ﻣـﺎﻟﺰی ﺑـﻪ دﻧﺒـﺎل ﺗﺎﺳـﯿﺲ ﺑـﺎﻧﮏ
زﻧﺎن در ‘آﺳﻪ آن’
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رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس :ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﺒﺮی ﮔﺰارش دادﻧﺪ :ﻣﺎﻟﺰی
درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺑﺎﻧﮏ زﻧﺎن در اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻨﻮب ﺷﺮق آﺳﯿﺎ )آﺳﻪ
آن( را در اﺟﻼس وزﯾﺮان اﻣﻮر زﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده اﯾﻦ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ﺑﻬﺒﻮد و ﮔﺴﺘﺮش ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻫﺎی زﻧﺎن در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻄﺮح ﮐﺮد ﮐﻪ در
دﺳﺘﻮر ﮐﺎر اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس از رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی
آﺳﯿﺎﯾﯽ‘ ،وان ﻋﺰﯾﺰه وان اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ’ ﻣﻌﺎون ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ ﻣﺎﻟﺰی اﯾﻦ
درﺧﻮاﺳـﺖ را در ﺳـﻮﻣﯿﻦ ﻧﺸﺴـﺖ وزﯾـﺮان ‘آﺳـﻪ آن’ در اﻣـﻮر زﻧـﺎن و
ﺧﺎﻧﻮاده ) (AMMWدر ﻫﺎﻧﻮی ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ وﯾﺘﻨﺎم ﻣﻄﺮح ﮐﺮد.
ﺧﺎﻧﻢ ‘وان ﻋﺰﯾﺰه وان اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ’ ﻣﻌﺎون ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ ﻣﺎﻟﺰی و وزﯾﺮ اﻣﻮر
زﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده اﯾﻦ ﮐﺸﻮر روز ﮔﺬﺷﺘﻪ دراﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﺑﻪ ﻃﻮر
رﺳﻤﯽ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺗﺎﺳﯿﺲ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺷﺪ و آن را ﮔﺎم ﻣﻬﻤﯽ ﺑﺮای ﻓﺮاﻫﻢ
ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی رﺷﺪ و ارﺗﻘﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﺮای زﻧﺎن ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ

در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮب ﺷﺮق آﺳﯿﺎ داﻧﺴﺖ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی  ،ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن زن ﻣﺎﻟﺰﯾﺎﯾﯽ در ﻗﺎﻟﺐ ﭘﺮوژه ﻫﺎی اراﺋﻪ
ﺷﺪه در ﻃﺮح ﻫﺎی داﺧﻠﯽ وام ﻫﺎی ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﻨﮕﯿﺖ )ارز راﯾﺞ
ﻣﺎﻟﺰی( درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻃﺮح ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻟﮕﻮﯾﯽ در
اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺟﻨﻮب ﺷﺮق آﺳﯿﺎ ﺑﺮای ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺑﺎﻧﮏ زﻧﺎن ‘آﺳﻪ آن’ ﻣﻮرد
اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد و زﻧﺎن ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ ﺗﺎﮐﻨﻮن در ﻣﺎﻟﺰی  99.9درﺻﺪ از
وام ﻫﺎی درﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه ﺧﻮد را ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ
ﺑﺎ ﻣﺮدان  86درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻌﺎون ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ ﻣﺎﻟﺰی  ،ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد و درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺎﻟﺰی ﺑﺮای
اﯾﺠﺎد ﺑﺎﻧﮏ زﻧﺎن ﺗﻮﺳﻂ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺟﻨﻮب ﺷﺮق آﺳﯿﺎ ‘ اﺳﻪ آن’ در دﺳﺘﻮر
ﮐﺎر وزﯾﺮان در اﺟﻼس ﺑﻌﺪی ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
ﺧﺎﻧﻢ ‘وان ﻋﺰﯾﺰه وان اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ’ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﻔﺮی ﺳﻪ روزه در ﺗﺎﯾﻠﻨﺪ ﺑﻪ
ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮد ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺎ ﻫﻤﺘﺎی وﯾﺘﻨﺎﻣﯽ ﺧﻮد و دﯾﮕﺮ ﻣﻘﺎم
ﻫﺎی ارﺷﺪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر در ﻣﻮرد اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﻤﮑﺎری ﻫﺎی دوﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﺎ وﯾﺘﻨﺎم
ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺖ وﮔﻮ و راﯾﺰﻧﯽ داﺷﺖ.
ﮐﻮاﻻﻻﻣﭙﻮر و ﻫﺎﻧﻮی در اﯾﻦ دﯾﺪارﻫﺎی رﺳﻤﯽ ﺑﺮ ﺣﻔﻆ و اﻣﻨﯿﺖ ﺻﻠﺢ در
درﯾﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﭼﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ.ﻣﺎﻟﺰی ،وﯾﺘﻨﺎم ،ﻓﯿﻠﯿﭙﯿﻦ و
ﺑﺮوﻧﺌﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻨﻮب ﺷﺮق آﺳﯿﺎ ﺑﺎ ﭼﯿﻦ در اﯾﻦ ﭘﻬﻨﻪ آﺑﯽ اﺧﺘﻼف
ارﺿﯽ دارﻧﺪ.ﭼﯿﻦ در دو ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ﻧﻈﺎﻣﯽ در
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ دراﯾﻦ درﯾﺎ اﻋﺘﺮاض ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻢ ﻣﺮز در اﯾﻦ آﺑﻬﺎ
را ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ اﺳﺖ.
رواﺑﻂ ﺗﺠﺎری ﻣﺎﻟﺰی و وﯾﺘﻨﺎم در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯿﻼدی ﺑﺎ  13.5درﺻﺪ
اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻣﺎﻗﺒﻞ ﺑﻪ رﻗﻢ  11.17ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ
اﺳﺖ.
ﻣﺎﻟﺰی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﯿﺰدﻫﻤﯿﻦ ﺷﺮﯾﮏ ﺗﺠﺎری وﯾﺘﻨﺎم در ﺟﻬﺎن و ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ
ﺷﺮﯾﮏ ﺗﺠﺎری در اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺟﻨﻮب ﺷﺮق آﺳﯿﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.وﯾﺘﻨﺎم،ﻣﺎﻟﺰی،
اﻧﺪوﻧﺰی ،ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر ،ﺗﺎﯾﻠﻨﺪ ،ﮐﺎﻣﺒﻮج ،ﻻﺋﻮس ،ﻣﯿﺎﻧﻤﺎر ،ﻓﯿﻠﯿﭙﯿﻦ و
ﺑﺮوﻧﺌﯽ  10ﮐﺸﻮر ﻋﻀﻮ ﺑﻠﻮک اﻗﺘﺼﺎدی ‘آﺳﻪ آن’ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
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