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 of South   (Association"  جنـوب شـرق آسـيا   دولرابطـة  "تشكلت 

East Asian Nations)   بتجمع آسيان    آ والمعروفة اختصار )ASEAN(٨ في   ،١ 
ندونيـسيا وماليزيـا    أدقت كل مـن      حيث ص  ،)تايالند( في بانكوك    ١٩٦٧أغسطس  

 كـل مـن     الحقًـا عالن الرابطة، وانضمت اليها     إوالفلبين وسنغافورة وتايالند على     
) ١٩٩٩(وكمبوديـا   ) ١٩٩٧( والوس وميانمار ) ١٩٩٥(  وفيتنام) ١٩٨٤(بروناي  

قع مقر سكرتارية المنظمـة فـي العاصـمة         يو. ليصبح عدد الدول األعضاء عشر    
 مليون نسمة، لتكـون     ٦٢٥جمالي عدد سكان دولها نحو      إيبلغ  األندونسية جاكرتا، و  

 بعد كل من الصين والهند من حيث الكثافة السكانية، وهـو            آفي المرتبة الثالثة عالمي   
  .من إجمالي عدد سكان العالم% ٨,٨مايمثل نحو 

 وتعمل الرابطة من خالل ثالث ركائز أساسية عبر ثالث مجموعات أساسية           
المجموعـة  (  حيث تتضمن  ٢٠١٥ ديسمبر   ٣١بنائها رسميآ في    انتهت الرابطة من    

وقـد  ،  )جتماعية والثقافيـة  إل المجموعة ا  ،قتصاديةإلالمجموعة ا ، السياسية واألمنية 
.  مرحلة جديدة من العالقات مـع القـوى المختلفـة          إلىساهم ذلك في نقل الرابطة      

لخلق منطقـة آمنـة   رادة والرغبة المشتركة  اإلويالحظ أن دول المنظمة تربط بينها   
زدهـار المـشترك،    قتصادية المستدامة واإل  ومستقرة  لمجتمعاتها وتحقيق التنمية اإل     

  .يجاد وحدة مشتركة بين الشعوب قائمة على التنوع وتقبل اآلخرإ عن فضالً
 ASEAN Economic"وقــد تأســست مجموعــة آســيان االقتــصادية

Community "      قوية قائمة على التـدفق     نتاجية  إبهدف ايجاد سوق مشتركة وقاعدة
                                                

 : لمزيد من التفصيل حول الرابطة وأهدافها، راجع(1)

http://www.univ-chlef. dz/renaf/Articles_Renaf_N_06/ar cle_05.pdf   
http://insaniyat.revues.org /8350?lang=en 
h p://www.ahram.org.eg/News/131742/115/457291   
http://asean.org/asean-economic-community 
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 عن العمالة المدربـة     فضالًالحر للسلع والخدمات واالستثمارات ورؤوس األموال،       
ختراع لتحقيـق التنميـة     بتكار واإل بهدف خلق مجتمع تجاري مشترك ودعم بيئة اإل       

قتصادي بهدف تحقيق    لهذا التكامل اإل   آ استراتيجي آ وأعدت المجموعة تصور   .العادلة
قتصادية وبناء شبكة عالمية العالمي وتعزيز عالقاتها اإل     مع االقتصاد  االندماج الكامل 

 من الواليات المتحدة والـصين والهنـد        كالًمتنوعة أمام التدفق الحر للتجارة تشمل       
عالن المجموعة االقتصادية   إومنذ  .  واليابان وأستراليا ونيوزيالندا وكوريا الجنوبية    

عدالت نمو الدول األعضاء في المنظمـة     تسارعت م  ،٢٠٠٧عن رؤيتها في نوفمبر     
 مليون مستهلك وناتج محلي  ٦٢٥جمالي  إقتصادية العالمية ب  هم القوى اإل  ألتصبح أحد   

جمالي استثمارات أجنبية مباشرة تقدر بنحو     إ تريليون دوالر، وب   ٣جمالي يقترب من    إ
 .العالمقتصادات في  لتحتل المرتبة السابعة بين أكبر اإل   ٢٠١٤ مليار دوالر في     ١٣٦

-٢٠١٤خـالل الفتـرة     % ٥,٤ يقترب مـن     آ سنوي آويتوقع أن تحقق المنظمة نمو    
٢٠١٨.    

قتـصادية لـدول آسـيان رؤيتهـا         أعدت المجموعـة اإل    ٢٠١٥وفي عام   
 للمنظمـة فـي     ٢٧والتي تبناها قادة المجموعة في قمتها الـ        " ٢٠٢٥" االستراتيجية

جه الجديد لمـسار المجموعـة      براز التو إ بكوااللمبور، وذلك بهدف     ٢٠١٥نوفمبر  
، والذي يدور أحد أهدافه األساسية حول توسيع الروابط         ٢٠٢٥-٢٠١٦خالل الفترة   

االقتصادية للمنظمة والمشاركة في فرص التعاون المستقبلية مـع الـدول صـاحبة             
وسط وشمال أفريقيا، وهـو ماسـيحقق       الرؤية ذاتها، وبخاصة في منطقة الشرق األ      

ابطة بأن يكون اقتصادها هو الرابع على مستوى العالم بحلول          ماتسعى اليه دول الر   
  .  ٢٠٢٥عام 

 تنويـع الخيـارات   إلـى في ضوء ماتقدم، وفي ظل سياسة خارجية تـسعى   
م الرئيس عبد الفتاح السيـسي   نفتاح على آسيا، قارة القرن الحادي والعشرين، قا       واإل

بيـة وسـنغافورة     آسيوية شملت كل من الصين واليابـان وكوريـا الجنو          تبجوال
  hLe Luong Minاألمين العام لرابطة آسيان بوأندونسيا، حيث التقى في جاكرتا 
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 حرص مصر على تعميق تعاونها مع دول الرابطة وتوافق        مؤكدا ،٢٠١٥في سبتمبر 
وأعرب الجانبـان   . ٢٠١٥ مع الرؤية التي أطلقتها المنظمة في        ٢٠٣٠رؤية مصر   

ربط مـصر بـدول     ت على العالقات الوثيقة التي      عن آملهما أن ينعكس هذا التوافق     
 بما من شأنه تعزيز العالقات االقتصادية والمبادالت التجارية بين مـصر            ،المنظمة

وزيـادة  ) ٢٠١٤(عـام   مليار دوالر   ٢,٦ نحو   حالياودول المنظمة، والتي التتجاوز     
والر  مليـون د ٥٤٧,٥ بنحـو  حالياالصادرات المصرية لدول المنظمة، والتي تقدر  

من اجمالي الصادرات المـصرية، خاصـة وأن الـرئيس      % ١,٥وهو مايمثل نحو    
 العالقات االقتـصادية مـع      عميق يسعى لت   -  في اطار رؤيته االقتصادية       -السيسي  
دول العالم وتعزيز الروابط التجارية واالستثمارية مـع الجانـب اآلسـيوي       مختلف  

الـشعب المـصري وشـعوب دول    بجانب تحقيق التفاعل الثقافي والمجتمعي بـين        
  .الرابطة

 والتي تضم سفراء دول     – في السياق عاليه، قام سفراء لجنة آسيان بالقاهرة         
 بزيارة المجلـس المـصري      -الرئاسة الحالية للرابطة والرئاسة السابقة وتلك التالية      

للشؤون الخارجية لعقد ندوة مشتركة حول العالقات االقتصادية والتجاريـة بـدول            
ة، يكون أمين عام الرابطة متحدثآ رئيسيآ أمامها، حيث كان مـن المقـرر أن       الرابط

ولما لم تتحقق الزيارة، فقـد عـاودت        . ٢٠١٦يقوم بزيارة عمل للقاهرة في مارس       
 ٤لجنة سفراء الرابطة االتصال بالمجلس لعقد الندوة، حيث اتفق على عقـدها فـي            

عـضاء المجلـسين    أمـن   صين   بمشاركة عدد من الخبراء والمتخص     ٢٠١٦يونيو  
 فيالمصري للشؤون الخارجية والمصري للشؤون االقتصادية وسفراء دول الرابطة    

القاهرة وبعض كبار المسؤولين بوزراة التخطيط ومدير اإلدارة المعنيـة بـوزارة            
عمال المتعاملة مع السوق اآلسيوية، خاصة      الخارجية المصرية وأعضاء مجالس األ    

  .جال الجغرافي للرابطةمنطقة جنوب شرق آسيا الم
سـبل تعزيـز    :  أربعة رئيسية هي    محاور وقد جرت اعمال الندوة من خالل     

 الفرص والتحديات   -)ىالجلسة األول (العالقات االقتصادية بين مصر ورابطة آسيان       
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 أطر االستثمار   -)الجلسة الثانية ( التي تواجه التجارة واالستثمار بين مصر والرابطة      
 والبعد الثقافي في    -)الجلسة الثالثة ( ستقبلية بين مصر والرابطة   ون الم ومجاالت التعا 

  ).الجلسة الرابعة(عالقات مصر بدول آسيان 
وصدر في ختام أعمال الندوة بيان صـحفي، بجانـب بعـض التوصـيات              

ستخالصات التي تم إبالغها للجهات الرسمية المعنية، كما هو معتـاد بالنـسبة             واإل
  .ون الخارجيةألنشطة المجلس المصري للشؤ

، ٢٠١٦ سـبتمبر  ٦قعت فـي   ان مصر وإلى الطالع أن نشير    يمن هذا ومن 
 –ة جمهوريـة الوس     معاص انينتيدول الرابطة التي عقدت في في      قمة على هامش 

 Treaty of Amity"على وثيقة انضمامها لمعاهدة الصداقة والتعاون لرابطة آسيان 

and Cooperation"٢( ء كشريك حوار مع الرابطةنضمام مصر، وهو مايمهد إل(  
 والمجلـس المـصري      لجنة آسيان بالقـاهرة    تسعد فقدتقدم   في ضوء ما  و
 حول تقديم تجمع آسيان للجانب المصري من        مشتركةندوة    بتنظيم الخارجية للشؤون

خالل سلسلة من الجلسات النقاشية بحضور ممثلين عن الحكومة والصناعة وخبراء           
ري وآسيان لمناقشة سبل تحسين العالقـات االقتـصادية   أكاديميين من الجانب المص   

  . عن أطر التعاون المستقبلية بين الجانبينفضالًوالتجارية وفرص االستثمار المتاحة 
  

 

                                                
 وقع الوثيقة السفير حمدي لوزا نائب وزير الخارجية في حضور وزراء خارجية الدول العـشر األعـضاء                  (2)

انظر في ذلك البيان الصحفي الصادر عن مكتب المتحدث الرسمي لـوزراة الخارجيـة        . وأمين عام الرابطة  
  ٢٠١٦ سبتمبر ٦تاريخ ب

pressoffice.mfa@gmail.com  
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عـرض   ، افتتاحيةةلقاء كلمإ الندوة ب أعمالمنير زهران .د السيد السفير  افتتح
كدت أوما ،١٩٧٦  عاموالموقعة، بنود اتفاقية الصداقة والتعاون مع دول الجنوب فيها  

قليمية ستقالل والسيادة والمساواة والسيادة اإل    عليه من ضرورة االحترام المتبادل لإل     
ل دولة في تسيير شؤونها الداخلية بعيـدآ عـن   حق ك ووالهوية القومية لجميع الدول  
 تـسوية   ،عدم التدخل في الشؤون الداخلية لكل دولـة       و ،التدخالت الخارجية والقهر  

وضـرورة  و التهديد باستخدام القـوة      أعدم استخدام   والمنازعات بالوسائل السلمية    
ء المؤسـسين   واستلهام تلك المبادئ الموروثة من اآلبا     ،  التعاون الفعال فيما بين دولنا    

على وضـعية    هانحياز في تعزيز التعاون خاصة  بعد حصول       مجموعة دول عدم اإل   ل
  .٢٠١٣مراقب في الجماعة منذ عام ال

فادة من الركائز األساسية    ستوقد أكد السيد السفير رئيس المجلس ضرورة اال       
وبخاصة  ) االقتصادية، االجتماعية والثقافية ،السياسية واألمنية ( لجماعة آسيان    الثالث

ـ   امله في التوصل لتوصيات مـن شـأنه       أ معربآ عن    ،االقتصادية  علـى   ساعد أن ت
ن ياالستفادة من المزايا المتاحة للجانبين لكل من منظمات المجتمع المدني والمتعـامل           

  . الجانبينكالّفي الشؤون االقتصادية والتجارية ورجال األعمال وحكومات 
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خاصة ،  حمد الدرش في كلمته عن سعادته باختيار موضوع الندوة        أ .دأعرب  
 والتـي   ،"٢٠٣٠مـصر   "وأنها تأتي في إطار إطالق مصر لرؤيتها االسـتراتيجية          

امتازت بالمنهجية والدقة في تحديد المزايا واألهداف وتبني تخطيط استراتيجي بعيد           
 فلم يعد التنفيذ حكرآ  على السلطة التنفيذية         ،جتمعية على المشاركة الم   مؤسسالمدى  

 عن اعتماد هذه الرؤية على منهجيـة        فضالً،  وإنما بالتعاون مع كافة فئات المجتمع     
 والحـرص علـى   المشاركة الفعالة مع كافة شركاء التنمية الدولية والمجتمع المدني          

 علنـه الـسيد رئـيس      أ وهو ما ،  تلك المعلنة دوليآ  مع  أهداف التنمية الوطنية     اتساق
ـ   أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة في      الجمهورية  كمـا   .٢٠١٥  عام ٧٠  دورتها ال

 اًجتماعيا و اًإقتصادي(راعت تلك االستراتيجية األبعاد الثالثة لمفهوم التنمية المستدامة         
  ).اًوبيئي

 تكـون   منها هو أن  هدف  ال أن   الدرش.  د أوضح ، الرؤية هذهخالل عرض   و
بتكـار   ذات  اقتصاد تنافسي ومتوازن ومتنوع معتمـدآ علـى اإل    ٢٠٣٠ مصر عام 
مستثمرة عبقرية المكـان   ،"أيكولوجي"  بإتزان على العدالة والمشاركة قائماوالمعرفة  

 فـي  ، وأن مـصر ،والزمان لتحقيق التنمية المستدمة وترتقي بجودة حياة المصريين   
مجموعة من المشاريع العمالقـة      استطاعت البدء في تنفيذ      ،ها لتحقيق ذلك  سعياطار

 استصالح المليون ونصف فـدان،      ،قناة السويس وممر التنمية   محوركمشروع تنمية   
 منظومة الدعم   ، التغلب على مشكلة الطاقة    ،جتماعي ومكافحة العشوائيات  سكان اإل اإل

 مما يدعم البنية التحتية ويكون محط أنظار المستثمرين فـي           ،وتحسين شبكة الطرق  
ضافة لتأسيس بنك المعرفة ليكون داعمآ أساسيآ للبحـث العلمـي           إ ،لخارجالداخل وا 

   .مواطنينوتوفير المعلومات لكل ال
تتواكب مع  أن تلك الرؤية  رئيس المجلس المصري للشؤون االقتصادية  كدأو 

في كواالمبـور التـي     ،    " ٢٠٢٥  رؤيتها  عن " آسيان االقتصادية  ةأعلنته مجموع ما
 الروابط بين دول آسيان بعضها الـبعض وتوسـيعها مـع             أهمية توسيع  فيهاأكدت  

  .شركاء التجمع في كل من الشرق األوسط وأفريقيا
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 Leslie J. Baja
 

ركـز علـى   ت ا تكمن في كونه الندوة بأن أهميةLeslie J. Bajaكد السفير أ
 أفريقيا والشرق األوسط     بين الرابطة ومنطقة   الجوانب االقتصادية ومجاالت التعاون   
مر الذي كـان    وهو األ  ،قع استراتيجي هام  ووم وبخاصة مصر بما تمتلكه من موارد     

 عـام  أمينهتمام الرئيس السيسي خالل زيارته لسنغافورة وأندونسيا ولقائه ب    إموضع  
همية فتح أطر جديدة من التعاون بين مـصر ودول          ألى  ن ع يكيد الجانب أوت ،المنظمة
  .الرابطة

الـروابط االقتـصادية مـن خـالل         الندوة تستهدف تعزيـز      وشدد على أن  
استعراض الفرص المتاحة وكيفية التغلب على التحديات التـي يواجههـا القطـاع             

 ها المنظمة فهـي تزخـر      ب  مستعرضآ المزايا التي تتمتع    ،االستثماري لدى الجانبين  
 حيث تحتل الرابطة المرتبة الثالثـة       ،بالموارد الطبيعية وعلى رأسها المورد البشري     

 من أجمالي عدد سكان العالم والـسابعة        %٨,٨٥بنسبة  عالميآ من حيث عدد السكان      
 . دوالر تريليـون  ٢,٥ من الناحية االقتصادية بمعدل ناتج محلي اجمالي نحو          آعالمي

 ٢٠٢٥ المرتبة الرابعة عالميآ بحلـول عـام         اقتصاد آسيان ومن المخطط أن يحتل     
  .من كبرى الشركات االستثمارية العالمية % ٢,٢٧واستحواذها على نحو 

 على   تعمل  دول المنظمة   سفير الفلبين أن   أكد ،وباالضافة للنواحي االقتصادية  
  .توفير الحماية المجتمعية وتطبيق المعايير العالمية في هذا الشأن
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 Do Hoang Lon
 

 تـاريخ   Do Hoang Long  سفير فيتناملرابطة آسيان، عرضفي تقديمه 
عالن إ وذلك مع    ، في بانكوك عاصمة تايالند    ١٩٦٧أغسطس   ٨ في   الرابطةتأسيس  
عالن إ توقيع   )أندونسيا وماليزيا والفلبين وسنغاورة وتايالند    ( آسيان األوائل    يمؤسس
 ١٩٩٥ وفيتنام فـي     ١٩٨٤وانضمام بروناي دار السالم في      " عالن بانكوك إ"آسيان  

 ليبلغ عدد األعضاء عشر     ،١٩٩٩ وكمبوديا في    ١٩٩٧وكل من الوس وميانمار في      
 على احترام المبادئ     تلك الدول في بناء عالقاتها الثنائية       اعتمدت   وقد ،سيويةآدول  

ي معاهدة الصداقة والتعاون فيما بين دول جنوب شرق         ف اآلساسية المنصوص عليها  
  .١٩٧٦الموقعة آسيا 

 .بعـد بعينـه    ب  منهـا  يتعلق كل  كما تتألف الرابطة من ثالثة محاور أساسية        
 ومجموعـة   ،قتصاديةإلاألمنية، ومجموعة آسيان ا   -فهناك مجموعة آسيان السياسية   

  .الثقافية-آسيان االجتماعية

أن التنمية المستدامة التي  سفير الفلبين أوضح فقد وحول الجوانب االقتصادية،
 والرؤيـة االقتـصادية     "٢٠٢٠ رؤية آسـيان  "والمعلنة في    الرابطة   تسعى لها دول  

راكة االستراتيجية مع الشركاء في العـالم وفـي         ش تحتاج لتعزيز عالقات ال    "٢٠٢٥
 ضرورة   أن فيتنام ترى   مؤكدا ؛منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا بصفة خاصة        

 والبد من العمل على تحقيق   رابطةتنفيذ ذلك باالعتماد على الركائز األساسية لدول ال       
  . بصورة أكثر فاعليةهدافتلك األ
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  .ثيل التجاري األسبق رئيس جهاز التم،وكيل أول وزارة التجارة

  

 .مساعد أول وزير التخطيط

 Peerasak Chantavarin 

  .سفيرمملكة تايالند لدى جمهورية مصر العربية

  

  . المصريةمدير شؤون آسيان بوزارة الخارجية
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أكد بأن اقتصاد دول آسيان العشر اقتصاد قوي، كما أكد عـدد كبيـر مـن                
ـ    ":نفقد قال عنه األوروبيو   . ن على ذلك  المتخصصي  اًبأن هذا التجمـع حقـق نجاح

ادبلوماسي أكد عليه الـزعيم    وهو ما ،"ا يفوق أحياناً ماحققه االتحاد األوروبي      وسياسي
، وجـاء   ١٩٧٣ خالل زيارته لتايالند وسـنغافورة وأندونـسيا عـام            أيضاً الصيني

أن الزعيم الصيني كان يعتقـد أنـه         ":التصريح على لسان وزير خارجية سنغافورة     
 الحر التي حققتهـا تلـك       سيزور دول نامية، لكنه زار وتأثر بالتقدم وآليات السوق        

  ".الدول 
ر، أكـد أن المبـادالت      ـوخالل عرضه للعالقات بين مصر والدول العـش       

وهو رقم ضئيل للغاية،     ) ٢٠١٤( ار دوالر ـ ملي ٢,٦التجارية بين الجانبين التتعدى     
قورن بعالقات مصر التجارية مع دول أخرى وبالتالي فال تزال هناك امكانية             اذا ما 

 مليـون دوالر لكـل دول       ٦٠٠تتجاوز  وأن الصادرات المصرية ال    لزيادتها خاصة 
  .الرابطة

خالل عرضه لتجربة هذه الدول،  أن اجتماعات دول آسـيان قبـل      كما أكد 
يعكس   قمة، وهو ما   ٢٨كانت بوتيرة بطيئة لكنها تسارعت لتصل لنحو         ٢٠٠٠عام  

قتـصاد  ان وزراء اال   بل   ،إدراك هذه الدول للتطورات االقتصادية والسياسية الحالية      
 ا لآللية المتفق عليها لالهتمـام بهـذين القطـاعين؛    وفقً  اجتماعا ٤٣والتجارة عقدوا   
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 على ضرورة العمل على اإلستفادة من الزيارة التي قام بها الرئيس لسكرتارية مشددا
الرابطة والقيام بإعداد خطة واضحة لالستثمار والتجارة وتعزيز التعاون مـع تلـك           

  .الدول
  :وأعطى منسق الجلسة الكلمة للمتحدثين، على النحو التالي 

  

أوضح السفير ياسر النجار أنه من خالل الدراسة، فان العالقة بـين مـصر              
تؤكـد عليـه الورقـة       ودول الرابطة  تفتقر لوجود خطة  تعامل مستقبلية، وهو ما          

 وخالل عرضه لجهود الحكومة لجذب االسـتثمارات وحـل          .ةالمفاهيمية لهذه الندو  
مشاكل المستثمرين، أوضح أن مصر، كالعديد من دول المنطقة، وضـعت خطـة              

تشمل العديد من المحـاور المحليـة       " ٢٠٣٠رؤية مصر   "شاملة للتنمية االقتصادية    
 الستثمار، بتحسين وضع ا   كبيراا  يالء الحكومة اهتمام   عن إ  فضالًواإلقليمية والدولية   

% ٤,٥مما سيساهم في حل مشكلة البطالة وزيادة الناتج القـومي االجمـالي مـن               
 علـى أن تلـك      مشددا ، بجانب زيادة معدالت النمو    ،%٧-٦ لنحو   )المعدل الحالي (

تعاني منـه كـل الـدول         وهو ما  ية للواقع العملي،   أن تخرج من النظر    الرؤية البد 
  .النامية

صر ودول آسيان للرؤية المستقبلية للتنمية، فالبد  من مكالً وفي اطار اطالق    
من العمل على تعزيز الفرص لتبادل الخبرات بين مصر وهذه الدول ووضع اطـار   

 أن مصر  أعدت خططآ لمواجهة التحديات التي تواجه الدولة المصرية        مضيفًا ،لذلك
  . لمواجهتها، ولكن األهم هو التنفيذا واجتماعيا واقتصاديسياسيا

 تنظـيم  وبالفعل تم    الت عدة للتعاون،  وضح النجار أن الجانبين يمتلكان مجا      أ
العديد من ورش العمل للتعريف بتلك االستراتيجية والرؤية المصرية الموضـوعة            

 في إطار اسـتراتيجية     التفاقياتواتفق على ضرورة العمل على مراجعة تنفيذ تلك ا        
  .التنمية
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أته، على بناء أطر للتعاون مع جميع    آسيان عمل، منذ نش     تجمع  أن إلىوأشار  
والـصين  دول العالم اآلسيوية والكندية واألوروبية واألمريكية، فعالقاتهـا بكوريـا        

الدول الثالث السابقة   ) ASEAN+6(و) ASEAN+3 (واليابان تم في إطار صيغة    
ملة  باالضافة إلتفاقيات الشراكة الشا،مضافآ اليها كل من الهند واستراليا ونيوزيالندا  

 واتفاقيـات   ،بين مجموعة آسيان واليابان وأستراليا وكوريا الجنوبية والصين والهند        
مع الصين واتفاقيات اقتصادية فقط     ) FIA(اقتصادية شاملة واتفاقيات التجارة الحرة      

مع الصين واتفاق تجاري وخدمي مع الصين وكوريا الجنوبية والهند واتفاق اطاري            
اليات المتحدة وخطة عمل لتنفيذ الـشراكة مـع االتحـاد         للتجارة واالستثمار مع الو   

  .األوروبي
من عالقات دول الرابطة موجهـة للـدول        % ٩٠أضاف السفير النجار أن     و

سيوية قاتها مع هذه الدول وبشكل أخص اآل     اآلسيوية، وبالتالي فعلى مصر تعزيز عال     
ازن  فـي    عن طريق العمل على زيادة الصادرات المصرية لتلك الدول إلحداث تو          

حجم التبادل التجاري على األقل والعمل على االستفادة من تجارب هذه الدول فـي              
مجاالت تهم الصناعة واالقتصاد بشكل خاص فيما يتعلق بتحسين الجودة واإلنتاجية            

 عن االستفادة من مجـاالت االسـتزراع         فضالً والمشروعات الصغيرة والمتوسطة؛  
  .خاصة في كل من  فيتنام وتايالندبالسمكي والصناعات المرتبطة بها و

ضرورة العمل على النفاذ ألسواق هذه الدول عـن          أكد السفير ياسر النجار   و
طريق التركيز على إنشاء مركز آسيان، مثل المركز الموجود في طوكيو، والـذي             
  يلعب دورآ مميزآ في تفعيل التبادل التجاري واالستثماري بين دول آسيان واليابان ؛

إنشاء مجلس أعمال مصري مع     باقترح السفير ياسر النجار اإلسراع       وختاما
  .دول آسيان يضم الخبرات المصرية واآلسيوية التي يهمها التعامل مع دول آسيان
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  Peerasak Chantavarin
 

أهميـة آسـيان   ، أوضح Peerasak Chantavarin في كلمة لسفير تايالند 
ـ    ،٢٠١١كقوة اقتصادية في العالم سعت، منذ مفاوضات الوس في           ر ـلخلـق أط

من خالل   )الصين واليابان وكوريا الجنوبية   (للتعاون مع القوى االقتصادية اآلسيوية      
 كما أن   ،اإلنتاج العالمي ½  الدول الثالث تنتج      جولة تفاوض خصوصا وأن تلك     ٤٠

 ،نجار، قامت ببناء أطر من التعاون مع دول العـالم    دول آسيان، كما أوضح السفيرال    
 مليـار دوالر اسـتثمارات      ١٣٦كما نجحت تلك الدول في اإلستحواذ على حوالي         

أجنبية مباشرة في مجاالت عدة نتيجة تمكنها من خلق عملية من التكامل االقتصادي             
صناعة  تشتهر تايالند ب    فمثالً .بينها عن طريق تخصص كل دولة في صناعة بعينها        

 وتتركز في فيتنام العديد مـن الـصناعات التكنولوجيـة كمـصنع             ،المواد الغذائية 
سامسونج كما هو الحال في سنغافورة، بينما تتركز صناعة الزيوت فـي ماليزيـا،              

  .وتشتهر الفلبين بالموقع اإلستراتيجي الهام وبالعمالة الماهرة عالية اإلنتاجية
راتها فقط على الموارد الطبيعية، وانما      أكد أن دول الرابطة لم تقتصر صاد      و

اتجهت للصناعات التكنولوجية المتقدمة حيث أصبح اإلنتاج الصناعي جزءا هاما من           
  .  للصناعات االلكترونيةحاليافمثال تايالند تتجه .  تلك الصادرات

، التي تم تدشينها فـي سـبتمبر   ٢٠٢٥ اإلقتصادية وفي عرضه لرؤية آسيان   
هدف لخلق منطقة اقتصادية متكاملة محققة االندماج االقتـصادي          أكد أنها ت   ،٢٠١٥

 على أن ذلك اليعنـي      مشددا ،ومنح التسهيالت التجارية وتطبيق مفهوم السوق الحر      
ن آسيان تمتلك تجربتها الخاصة مستفيدة      هذا الشأن بل إ   تبني النموذج األوروبي في     

  .صلةبما تمتلكه الدول العشر من ثقافة مشتركة وحدود متوا
 لديها إرادةفيما يتعلق بشراكة دول الرابطة مع مصر، أوضح أن هذه الدول     و

شراكة ورغبة قوية للتعاون مع القاهرة واالستفادة بما تمتلكه من مقومات استراتيجية    
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  لـدول الـشرق    هامامركزاعلى رأسها الموقع الجغرافي وقناة السويس التي تمثل         
 فـي   بور، وبالتالي فمصرتلعب بذلك دورا هاما     ية والع األوسط وأفريقيا  وبوابة للتنم    

  .تحقيق التنمية المستدامة العالمية
 أهمية استفادة الجانبين من مقومات       التايالندي في السياق عاليه، أكد السفير    و

حيث تحتل آسيان المرتبة التاسـعة      بعضهما البعض والنهوض بعالقاتهما التجارية،      
 مليار دوالر في    ٢,٦يتجاوز نحو    ي مع مصرالذي ال   من حيث معدل التبادل التجار    

 مليـار دوالر واردات     ١,١ مليون دوالر صادرات مـصرية و      ٥٨٤منها  ( ٢٠١٤
  .)مصرية

  

  :يلي  المستشار أسامة ثروت ماتناول في مداخلته،
منطقة إضافة لدخولها في اتفاقيات شـراكة        أن لمصر دور ووزن هام في ال       -

  وكذلك   ، للمنطقة بأكملها  ية مع أفريقيا وأوروبا لتكون ممرا مفتوحا      استراتيج
 اآلسـيوي وتتمتـع     المجال في   لحال مع دول آسيان التي تلعب دورا هاما       ا

 ولـذلك تـسعى     ة مع القوى االقتصادية اآلسيوية،    باتفاقيات شراكة اقتصادي  
 تنشيط العالقات االستثمارية مع دول آسيا السـيما رابطـة          لىإ حاليامصر  
  .آسيان

 عـن   فـضالً  تحظى كل من مصر ودول آسيان بموقع استراتيجي فريـد،            -
 ،عضوية مصر في العديد من التكتالت االقتصادية الهامة كتجمع الكوميـسا        

وباإلضافة لذلك فان مصر، من خالل دورها األساسي في إحـالل األمـن             
ار في المنطقة يؤهلها إلقامة عالقة شراكة مع تجمع آسيان، وبذلك           واالستقر

تكون الدولة األفريقية األولى التي توقع اتفاقيـة الـصداقة والتعـاون مـع         
يمهد الطريق للحصول على وضعية شريك للحوار لتكون         الرابطة، وهو ما  

  .أيضافي هذه الحالة األولى أفريقيآ وشرق أوسطيآ 
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 ،خطوات التي اتخذتها مصر لتعزيز عالقاتها بـالتجمع        ال كذلكاستعرض  و -
فخالل اجتماع للجنة سفراء آسيان بالقاهرة بمساعد وزير الخارجية للشؤون          

عزم مصر تعزيز عالقاتها مع دول الرابطة مـن خـالل           مؤكدا   ،اآلسيوية
 من خالل مقاربة جماعية إلقامة عالقة مؤسسية مع التجمع          األول: مسارين

مام لمعاهدة الصداقة والتعاون تمهيدآ للحصول علـى وضـعية          تبدأ باالنض 
 من خالل دفع العالقات الثنائية بين مصر وكل مـن           والثانيشريك للحوار،   

 كما أكد رئيس الوزراء السابق المهندس إبراهيم محلب حرص         .دول التجمع 
مصر على االستفادة من خبرات التجمع في مجال التعليم الفنـي والمهنـي             

 لرئاسـة   ٢٠١٥االرهاب، وذلك خالل زيارته لجاكرتا في ابريل        ومكافحة  
 عامـا  ٦٠لإلحتفال بذكرى مـرور    األفريقية،/لقمة اآلسيوية وفد مصر في ا   

  . حركة عدم االنحيازلبزوغعلى مؤتمر باندونج الذي مهد 

 لكـل مـن     ام وجه وزير الخارجية المصري خطابا     في يوليو من نفس الع    و -
 لطلـب انـضمام مـصر لمعاهـدة الـصداقة           وزير خارجيـة ماليزيـا،    

 للرابطـة،  Treaty of Amity and Cooperation" (TAC)"والتعاون
 ا طلب انـضمام مـصر للمعاهـدة تمهيـد         إلىوألمين عام الرابطة يشير     

ا من أعضاء التجمـع    قى ترحيب مها كشريك حوار للتجمع،  وهو ما ل       إلنضما
  .والسكرتير العام

 خـالل جولتـه   ، للرابطة الجمهوريةرئيسرة السيد  كما شهد العام نفسه زيا  -
 حيـث أعـرب     ،اآلسيوية التي شملت أندونسيا مقر األمانة العامة للرابطة       

خالل لقائه باألمين العام عن اهتمامه بالنظر في الطلب المقدم مـن جانـب              
 قدمت مصر ورقتـين مفـاهيميتين حـول         ٢٠١٥ أكتوبر ٢٦وفي  . مصر

 والدولي لـسكرتارية  ن ودور مصر االقليميالعالقات بين مصر ودول آسيا  
 لما تتطلبه اجراءات التوقيع على اتفاقية الـصداقة والتعـاون         الرابطة، وفقًا 

  .والحصول على وضعية شريك للحوار
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 وعلى الصعيد الثقافي، أوضح المستشار ثروت أن العالقات الثقافيـة قويـة     -
ـ  يت ن والتاريخ، وهو ما   ـالديمجالي  وهامة وبخاصة في     الل ـضح مـن خ

 عـن اتفاقيـات     فـضالً ألف طالب آسيوي للدراسة في األزهر        ٢٢وجود  
التعاون بين الجامعات المصرية واآلسيوية والقيام بالعديد مـن الزيـارات           

  .المتبادلة بين األزهر الشريف ووزارة التعليم العالي

 ولتعزيز تلك العالقات بشكل أقوى أكد ضرورة تسريع وتيرة انضمام مصر            -
سـيؤهلها ألن تكـون      معاهدة الصداقة والتعاون مع دول الرابطة، وهو ما       ل
  .مع الرابطة" شريك حوار"

 

  

 بأهمية العمل على تعزيز التعاون بين مـصر ودول          فائقة الرفاعي . طالبت د 
 وتعميق التعاون في المجال المالي      ،لتكنولوجي ومجال االتصاالت  آسيان في المجال ا   

بتوقيع مذكرة تفاهم بين البنك المركزي المـصري والبنـوك المركزيـة            ووالنقدي  
 ولتحقيق ذلك اقترحـت     .اآلسيوية، بما يعمل على تحقيق الرؤى االقتصادية للجانبين       

ـ          ستوى العالقـات بـين     دكتورة فائقة إنشاء لجان تشاورية من الخبراء للنهوض بم
  .الجانبين

  

محسن توفيق الحاجة لفهم أعمق لسياسة التنمية االقتصادية في دول          .  د أبرز
 خاصة وأن هذه النهضة لم تكن فقط على الصعيد االقتصادي وإنما امتـدت              ،آسيان

 فنحن نحتاج لشرح تلك األدوات وفهـم         وبالتالي ،لتشمل الجانب االجتماعي والبيئي   
  .مع تبني نظرة شمولية في هذا الشأن أعمق للعالقات وسبل تعزيزها،
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 أن دول آسيان تنظر باهتمام للطلب المقـدم مـن جانـب             سفير تايالند  أكد   -
  .مصر، وأننا نامل في وقت قريب تحقيق التكامل التنافسي بين الجانبين

أن دول آسيان حققت تنمية اقتصادية ونهـضة         رر ياسر النجا  السفي أوضح   -
من خالل تعاونها المشترك مما مكنها من تجاوز التحديات والمعوقات، فكل           
دولة تبنت رؤية واستفادة من الخبرات المتاحة لتحقيق التنمية فيها ولالتحاد           

  .ككل

تاج لخبـرات    تح - من خالل تنفيذها لرؤيتها التنموية       –وبالنسبة لمصر، فإنه    
رة عقد  إقليمية ودولية وبخاصة تلك الموجودة في دول آسيان، إضافة لضرو         

داء المؤسسات الحكومية والشفافية والحوكمـة وغيرهـا        ورش عمل حول أ   
   .لتبادل الخبرات واالستفادة من الدروس المتاحة وتحديد مجاالت التعاون

أن الحوكمة ستساهم فـي تمكـين        ، في هذا السياق   سفير سنغافورة  أوضح -
  .الدولة من التغلب على المعوقات التي تواجه المستثمرين

 ممـدوح مـصطفى منـسق       للوزير المفوض التجاري  في تعليق ختامي    و -
 أكد أنها خرجت بمجموعة من التوصيات تمثلت في ضرورة العمل     ،الجلسة

لتجاريـة  على تبني رؤية اقتصادية شاملة تغطي الجوانب االسـتثمارية وا          
مدعومة بالجانب السياحي والثقافي الختراق هذه األسواق، وتعزيز التعاون         

  :بين الجانبين من خالل عدد من المحاور أبرزها

             زيادة صادرات مصر لدول الرابطة بهدف تحقيق التوازن فـي ميـزان
  .المبادالت التجارية على المدى القصير
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   خاصة المتعلقـة بتحـسين    الدول، وتلكالعمل على االستفادة من تجارب
 عن مجال   فضالًاالنتاجية ومجال االستزراع السمكي في فيتنام وتايالند،        

  .المشروعات الصغيرة والمتوسطة

             العمل على النفاذ ألسواق آسيان عن طريق إنشاء مركز آلسيان، علـى
غرارالموجود في طوكيو، لتعزيز التعاون والصادرات بين دول آسـيان          

  .وطوكيو

  انشاء مجلس أعمال يجمع بين مصر ودول آسـيان العـشر،         العمل على 
  .المصريين المختصين في العالقات اآلسيوية يضم مجموعة من الخبراء
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  .  المصرية اآلسيوية لرجال األعمالالسكرتير العام للجمعية

  

مقرر اللجنة الدائمة للشؤون اآلسـيوية بـالمجلس المـصري للـشؤون            
  .الخارجية

  

  .نائب رئيس المجلس المصري للشؤون االقتصادية

  

  .عضو المجلس المصري للشؤون االقتصادية

 Dato Ku Jaafar Ku Shaari 

 .سفير ماليزيا لدى جمهورية مصر العربية
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 البد أن تأخذ بعـين     المعنية رية المص الجهاتأوضح السيد أشرف نجيب، أن      
اإلعتبار المؤشر الصادر عن المنتدى االقتصادي العالمي الخاص بترتيب مصر في           

 أهمية هذا المؤشر فـي التـأثير علـى معـدالت          موضحامؤشر الحوكمة العالمي،    
  .  بدورها على الوضع االقتصادي وكفاءة وحجم السوقتنعكساالستثمار، والتي 

 التي تمكنها من المنافسة في األسـواق        آللياتل حالياقر  تفت وأضاف أن مصر  
 وبالتالي  ،العالمية نتيجة إلرتفاع درجات المخاطرة وانخفاض درجة الكفاءة السوقية        

يجب العمل على رفع كفاءة األسواق حتى نتمكن من اإلنتاج بفاعلية، وهو ماسيسمح             
كذلك تعاني مصر من     .ميةبجذب المزيد من المستثمرين والمنافسة في األسواق العال       

، وعليه البد من العمل على       العمالة الضخم  حجم عن   فضالًالبيروقراطية والروتين،   
  .دراسة التجربة الماليزية في هذا الشأن

  : على النحو التالي،وقد أعطى منسق الجلسة الكلمة للمتحدثين
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أكد السفير علي الحفني في كلمته، أن سفراء دول آسيان متابعون جيدين لما             
  . حكومات دولهمإلىيحدث في مصر ويقومون بنقل تقديرهم للموقف 

وقد نجحت مصر، في زمن قياسي، في التغلب على حالة عدم اإلستقرار التي    
يهم جمهور المـستثمرين فـي أي    هو ماوجدت بعد ثورتين وهذا االستقرار بالطبع    

 فقد تمكنت مصر من التصدي لموجات المنظمات اإلرهابية التي إزدادت     أيضا .دولة
 ومنذ الوهلة األولى لحكم الرئيس السيـسي        ،٢٠١٣  يونيو ٣٠ضرباتها عقب ثورة    

 مصر على مشروع تنموي كبير؛ وهو ما إتضح بعد انعقاد مؤتمر شرم الشيخ              أقبلت
عن نظرة مستقبلية   والتي تنم   " ٢٠٣٠رؤية مصر   "اد المصري وإعالن    قتصلدعم اإل 

 أرادوا إحداث تحول كبيـر      رؤى سابقة وطموحات لزعماء سابقين     ل متفائلة وتكرارا 
  .في بلدانهم كمهاتير محمد في ماليزيا والزعيم تونج في الصين

ت الحكومة المصرية من صعوبا    أنه على الرغم مما تواجهه       الحفنيوأضاف  
وبيروقراطية، إال أنها تسعى إلستعادة الثقة بين الدولة والمـواطنين وتعمـل علـى              

 العديـد مـن     تنفيذتحقيق معدالت اقتصادية قياسية في مدة زمنية قصيرة من خالل           
بدأت و،  ة ومحور تنمية منطقة القناة عموما     المشروعات الكبرى كقناة السويس الجديد    

  .سنويا% ٤,٢نمو لنحو رتفاع معدل التنعكس آثارها على ا

ممتدة شاملة معظـم    ولم تقتصر التنمية فقط على مدن بعينها وانما هي تنمية           
 المشاريع الصغيرة والمتوسطة والـسعي لتحقيـق        أيضا كما تشمل    المدن المصرية، 

  . مليون فدان١,٥االكتفاء الذاتي من الغذاء من خالل استصالح 
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ى اسـتراتيجية الدولـة فـي جـذب          عل الحفني أنه اعتمادا   وأضاف السفير  
االستثمارات األجنبية المباشرة، فقد عملـت الحكومـة علـى مواجهـة األزمـات              

 عن اكتشافات الطاقة    فضالًاالقتصادية بإقامة البنية التحتية األساسية ألي استثمارات        
  .والغاز األخيرة، حيث يساهم ذلك في رفع وتحسين مستوى معيشة الفرد

، حتـى يتـسنى     عمل على تنميـة قطـاع التـصدير       رة ال  وشدد على ضرو  
للمستثمرين من الجانبين االستفادة من التفضيالت والمزايا الممنوحة، وهو ما سيؤدي     

 عن ضرورة   فضالً ، تنمية قطاع األعمال بشكل كبير ويساهم في تدريب العمالة         إلى
  .تعزيز القطاع السياحي من خالل تعزيز حركة الطيران بين الجانبين

  

 تناوله لعالقات التجـارة مـع دول آسـيان،          عادل خليل، خالل  .  أوضح د 
يـزال الميـزان     ال لكـن  ،أنها عالقات قديمة ومتميزة   خاصة ماليزيا وأندونسيا،    وب

 لصالح دول آسيان رغـم ارتفـاع الـصادرات والـواردات       عجزايسجل  التجاري  
 كما تمثل االسـتثمارات فـي قطـاعي الـسياحة           ،٢٠١٦ية لتلك الدول منذ     المصر

وتـأتي   .وتكنولوجيا المعلومات أحد أهم مجاالت االستثمار المتبادلة بين الجـانبين         
تايالند على رأس الدول المستثمرة في مصر تليها ماليزيـا فأندونـسيا فـسنغافورة              

  .فالفلبين

ة من عضويتها في منظمة التجارة       ضرورة استفادة مصر ودول الرابط     وأكد 
العالمية، وبالتالي الخضوع لنفس السياسات واألنظمة فيما يتعلق بقطـاعي التجـارة          

 وضرورة العمل على توفير وسائل للنقل، خاصة وأن بعد المسافة يعـد         ،واالستثمار
أحد معوقات زيادة معدالت التبادل التجاري والعمل على االستفادة من قناة السويس،            

 بإقامة صناعات تجميعيـة لـدول        في منطقة القناة   حاليامن مشاريع التنمية المقامة     و
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 عن أهمية العمـل علـى        فضالً آسيان في اطار اتفاقيات الشراكة الموقعة مع مصر       
 وعلـى  .توفير المعلومات والشفافية فيما يتعلق بالمستثمرين وجـذب االسـتثمارات      

دة من المستويات المعيشية المرتفعة فـي        ضرورة االستفا  إلىالصعيد السياحي، دعا    
 إلـى  كما دعا    ،هذه الدول لجذب السياح وخاصة في مجال السياحة الدينية والثقافية         

  .اهمية االستفادة من تجربة دول آسيان في عملية تعزيز التكامل االقتصادي العربي

  

 الميزة التنافسية هي أحد األسباب الهامة الدافعـة لتعزيـز            النمكي أن  .أكد د 
 كبيـرا  سوقًا ففي قطاع األعمال يمتلك تجمع آسيان   ،التعاون بين مصر ودول آسيان    

 عن وجود ميزة تمويلية للمشروعات وارتفاع العائد        فضالً في كافة المجاالت     متنوعا
 عن تـوفر    فضالًبي المباشر،   وتدفقات معقولة من االستثمار األجن     في سنوات قليلة،  

  .العمالة الماهرة المنتجة منخفضة التكلفة
في هذه الدول تتـسم بالـسرعة      كل ذلك أن عملية صنع القرار      إلىويضاف  

  .والتعطلها البيروقراطية واالجراءات الروتينية
وقد ساهمت هذه العناصر في قيام آسيان بتحقيق إنجازات ضخمة وتمكنـت            

 تمثـل دول  فمـثالً . ية في األسواق العالمية وفي منطقة آسيامن خلق شراكات تنافس   
الرابطة بالنسبة للصين فرصة هامة لتوسيع استثماراتها في مجاالت البنية التحتيـة            

 بوابة لجذب المستثمرين بما تمتلكه مـن        جيا المعلومات، لتكون آسيان بذلك    وتكنولو
  .رؤية ديناميكية هامة

ريع تنموية كبرى في محور منطقـة قنـاة         ن مصر، بما تمتلكه من مشا     كما أ 
السويس واكتشافات في مجال الطاقة والغاز وتملكها قاعدة صناعية قوية وبنية تحتية            

 مركـزا في مجال التكنولوجيا، يمكن ان تكون بوابة للمستثمرين من دول آسـيان و            
  . عن إمكانية التعاون في المجال السياحيفضالًللتعاون المالي مع تلك الدول 
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 Dato Ku Jaafar Ku Shaari
 

 تجربة آسيان، Dato Ku Jaafar Ku Shaari  استعرض السفير الماليزي
كامـل متنـوع الخبـرات ومجتمـع     حيث أوضح أن التجمع اآلن هو اتحاد واحد مت 

ا والثقافة بل هـو      على أن دول آسيان ليست فقط شريك في الجغرافي         مشددا،  معرفي
 تنافـسية مـع قـوى       محققًامجتمع متكامل في جميع الجوانب االقتصادية والثقافية        

وبالتالي فهي منطقة حـضارية     . اقتصادية كبرى كالصين واليابان وكوريا الجنوبية     
، رغم  معاتتميز بتنوع الثقافة وارتفاع معدالت نمو الناتج المحلي االجمالي والتعايش           

 لهذا التكامل بل نجحـت دول       الثقافات بحيث لم يكن الدين معوقًا     ات و اختالف الديان 
االرابطة في أن تمتلك اآلن نموذجللتكامل االقتصادي والسياسي والثقافيا ناجح .  

وخالل عرضه للتكامل االقتصادي بين دول الرابطة، أوضح أن كـل دولـة          
ا  جاذب كبيرا سوقًاكون  تمكنت من النهوض بالناتج المحلي اإلجمالي وتمكنت من أن ت         

 عن التمكن من خلق سوق متنوع والقدرة على فضالًلالستثمارات األجنبية المباشرة،  
ت التي تواجه هذه الدول باالستفادة من الخبرات المتبادلـة وبنـاء            كالمواجهة المش 

شراكات قوية مع دول العالم، عن طريق تخصص كل منها في صناعة بعينها ممـا               
والتوجه نحو تبني آليات السوق الحر وتحرير   هذا اإلندماج الضخم،ساعد في تحقيق  

التجارة المتبادلة، والتوقيع على اتفاقيـات شـراكة وتبـادل للخبـرات والمـوارد              
 ان  إلـى  مـشيرا  ، الدول النامية  أيضاواالستثمارات مع العديد من دول العالم ومنها        

وأنـه   ؛موجودة في دول آسيان   ات العالمية   من االستثمارات والصناع  % ٨أكثر من   
  . على تعزيز مستوى التعليم وتطويرهحاليا انب التطوراالقتصادي، تعمل آسيانبج
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علـى القـدرات     أن التجربة الماليزية لم تتحقق فقط باإلعتماد      إلى   أشاركما  
 فـي   األخرىالماليزية، وانما نظر مهاتير محمد لكيفية االستفادة من خبرات الدول           

يات واالستفادة مما تمتلكه من موارد وتعاون معه قادة دول آسيان لبناء      مواجهة التحد 
في هذا الـسياق    . هذا التجمع، وخلق أطر للتعاون تعود بالنفع على شعوب الرابطة         

 ضرورة العمل على االستفادة من خبرات شـركائها         إلىدعا السفير الماليزي مصر     
  .اآلسيويين في نهضتها التنموية
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  .الجامعة األمريكية بالقاهرة – مركز األمير الوليد بن طالل ةمدير

  

  .أمين عام اتحاد المستثمرين العرب

 Premjith Sadasivan 

  .مهورية سنغافورة لدى جمهورية مصر العربيةسفير ج

  

  .رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية
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ماجدة شاهين في كلمتها الحاجة إلطـار متكامـل مـن           . أوضحت السفيرة د  
يعمـل علـى جـذب      نين لتشجيع وحماية االستثمارات، بما      التعاون والشفافية والقوا  

مؤكدة أن أحد األطر األساسية لنجاح تجربة آسيان هو تحديد العالقات            المستثمرين؛
ول الرابطة وأن هذه اآللية هي إحدى آليـات البنـك   بين المستثمر والحكومات في د   

 غير أن األمر يتطلب تبني      ،الدولي، والتي تطبقها مصر باعتبارها عضوآ في البنك       
أطر للقطاع الخاص من أجل تعزيز التعاون والتنظيم، وتوفير بيئة مناسبة وتعزيـز             

يح للقوانين ذات   االستثمارات الحالية وتشجيع تلك المستقبلية عن طريق التنفيذ الصح        
  .الصلة

  : جاءت كلمات المتحدثين في الجلسة على النحو التالي

  

 عرض السفير جمال بيومي االهتمام المصري التاريخي بالمنطقة اآلسيوية،         
 الرئيسد  مهتمة بالمنطقة اآلسيوية، وذلك منذ عه    ١٩٦٧حيث أكد أن مصر منذ عام       

 بدأت مصر في دراسة اإلنضمام لإلتفاقية العامة        ١٩٦٨إذ أنه في عام     . عبد الناصر 
وعقب انضمام مـصر    . رغم ظروف الحرب حينها   ) GATT(للتعريفات والتجارة   
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، ليس هذا فحسب بل تم االتفـاق علـى          األخرىلهذه االتفاقية تبعتها الدول العربية      
ية لكنها لم تنفذ ألن المفاوضات بشأنها لم تكـن     انشاء منطقة تجارة حرة للدول العرب     

، وخالل قمة الجزائر، تم تأسيس إطار للحوار كما تم في           ١٩٧٤ وفي عام    .منتظمة
العام ذاته توجه الجماعة األوروبية نحو تعزيز  الحوار مع العرب والـذي اشـتمل               

  : محاور هي٥على 
 أوروبا والمغرب.   
 أوروبا وجنوب المتوسط.  
 المتوسطوروبا وشرقأ .  
 أوروبا ودول أفريقية كالسودان وأثيوبيا وغيرهما.  
 أوروبا ودول الخليج.  

 بدأت مفاوضات الشراكة األوروبية مـع مـصر، والتـي           ١٩٧٧وفي عام   
بمقتضاها كانت مصر تحصل على حصص من السلع الصناعية معفاة من الجمارك            

مواسم بعينهـا،  ولحصص محددة من الغزل والنسيج وبعض المنتجات الزراعية في         
  .وبالتالي فتحت هذه االتفاقية األبواب األوروبية امام السلع المصرية

وأضاف أن هذا التعاون جعل بعض القوى االقتصادية العالمية كاليابان تعتبر           
 وأن مصر بوابة اقتصادية هامـة عربيـا وافريقيـا       كبيرا   استهالكيا سوقًاأن مصر   
  .وأوروبيا

الدعوة لدول آسيان لإلهتمام باالستثمار في مصر كمـا         وفي ختام كلمته وجه     
 ،هو الحال مع دول الخليج خاصة وأن السعر الحالي للبترول يؤذن بتغير األوضاع            

 مصر لضرورة العمل على تنظيم النفاذ لسوقها واإلهتمام بالعمالة لتوفير عمالة       داعيا
  . إقامتها في مصرماهرة منتجة مؤهلة للعمل بالمشروعات االستثمارية المحتمل
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 Premjith Sadasivan 
 

 أن الرؤيـة  ،فـي كلمتـه  Premjith Sadasivan  أكد سفير سـنغافورة  
التحرر وعـدم   : االستراتيجية لدول الرابطة تمتاز بوجود أربع عناصر أساسية هي        

 وهذه المحاور موجودة في قانون االسـتثمار        ،يعالتمييز واالنتاجية وميكانيكية التوز   
 أن هذا القانون، شأنه شأن القوانين       ذي أصدرته الحكومة المصرية، مضيفًا    الجديد ال 
 للتطبيق، وهي نفس المشكلة التي عانت منهـا دول       في مصر، اليجد طريقًا    األخرى

تيـار   يتمتـع المـستثمر  بحريـة االخ         لكن في الوقت الحالي،    .آسيان في الماضي  
 تعـد  أيـضا الستثماراته هل تكون في دولة ما من الدول العشر أم في االقليم ككل،              

اتفاقيات االستثمار الثنائية بين دول الرابطة أحد المميزات الهامة التي تمتلكها هـذه             
  .الدول

كما أشاد بما حققته الحكومة المصرية  في سبيل التغلـب علـى التحـديات               
ا في محور تنميـة  ها لمنطقة اقتصادية خاصة لها قوانينه االقتصادية، وبخاصة تأسيس  

 ألهميتها الجيواستراتيجية، وذلك فـي محاولـة لالسـتفادة مـن            قناة السويس نظرا  
التجارب الملهمة من دول آسيان في هذا الشأن كسنغافورة وغيرهـا مـن النمـور               

  . الرئيس السيسي خالل زيارته لسنغافورةهأكد اآلسيوية، وهو ما
سفير سنغافورة على ضرورة قيام مصر بالمضي قدمآ في الصناعات          وشدد  

 فمصر سوق كبيـر     .اللوجيستية المرتبطة بالموارد الهامة المملوكة للدولة المصرية      
صـناعاتهم   تطوير  إلىلألسماك في الشرق األوسط وأفريقيا لكن الصيادين يفتقرون         

ية لتلك الصناعة، كما تحتاج     نتيجة انعدام الخدمات اللوجيست   وتحويل ذلك ألمر واقع،     
تلعب  إلنشاء سالسل للصناعات المغذية وتعزيز عمليات التصدير، كما          أيضامصر  

 في جذب المستثمرين األمر الذي يستوجب أهمية اإلسراع فـي           الحوكمة دورا هاما  
  .إنشاء منطقة تجارة حرة تتمتع بالحوكمة والشفافية وتعزز الصادرات والواردات
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في ختام الجلسة أكد السفير منير زهران أنه يتفق مع سفير سـنغافورة بـأن            
 أن مصر ودول     موضحا ،تنفيذ قوانين االستثمار هو األهم من وجود القوانين نفسها        

 وأن هناك تعاون فيمـا بينهـا فـي          ، والصين ٧٧ـالرابطة أعضاء في مجموعة ال    
ختلف المحافل الدولية وبصفة خاصة في المنظمة العالميـة للتجـارة واألونكتـاد             م

  .والمركز الدولي للتجارة، باإلضافة لألمم المتحدة ووكاالتها المتخصصة
 أن مصر ودول آسيان تستفيد من نظام        إلىوفيما يتعلق باألجندة الحالية أشار      

 دول  ٤وهنـاك   ) لدول النامية النظام الشامل لألفضليات التجارية بين ا      (GSTPالـ
من دول آسيان لم تنضم لهذا النظام،  مما يستدعي ضرورة النظر فـي االنـضمام                

 على أهمية إخطار جميع المنافذ من موانئ ومطارات بهـذا           مشددا ،حتى تعم الفائدة  
وفيما يتعلق  .  والمستوردين النظام حتى تتحقق الفائدة الفعلية منه لكل من المصدرين        

 بالـ  ا والمعروف اختصار  ،"التعاون االقتصادي والفني فيما بين الدول النامية       "بنظام
"SSC"   به توصيات تم اعتمادها مـن       ٢٠١١نه قام باعداد تقرير عام      ، فقد أوضح أ 

  .االستفادة منهاب وأوصىالجمعية العامة 
وأعرب عن آمله في أن تتم مراجعة االتفاقيات الثنائية التي عقدت منذ عقـد              

ينات، السـيما اتفاقيـات تجنـب االزدواج الـضريبي وتـشجيع وحمايـة              الخمس
االستثمارات، والعمل على االستفادة من خبرة دول آسيان في إنشاء منطقة خالية من             

  .السالح النووي لتطبيقها في منطقة الشرق األوسط
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 .الرئيس الشرفي للمجلس المصري للشؤون الخارجية
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رى فـي    السفير عبد الرؤوف الريدي أن البعد الثقافي يحتل أهمية كب          أوضح
 تحقق نبوءة صامويل هنتنجتون بأن الحرب القادمة ستكون         مؤكدا ،العالقات الدولية 

لقرن الحالي وقعت العديد من تلـك   وأنه منذ بداية ا  ،فيما بين الحضارات أو الثقافات    
، تعاظم منذ الغـزو األمريكـي للعـراق        الحروب نتيجة الختالف الثقافات، وهو ما     

 فإننا ال نعاني من مـشكلة صـراع الطوائـف أو     ، بمصر  أنه فيما يتعلق   مشيرا إلى 
 وعي القيادة المصرية بأهمية الوحدة الوطنية واسـتغالل         مؤكدا ،األعراق أو األديان  

    .البعض لبعض الخالفات لتحويلها لصراعات زائفة

 فيمـا يتعلـق      بمصر ودول آسيان فإن هناك تقاربـا       وأضاف أنه فيما يتعلق   
 مع دول الرابطة منذ أمد لتقاليد كما أن مصر تتفاعل ثقافيا   ات وا بمنظومة القيم والعاد  

بعيد، السيما الدول التي تضم مسلمين في مكونها االجتماعي، سواء كانوا أغلبية مثل         
 دور األزهر الشريف في نشر الثقافة اإلسالمية فـي          إلى مشيراأندونسيا أو أقليات،    

ة والطالبات من الدول اآلسيوية الـذين       آسيا منذ مئات السنين من خالل آالف الطلب       
  .يدرسون في معاهده وجامعته أو من خالل البعثات األزهرية المنتشرة حول العالم

ت تحتاج لتعاون وتنـسيق  واختتم حديثه بأن تصادم الحضارات وحرب الثقافا  
دول آسيان لتحقيق التفاهم المنـشود حتـى تعـم العدالـة اإلجتماعيـة      بين مصر و 

 وأن دول الرابطة لديها تجارب ناجحة في التعايش المـشترك           خصوصا ،اواةوالمس
هو التعايش الذي ساهم فـي بنـاء الدولـة واالقتـصاد     وفيما بين مختلف الثقافات،    

  .والثقافة
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لثقافي، خاصة وأن هناك    ضرورة االهتمام بالبعد ا    أكد السيد محمد صابرين     
 في عدد من الدول إما بالخروج من دائرة الفقـر لـدائرة الرخـاء أو                ا كبير تحوالً
  .العكس

نال العديد من دول المنطقة مـن تـوترات          لها ما وشدد على أن مصر لم ين     
 من التعايش المشترك والتجـانس بـين        طويلطائفية وعرقية نتيجة امتالكها لتاريخ      

ليه، وفي إطار اشتراك مصر مع دول آسيان فـي العديـد مـن               وع .فئات المجتمع 
الخصائص المشتركة، البد من العمل على تحقيق األمن العالمي عن طريـق نـشر              
مفاهيم التعايش المشترك السلمي والعمل على النهوض بالثقافة واإلعالم، خاصة وأن        

لي فهو شـريك    اإلعالم يلعب دور قوي وهام في المجتمع ويساهم في التوعية وبالتا          
  .في تشكيل الوعي المجتمعي

وفي ختام حديثه أكد ضرورة االستفادة من الحوار الذي بـدأ بـين مـصر               
وسنغافورة لتأسيس إطار للحوار بين الشرق األوسط ودول آسيان، والعمـل علـى             

سيعود بالنفع علـى     إنشاء منتدى لإلعالم بين آسيان ودول الشرق األوسط، وهو ما         
 الثقافـات والتـاريخ     على  التعرف فيحكومات ويساعد الشعوب    لقطاع األعمال وا  

  .المشترك لبعضها البعض
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 Thinkأعربت الدكتورة هدى ميتكيس عن أملها في قيـام مراكـز الفكـر    
Thanks   وذلك مـن خـالل عقـد    ،العالقات المصرية اآلسيويةبدور نشط لتوطيد 

ورش عمل وإصدار الكتب ذات الصلة، مما يساعد على التوصل لنقـاط مـشتركة              
ميتكيس لـدور    . وفي هذا السياق عرضت د     .كتلك التي توصلت إليها دول الرابطة     
الماليزيـة  /ات المـصرية  اهرة في تعزيز العالق   مركز الدراسات الماليزية بجامعة الق    

  .السيما في جوانبها الثقافية

 
 

 

 بالقاهرة ندوة   ري المص   بمقر النادي الدبلوماسي    ٢٠١٦ يونيو   ٤  يوم انعقدت
  القـاهرة فـي   سيان   ولجنة دول آ   مشتركة بين المجلس المصري للشؤون الخارجية       

  .٣" آسيان وعالقاته االقتصادية واإلستثمارية والتجارية بمصربتجمعالتعريف " حول 
سبل تعزيـز العالقـات     " وهى ركزت الندوة على ثالثة محاور أساسية        وقد

، الفرص والتحـديات التـي تواجـه التجـارة          االقتصادية بين مصر ودول آسيان    
شارك في أعمال النـدوة   ."واالستثمار، وأطر االستثمار ومجاالت التعاون المستقبلية  

 عدد من الخبراء اإلقتصاديين من أعضاء المجلس المـصري للـشؤون الخارجيـة            
آسيان دول  وعدد من رجال األعمال وسفراء والمجلس المصري للشؤون اإلقتصادية

  .قاهرةفي ال
                                                

، كمبوديـا،   )دار السالم (بروناي  " من   سيا والمعروفة اختصارآ بآسيان كالً    ضم جماعة دول جنوب شرق آ     ت (3)
، كمـا تـضم لجنـة آسـيان فـي           "يتنـام ، تايالند وف  الوس، ماليزيا، ميانمار، الفلبين، سنغافورة    ،  أندونسيا
  . سفراء تسعة من دول الرابطة فيما عداجمهورية الوس الديمقراطية الشعبية(ACC)القاهرة
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التي )  AEC(وجاء تنظيم الندوة على خلفية إنشاء جماعة آسيان االقتصادية          
 بمعـدل نـاتج قـومي       ، مليون مستهلك  ٦٠٠ متكامآل يضم ما يزيد على       سوقًاتضم  

مـام اإلسـتثمارات    نيات ضـخمة أ   يتيح إمكا  وهو ما   تريليون دوالر  ٣اجمالي نحو   
 كما استعرضت الندوة خبـرات      ،ريةورجال األعمال والمعامالت االقتصادية والتجا    

دول آسيان االقتصادية وسبل استفادة الحكومة المصرية منها في إطار تنفيذ الحكومة        
  ."٢٠٣٠مصر "المصرية للرؤية االستراتيجية 
 موقع مصر االسـتراتيجي الـذي يمثـل قاعـدة           إلىكما أشار المشاركون    

 عن كونه ممـرآ وبوابـة       فضالً ،اقتصادية هامة بين دول الشرق األوسط وأفريقيا      
 قيام الحكومة المصرية بتأسيس إلى كما تم التطرق     ،للتجارة بين دول آسيان وأوروبا    

المنطقة االقتصادية في محور قناة السويس متطلعة لالستفادة من تجارب دول آسيان            
  .في هذا المجال

وقد أكد المشاركون على أهمية تنمية وتعزيز دور المـشروعات الـصغيرة            
مـن اقتـصاديات دول   % ٩٦ خاصة وأنها تمثل نحو ،توسطة في تحقيق التنمية والم

وبالتالي فتلك المـشاريع     ،من إجمالي عدد العمالة   % ٨٥-٥٠حو  آسيان ويعمل بها ن   
ا في حل مشكلة البطالة وتحقيق المساواة والعدالـة وخاصـة فـي              هام تلعب دورا 

هو األمر الذي تعمل عليـه       و ،قطاعات الشباب والنساء إضافة لرفع مستوى الدخل      
الحكومة المصرية من خالل انشاء العديد من تلك المشروعات في مجاالت متنوعـة      

 عن إطالق العديـد مـن       فضالًكمدينة األثاث بدمياط وغيرها من المدن الصناعية        
  .المبادرات لتمويل مشروعات الشباب

ى أهمية هذين    فقد أكد المشاركون عل    ،وفيما يتعلق بقطاعي التجارة والسياحة    
 من القطاعات الرئيسية لتعزيز النمو وتبادل الخبرات والـسياسات          االقطاعين كونهم 

والتدابير المستخدمة في مصر ودول آسيان مما يمكن من تعزيز تلـك القطاعـات              
  .بطريقة مستدامة وشاملة
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ـ    ،وعلى الصعيد االستثماري   تثمار الـشامل   فقد أشار المشاركون التفاق االس
حرير والحمايـة   الت"ي يتمثل في أربعة محاور اساسية       آسيان والذ ته دول   الذي أبرم 

 عن ضـرورة اإللتـزام بتبنـي أفـضل          فضالً اإلستثمارات،" والتسهيالت وتشجيع 
 وعليه وفي إطـار سـعي      ،الممارسات الدولية لتوفير مناخ آمن وحماية المستثمرين      

 من ضرورة العمل علـى      الدولة المصرية إلستحداث قوانين جديدة لالستثمار فالبد      
التغلب على الروتين والفساد وضعف تطبيق القوانين الذي تعاني منه أغلب الـدول             

  .النامية وضرورة العمل على توفير بيئة مستقرة وشفافة لتشجيع المستثمرين
 :وفي ختام الندوة تم التوصل للتوصيات التالية

يسية التـي تواجـه     ن نقص المعلومات أحد التحديات الرئ      أقر المشاركون أ   -
 وعليه وللتغلب على هـذا      ،القطاع التجاري في كل من مصر ودول آسيان       

فقد شددوا على ضرورة تعزيز الحوار وفتح قنوات االتصال بـين            النقص
الجانبين من أجل العمل على تحسين التواصل وتبادل المعلومات وخاصـةُ           

ر من أجل تعزيز فيما بين القطاع الخاص للطرفين والعمل على تعزيز الحوا   
التعاون في مختلف المجاالت، كما أكد المشاركون على أهمية البعد الثقافي           

 وضرورة العمل علـى تـشجيع       ،في العالقات فيما بين مصر ودول آسيان      
الغرف التجارية لكل مـن   البنوك المركزية ووتكثيف الزيارات المتبادلة بين  

  .مصر ودول آسيان
ية العمل على مراجعة كل االتفاقيات الثنائيـة         وقد أكد المشاركون على أهم     -

 االتفاقيات االقتصادية خاصـة  ة بين مصر ودول آسيان وعلى رأسها   المبرم
 وضـمان حمايـة االسـتثمارات       متعلقة باإلزدواج الضريبي وتشجيع   تلك ال 

وإبرام اتفاقيات ثنائية مع دول آسيان التي لم ترتبط حتى اآلن مـع مـصر               
  .بمثل تلك االتفاقيات
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فقد أوصـت    ، وفيما يتعلق بالمجاالت الحيوية كالتجارة واإلستثمار والسياحة       -
الندوة بضرورة العمل على تعزيز التعاون بين الجانبين والتـشجيع علـى            
تأسيس إطار للتعاون المستقبلي في تلك المجاالت لفتح الطريق بشكل خاص           

 من مصر كالً كما أوصوا بضرورة قيام     - أمام القطاع الخاص من الجانبين    
ودول آسيان بتنظيم ورش عمل للسماح بتبادل الخبرات واستعراض أفضل          

 .التجارب لدى الجانبين في المجاالت ذات اإلهتمام المشترك


