاءأف  الثقة

 الباردة، الحخب مخحمة خبلؿ "آسيا" الباسؽيظ إقميع في اإلقميسي األمغ تختيبات
 خػًفا واحتػائو الذيػعي، السج حرارإلى  الستحجة الػاليات بدعي تسيدت التي
 مغ فخندا خخوج مع السيسا بالسشصقة يامرالح ييجد نحػ عمى انتذاره مغ

 تفاقعإلى  إضافة كسبػديا في وتػسعيا فيتشاـ وانترار الريشية، اليشج
 جشػب في أمشية آليةإلى  الحاجة بخزت بالسشصقة، عشجئح األخخى  الرخاعات

 وىػ انتذاره، دوف  والحيمػلة الذيػعي السج حرار ميستيا تكػف  آسيا شخؽ 
 لتشطيع محاولة في اآللية ىحه خمقإلى  الستحجة تالػاليا دفع الحي األمخ

 ضخ خبلؿ مغ اقترادىع وتقػية القارة، شخقي جشػب في الحمفاء صفػؼ
 وتكػف  نذأ الحي األمخيكي، الساؿ رأس دورة عغ والدائجة اليائمة األمػاؿ رؤوس
 مغ كبيخ قجر عمى يبجو الحي الثاني العخبي، األمخ الشفط أسعار فػائس بدبب
 ىحا عبخ تحؿيقياإلى  الستحجة الػاليات سعت التي األمشية الصبيعة ىػ ةاألىسي
 أخفقت ما وكحلظ والتكػيغ الشذأة عمى بطبلليا ألقت والتي االقترادي، التشطيع

 مشتجى إلنذاء التعاوف  بالزخورة تصمب الحي األمخ وىػ تحؿيقو، في السشطسة
 بانكػؾ في ؿاألو  اجتساعو عقج الحي ،(A.R.F) اإلقميسي اآلسياف
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 السدةػلية اآلسياف ؼيو ويتحسل التحجيج، واضح أمشي بجور ويتدع ،1994يػليػ
 السؤسدي.  تصػره عغ األساسية

بالخغع مغ أف التعاوف ، حيث أنو  في نسط التبادؿ التجاري البيشي تبايغوجػد  (2
االقترادي بيغ دوؿ اآلسياف قج بجأ في إشار ضيق ومحجود، لشذاشات متعمقة 

فحقق التعاوف بيشيع  ،ء والصاقة والشقل وأجيدة االتراؿ والدراعة والدياحةبالغحا
احتياشي غحائي آسيػي، إال أف البجاية الحؿيؿية آلليات التعاوف االقترادي 

 وقج، 1976جاءت في الػقت الحي عقجت في قسة "بالي" بإنجونيديا عاـ 
 بجعل أي) السشصقة ؿدو  بيغ مكفػلة التجارة حخية بجعل األولى االتفاؾية عشيت
 بالتعاوف  والثالثة الثانية وتكفمت ،(مغمقة حخة تجارة مشصقة األعزاء الجوؿ

 .الرشاعي

" بانكػؾ" بإعبلف السعخوؼ" اآلسياف" إعبلف في اتحاد دوؿ اآلسياف، أسفخ  (3
 والسشطسات الييةات مغ العجيج إنذاء ، عغ1967 في أغدصذ الرادر
 الييةات وىحه: لمسشطسة التشطيسي لييكلا عشاصخ مجسميا في شكمت والمجاف
 األعمى الدمصة ىي وىحه :Summit meeting القسة ىيئة اجتساعىي: 

  األعزاء؛ الجوؿ في الحكػمات رؤساء مغ تتكػف  حيث الخابصة في
 خارجية وزراء يجتسع :Ministerial Conferences الؾزارية السؤتسخات

 سشػًيا أيًزا االقتراد وزراء سعيجت كسا دوري، بذكل سشػيا األعزاء الجوؿ
 الحاجة دعت كمسا آخخوف  وزراء يجتسع كسا االقترادي، التعاوف  شةػف  إلدارة
 وزيخ مغ وتتكػف : Standing Committee الجائسة المجشة ذلظ؛إلى 

 كل مخة دوري  بذكل تجتسع األعزاء، الجوؿ وسفخاء السزيف البمج خارجية
بإنجونيديا، " جاكختا" في أنذةت وقج: Secretariats العامة األمانةشيخيغ؛ 

الحي  األعمى العاـ لمخابصة، ويتػلى رئاستيا األميغ السخكدي  الجدج وتذكل



 

 

 

 

 عمرو ابراهيم دمحم الشربينى د/                                            2021يناير  – ثالثالعدد ال

 
026 

 واالقتصادية القانونية للدراسات مجلة حقوق دمياط

 

 كل األبججي التختيب حدب األعزاء، الجوؿ مغ دوري  بذكل يجخي اختياره
 عزػ لكل الػششي األميغ خبلؿ مغ اليػمي التشديق ويجخي  سشػات، ثبلث

 خبلؿ مغ الخابصة دوؿ بيغ التعاوف  ويتع: Committees المجان الخابصة؛ في
 والدراعة الغحاء لجشة ىي، لجاف خسذ عبخ االقترادية الذؤوف  وزراء

 الشقل و والصاقة والتعجيغ الرشاعة ولجشة والبشػؾ التسػيل ولجشة والغابات
 ىحهإلى  باإلضافة تذكل ؛ كسا والدياحة التجارة لجشة وأخيخا والسػاصبلت
 والتكشػلػجيا العمػـ ولجشة والسعمػمات الثقافة لجشة مثل خاصة سدةالمجاف الخ

 .التشسية ولجشة
 لجى السحتحى الشطخي  األوروبية الشسػذج الجساعة األسيػي، شكمت الشسػذجفي  (4

إلى  البجاية مشح و ىؤالء يدعىأف  الصبيعي مغ كاف ولحا اآلسياف، رابصة دوؿ
 اتفاؽ تػؾيع عغ الدعي ىحا فخوأس األوروبية، بالسجسػعة عبلقاتيع دعع

 تذكيل تع وكحلظ ،1980 مارس األوروبية في والسجسػعة اآلسياف بيغ لمتعاوف 
 في( مانيبل) الفمبيشية العاصسة في األولى اجتساعيا عقجت مذتخكة لجشة

 بخنامجا المجشة ووضعت ذلظ، بعج سشػًيا االجتساع أصبح و ،1980 نػفسبخ
 لػزراء االجتساع عقج ،1985 أكتػبخ وفي والتكشػلػجي، العسمي لمتعاوف 
 تذجيع عمى ووافق األوروبية، والسجسػعة "لآلسياف" االقترادية الذةػف 

األوروبية  االستثسارات وقجرت اآلسياف، رابصة دوؿ األوروبية في االستثسارات
 و السشصقة، في األجشبية االستثسارات إجسالي مغ% 13 بشحػ الػقت ذلظ في
 .الستحجة لمػاليات%( 17) و لمياباف( %28) مقابل ذلظ

 رابصة عػاصع جسيع في مذتخكة استثسارية لجاف أنذةت 1987 عاـ في (5
 وزراء عقج الػحجة، تحقيق األوروبية نحػ السجسػعة تحخؾ بجاية مع و اآلسياف
 اآلثار لسشاقذة 1990 فبخايخ/  شباط في اجتساعا اآلسياف رابصة خارجية
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 عمى الستختبة اآلثار لبحث اآلسياف، رابصة ية عمىاألوروب لمػحجة السحتسمة
 والسداعجات االىتساـ مغ األكبخ الذصخ تػجيو األوروبية إلى السجسػعة اتجاه
 ثسة بأف القػؿ ويسكغ .الدػؽ  اقتراد نحػ تحػليا أوروبا شخؽ  دوؿإلى 

 لعبلقة السحجدات بسثابة كانت وجغخاؼية، واقترادية سياسية كثيخة عػامل
 الجغخافي الجػار و لمياباف، الزخع االقترادي فالػزف  بالياباف اآلسياف
 والياباف، اآلسياف بيغ تعاوف  حجوث استجعى االقترادية األنطسة في والتذابو

 اليابانية الجسعية تذكيل عغ فأسفخ الصخفيغ كبل تفيسو الحي األمخ وىػ
 واالستثسارات ة،التجار  مثل السذتخؾ االىتساـ ذات القزايا لسشاقذة "اآلسيانية"

 اآلسياف، لخابصة دعسيا بتقجيع الياباف بجأت 1981 عاـ وفي. التكشػلػجيا ونقل
 وفي .تايبلنج و ماليديا و انجونيديا مغ لكل 1983 عاـ تدايج الحي الجعع وىػ
 قجره بخأسساؿ اآلسياف في التشسية تسػيل صشجوؽ  الياباف أنذأت 1987 عاـ

 إعبلف عغ الصخفيغ بيغ السفاوضات أسفخت ،1991 مايػ دوالر، وفي مميارا
 والبحث اآلسياف، لجوؿ االقترادي الشسػ تذجيع و دعع في استسخارىا الياباف

 .السشصقة في واألمشية الدياسية القزايا لسشاقذة مذتخؾ إشار عغ
 أخخى  جية مغ الجشػبية وكػريا جية مغ اآلسياف بيغ االقترادي التعاوف  وجج (6

 ارتفاع مثل مذتخكة بسذاكل يتعمق أىسيا لسبخرات،وا األسباب مغ عجًدا
 وتيجيج الرادرات عمى الصمب وكداد كػريا، في خاصة الصاقة تكاليف
 سعى مشيا وأمشية، سياسية أسباب كانت ىشاؾ وكحلظ، العالسية الحساية
 شبو قزية في ليا قجـ مػشئ لتجج الجشػبية بكػريا عبلقتيا تقػيةإلى  اآلسياف
 األسباب وىحه القزية، ىحه في الرخاع تفجخ عجـ لزساف ية،الكػر  الجديخة

 الخارجية وزراء اجتساع في مخاقب كعزػ كػريا قبػؿإلى  اآلسياف التي دفعت
 .1991 يػليػ في
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تتسيد  العبلقة إنذائو، وضمت ىحه مشح اآلسياف مع جيجة عبلقات كػريا أقامت (7
 في وذلظ الذسالية كػريا مع التشافذ، ، أال وىسا1975 بسيدتيغ حتى عاـ

 الجولية الذخعية عمى لمحرػؿ الكػريتيغ بيغ العالسية السشافدة إشار
 دوؿ مغ دولة كل مع الثشائية العبلقات العالسي، وكحلظ أولػية واالعتخاؼ

 أخحت العبلقاتأف  إال متكاممة، كػحجة اآلسياف مع العبلقة عمى اآلسياف
 الكػرييغ مغ عجد زيارات مع ياتالدبعيش مشترف مغ ابتجاءً  ججيًجا مشعصًفا

 الجشػبية، لكػريا اآلسياف مغ مدةػليغ زيارات وكحا اآلسياف، لجوؿ الخسسييغ
 فتخة في واآلسياف كػريا بيغ التجارية العبلقات تصػر عمى الزػء وبإلقاء
 الدخيع إلى لشسػ – واإلحراءات البيانات تذيخ كسا - يتزح الباردة الحخب

 مميػف ( 2610إلى ) 1980 عاـ وصمت حيث آلسياف،ا مع كػريا تجارة في
، 1975 عاـ الستحقق الخقع مغ مخات بخسذ أعمى رقع وىػ أمخيكي، دوالر
إلى  كػريا تجارة ندبةأف  كسا أمخيكي، دوالر مميػف ( 508)يقجر بػ  كاف والحي
 مغ أكثخ بديادة( 6558إلى ) % نفدو العاـ في وصمت العالسية التجارة مجسل

 العبلقات عسق تػضح التي األرقاـ مغ جانب وىػ ،1975 عاـ غع%( 155)
 .الصخفيغ بيغ التجارية

 الحي األمخ الصخفيغ بيغ العبلقات نست الباردة الحخب أعقبت التي الفتخة في (8
إلى  قاد الحي Sectoral Dialogue Patnership سسي ما إقامةإلى  أدى

 األسياف مع كػريا جارةت نست كسا. 1991 عاـ في بيشيسا كامل شخاكة حػار
 كػريا تجارة مع اآلسياف نريب فارتفع 1993إلى  1980 عاـ ممحػضة برػرة

 صادرات زادت بالسثل و ،1993 عاـ%  (10إلى ) 1980 عاـ%  (6،6)
 الػاردات زادت حيغ عمى (%  12،6) حػالي بمغ سشػي  بسعجؿ لكػريا اآلسياف

 .1993 إلى 1980 مغ الفتخة في سشػيا (%  17،6إلى )
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 ثانيًا : تؾصيات البحث 

 االقترادي التكامل مغ السخجػة األىجاؼ وحيث إف  بشاًء عمى ما سبق مغ نتائج 
 التػصيات يقتخح الباحث لحلظ وجو، أكسل  عمى الػاقع أرض عمى تجدج لع العخبي
  :التالية

 التكامل مغ متقجمة مخاحل حققت التي تجخبة دوؿ اآلسياف مغ االستفادة   .1
 السجتسع خرػصية حدب االقترادية التشسية قترادي، مع تػضيفاال

  .واالقترادية العامة السرالح  ؼيو تتعادؿ  ميداف ووضع وحاجاتو،
صشجوؽ عمى مدتػى مشصقة العسمة السػحجة، تكػف ميستو أو إنذاء جياز  .2

، قج األعزاءالجوؿ  أحجحجوث أزمات في  التجخل بالتسػيل والخقابة في حاؿ
جد استقخار وتي بحاالت التػازف الكمي في بؿية دوؿ االتحاد، إخبلؿا عشي يشتج

 .العسمة السػحجة
لججوى التكامل  ،السدتقبل البعيج وليذ القخيب إلىتػصي الجراسة بالشطخ  .3

سيعػد عمى دوؿ الخميج مغ تشذيط التجارة بيغ  وما ،الشقجي بيغ دوؿ الخميج
 كامل أسػاؽ رأس الساؿ.جحب االستثسارات وتالسيسا  الجوؿ األعزاء,

حيث أف مخاحل التكامل  مػحجة،عخبية تكثيف الجيػد إلصجار عسمة  .4
االتحاد الجسخكي، و االقترادي األدنى تحققت وىي مشصقة التجارة الحخة، 

ويديج مغ قػة  العخبية، جوؿالاألمخ الحي سيخجـ اقتراديات  والدػؽ السذتخكة،
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 تسثل تكاليف إضاؼية عمى وىي خصػات ال ومتانة تكامميا االقترادي،
يعدز التكامل  االقتراديفالتكامل  اقترادياتيا ومشافعيا تدداد بذكل مدتسخ,

 الشقجي.
ح يػضتل ،مديج مغ الججية مغ قبل الجيات السعشيةتػخي ب بحثػصي الي .5

عجـ وضػح الخؤية ، حيث إف بخرػص التكامل الشقجيبرػرة أكبخ الخؤية 
يؤثخ سمبًا في االستقخار االقترادي والبيةة  خبيةالعحػؿ مدتقبل تػحيج العسمة 

العسمة السػحج تديع وتعدز تخابط العخبي، و  االستثسارية في دوؿ السجمذ
 السؤسدات الشقجية والسالية.

 ,االقتراديوذلظ لديادة االستقخار  ة،واحج ةبعسم بلً مسث عخبيؾياـ تكامل نقجي  .6
وتقميل  ،مذ بيغ ىحه الجوؿالسج يفي حاؿ تشقل مػاشش ةفتدتخجـ عسمو واحج

ويتع تقجيخ ؾيسة العسمة في المحطة التي يتع فييا اعتساد  ,االقتراديةالتكاليف 
وبالتالي ليذ ىشاؾ خصخ حجوث تخؽيزات متبادلة في أسعار الرخؼ  القخار.

 في دوؿ السجمذ.
ضخورة وجػد حخية أكبخ في اختيار نطع وتختيبات سعخ الرخؼ، فالسشصقة  .7

ج مغ الرجمات الحؿيؿية مغ قبيل أسعار الشفط الستحبحبة، تتعخض لمعجي
واالعتساد االقترادي الكبيخ عمى دخل الشفط والغاز والرادرات ،مسا يدتجعي 

التي بإمكانيا تعديد  ،قجًرا أكبخ مغ مخونة أسعار الرخؼ االسسية والحؿيؿية
حؿيؿية. عمى تخؽيف آثار الرجمات الخارجية ال ،قجرة الشاتج الكمي والقصاعي
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ومغ شأف السخونة في أسعار الرخؼ أف تسشح الجوؿ الخميجية درجة مغ 
االستقبلؿ الشقجي، ومداعجة اقترادياتيا عمى درء مخاشخ اليدات العالسية 

 عػًضا عغ تختيبات ربط ال تدتشج إلى معاييخ اقترادية ومالية سميسة.
زاف السشاسبة لمعسبلت وكيؽية اختيار األو  ،آلية العسمةزيادة الجراسات الخاصة ب .8

في الدمة وبجائل الخبط السختمفة، فيشالظ حاجة أكثخ لعسل مفرل أكثخ 
الختيار محتػى الدمة الػاقعي وتحجيج مفرل لؤلىجاؼ الخارجية السصمػبة 

 ليدتػفييا أي نطاـ محجد.
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 ممخص البحث 

دوره في مع تؾضيح  اآلسيؾي  الشغام الشقجيييجف البحث إلى إلقاء الزؾء عمى 

جراسة يا. والكيام بجؾانبو  في ىحه التجخبة االقترادي التكامل، وتؾضيح مخاحل تحقيق التشسية

وإعيار إيجابيات وسمبيات ىحه التجخبة. مع  الشقجي لجول اآلسيان ،تحميمية لتجخبة االتحاد 

اآلسيان. ومعخفة تؾضيح السفاليؼ والجواعي التي كانت الدبب في قيام االتحاد الشقجي لجول 

أىؼ األسذ والسعاييخ التي يقؾم عمييا أي اتحاد نقجي، وكيف يتذكل ىحا االتحاد، وإعيار 

مؾاطؽ  أيزا إلقاء الزؾء عمىو  ،مؾاطؽ القؾة التي تديج نحؾ تجديج مذخوع االتحاد الشقجي

وفق أسذ ، وذلػ  االنزسام لالتحاد الشقجي الخمل التي تحؾل دون الؾصؾل لتذكيل أو

وإعيار أىؼ إيجابيات وسمبيات ىحه التجخبة وكيف يسكؽ اإلفادة عمسية ومؾضؾعية وواقعية، 

 مشيا .

عخض نذأة وبجاية فكخة ل السشيج االستقخائيولتحقيق ىجف البحث اتبع الباحث 
عيؾر مفاليؼ وصؾر التعاون اإلقميسي بيؽ بجاية و االتحاد الشقجي اآلسيؾي ومخاحل تظؾره 

لتحميمي لتحميل اآلثار الستختبة عؽ قيام اتحاد نقجي آسيؾي واالنعكاسات ، والسشيج ا دولو
 الستختبة عمي ذلػ .

 بجرجة القؾل يسكؽوخمص البحث إلى العجيج مؽ الشتائج كان مؽ أىسيا أنو 
 تختيبات ضسؽ جاء قج ،7691 عام في أغدظذ" اآلسيان" مشغسة إنذاءأن  الثقة مؽ كبيخة
 بدعي تسيدت التي الباردة، الحخب مخحمة خالل "آسيا" الباسفيػ إقميؼ في اإلقميسي األمؽ

 ييجد نحؾ عمى انتذاره مؽ خؾًفا واحتؾائو الذيؾعي، السج حرارإلى  الستحجة الؾاليات
 في وتؾسعيا فيتشام وانترار الريشية، اليشج مؽ فخندا خخوج مع السيسا بالسشظقة مرالحيا
 في أمشية آليةإلى  الحاجة بخزت بالسشظقة، عشجئح خى األخ الرخاعات تفاقؼإلى  إضافة كسبؾديا
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 األمخ وىؾ انتذاره، دون  والحيمؾلة الذيؾعي السج حرار ميستيا تكؾن  آسيا شخق  جشؾب
 جشؾب في الحمفاء صفؾف لتشغيؼ محاولة في اآللية ىحه خمقإلى  الستحجة الؾاليات دفع الحي

 رأس دورة عؽ والدائجة اليائمة مؾالاأل رؤوس ضخ خالل مؽ اقترادىؼ وتقؾية القارة، شخقي
 يبجو الحي الثاني العخبي، األمخ الشفط أسعار فؾائض بدبب وتكؾن  نذأ الحي األمخيكي، السال
 عبخ تحكيقياإلى  الستحجة الؾاليات سعت التي األمشية الظبيعة ىؾ األىسية مؽ كبيخ قجر عمى
 السشغسة أخفقت ما وكحلػ والتكؾيؽ ةالشذأ عمى بغالليا ألقت والتي االقترادي، التشغيؼ ىحا
 اإلقميسي اآلسيان مشتجى إلنذاء التعاون  بالزخورة تظمب الحي األمخ وىؾ تحكيقو، في
(A.R.F)، واضح أمشي بجور ويتدؼ ،7664يؾليؾ بانكؾك في األول اجتساعو عقج الحي 

وجؾد أن كسا  السؤسدي.  تظؾره عؽ األساسية السدئؾلية اآلسيان فيو ويتحسل التحجيج،
بالخغؼ مؽ أن التعاون االقترادي بيؽ دول ، حيث أنو  في نسط التبادل التجاري البيشي تبايؽ

اآلسيان قج بجأ في إطار ضيق ومحجود، لشذاطات متعمقة بالغحاء والظاقة والشقل وأجيدة 
فحقق التعاون بيشيؼ احتياطي غحائي آسيؾي، إال أن البجاية  ،االترال والدراعة والدياحة

لحكيكية آلليات التعاون االقترادي جاءت في الؾقت الحي عقجت في قسة "بالي" بإنجونيديا ا
 أي) السشظقة دول بيؽ مكفؾلة التجارة حخية بجعل األولى االتفاقية عشيت وقج، 7619عام 
 .الرشاعي بالتعاون  والثالثة الثانية وتكفمت ،(مغمقة حخة تجارة مشظقة األعزاء الجول بجعل

 إنذاء ، عؽ7691 في أغدظذ الرادر" بانكؾك" بإعالن السعخوف" اآلسيان" النإع أسفخو
: لمسشغسة التشغيسي الييكل عشاصخ مجسميا في شكمت والمجان والسشغسات الييئات مؽ العجيج
 في األعمى الدمظة ىي : وىحهSummit meeting القسة ىي: ىيئة اجتساع الييئات وىحه

 الؾزارية السؤتسخات  األعزاء؛ الجول في حكؾماتال رؤساء مؽ تتكؾن  حيث الخابظة
Ministerial Conferencesدوري، بذكل سشؾيا األعزاء الجول خارجية وزراء : يجتسع 

 وزراء يجتسع كسا االقترادي، التعاون  شئؾن  إلدارة سشؾًيا أيًزا االقتراد وزراء يجتسع كسا
 مؽ : وتتكؾن Standing Committee الجائسة ذلػ؛ المجشةإلى  الحاجة دعت كمسا آخخون 
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شيخيؽ؛  كل مخة دوري  بذكل تجتسع األعزاء، الجول وسفخاء السزيف البمج خارجية وزيخ
 السخكدي  الجدج بإنجونيديا، وتذكل" جاكختا" في أنذئت : وقجSecretariats العامة األمانة

 الجول مؽ دوري  بذكل الحي يجخي اختياره األعمى العام لمخابظة، ويتؾلى رئاستيا األميؽ
 األميؽ خالل مؽ اليؾمي التشديق ويجخي  سشؾات، ثالث كل األبججي التختيب حدب األعزاء،

 مؽ الخابظة دول بيؽ التعاون  : ويتؼCommittees المجان الخابظة؛ في عزؾ لكل الؾطشي
 ولجشة والغابات والدراعة الغحاء لجشة ىي، لجان خسذ عبخ االقترادية الذؤون  وزراء خالل
 التجارة لجشة وأخيخا والسؾاصالت الشقل و والظاقة والتعجيؽ الرشاعة ولجشة والبشؾك لالتسؾي

 والسعمؾمات الثقافة لجشة مثل خاصة المجان الخسدة ىحهإلى  باإلضافة تذكل ؛ كسا والدياحة
 .التشسية ولجشة والتكشؾلؾجيا العمؾم ولجشة
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Abstract 
The aim of the present research is to shed light on the 

Determinants, Reflections and Elements of the experience of the 

ASEAN monetary union, while clarifying its role in achieving 

development, and to clarify the stages of economic integration in this 

experiment and its aspects. And doing an analytical study of the 

experience of the ASEAN monetary union, and showing the pros and 

cons of this experience. With clarification of the concepts and 

motives that were the reason for the establishment of the ASEAN 

Monetary Union. Knowing the most important foundations and 

criteria on which any monetary union is based, and how this union is 

formed, and showing the strengths that increase towards embodying 

the monetary union project, and also shedding light on the 

shortcomings that prevent access to form or join the monetary union, 

according to scientific, objective and realistic grounds. And show the 

most important pros and cons of this experiment and how to benefit 

from it. 

To achieve the research goal, the researcher used the 

inductive approach to present the origins and beginning of the idea 

of the Asian Monetary Union and its stages of development and the 
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beginning of the emergence of concepts and pictures of regional 

cooperation between its countries, and the analytical approach to 

analyze the implications of the establishment of the Asian Monetary 

Union and the implications of that. 

The research concluded that many results were among the 

most important of which is that it can be said with great confidence 

that the establishment of the "ASEAN" organization in August 1967 

came within the regional security arrangements in the Asia-Pacific 

region during the Cold War period, which was marked by the United 

States' pursuit of The siege of the communist tide, and its 

containment for fear of its spread in a way that threatens its interests 

in the region, especially with France’s exit from Indochina, the 

victory of Vietnam and its expansion in Cambodia in addition to the 

exacerbation of other conflicts in the region. Its spread, which 

prompted the United States to create this mechanism in an attempt 

to organize the ranks of the allies in the southeast of the continent, 

and to strengthen their economy by pumping massive and excess 

capital from the American capital cycle, which arose and is due to 

Arab oil price surpluses, the second thing that seems Of great 

importance is the security nature that the United States sought to 

achieve through this economic organization, which cast a shadow 

over the genesis and training, as well as what the organization failed 

to achieve, which is what looked B. Necessarily cooperation for the 

establishment of the ASEAN Regional Forum (A.R.F), which held its 



 

 

 

 

 عمرو ابراهيم دمحم الشربينى د/                                            2021يناير  – ثالثالعدد ال

 
007 

 واالقتصادية القانونية للدراسات مجلة حقوق دمياط

 

first meeting in Bangkok in July 1994, and has a clear security role, 

in which ASEAN bears primary responsibility for its institutional 

development. There is also a variation in the pattern of inter-trade 

exchange, as although economic cooperation between ASEAN 

countries has started in a narrow and limited framework, for 

activities related to food, energy, transportation, communication 

devices, agriculture and tourism, cooperation has achieved between 

them an Asian food reserve, but the real beginning of cooperation 

mechanisms The economist came at the time that was held at the 

"Bali" summit in Indonesia in 1976, and the first agreement was 

concerned with making freedom of trade guaranteed between the 

countries of the region (i.e. making the member states a closed free 

trade area), and the second and third guaranteed industrial 

cooperation. The "ASEAN" declaration known as the "Bangkok 

Declaration" issued in August 1967 resulted in the creation of many 

bodies, organizations and committees that together formed the 

elements of the organization's organizational structure: These bodies 

are: Summit meeting: This is the supreme authority in the 

Association, as it is made up of heads of Governments in member 

states; Ministerial Conferences: The foreign ministers of the member 

states meet annually, and the economic ministers also meet annually 

to manage economic cooperation affairs, and other ministers meet 

whenever the need arises; Standing Committee: It is made up of the 

Minister of Foreign Affairs of the host country and the ambassadors 

of member states, which meets periodically every two months; The 
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Secretariats: It was established in Jakarta, Indonesia, and forms the 

central body of the League. It is chaired by the Supreme Secretary-

General, who is chosen periodically from Member States, in 

alphabetical order every three years, and daily coordination is 

carried out through the National Secretary of each member of the 

Association; Committees: Cooperation between the countries of the 

Association is carried out through the Ministers of Economic Affairs 

through five committees, namely the Food, Agriculture and Forestry 

Committee, the Finance and Banking Committee, the Industry, 

Mining, Energy, Transportation and Transportation Committee and 

finally the Trade and Tourism Committee; In addition to these five 

committees, they were formed in particular, such as the Culture and 

Information Committee, the Science and Technology Committee and 

the Development Committee. 
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