
 

 

قطة اقتصادي في تطور متصاعد: دول جنوب شرق آسيا  
 :ذؼشٚفٓا، ذأعٛغٓا، يثادؤْا ، أْذافٓا ٔأجٓضذٓا :  ساتطح دٔل جُٕب ششق آعٛا 

  

ساتطح تهذاٌ جُٕب ششق آعٛا ْٙ يُظًح جٕٓٚح ذغؼٗ ئنٗ انرؼأٌ االلرصاد٘ ٔاالجرًاػٙ ٔانثمافٙ ٔانرمُٙ * 

 .ٔانرشتٕ٘ ، ٔئنٗ ضًاٌ االعرمشاس ٔانغالو فٙ انًُطمح

 :ذى ذأعٛظ ْزِ انشاتطح ػثش انًشاحم اٜذٛح*  

 . تهذاٌ ْٙ انطاٚالَذ ٔاَذَٔٛغٛا ٔيانٛضٚا ٔعاَغفٕسج   ٔ انفهث5ٍٛ ذأعغد انشاتطح يٍ 1967فٙ عُح   - 

 .ٔلؼد انذٔل انخًظ انغاتمح انزكش ػهٗ اذفاق ٔضغ األعظ انًادٚح ٔلٕاػذ انؼًم نهشاتطح : 1969فٙ عُح - 

 أصذسخ َفظ انذٔل ذصشٚح كٕاال اليثٕس : 1971فٙ عُح - 

 .أصذسخ َفظ انذٔل ذصشٚح تانٙ  : 1976فٙ عُح - 

 .اَضًاو دٔنح تشَٔا٘ ئنٗ انشاتطح : 1984فٙ عُح - 

 .اَضًاو انفٛرُاو ئنٗ انشاتطح : 1995فٙ عُح - 

 اَضًاو انالٔٔط ٔيٛاًَاس : 1997فٙ عُح - 

 .اَضًاو انكايثٕدج: 1999فٙ عُح - 

 :ذرهخص يثادئ ْزِ انشاتطح فٙ انُمظ اٜذٛح* 

ػذو انرذخم فٙ انشإٌٔ انذاخهٛح نثهذاٌ - االحرشاو انًرثادل نالعرمالل ٔانغٛادج انرشاتٛح ٔانٕٓٚح انٕطُٛح نكم تهذ - 

 .انشاتطح

 .انرؼأٌ تٍٛ دٔل انشاتطح فٙ يخرهف انًٛادٍٚ- حم انخالفاخ ٔانُضاػاخ تٍٛ تهذاٌ انشاتطح تانطشق انغهًٛح - 

انهجاٌ - اجرًاع ٔصساء انخاسجٛح ٔااللرصاد - انمًح انغُٕٚح نشؤعاء انذٔل ٔانحكٕياخ : انًإعغاخ انًغٛشج * 

 .عكشذاسٚح انشاتطح- ٔيجًٕػاخ انؼًم 

  

 ( :Aseanآعٛاٌ  ) انًُٕ االلرصاد٘ نشاتطح دٔل جُٕب ششق آعٛا 

  

 :يظاْش ٔػٕايم انًُٕ االلرصاد٘ نهشاتطح  

حممد دٔل جُٕب ششق آعٛا ًَٕا الرصادٚا ال ٚغرٓاٌ تّ خاصح فٙ يٛادٍٚ انصُاػح ٔانرجاسج ٔانخذياخ ، كًا *

 .ذضاٚذخ أًْٛح انًُطمح فٙ انًجال انغٛاحٙ

ٚفغش ْزا انًُٕ االلرصاد٘ ترؼضٚض انرؼأٌ تٍٛ دٔل األػضاء ، ٔترٓافد االعرثًاساخ األجُثٛح ػهٗ انًُطمح أياو * 

 .انرغٓٛالخ انجثائٛح ٔضؼف األجٕس ٔضخايح ػذد انغكاٌ ٔٔفشج انٛذ انؼايهح ٔانثشٔاخ انطثٛؼٛح

  

 :ذثاٍٚ انًُٕ االلرصاد٘ تٍٛ انذٔل األػضاء  

 :ًٚكٍ ذمغٛى دٔل انشاتطح حغة انًغرٕٖ االلرصاد٘ ئنٗ يجًٕػرٍٛ ًْا 

 .انفهثٍٛ- أَذَٔٛغٛا  - يانٛضٚا  - ذاٚالَذ – عاَغفٕسج : انذٔل أكثش ذمذيا الرصادٚا ْٔٙ          -

 .تشَٔا٘-  انفٛرُاو – انكايثٕدج - انالٔٔط- يٛاًَاس: انذٔل ألم ذمذيا الرصادٚا ْٔٙ          -

  

 : ساتطح آعٛاٌ تٍٛ انرحذٚاخ ٔاٜفاق انًغرمثهٛح 

  

 : ذٕاجّ ساتطح آعٛاٌ تؼض انرحذٚاخ يٍ أتشصْا 

 .انًُافغح األجُثٛح خاصح يٍ طشف انذٔل انًجأسج- 

 ذثاٍٚ يإشش انرًُٛح انثششٚح - 

 .حذٔز تؼض األصياخ انًانٛح ٔانكٕاسز انطثٛؼٛح - 

  

 : اٜفاق انًغرمثهٛح نشاتطح آعٛاٌ 

 انرٙ َصد  ػهٗ ئصانح انحٕاجض انجًشكٛح A.F.T.Aذًد انًصادلح ػهٗ يؼاْذج انرثادل انحش انًؼشٔفح تاعى * 

 ذذسٚجٛا تٍٛ انذٔل األػضاء

 ٔرنك فٙ 2020فٙ انزكشٖ انثالثٍٛ نرأعٛظ ساتطح آعٛاٌ ، ذثُٗ سؤعاء انذٔل يششٔع ذحمٛك انٕحذج فٙ أأفك عُح * 

 . انًجاالخ  األيُٛح ٔ االلرصادٚح ٔ انغٕعٕٛثمافٛح 

  
 


