
 

 

 العالقة بين السكان والتنمية في شرق وجنوب شرق أسيا

 :اإلشكالية

 تحقق منطقة شرق وجنوب شرق أسيا اكبر معدالت النمو االقتصادي في العالم رغم العوائق والتحديات التي     

ذلك؟ وهل يمكن لهذا الفضاء أن يشكل قطبا مهيمنا في  تم لهاكيف . واجهها على رأسها عدد سكانها الضخمت

 العالم؟

 بطاقة تقنية 
 

 الدول اليابان الصين كوريا الجنوبية تايوان سنغفورة هونغ كونغ

 المساحة 944 377 479 574 9 828 99 191 36 686 092 1

 مليون نسمة 2102عدد السكان  126.6 1354 50 23.5  5.1 7.1

 %معدل نمو السكان     0.21- 0.5 0.26 0.14 1.13 0.45
 2كم/ الكثافة السكانية ن 335.1 141.4 501.4 6.38 052 7 451 6

 %سكان المدن     80 41 82 82 100 100
 أمل الحياة     سنة 82.1 73.4 72.8 78 81.8 82

 ‰معدل المواليد   7.41 21.21 9 ...9 9.77 7..9
 ‰معدل الوفيات   9.83 .9.2 .2.. .1.. 4... 9.19
 ‰معدل وفيات األطفال   2.79 .11.1 12.. 41.. 1.41 1.71

  مليار دوالرالناتج الداخلي الخام  855 5 337 8 163 1 504.6 266.4 243.3

 الدخل الفردي  دوالر 774 45 162 6 749 23 591 21 936 49 049 43
 مؤشر التنمية البشرية 0.901 0.687 0.897 0.868 0.868 0.898

 بالمليونعدد السياح الوافدين   8.3 54.7 6.4 3.7 9.7 17.1

 االنجليزية

 الكانتونية

 الصينية

 االنجليزية

الصينية 

 الشمالية

 ةاللغة الرسمي اليابانية الصينية الكورية

دوالر هونغ 

 كونغ

والر الد

 السنغفوري

الدوالر 

 التايواني

 العملة الين يوان وون

.hk .sg .tw .kr .cn .jp الرمز على االنترنت 
 

I. التحديد الجغرافي للمنطقة: 

هي المجال الجغرافي المكون من مجموعة الدول المطلة على الساحل الغربي للمحيط الهادي إلى سواحل     

 05جنوبا و2شرقا ودائرتي عرض  671و 47المحيط الهندي الشرقية والواقعة فلكيا تقريبا بين خطي طول 

هونغ  –سنغافورة  –تايوان  –ا الجنوبية كوري)التنينات األربعة  –الصين  –اليابان : وتشمل الدوال اآلتية . شماال

 :تتميز المنطقة بما يلي( اندونيسيا–الفيليبين –ماليزيا –تايلندا ) األسيويةالنمور –( كونغ

 اتساع مساحتها مقارنة باألقطاب األخرى. 

 طول الشريط الساحلي وكثرة الجزر مما جعلها متفتحة على العالم الخارجي. 

  معظم سطحها خاصة اليابان والصينالطابع الجبلي الذي يميز. 

 سيادة المناخ شبه المداري الرطب والموسمي على المنطقة. 

 عدم استقرار المنطقة حيث تعرف بكثرة النشاط الزلزالي والبركاني. 

 تعرض المنطقة إلى األعاصير والفيضانات. 



 

 

II.  تحقيق التطوردور استثمار العنصر البشري في: 

 :يتميز سكان المنطقة بخصائص البشرية التالية   

 مليار في الصين لوحدها مع وجود  65376مليار نسمة منهم  65005:عدد السكان الضخم الذي يقدر ب

 .تعاون كبير بين الدول

  ضعف معدل النمو السكاني وهذا يعود بالدرجة األولى إلى عوامل مختلفة أبرزها السياسة السكانية

 .بقة في الصينالصارمة المط

  أدنىورغم أن الصين تسجل  2نسمة في كم 1464شدة الكثافة السكانية بحيث تصل في سنغافورة إلى 

إال أن ذلك ال يعبر عن التوزيع الحقيقي لسكان الصين  2نسمة في كم 675 كثافة مقارنة مع الدول األخرى 

 .ة ضيقة تتمثل في السواحل الشرقيةحالن معظمهم يتمركزون في مسا

 الصين التي ال  اارتفاع نسبة سكان المدن التي تصل إلى أقصاها في كل من سنغفورة وهونغ كونغ ما عد

 .وهذا بسبب عوامل تاريخية %76يزيد فيها نسبة سكان المدن عن 

 ارتفاع نسبة الفئة النشيطة من مجموع السكان. 

 مل االستقرار مما يؤدي إلى مردودية عاليةوفرة اليد العاملة والتي تتميز بالمهارة العالية والتفاني في الع. 

 سرعة التكيف مع التطور التكنولوجي. 

 انخفاض أجور اليد العاملة في الصين مما ساهم في جلب استثمارات خارجية من مختلف دول العالم. 

 تمثل المنطقة سوق استهالكي ضخم نتيجة عدد سكانها الكبير. 

ت استفادة عظيمة خاصة في ظل افتقارها للمواد الطبيعية وبالتالي استفادت دول المنطقة من هذه الخصوصيا   

كما هو الحال في الصين تعود بالدرجة األولى إلى  %65فان معدالت النمو القياسية التي تصل إلى أكثر من 

حسن استثمار العنصر البشري كما تؤكد المعجزة اليابانية التي ال تمتلك من الموارد الطبيعية إال كمية ضئيلة جدا 

مدمرة لكنها تمكنت في فترة قصيرة من الوصول إلى المراتب  2ال تفي بالحاجة وخرجت من الحرب العالمية

 .لميا اعتمادا على مواردها البشرية وهذا األمر ينطبق على التنينات األربعة كذلكاألولى عا

III. مكانة المنطقة في االقتصاد العالمي: 

يدعم مكانتها االقتصادية في العالم  تعتبر دول شرق وجنوب شرق أسيا قوة اقتصادية في نمو مستمر وهذا ما     

 .سنة بعد أخرى

  لكن مع النمو الذي تعرفه المنطقة سوف , االتحاد األوروبي والواليات المتحدةتحتل المرتبة الثالثة بعد

 .تصبح اكبر قوة اقتصادية في العالم

  مليار نسمة  650تشكل اكبر سوق استهالكية بعدد سكانها الذي يزيد عن 

 ان تشكل مركز إنتاج ضخم للمواد الزراعية والصناعية وإذا كانت تستهلك معظم إنتاجها الزراعي ف

 .نتيجة السياسة التصديرية التي تنتهجها دول المنطقة. إنتاجها الصناعي يصدر إلى كل دول العالم تقريبا

 

 



 

 

 :تجاريا

 الصين واليابان ومن : تحقق المنطقة توازن مع القطبين اآلخرين خاصة في وجود قوتين تجاريتين هما

 .الموانئ العالمية أهمها سنغافورة وشنغهايابرز مظاهر تطور التجارة في المنطقة هي امتالكها ألكبر 

 طوكيو وهونغ كونغ باإلضافة إلى قوة : تبرز قوة المنطقة في الميدان المالي بوجود بورصات عالمية مثل

تبرز في القوة السياسية  كما في المنطقة ثمرمؤسسات العالمية تستالاالستثمارات الخارجية حيث أن معظم 

 .ن التي تمتلك مقعد دائم في مجلس األمن كما تعتبر قوة نوويةوالعسكرية المجسدة في الصي

IV. التباين بين دول المنطقة  : 

يبرز هذا التباين في مختلف المجاالت سواء من حيث المساحة أو عدد السكان أو القوة االقتصادية ومستوى     

 ...انظر الجدول.المعيشة وغيرها

 :المشاكل والمعيقات

  تشكو المنطقة من معيقات طبيعية على رأسها الطابع الجبلي وعدم االستقرار بحيث تتعرض المنطقة

 .باإلضافة إلى األعاصير والفيضانات 2566مارس  66لزالزل وتسونامي كما حدث يوم ل

 نيةالفقر الفادح في الموارد الطبيعية حيث تشكو دول المنطقة من نقص فادح في الموارد الطاقوية والمعد. 

 عدم االستقرار السياسي بسبب اختالف األنظمة والمشاكل التاريخية كالخالف الصيني الياباني. 

 التدهور البيئي بسبب معدالت النمو السريعة خاصة في الصين. 

 عدد السكان الكبير الذي يشكل تحدي كبير خاصة في الصين. 

 خالصة: 

 إن شأنه من وهذا. ديناميكية الحالي الوقت في العالم مناطق أكثر هي أسيا شرق وجنوب شرق منطقة إن   

 واالتحاد المتحدة الواليات على بذلك متفوقة العالم في اقتصادية منطقة أول القريب المستقبل في منها يجعل

 .األوروبي

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

V. نطاق المدن الكبرى في اليابان 

تتميز اليابان بالتباين اإلقليمي بين منطقتين األولى جبلية قليلة السكان ضعيفة النشاط االقتصادي تحتل معظم    

مساحة اليابان والثانية منطقة سهلية صغيرة المساحة معروفة بشدة الكثافة السكانية ونشاطها االقتصادي ونجد فيها 

كم وبعمق حوالي  6255ق الممتد على شكل شريط على مسافة منطقة تجمع المدن الكبرى في اليابان وهو النطا

 .كم يطل على المحيط الهادي 15

 األسس االقتصادية لإلقليم: 

 تعتبر اكبر تجمع عمراني في العالم  اتشكل المنطقة الصناعية األولى والواجهة البحرية األكثر نشاط

. هيروشيما –كوبي  –اوزاكا  –ويا ناغ –يوكوهاما  –طوكيو : تتواجد بها مؤسسات مرفئية ضخمة مثل

من حجم النشاط الصناعي الكلي حيث  0/7تنتشر بها اكبر المناطق الصناعية في اليابان والتي تمثل 

 .تحتوي على اكبر مقرات المؤسسات االقتصادية والمالية

  تتركز بالمنطقة معظم نشاطات البحث العلمي والتطور التكنولوجي. 

إن هذه الخصوصيات جعلت من منطقة المدن الكبرى إحدى اكبر المراكز االقتصادية في العالم كما تمثل القلب    

 .TRIADE النابض للقطب األسيوي بالنسبة للثالثية

 دور مدينة طوكيو: 

يجة عوامل تلعب مدينة طوكيو الدور األساسي في نطاق المدن الكبرى في اليابان بسبب اتساع مجال تأثيرها نت   

تتركز بها معظم النشاطات . مختلة حيث يتواجد بها ربع سكان اليابان وهي العاصمة السياسية في البالد

كما تتركز بها اغلب . من حجم النقل البحري% 75الصناعي و اإلنتاجاالقتصادية بحيث تساهم في ثلث 

 .High Tech: المؤسسات اليابانية خاصة المتعلقة بالتكنولوجيات المتطورة جدا

 الكبرى المدن نطاق في المجال تنظيم طبيعة: 

ر العاصمة طوكيو وتتمثل في المثلث الرابط بين يينتظم مجال المدن الكبرى حول أقطاب عمرانية أخرى من غ   

كيوتو والتي تعتبر المنطقة الثانية من حيث عدد السكان واألهمية االقتصادية وقد عرفت هذه  -كوبي -اوزاكا

تعتبر منطقة المدن الكبرى في اليابان . تراجع الصناعات التقليدية مقابل تطور مؤسسات البحث العلمي المنطقة

 .شديدة االرتباط بسبب شبكة متطورة من  الهياكل القاعدية خاصة في مجال النقل

بالوجه إن انفتاح نطاق المدن الكبرى على العالم الخارجي ميزها عن المناطق األخرى المهمشة لذا عرفت 

 .الياباني مقابل قفا اليابان

 الكبرى المدن منطقة تواجه التي والمخاطر الصعوبات: 

تتمثل بالدرجة األولى في المخاطر الطبيعية حيث أنها معرضة باستمرار لألعاصير والزالزل والتسونامي    

كاني والتدهور في البيئة الس ظاظإلى المخاطر الناتجة عن النشاط البشري كالتلوث الصناعي واالكت باإلضافة

 .واختناق طرق المواصالت

 :خالصة

 يجعل إن شأنه من وهذا. ديناميكية الحالي الوقت في العالم مناطق أكثر هي أسيا شرق وجنوب شرق منطقة إن   

 .األوروبي واالتحاد المتحدة الواليات على بذلك متفوقة العالم في اقتصادية منطقة أول القريب المستقبل في منها



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  شرق وجنوب شرق أسيا


