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Tìm hiểu về Hội Các Nước Đông Nam Á  (ASEAN) 

 và Hôị Nghị Thượng Đỉnh 2011 

Nam Phong tổng hợp 

Mục Lục 
Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á 

Hiến chương cuả ASEAN 
5 trọng tâm thảo luận tại Bali năm 2011 

Tương lai cuả ASEAN khi các nước nhỏ làm chủ tịch 
Thông cáo chung giữa các thủ lãnh ASEAN và Hoa Kỳ (Anh ngữ) 

 

 

Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á 
Bách khoa toàn thƣ mở Wikipedia 

 

Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á  

ASEAN 

 

Khẩu hiệu 

"Một tầm nhìn, một bản sắc, một cộng đồng" 

Bài hát ca ngợi 

"The ASEAN Way" 

 

http://vi.wikipedia.org/wiki/Kh%E1%BA%A9u_hi%E1%BB%87u
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=B%C3%A0i_h%C3%A1t_ca_ng%E1%BB%A3i&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/The_ASEAN_Way
http://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Association_of_Southeast_Asian_Nations_(orthographic_projection).svg
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Nơi đặt Ủy ban Thƣ ký Jakarta 

Thành phố lớn nhất Jakarta 

Ngôn ngữ hành chính  

Tiếng Anh 

 

Tên dân tộc  
Đông Nam Á  

Các quốc gia thành viên  

10 

 

Chính phủ  
Tổ chức khu vực  

 •  Tổng thƣ ký  Surin Pitsuwan  

Thành lập  

 •  Tuyên ngôn Bangkok  8 tháng 8 năm 1967  

 •  Hiến chƣơng  16 tháng 12 năm 2008  

Diện tích  

 •  Tổng số 
4,464,322 km²  

2,772,344 mi²  

Dân số  

 •  Ƣớc lƣợng 2008 577 triệu  

 •  Mật độ 

129 /km²  

208 /sq mi 

GDP (PPP) Ƣớc tính 2007 

 •  Tổng số 16.431,2 tỷ USD  

 •  Bình quân đầu ngƣời  5.962 USD  

http://vi.wikipedia.org/wiki/Jakarta
http://vi.wikipedia.org/wiki/Jakarta
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Ng%C3%B4n_ng%E1%BB%AF_h%C3%A0nh_ch%C3%ADnh&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ti%E1%BA%BFng_Anh
http://vi.wikipedia.org/wiki/D%C3%A2n_t%E1%BB%99c
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Ng%C6%B0%E1%BB%9Di_ch%C3%A2u_%C3%81&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/Danh_s%C3%A1ch_c%C3%A1c_qu%E1%BB%91c_gia_th%C3%A0nh_vi%C3%AAn_ASEAN
http://vi.wikipedia.org/wiki/Danh_s%C3%A1ch_c%C3%A1c_qu%E1%BB%91c_gia_th%C3%A0nh_vi%C3%AAn_ASEAN
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%ADnh_ph%E1%BB%A7
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=T%E1%BB%95_ch%E1%BB%A9c_khu_v%E1%BB%B1c&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/Danh_s%C3%A1ch_T%E1%BB%95ng_th%C6%B0_k%C3%BD_ASEAN
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Surin_Pitsuwan&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/ASEAN#L.E1.BB.8Bch_s.E1.BB.AD
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Tuy%C3%AAn_ng%C3%B4n_ASEAN&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/Hi%E1%BA%BFn_ch%C6%B0%C6%A1ng_ASEAN
http://vi.wikipedia.org/wiki/Di%E1%BB%87n_t%C3%ADch
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=1_E%2B12_m%C2%B2&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/D%E1%BA%B7m_vu%C3%B4ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/D%C3%A2n_s%E1%BB%91
http://vi.wikipedia.org/wiki/M%E1%BA%ADt_%C4%91%E1%BB%99_d%C3%A2n_s%E1%BB%91
http://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%95ng_s%E1%BA%A3n_ph%E1%BA%A9m_qu%E1%BB%91c_n%E1%BB%99i
http://vi.wikipedia.org/wiki/S%E1%BB%A9c_mua_t%C6%B0%C6%A1ng_%C4%91%C6%B0%C6%A1ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%95ng_s%E1%BA%A3n_ph%E1%BA%A9m_n%E1%BB%99i_%C4%91%E1%BB%8Ba#GDP_b.C3.ACnh_qu.C3.A2n_.C4.91.E1.BA.A7u_ng.C6.B0.E1.BB.9Di
http://vi.wikipedia.org/wiki/Indonesia
http://vi.wikipedia.org/wiki/Indonesia
http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A1i_Lan
http://vi.wikipedia.org/wiki/Indonesia
http://vi.wikipedia.org/wiki/Indonesia
http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A1i_Lan
http://vi.wikipedia.org/wiki/Indonesia
http://vi.wikipedia.org/wiki/Indonesia
http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A1i_Lan
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GDP (danh nghĩa) Ƣớc tính 2008 

 •  Tổng số 1.505,7 tỷ USD  

 •  Bình quân đầu ngƣời  2.609 USD  

HDI (2007) 0,542 (thấp) (hạng 174¹) 

Đơn vị tiền tệ  

10 

 

Múi giờ 
ASEAN (UTC+9 đến +6:30) 

Tên miền Internet  

10 

 

Trang web 
http://www.asean.org/ 

Mã số điện thoại 

10 

 

1
 Nếu xem nhƣ một thực thể độc lập. 

2
 Các chỉ số cơ bản chính của ASEAN  

3
 Tăng dân số hàng năm 1.6% 

 
 

The Secretariat of ASEAN at Jalan Sisingamangaraja No.70A, South Jakarta, Indonesia. 

http://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%95ng_s%E1%BA%A3n_ph%E1%BA%A9m_qu%E1%BB%91c_n%E1%BB%99i
http://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%95ng_s%E1%BA%A3n_ph%E1%BA%A9m_n%E1%BB%99i_%C4%91%E1%BB%8Ba#GDP_b.C3.ACnh_qu.C3.A2n_.C4.91.E1.BA.A7u_ng.C6.B0.E1.BB.9Di
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%E1%BB%89_s%E1%BB%91_ph%C3%A1t_tri%E1%BB%83n_con_ng%C6%B0%E1%BB%9Di
http://vi.wikipedia.org/wiki/Danh_s%C3%A1ch_qu%E1%BB%91c_gia_theo_ch%E1%BB%89_s%E1%BB%91_ph%C3%A1t_tri%E1%BB%83n_con_ng%C6%B0%E1%BB%9Di
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C6%A1n_v%E1%BB%8B_ti%E1%BB%81n_t%E1%BB%87
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ti%E1%BB%81n_t%E1%BB%87
http://vi.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAi_gi%E1%BB%9D
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Gi%E1%BB%9D_chung_ASEAN&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/Gi%E1%BB%9D_ph%E1%BB%91i_h%E1%BB%A3p_qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF
http://vi.wikipedia.org/wiki/Gi%E1%BB%9D_ph%E1%BB%91i_h%E1%BB%A3p_qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF
http://vi.wikipedia.org/wiki/UTC%2B6:30
http://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%AAn_mi%E1%BB%81n_qu%E1%BB%91c_gia_c%E1%BA%A5p_cao_nh%E1%BA%A5t
http://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%AAn_mi%E1%BB%81n_qu%E1%BB%91c_gia_c%E1%BA%A5p_cao_nh%E1%BA%A5t
http://www.asean.org/
http://vi.wikipedia.org/wiki/Danh_s%C3%A1ch_m%C3%A3_s%E1%BB%91_%C4%91i%E1%BB%87n_tho%E1%BA%A1i
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=M%C3%A3_%C4%91i%E1%BB%87n_tho%E1%BA%A1i_qu%E1%BB%91c_gia&action=edit&redlink=1
http://www.asean.org/stat/Table1.pdf
http://vi.wikipedia.org/wiki/T%C4%83ng_d%C3%A2n_s%E1%BB%91
http://vi.wikipedia.org/wiki/Jakarta
http://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Red_Arrow_Down.svg
http://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:ASEAN_HQ_1.jpg
http://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Red_Arrow_Down.svg
http://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:ASEAN_HQ_1.jpg
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The flags of 10 ASEAN members. 

Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (tiếng Anh: Association of Southeast Asia Nations, viết tắt là ASEAN) là một 

liên minh chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội của các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á. Tổ chức này đƣợc 

thành lập ngày 8 tháng 8 năm 1967 với các thành viên đầu tiên là Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Singapore, và 

Philippines, để tỏ rõ tình đoàn kết giữa các nƣớc trong cùng khu vực với nhau, đồng thời hợp tác chống tình trạng 

bạo động và bất ổn tại những nƣớc thành viên. Sau Hội nghị Bali năm 1976, tổ chức này bắt đầu chƣơng trình cộng 

tác kinh tế, nhƣng các hợp tác bị thất bại vào giữa thập niên 1980. Hợp tác kinh tế chỉ thành công lại khi Thái Lan đề 

nghị khu vực thƣơng mại tự do năm 1991. Hàng năm, các nƣớc thành viên đều luân phiên tổ chức các cuộc hội họp 

chính thức để trao đổi hợp tác. Đến năm 1999, ASEAN gồm 10 thành viên (riêng Đông Timo chƣa kết nạp). 

Mục lục 

 1 Lịch sử 

 2 Các thành viên 

 3 Cơ cấu tổ chức 

 4 Lộ trình ASEAN  

o 4.1 Chính sách 

 5 Các cuộc họp  

o 5.1 Hội nghị thƣợng đỉnh ASEAN 

o 5.2 Hội nghị cấp cao Đông Á 

o 5.3 Hội nghị Thƣợng đỉnh kỷ niệm 

o 5.4 Diễn đàn Khu vực 

o 5.5 Các cuộc gặp khác  

 5.5.1 Cộng Ba 

 5.5.2 Diễn đàn Hợp tác Á-Âu 

 5.5.3 Hội nghị Thƣợng đỉnh ASEAN-Nga 

 6 Cộng đồng kinh tế  

o 6.1 Khu vực Tự do Thƣơng mại 

o 6.2 Khu vực Đầu tƣ Toàn diện 

o 6.3 Thƣơng mại trong Dịch vụ 

o 6.4 Thị trƣờng hàng không duy nhất 

o 6.5 Các thoả thuận tự do thƣơng mại với các quốc gia khác 

 7 Hiến chƣơng 

 8 Các hoạt động văn hoá  

o 8.1 S.E.A. Write Award 

o 8.2 ASAIHL 

o 8.3 Các di sản vƣờn quốc gia 

o 8.4 Học bổng 

o 8.5 Mạng lƣới đại học 

o 8.6 Bài ca chính thức 

 9 Thể thao  

http://vi.wikipedia.org/wiki/Ti%E1%BA%BFng_Anh
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C3%B4ng_Nam_%C3%81
http://vi.wikipedia.org/wiki/8_th%C3%A1ng_8
http://vi.wikipedia.org/wiki/1967
http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A1i_Lan
http://vi.wikipedia.org/wiki/Indonesia
http://vi.wikipedia.org/wiki/Malaysia
http://vi.wikipedia.org/wiki/Singapore
http://vi.wikipedia.org/wiki/Philippines
http://vi.wikipedia.org/wiki/Bali
http://vi.wikipedia.org/wiki/1976
http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BA%ADp_ni%C3%AAn_1980
http://vi.wikipedia.org/wiki/AFTA
http://vi.wikipedia.org/wiki/1991
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C3%B4ng_Timo
http://vi.wikipedia.org/wiki/Hi%E1%BB%87p_h%E1%BB%99i_c%C3%A1c_qu%E1%BB%91c_gia_%C4%90%C3%B4ng_Nam_%C3%81#L.E1.BB.8Bch_s.E1.BB.AD
http://vi.wikipedia.org/wiki/Hi%E1%BB%87p_h%E1%BB%99i_c%C3%A1c_qu%E1%BB%91c_gia_%C4%90%C3%B4ng_Nam_%C3%81#C.C3.A1c_th.C3.A0nh_vi.C3.AAn
http://vi.wikipedia.org/wiki/Hi%E1%BB%87p_h%E1%BB%99i_c%C3%A1c_qu%E1%BB%91c_gia_%C4%90%C3%B4ng_Nam_%C3%81#C.C6.A1_c.E1.BA.A5u_t.E1.BB.95_ch.E1.BB.A9c
http://vi.wikipedia.org/wiki/Hi%E1%BB%87p_h%E1%BB%99i_c%C3%A1c_qu%E1%BB%91c_gia_%C4%90%C3%B4ng_Nam_%C3%81#L.E1.BB.99_tr.C3.ACnh_ASEAN
http://vi.wikipedia.org/wiki/Hi%E1%BB%87p_h%E1%BB%99i_c%C3%A1c_qu%E1%BB%91c_gia_%C4%90%C3%B4ng_Nam_%C3%81#Ch.C3.ADnh_s.C3.A1ch
http://vi.wikipedia.org/wiki/Hi%E1%BB%87p_h%E1%BB%99i_c%C3%A1c_qu%E1%BB%91c_gia_%C4%90%C3%B4ng_Nam_%C3%81#C.C3.A1c_cu.E1.BB.99c_h.E1.BB.8Dp
http://vi.wikipedia.org/wiki/Hi%E1%BB%87p_h%E1%BB%99i_c%C3%A1c_qu%E1%BB%91c_gia_%C4%90%C3%B4ng_Nam_%C3%81#H.E1.BB.99i_ngh.E1.BB.8B_th.C6.B0.E1.BB.A3ng_.C4.91.E1.BB.89nh_ASEAN
http://vi.wikipedia.org/wiki/Hi%E1%BB%87p_h%E1%BB%99i_c%C3%A1c_qu%E1%BB%91c_gia_%C4%90%C3%B4ng_Nam_%C3%81#H.E1.BB.99i_ngh.E1.BB.8B_c.E1.BA.A5p_cao_.C4.90.C3.B4ng_.C3.81
http://vi.wikipedia.org/wiki/Hi%E1%BB%87p_h%E1%BB%99i_c%C3%A1c_qu%E1%BB%91c_gia_%C4%90%C3%B4ng_Nam_%C3%81#H.E1.BB.99i_ngh.E1.BB.8B_Th.C6.B0.E1.BB.A3ng_.C4.91.E1.BB.89nh_k.E1.BB.B7_ni.E1.BB.87m
http://vi.wikipedia.org/wiki/Hi%E1%BB%87p_h%E1%BB%99i_c%C3%A1c_qu%E1%BB%91c_gia_%C4%90%C3%B4ng_Nam_%C3%81#Di.E1.BB.85n_.C4.91.C3.A0n_Khu_v.E1.BB.B1c
http://vi.wikipedia.org/wiki/Hi%E1%BB%87p_h%E1%BB%99i_c%C3%A1c_qu%E1%BB%91c_gia_%C4%90%C3%B4ng_Nam_%C3%81#C.C3.A1c_cu.E1.BB.99c_g.E1.BA.B7p_kh.C3.A1c
http://vi.wikipedia.org/wiki/Hi%E1%BB%87p_h%E1%BB%99i_c%C3%A1c_qu%E1%BB%91c_gia_%C4%90%C3%B4ng_Nam_%C3%81#C.E1.BB.99ng_Ba
http://vi.wikipedia.org/wiki/Hi%E1%BB%87p_h%E1%BB%99i_c%C3%A1c_qu%E1%BB%91c_gia_%C4%90%C3%B4ng_Nam_%C3%81#Di.E1.BB.85n_.C4.91.C3.A0n_H.E1.BB.A3p_t.C3.A1c_.C3.81-.C3.82u
http://vi.wikipedia.org/wiki/Hi%E1%BB%87p_h%E1%BB%99i_c%C3%A1c_qu%E1%BB%91c_gia_%C4%90%C3%B4ng_Nam_%C3%81#H.E1.BB.99i_ngh.E1.BB.8B_Th.C6.B0.E1.BB.A3ng_.C4.91.E1.BB.89nh_ASEAN-Nga
http://vi.wikipedia.org/wiki/Hi%E1%BB%87p_h%E1%BB%99i_c%C3%A1c_qu%E1%BB%91c_gia_%C4%90%C3%B4ng_Nam_%C3%81#C.E1.BB.99ng_.C4.91.E1.BB.93ng_kinh_t.E1.BA.BF
http://vi.wikipedia.org/wiki/Hi%E1%BB%87p_h%E1%BB%99i_c%C3%A1c_qu%E1%BB%91c_gia_%C4%90%C3%B4ng_Nam_%C3%81#Khu_v.E1.BB.B1c_T.E1.BB.B1_do_Th.C6.B0.C6.A1ng_m.E1.BA.A1i
http://vi.wikipedia.org/wiki/Hi%E1%BB%87p_h%E1%BB%99i_c%C3%A1c_qu%E1%BB%91c_gia_%C4%90%C3%B4ng_Nam_%C3%81#Khu_v.E1.BB.B1c_.C4.90.E1.BA.A7u_t.C6.B0_To.C3.A0n_di.E1.BB.87n
http://vi.wikipedia.org/wiki/Hi%E1%BB%87p_h%E1%BB%99i_c%C3%A1c_qu%E1%BB%91c_gia_%C4%90%C3%B4ng_Nam_%C3%81#Th.C6.B0.C6.A1ng_m.E1.BA.A1i_trong_D.E1.BB.8Bch_v.E1.BB.A5
http://vi.wikipedia.org/wiki/Hi%E1%BB%87p_h%E1%BB%99i_c%C3%A1c_qu%E1%BB%91c_gia_%C4%90%C3%B4ng_Nam_%C3%81#Th.E1.BB.8B_tr.C6.B0.E1.BB.9Dng_h.C3.A0ng_kh.C3.B4ng_duy_nh.E1.BA.A5t
http://vi.wikipedia.org/wiki/Hi%E1%BB%87p_h%E1%BB%99i_c%C3%A1c_qu%E1%BB%91c_gia_%C4%90%C3%B4ng_Nam_%C3%81#C.C3.A1c_tho.E1.BA.A3_thu.E1.BA.ADn_t.E1.BB.B1_do_th.C6.B0.C6.A1ng_m.E1.BA.A1i_v.E1.BB.9Bi_c.C3.A1c_qu.E1.BB.91c_gia_kh.C3.A1c
http://vi.wikipedia.org/wiki/Hi%E1%BB%87p_h%E1%BB%99i_c%C3%A1c_qu%E1%BB%91c_gia_%C4%90%C3%B4ng_Nam_%C3%81#Hi.E1.BA.BFn_ch.C6.B0.C6.A1ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/Hi%E1%BB%87p_h%E1%BB%99i_c%C3%A1c_qu%E1%BB%91c_gia_%C4%90%C3%B4ng_Nam_%C3%81#C.C3.A1c_ho.E1.BA.A1t_.C4.91.E1.BB.99ng_v.C4.83n_ho.C3.A1
http://vi.wikipedia.org/wiki/Hi%E1%BB%87p_h%E1%BB%99i_c%C3%A1c_qu%E1%BB%91c_gia_%C4%90%C3%B4ng_Nam_%C3%81#S.E.A._Write_Award
http://vi.wikipedia.org/wiki/Hi%E1%BB%87p_h%E1%BB%99i_c%C3%A1c_qu%E1%BB%91c_gia_%C4%90%C3%B4ng_Nam_%C3%81#ASAIHL
http://vi.wikipedia.org/wiki/Hi%E1%BB%87p_h%E1%BB%99i_c%C3%A1c_qu%E1%BB%91c_gia_%C4%90%C3%B4ng_Nam_%C3%81#C.C3.A1c_di_s.E1.BA.A3n_v.C6.B0.E1.BB.9Dn_qu.E1.BB.91c_gia
http://vi.wikipedia.org/wiki/Hi%E1%BB%87p_h%E1%BB%99i_c%C3%A1c_qu%E1%BB%91c_gia_%C4%90%C3%B4ng_Nam_%C3%81#H.E1.BB.8Dc_b.E1.BB.95ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/Hi%E1%BB%87p_h%E1%BB%99i_c%C3%A1c_qu%E1%BB%91c_gia_%C4%90%C3%B4ng_Nam_%C3%81#M.E1.BA.A1ng_l.C6.B0.E1.BB.9Bi_.C4.91.E1.BA.A1i_h.E1.BB.8Dc
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 Lịch sử 

Xem thêm: Danh sách các quốc gia thành viên ASEAN 

ASEAN có tiền thân là một tổ chức đƣợc gọi là Hiệp hội Đông Nam Á, thƣờng đƣợc gọi tắt là ASA, một liên minh 

gồm Philippines, Malaysia và Thái Lan đƣợc thành lập năm 1961. Tuy nhiên, chính khối này, đƣợc thành lập ngày 8 

tháng 8 năm 1967, khi các bộ trƣởng ngoại giao của năm quốc gia – Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, và 

Thái Lan – gặp gỡ tại toà nhà Bộ ngoại giao Thái Lan ở Bangkok và ký Tuyên bố ASEAN, thƣờng đƣợc gọi là 

Tuyên bố Bangkok. Năm vị bộ trƣởng ngoại giao – Adam Malik của Indonesia, Narciso Ramos của Philippines, 

Abdul Razak của Malaysia, S. Rajaratnam của Singapore, và Thanat Khoman của Thái Lan – đƣợc coi là những 

ngƣời cha sáng lập của tổ chức.
[1]

 

Những động cơ cho sự ra đời của ASEAN là để các thành viên giới tinh tuý cầm quyền có thể tập trung cho việc xây 

dựng quốc gia), nỗi sợ hãi chung về chủ nghĩa cộng sản, đã làm giảm lòng tin ở hay mất tin cậy vào những cƣờng 

quốc nƣớc ngoài trong thập niên 1960, cũng nhƣ một tham vọng về phát triển kinh tế; không đề cập tới tham vọng 

của Indonesia trở thành một bá chủ trong vùng thông qua việc hợp tác cấp vùng và hy vọng từ phía Malaysia và 

Singapore để kiềm chế Indonesia và đƣa họ vào trong một khuôn khổ mang tính hợp tác hơn. Không giống nhƣ Liên 

minh châu Âu, ASEAN đƣợc thiết kế để phục vụ chủ nghĩa quốc gia.
[2]

 

Năm 1976, nhà nƣớc Melanesian Papua New Guinea đƣợc trao quy chế quan sát viên.
[3]

 Trong suốt thập niên 1970, 

tổ chức này bám vào một chƣơng trình hợp tác kinh tế, sau Hội nghị thƣợng đỉnh Bali năm 1976. Nó đã giảm giá trị 

hồi giữa thập niên ‟80 và chỉ đƣợc hồi phục khoảng năm 1991 nhờ một đề xuất của Thái Lan về một khu vực tự do 

thƣơng mại cấp vùng. Sau đó khối này mở rộng khi Brunei Darussalam trở thành thành viên thứ sáu sau khi gia 

nhập ngày 8 tháng 1 năm 1984, chỉ một tuần sau khi học giành đƣợc độc lập ngày 1 tháng 1.
[4]

 

Ngày 28 tháng 7 năm 1995, Việt Nam trở thành thành viên thứ bảy.
[5]

 Lào và Myanmar gia nhập hai năm sau ngày 

23 tháng 7 năm 1997.
[6]

 Campuchia đã dự định gia nhập cùng Lào và Myanmar, nhƣng bị trị hoãn vì cuộc tranh 

giành chính trị nội bộ. Nƣớc này sau đó gia nhập ngày 30 tháng 4 năm 1999, sau khi đã ổn định chính phủ.
[6][7]

 

Trong thập niên1990, khối có sự gia tăng cả về số thành viên cũng nhƣ khuynh hƣớng tiếp tục hội nhập. Năm 1990, 

Malaysia đề nghị thành lập một Diễn đàn Kinh tế Đông Á
[8]

 gồm các thành viên hiện tại của ASEAN và Cộng hoà 

Nhân dân Trung Hoa, Nhật Bản và Hàn Quốc, với mục tiêu cân bằng sự gia tăng ảnh hƣởng của Hoa Kỳ tại Tổ chức 

Hợp tác Kinh tế Châu Á Thái Bình Dƣơng (APEC) cũng nhƣ tại vùng châu Á nhƣ một tổng thể.
[9][10]

 Tuy nhiên, đề 

xuất này đã thất bại bởi nó gặp sự phản đối mạnh mẽ từ Nhật Bản và Hoa Kỳ.
[9][11]

 Dù vậy, các quốc gia thành viên 

tiếp tục làm việc để hội nhập sâu hơn. Năm 1992, kế hoạch Biểu thuế Ƣu đãi Chung (CEPT) đƣợc ký kết nhƣ một 

thời gian biểu cho việc từng bƣớc huỷ bỏ các khoản thuế và nhƣ một mục tiêu tăng cƣờng lợi thế cạnh tranh của 

vùng như một cơ sở sản xuất hướng tới thị trường thế giới. Điều luật này sẽ hoạt động nhƣ một khuôn khổ cho Khu 

vực Tự do Thƣơng mại ASEAN. Sau cuộc Khủng hoảng Tài chính Đông Á năm 1997, một sự khôi phục lại đề nghị 
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của Malaysia đƣợc đƣa ra tại Chiang Mai, đƣợc gọi là Sáng kiến Chiang Mai, kêu gọi sự hội nhập tốt hơn nữa giữa 

các nền kinh tế của ASEAN cũng nhƣ các quốc gia ASEAN Cộng Ba (Trung Quốc, Nhật Bản, và Hàn Quốc).
[12]

 

Bên cạnh việc cải thiện nền kinh tế của mỗi quốc gia thành viên, khối cũng tập trung trên hoà bình và sự ổn định của 

khu vực. Ngày 15 tháng 12 năm 1995, Hiệp ƣớc Đông Nam Á Không Vũ khí Hạt nhân đã đƣợc ký kết với mục tiêu 

biến Đông Nam Á trở thành Vùng Không Vũ khí Hạt nhân. Hiệp ƣớc có hiệu lực ngày 28 tháng 3 năm 1997 nhƣng 

mới chỉ có một quốc gia thành viên phê chuẩn nó. Nó hoàn toàn có hiệu lực ngày 21 tháng 6 năm 2001, sau khi 

Philippines phê chuẩn, cấm hoàn toàn mọi loại vũ khí hạt nhân trong vùng.
[13]

 

 
 

Hình vệ tinh của lớp khói bụi năm 2006 trên Borneo 

Sau khi thế kỷ 21 bắt đầu, các vấn đề chuyển sang khuynh hƣớng môi trƣờng hơn. Tổ chức này bắt đầu đàm phán 

các thoả thuận về môi trƣờng. Chúng bao gồm việc ký kết Thoả thuận về Ô nhiễm Khói bụi Xuyên biên giới 

ASEAN năm 2002 nhƣ một nỗ lực nhằm kiểm soát ô nhiễm khói bụi ở Đông Nam Á.
[14]

 Không may thay, nó không 

thành công vì những vụ bùng phát khói bụi Malaysia năm 2005 và khói bụi Đông Nam Á năm 2006. Các hiệp ƣớc 

môi trƣờng khác do tổ chức này đƣa ra gồm Tuyên bố Cebu về An ninh Năng lƣợng Đông Á,
[15]

 the ASEAN-

Wildlife Enforcement Network in 2005,
[16]

 và Đối tác Châu Á Thái Bình Dƣơng về Phát triển Sạch và Khí hậu, cả 

hai đều nhằm giải quyết những hiệu ứng có thể xảy ra từ sự thay đổi khí hậu. Thay đổi khí hậu cũng là vấn đề đƣợc 

quan tâm hiện nay. 

Trong Hiệp ƣớc Bali II năm 2003, ASEAN đã tán thành khái niệm hoà bình dân chủ, có nghĩa là mọi thành viên tin 

rằng các quá trình dân chủ sẽ thúc đẩy hoà bình và ổn định trong khu vực. Tƣơng tự, các thành viên phi dân chủ đều 

đồng ý rằng đây là điều mà mọi quốc gia thành viên đều mong muốn thực hiện.
[17]

 

Các lãnh đạo của mỗi nƣớc, đặc biệt là Mahathir Mohamad của Malaysia, cũng cảm thấy sự cần thiết hội nhập hơn 

nữa của khu vực. Bắt đầu từ năm 1997, khối đã thành lập các tổ chức bên trong khuôn khổ của họ với mục tiêu hoàn 

thành tham vọng này. ASEAN Cộng Ba là tổ chức đầu tiên trong số đó đƣợc thành lập để cải thiện những quan hệ 

sẵn có với Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc. Tiếp đó là Hội nghị thƣợng đỉnh Đông Á còn rộng lớn hơn, bao 

gồm tất cả các nƣớc trên cộng Ấn Độ, Australia, và New Zealand. Nhóm mới này hoạt động nhƣ một điều kiện tiên 

quyết cho Cộng đồng Đông Á đã đƣợc lên kế hoạch, dự định theo mô hình của Cộng đồng châu Âu hiện đã không 

còn hoạt động nữa. Nhóm Nhân vật Nổi bật ASEAN đã đƣợc tạo ra để nghiên cứu những thành công và thất bại có 

thể xảy ra của chính sách này cũng nhƣ khả năng về việc soạn thảo một Hiến chƣơng ASEAN. 

Năm 2006, ASEAN đƣợc trao vị thế quan sát viên của Đại hội đồng Liên hiệp quốc.
[18]

 Đổi lại, tổ chức này trao vị 

thế "đối tác đối thoại" cho Liên hiệp quốc.
[19]

 Hơn nữa, ngày 23 tháng 7 năm đó, José Ramos-Horta, khi ấy là Thủ 

tƣớng Đông Timor, đã ký một yêu cầu chính thức về vị thế thành viên và hy vọng quá trình gia nhập sẽ kết thúc ít 

nhất năm năm trƣớc khi nƣớc này khi ấy đang là một quan sát viên trở thành một thành viên chính thức.
[20][21]

 

Năm 2007, ASEAN kỷ niệm lần thứ 40 ngày khởi đầu, và 30 năm quan hệ ngoại giao với Hoa Kỳ.
[22]

 Ngày 26 tháng 

8 năm 2007, ASEAN nói rằng các mục tiêu của họ là hoàn thành mọi thoả thuận tự do thƣơng mại của Tổ chức này 

với Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Australia và New Zealand vào năm 2013, vùng với việc thành lập 

Cộng đồng Kinh tế ASEAN vào năm 2015.
[23][24]

 Tháng 11 năm 2007 các thành viên ASEAN đã ký Hiến chƣơng 

ASEAN, một điều luật quản lý mọi quan hệ bên trong các thành viên ASEAN và biến ASEAN thành một thực thể 
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luật pháp quốc tế.
[cần dẫn nguồn]

 Cùng trong năm ấy, Tuyên bố Cebu về An ninh Năng lƣợng Đông Á tại Cebu ngày 15 

tháng 1 năm 2007, của ASEAN và các thành viên khác của EAS (Australia, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, New 

Zealand, Hàn Quốc), khuyến khích an ninh năng lƣợng bằng cách tài trợ vốn cho các nghiên cứu về năng lƣợng thay 

thế cho các loại nhiên liệu quy ƣớc.June 2009
[cần dẫn nguồn]

 

Ngày 27 tháng 2 năm 2009 một Thoả thuận Tự do Thƣơng mại giữa 10 quốc gia thành viên khối ASEAN và New 

Zealand cùng đối tác thân cận của họ là Australia đã đƣợc ký kết, ƣớc tính rằng Thoả thuận Tự do Thƣơng mại này 

sẽ làm tăng GDP của 12 quốc gia lên thêm hơn US$48 tỷ trong giai đoạn 2000-2020.
[25][26]

 

 Các thành viên 

 

 
██ Thành viên đầy đủ ASEAN 

██ Quan sát viên ASEAN 

██ Ứng cử viên ASEAN 

██ ASEAN + 3 

███ Hội nghị Thƣợng đỉnh Đông Á 

██████ Diễn đàn Khu vực ASEAN 

Hiện nay, tổ chức này gồm 10 quốc gia thành viên đƣợc liệt kê theo ngày gia nhập: 

 Các quốc gia sáng lập (ngày 8 tháng 8 năm 1967):  

o Cộng hoà Indonesia 

o Liên bang Malaysia 

o Cộng hoà Philippines 

o Cộng hòa Singapore 

o Vƣơng quốc Thái Lan 

 Các quốc gia gia nhập sau:  

o Vƣơng quốc Brunei (ngày 8 tháng 1 năm 1984) 

o Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (ngày 28 tháng 7 năm 1995) 

o Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (ngày 23 tháng 7 năm 1997) 

o Liên bang Myanma (ngày 23 tháng 7 năm 1997) 

o Vƣơng quốc Campuchia (ngày 30 tháng 4 năm 1999) 

 Hai quan sát viên và ứng cử viên:  

o Papua New Guinea: quan sát viên của ASEAN. 

o Đông Timo: ứng cử viên của ASEAN 
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 Cơ cấu tổ chức 

Bộ máy hoạt động của ASEAN đƣợc quy định nhƣ sau: 

1. Hội nghị Thƣợng đỉnh ASEAN (ASEAN Summit): Đây là cơ quan quyền lực cao nhất của hiệp hội, họp 

chính thức 1 năm 1 lần. 

2. Hội nghị Bộ trƣởng Ngoại giao ASEAN (ASEAN Ministerial Meeting-AMM): theo Tuyên bố Băng cốc 

năm 1967, AMM là hội nghị hàng năm của các Bộ trƣởng Ngoại giao ASEAN có trách nhiệm đề ra và phối 

hợp các hoạt động của ASEAN, có thể họp không chính thức khi cần thiết. 

3. Hội nghị bộ trƣởng kinh tế ASEAN (ASEAN Economic Ministers-AEM):AEM họp chính thức hàng năm 

và có thể họp không chính thức khi cần thiết. Trong AEM có hội đồng AFTA đƣợc thành lập theo quyết 

định của hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 4 tại Singapore. 

4. Hội nghị Bộ trƣởng các ngành: Hội nghị Bộ trƣởng của một ngành trong hợp tác kinh tế ASEAN sẽ đƣợc 

tổ chức khi cần thiết để thảo luận sự hợp tác trong ngành cụ thể đó. Hiện có Hội nghị Bộ trƣởng năng 

lƣợng, Hội nghị Bộ trƣởng Nông nghiệp, Lâm nghiệp. Các Hội nghị Bộ trƣởng ngành có trách nhiệm báo 

cáo lên AEM. 

5. Các hội nghị bộ trƣởng khác: Hội nghị Bộ trƣởng của các lĩnh vực hợp tác ASEAN khác nhƣ y tế, môi 

trƣờng, lao động, phúc lợi xã hội, giáo dục, khoa học và công nghệ, thông tin, luật pháp có thể đƣợc tiến 

hành khi cần thiết để điều hành các chƣơng trình hợp tác trong các lĩnh vực này. 

6. Hội nghị liên Bộ trƣởng (Join Ministerial Meeting-JMM):JMM đƣợc tổ chức khi cần thiết để thúc đẩy sự 

hợp tác giữa các ngành và trao đổi ý kiến về hoạt động của ASEAN. JMM bao gồm các Bộ trƣởng Ngoại 

giao và Bộ trƣởng Kinh tế ASEAN. 

7. Tổng thƣ ký ASEAN: Đƣợc những Ngƣời đứng đầu Chính phủ ASEAN bổ nhiệm theo khuyến nghị của 

Hội nghị AMM với nhiệm kỳ là 3 năm và có thể gia hạn thêm, nhƣng không quá một nhiệm kỳ nữa; có 

hàm Bộ trƣởng với quyền hạn khởi xƣớng, khuyến nghị và phối hợp các hoạt động của ASEAN, nhằm giúp 

nâng cao hiệu quả các hoạt động và hợp tác của ASEAN. Tổng thƣ ký ASEAN đƣợc tham dự các cuộc họp 

các cấp của ASEAN, chủ toạ các cuộc họp của ASC thay cho Chủ tịch ASC trừ phiên họp đầu tiên và cuối 

cùng. Tổng thƣ ký hiện nay là ông Surin Pitsuwan. 

8. Uỷ ban thƣờng trực ASEAN (ASEAN Standing Committee-ASC): ASC bao gồm chủ tịch là Bộ trƣởng 

Ngoại giao của nƣớc đăng cai Hội nghị AMM sắp tới, Tổng thƣ ký ASEAN và Tổng Giám đốc của các Ban 

thƣ ký ASEAN quốc gia. ASC thực hiện công việc của AMM trong thời gian giữa 2 kỳ họp và báo cáo trực 

tiếp cho AMM. 

9. Cuộc họp các quan chức cao cấp (Senior Officials Meeting-SOM): SOM đƣợc chính thức coi là một bộ 

phận của cơ cấu trong ASEAN tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 3 tại Manila 1987. SOM chịu trách 

nhiệm về hợp tác chính trị ASEAN và họp khi cần thiết; báo cáo trực tiếp cho AMM. 

10. Cuộc họp các quan chức kinh tế cao cấp (Senior Economic Officials Meeting-SEOM): SEOM cũng đã 

đƣợc thể chế hoá chính thức thành một bộ phận của cơ cấu ASEAN tại Hội nghị Cấp cao Manila 1987. Tại 

hội nghị Cấp cao ASEAN 4 năm 1992, 5 uỷ ban kinh tế ASEAN đã bị giải tán và SEOM đƣợc giao nhiệm 

vụ theo dõi tất cả các hoạt động trong hợp tác kinh tế ASEAN . SEOM họp thƣờng kỳ và báo cáo trực tiếp 

cho AEM. 

11. Cuộc họp các quan chức cao cấp khác: Ngoài ra có các cuộc họp các quan chức cao cấp về môi trƣờng,ma 

tuý cũng nhƣ của các uỷ ban chuyên ngành ASEAN nhƣ phát triển xã hội, khoa học và công nghệ, các vấn 

đề công chức, văn hoá và thông tin. Các cuộc họp này báo cáo cho ASC và Hội nghị các Bộ trƣởng liên 

quan. 

12. Cuộc họp tƣ vấn chung (Joint Consultative Meeting-JCM): Cơ chế họp JCM bao gồm Tổng thƣ ký 

ASEAN, SOM, SEOM, các Tổng giám đốc ASEAN. JCM đƣợc triệu tập khi cần thiết dƣới sự chủ toạ của 

Tổng thƣ ký ASEAN để thúc đẩy sự phối hợp giữa các quan chức liên ngành. Tổng thƣ ký ASEAN sau đó 

thông báo kết quả trực tiếp cho AMM và AEM. 

13. Các cuộc họp của ASEAN với các bên đối thoại: ASEAN có 11 Bên đối thoại: Australia, Canada, EU, Nhật 

Bản, Hàn Quốc, New Zealand, UNDP, Nga, Trung Quốc, Ấn Độ, Mỹ.ASEAN cũng đối thoại theo từng 

lĩnh vực với Pakistan. 

Trƣớc khi có cuộc họp với các Bên đối thoại, các nƣớc ASEAN tổ chức cuộc họp trù bị để phối hợp có lập trƣờng 

chung. Cuộc họp này do quan chức cao cấp của nƣớc điều phối (Coordinating Country) chủ trì và báo cáo cho ASC. 
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1. Ban thƣ ký ASEAN quốc gia: Mỗi nƣớc thành viên ASEAN đều có Ban thƣ ký quốc gia đặt trong bộ máy 

của Bộ Ngoại giao để tổ chức, thực hiện và theo dõi các hoạt động liên quan đến ASEAN của nƣớc mình. 

Ban thƣ ký quốc gia do một Tổng Vụ trƣởng phụ trách 

1. Ủy ban ASEAN ở các nƣớc thứ ba: Nhằm mục đích tăng cƣờng trao đổi và thúc đẩy mối quan hệ giữa 

ASEAN với bên đối thoại đó và các tổ chức quốc tế ASEAN thành lập các uỷ ban tại các nƣớc đối thoại. 

Uỷ ban này gồm những ngƣời đứng đầu các cơ quan ngoại giao của các nƣớc ASEAN tại nƣớc sở tại. Hiện 

có 10 Uỷ ban ASEAN tại: Bon (Đức), Brussel (Bỉ), Canberra (Úc), Geneva (Thụy Sĩ), London (Anh), 

Ottawa (Canada), Paris (Pháp), Seoul (Hàn Quốc), Washington, D.C., (Hoa Kỳ), Wellington (New 

Zealand). 

2. Ban thƣ ký ASEAN: Ban thƣ ký ASEAN đƣợc thành lập theo Hiệp định ký tại Hội nghị Cấp cao lần thứ 

hai Bali,1976 tăng cƣờng phối hợp thực hiện các chính sách, chƣơng trình và các hoạt động giữa các bộ 

phận khác nhau trong ASEAN, phục vụ các hội nghị của ASEAN. 

 Lộ trình ASEAN 

Trong thập niên 1960, sự thúc đẩy giải thực đã mang lại chủ quyền cho Indonesia và Malaysia cùng các quốc gia 

khác. Bởi việc xây dựng quốc gia luôn là khó khăn và dễ gặp sự can thiệp từ bên ngoài, giới cầm quyền muốn đƣợc 

tự do thực hiện các chính sách độc lập, với nhận thức rằng các nƣớc láng giếng sẽ kiềm chế không can thiệp vào 

công việc nội bộ của họ. Về lãnh thổ, các thành viên nhỏ nhƣ Singapore và Brunei luôn lo ngại về các biện pháp bạo 

lực và cƣỡng bức từ các nƣớc láng giềng lớn hơn nhƣ Indonesia và Malaysia. "Thông qua đối thoại chính trị và xây 

dựng lòng tin, căng thẳng sẽ không leo thang thành đối đầu bạo lực trong các quốc gia thành viên ASEAN từ khi nó 

đƣợc thành lập hơn ba thập niên trƣớc".
[27]

 

Lộ trình ASEAN có thể truy nguồn gốc từ việc ký kết Hiệp ƣớc Thân thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á. "Các nguyên 

tắc nền tảng đƣợc thông qua trong hiệp ƣớc này gồm: tôn trọng lẫn nhau về độc lập, chủ quyền, bình đẳng, tính toàn 

vẹn lãnh thổ, và bản sắc quốc gia của tất cả các nƣớc; 

quyền của mọi Nhà nƣớc duy trì sự tồn tại quốc gia của mình không gặp trở ngại từ sự can thiệp, phá hoại, cƣỡng 

bức từ bên ngoài; 

không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau; 

giải quyết các khác biệt hay tranh chấp bằng biện pháp hoà bình; 

từ bỏ đe doạ hay sử dụng bạo lực; và 

hợp tác có hiệu quả với nhau".
[28]

 

Ngoài mặt, quá trình tƣ vấn và đồng thuận đƣợc cho là một cách tiếp cận trong việc đƣa ra quyết định, nhƣng Lộ 

trình ASEAN đã đƣợc điều khiển thông qua những tiếp xúc thân cận giữa các cá nhân chỉ trong giới lãnh đạo, họ 

thƣờng cùng chần chừ trong việc định chế hoá và pháp điển hoá sự hợp tác, có thể làm tổn hại tới sự kiểm soát của 

chế độ của họ với việc tiến hành hợp tác trong vùng. Vì thế, tổ chức có một vị thƣ ký điều hành.
[29]

 

Tất cả các đặc tính trên, nói gọn là không can thiệp, không chính thức, tối thiểu hoá việc định chế hoá, tƣ vấn và 

đồng thuận, không sử dụng vụ lực và không đối đầu đã tạo thành cái đƣợc gọi là Con đƣờng ASEAN. 

Từ cuối thập niên 1990, nhiều học giả đã cho rằng nguyên tắc không can thiệp đã làm tổn hại tới những nỗ lực của 

ASEAN trong việc giải quyết vấn đề Myanmar, vi phạm nhân quyền và ô nhiễm khói bụi trong vùng. Tuy nhiên, với 

cách tiếp cận dựa trên đồng thuận, mọi thành viên trên thực tế đều có quyền phủ quyết và các quyết định thƣờng bị 

giảm xuống mức mẫu thức chung thấp nhất. Có một sự tin tƣởng rộng rãi rằng các thành viên ASEAN phải có một 

quan điểm ít cứng nhắc hơn về hai nguyên tắc chủ yếu này khi họ muốn đƣợc coi là một cộng đồng liên kết chặt chẽ 

và có liên quan. 
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 Chính sách 

Dù các cuộc thảo luận Track II thỉnh thoảng đƣợc nêu ra nhƣ nhữngd ví dụ về sự liên quan của xã hội dân sự trong 

quá trình đƣa ra quyết định cấp vùng của các chính phủ và các bên thứ hai khác, các tổ chức phi chính phủ hiếm khi 

tiếp cận đƣợc với nó, tuy nhiên những ngƣời tham gia từ các cộng đồng hàn lâm là một nhóm 12 cố vấn. Tuy nhiên, 

những cố vấn này, trong hầu hết các trƣờng hợp, có kết nối chặt chẽ với các chính phủ của họ, và sự phụ thuộc vào 

nguồn tài chính của chính phủ cho các hoạt động hàn lâm và liên quan tới chính sách đó, và nhiều công việc trong 

Track II đã từng có trải nghiệm quá trình quan liêu.
[30]

 Những gợi ý của họ, đặc biệt trong việc hội nhập kinh tế, 

thƣờng gần gũi với các quyết định của ASEAN hơn là lập trƣờng của phần còn lại của xã hội dân sự. 

Track hoạt động nhƣ một diễn đàn cho xã hội dân sự ở Đông Nam Á đƣợc gọi là Track III. Những ngƣời tham gia 

Track III nói chung là các nhóm dân sự xã hội đại diện cho một ý tƣởng hay nhóm riêng biệt.
[31]

 Các mạng lƣới của 

Track III tuyên bố đại diện cho các cộng đồng và những ngƣời phần lớn ở bên ngoài các trung tâm quyền lực chính 

trị và không có khả năng thực hiện thay đổi hữu ích mà không có sự hỗ trợ từ bên ngoài. Track này tìm cách gây ảnh 

hƣởng trực tiếp tới các chính sách của chính phủ bằng cách lobby, tạo áp lực qua truyền thông. Những ngƣời tham 

gia Track III cũng tổ chức và/hay tham gia các cuộc họp cũng nhƣ các hội nghị để tiếp cận với các quan chức của 

Track I. 

 

Xem xét ba Track, rõ ràng cho tới hiện tại, ASEAN đã đƣợc điều hành bởi các quan chức chính phủ, những ngƣời 

khi mà các vấn đề ASEATiến sĩ Susilo Bambang Yudhoyono đã thừa nhận: 

“Tất cả các quyết định về các hiệp ƣớc, và khu vực tự do thƣơng mại, về các tuyên bố và các kế hoạch hành động, 

đều do các Lãnh đạo chính phủ, các bộ trƣởng và quan chức cao cấp thực hiện. Và thực tế rằng trong đông đảo đại 

chúng, có ít sự hiểu biết, chƣa nói tới sự đánh giá, về những sáng kiến lớn mà ASEAN đang thực hiện thay mặt cho 

họ.” 
[32]

N còn đƣợc quan tâm, chỉ đại diện cho chính phủ chứ không phải ngƣời dân của họ. Trong một bài diễn 

Indonevăn tại lễ kỷ niệm lần thứ 38 ngày thành lập ASEAN, Tổng thống đƣơng nhiệm của sia 

 Các cuộc họp 

Hội nghị thƣợng đỉnh ASEAN 

Tổ chức này tổ chức các cuộc họp, đƣợc gọi là Hội nghị thƣợng đỉnh ASEAN, nơi các nguyên thủ quốc gia của mỗi 

thành viên gặp mặt để thảo luận và giải quyết các vấn đề khu vực, cũng nhƣ để tổ chức các cuộc hội hop khác với 

các nƣớc bên ngoài khối với mục đích thúc đẩy quan hệ bên ngoài. 

Hội nghị Thƣợng đỉnh Chính thức các nhà Lãnh đạo ASEAN đƣợc tổ chức lần đầu tại Bali, Indonesia năm 1976. 

Cuộc họp thứ ba đƣợc tổ chức tại Manila năm 1987 và trong cuộc họp này, các lãnh đạo đã quyết định sẽ gặp nhau 

năm năm một lần.
[33]

 Sau đó, hội nghị thƣợng đỉnh thứ tƣ đƣợc tổ chức tại Singapore năm 1992 nơi các nhà lãnh đạo 

lại đồng ý sẽ gặp gỡ thƣờng xuyên hơn, quyết định tổ chức hội nghị thƣợng đỉnh ba năm một lần.
[33]

 Năm 2001, họ 

quyết định gặp nhau hàng năm để giải quyết các vấn đề cấp bách ảnh hƣởng tới khu vực. Các quốc gia thành viên 

đƣợc sắp xếp đứng ra tổ chức hội nghị thƣợng đỉnh theo tên nƣớc trong bảng chữ cái ngoại trừ Myanmarvoons đã từ 

bỏ quyền đăng cai hội nghị năm 2006 của mình vào năm 2004 vì áp lực từ Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu.
[34]

 

Tới tháng 12 năm 2008, Hiến chƣơng ASEAN bắt đầu có hiệu lực và cùng với nó, Hội nghị Thƣợng đỉnh ASEAN 

sẽ đƣợc tổ chức hai năm một lần. 

Cuộc họp thƣợng đỉnh chính thức diễn ra trong ba ngày. Chƣơng trình nghị sự nhƣ sau: 

 Lãnh đạo các quốc gia thành viên sẽ tổ chức một cuộc họp nội bộ tổ chức. 

 Lãnh đạo các quốc gia thành viên sẽ tổ chức một hội thảo cùng với các ngoại trƣởng của Diễn đàn Khu vực 

ASEAN. 
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 Một cuộc họp, đƣợc gọi là ASEAN Cộng Ba, đƣợc tổ chức cho các lãnh đạo của ba Đối tác Đối thoại 

(Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc) 

 Một cuộc họp riêng rẽ, đƣợc gọi là ASEAN-CER, đƣợc tổ chức cho các lãnh đạo của hai Đối tác Đối thoại 

khác (Australia, New Zealand).June 2009
[cần dẫn nguồn]

 

Hội nghị Thƣợng đỉnh Chính thức ASEAN 

 

Date Country Chủ nhà 

1 23–24 tháng 2 năm 1976  Indonesia Bali 

2 4–5 tháng 8 năm 1977  Malaysia Kuala Lumpur  

3 14–15 tháng 12 năm 1987  Philippines Manila  

4 27‒29 tháng 1 năm 1992  Singapore Singapore  

5 14‒15 tháng 12 năm 1995  Thái Lan Bangkok  

6 15‒16 tháng 12 năm 1998  Việt Nam Hà Nội 

7 5‒6 tháng 11 năm 2001  Brunei Bandar Seri Begawan  

8 4‒5 tháng 11 năm 2002  Campuchia Phnom Penh  

9 7‒8 tháng 10 năm 2003  Indonesia Bali 

10 29‒30 tháng 11 năm 2004  Lào Vientiane  

11 12‒14 tháng 12 năm 2005  Malaysia Kuala Lumpur  
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12 11‒14 tháng 1 năm 2007
1
  Philippines

2
 Cebu  

13 18‒22 tháng 11 năm 2007  Singapore Singapore  

14
3
 

27 tháng 2 - 1 tháng 3 năm 2009 

10-11 tháng 4 năm 2009 
 Thái Lan 

Cha Am, Hua Hin 

Pattaya 

15 23 tháng 10 năm 2009  Thái Lan Cha Am, Hua Hin 

16 08-09 tháng 4 năm 2010  Việt Nam Hà Nội 

17 28-30 tháng 10 năm 2010  Việt Nam Hà Nội 

18 19-20 tháng 11 năm 2011  Indonesia Manado  

1
 Bị trì hoãn từ 10‒14 tháng 12 năm 2006 vì Bão Seniang. 

2
 đăng cai tổ chức bởi Myanmar rút lui bởi áp lực mạnh từ phía Hoa Kỳ và EU 

3
 Hội nghị thƣợng đỉnh này gồm hai phần. 

Phần đầu đƣợc dời từ 12‒17 tháng 12 năm 2008 vì cuộc khủng hoảng chính trị Thái Lan năm 2008. 

Phần thứ hai bị huỷ bỏ ngày 11 tháng 4 vì những ngƣời biểu tình tràn vào nơi tổ chức hội nghị. 

Trong cuộc họp thƣợng đỉnh thứ năm tại Bangkok, các lãnh đạo đã quyết định gặp gỡ "không chính thức" với nhau 

trong mỗi hội nghị chính thức:
[33]

 

Hội nghị Thƣợng đỉnh Không Chính thức ASEAN 

 

Ngày Quốc gia Chủ nhà 

1 30 tháng 11 năm 1996  Indonesia Jakarta  

2 14‒16 tháng 12 năm 1997  Malaysia Kuala Lumpur  

3 27‒28 tháng 11 năm 1999  Philippines Manila  
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http://vi.wikipedia.org/wiki/Kh%E1%BB%A7ng_ho%E1%BA%A3ng_ch%C3%ADnh_tr%E1%BB%8B_Th%C3%A1i_Lan_n%C4%83m_2008
http://vi.wikipedia.org/wiki/Hi%E1%BB%87p_h%E1%BB%99i_c%C3%A1c_qu%E1%BB%91c_gia_%C4%90%C3%B4ng_Nam_%C3%81#cite_note-summit-32
http://vi.wikipedia.org/wiki/Indonesia
http://vi.wikipedia.org/wiki/Jakarta
http://vi.wikipedia.org/wiki/Malaysia
http://vi.wikipedia.org/wiki/Kuala_Lumpur
http://vi.wikipedia.org/wiki/Philippines
http://vi.wikipedia.org/wiki/Manila


Nhóm mạng Việt Nam Văn Hiến 
 

13 Tìm hiểu về Hội Các Nước Đông Nam Á (ASEAN) – www.vietnamvanhien.net 

 

4 22‒25 tháng 11 năm 2000  Singapore Singapore  

 Hội nghị cấp cao Đông Á 

 

 
Các bên tham gia Hội nghị Thƣợng đỉnh Đông Á:  

   ASEAN 

   ASEAN Cộng Ba 

   Các thành viên khác 

   Quan sát viên 

Bài chi tiết: Hội nghị cấp cao Đông Á 

Hội nghị cấp cao Đông Á hay Hội nghị Thƣợng đỉnh Đông Á (EAS) là một diễn đàn liên châu Á đƣợc các lãnh đạo 

16 quốc gia Đông Á và khu vực tổ chức hàng năm, với ASEAN có một lập trƣờng chỉ đạo chung. Hội nghị thƣợng 

đỉnh thảo luận các vấn đề gồm thƣơng mại, năng lƣợng và an ninh và hội nghị thƣợng đỉnh có một vai trò trong việc 

xây dựng cộng đồng vùng. 

Các thành viên của hội nghị gồm 10 quốc gia thành viên ASEAN cùng với Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn 

Độ, Australia và New Zealand tổng cộng chiếm tới gần một nửa dân số thế giới. Nga cũng đã xin gia nhập làm thành 

viên cuộc họp thƣợng đỉnh vào vào năm 2005 là một khác mời cho EAS Đầu tiên theo lời mời của nƣớc chủ nhà - 

Malaysia.
[35]

 

Hội nghị thƣợng đỉnh đầu tiên đƣợc tổ chức tại Kuala Lumpur ngày 14 tháng 12 năm 2005 và các cuộc họp sau đó 

đƣợc tổ chức sau cuộc gặp gỡ hàng năm của các lãnh đạo ASEAN. 

Hội 

nghị 
Quốc gia Địa điểm Ngày Ghi chú 

EAS 

Đầu 

tiên  

 Malaysia 
Kuala 

Lumpur  

14 

tháng 

12 năm 

2005 

Nga tham gia với tƣ cách khách mời. 

EAS 

Thứ 

hai  

 Philippines 
Thành phố 

Cebu  

15 

tháng 1 

năm 

2007 

Đƣợc định chƣơng trình lại từ ngày 13 tháng 12 năm 2006. 

Tuyên bố Cebu về An ninh Năng lƣợng Đông Á 

EAS  Singapore Singapore  21 Tuyên bố Singapore về Thay đổi Khí hậu, Năng lƣợng và Môi 
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Thứ 

ba 

tháng 

11 năm 

2007 

trƣờng
[36]

 

Đồng ý thành lập Viện Nghiên cứu Kinh tế ASEAN và Đông Á 

EAS 

Thứ 

tƣ 

 Thái Lan 
Cha-am và 

Hua Hin 

25 

tháng 

10 năm 

2009 

Ngày và địa điểm tổ chức đƣợc dời lại nhiều lần, và sau đó một Hội 

nghị Thƣợng đỉnh đƣợc lên kế hoạch ngày 12 tháng 4 năm 2009 tại 

Pattaya, Thái Lan đã bị huỷ bỏ vì những ngƣời biểu tình tràn vào nơi 

tổ chức. Hội nghị Thƣợng đỉnh sau đó đƣợc dời tới tháng 10 năm 

2009 và lại chuyển địa điểm từ Phuket
[37]

 tới Cha-am và Hua Hin.
[38]

 

 Hội nghị Thƣợng đỉnh kỷ niệm 

Một hội nghị thƣợng đỉnh kỷ niệm là một hội nghị do một quốc gia không thuộc ASEAN tổ chức để đánh dấu một 

dịp kỷ niệm ngày thiết lập quan hệ giữa ASEAN và quốc gia tổ chức. Quốc gia tổ chức mời các lãnh đạo chính phủ 

các quốc gia thành viên ASEAN tới để thảo luận tƣơng lai của việc hợp tác và đối tác. 

Cuộc họp Chủ nhà Địa điểm Ngày Ghi chú 

Hội nghị Thƣợng 

đỉnh Kỷ niệm 

ASEAN – Nhật 

Bản 

 Nhật 

Bản 
Tokyo  

11, 12 

tháng 12 

năm 2003 

Để kỷ niệm lần thứ 30
th

 ngày thành lập quan hệ ASEAN và 

Nhật Bản. Hội nghị thƣợng đỉnh này cũng đáng chú ý bởi là 

hội nghị thƣợng đỉnh đầu tiên của ASEAN đƣợc tổ chức 

bên ngoài ASEAN và một quốc gia phi ASEAN bên ngoài 

vùng. 

Hội nghị Thƣợng 

đỉnh kỷ niệm 

ASEAN – Trung 

Quốc  

 Trung 

Quốc 

Nam 

Ninh  

30, 31 

tháng 10 

năm 2006 

Để kỷ niệm lần thứ 15
th

 ngày thiết lập quan hệ ASEAN và 

Trung Quốc 

Hội nghị Thƣợng 

đỉnh Kỷ niệm 

ASEAN – Hàn 

Quốc  

 Hàn 

Quốc 
Jeju-do 

1, 2 tháng 

6 năm 

2009 

Để kỷ niệm lần thứ 20
th

 ngày thiết lập quan hệ giữa ASEAN 

và Hàn Quốc 

 Diễn đàn Khu vực 

Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF) là một cuộc đối thoại chính thức, đa bên trong vùng châu Á Thái Bình Dƣơng. 

Tới thời điểm tháng 7 năm 2007, nó gồm 27 bên tham gia. Các mục tiêu của ARF là khuyến khích đối thoại và tham 

vấn, và thúc đẩy xây dựng lòng tin và chính sách ngoại giao ngăn chặn trong khu vực.
[39]

 ARF đƣợc tổ chức lần đầu 

năm 1994. Các bên tham gia ARF hiện tại nhƣ sau: toàn bộ thành viên ASEAN, Australia, Bangladesh, Canada, 

Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa, Liên minh châu Âu, Ấn Độ, Nhật Bản, Bắc Triều Tiên, Hàn Quốc, Mông Cổ, New 

Zealand, Pakistan, Papua New Guinea, Nga, Timor-Leste, Hoa Kỳ và Sri Lanka.
[40]

 Trung Hoa Dân Quốc (cũng gọi 

là Đài Loan) đã bị trục xuất từ khi ARF thành lập, và các vấn đề về Eo biển Đài Loan không đƣợc thảo luận tại các 

cuộc họp của ARF cũng nhƣ đƣợc đề cập tới trong Tuyên bố của Chủ tịch ARF. 

 Các cuộc gặp khác 
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Ngoài các cuộc họp ở trên, các cuộc họp thƣờng xuyên khác
[41]

 cũng đƣợc tổ chức.
[42]

 Chúng bao gồm Cuộc họp Bộ 

trƣởng ASEAN Thƣờng niên
[43]

 cũng nhƣ các uỷ ban nhỏ hơn khác, nhƣ Trung tâm Phát triển Nghề cá Đông Nam 

Á.
[44]

 Các cuộc họp tập trung vào các chủ đề riêng biệt, nhƣ quốc phòng
[41]

 hay môi trƣờng,
[41][45]

 và do các Bộ 

trƣởng, thay vì các nguyên thủ quốc gia tham dự. 

 Cộng Ba 

ASEAN Cộng Ba là một cuộc họp giữa ASEAN, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc, và chủ yếu đƣợc tổ chức 

trong mỗi kỳ họp thƣợng đỉnh ASEAN. 

 Diễn đàn Hợp tác Á-Âu 

Diễn đàn Hợp tác Á-Âu (ASEM) là một quá trình đối thoại không chính thức đƣợc đƣa ra sáng kiến năm 1996 với 

mục tiêu tăng cƣờng hợp tác giữa các quốc gia châu Á và châu Âu, đặc biệt giữa các thành viên Liên minh châu Âu 

và ASEAN.
[46]

 ASEAN, đƣợc đại diện bởi vị Tổng thƣ ký của mình, là một trong 45 đối tác ASEM. Họ cũng chỉ 

định một đại diện trong ban quản lý Quỹ Á-Âu (ASEF), một tổ chức văn hoá xã hội gắn liền với cuộc Gặp gỡ. 

 Hội nghị Thƣợng đỉnh ASEAN-Nga 

Hội nghị Thƣợng đỉnh ASEAN-Nga là một cuộc gặp gỡ hàng năm giữa các lãnh đạo các quốc gia thành viên và 

Tổng thống Nga. 

 Cộng đồng kinh tế 

ASEAN đã nhấn mạnh trên việc hợp tác khu vực trong “ba trụ cột” về an ninh, văn hoá xã hội và hội nhập kinh 

tế.
[47]

 Các nhóm khu vực đã có những thành quả lớn nhất trong hội nhập kinh tế, với mục tiêu tạo lập một Cộng đồng 

Kinh tế ASEAN (AEC) vào năm 2015.
[48]

 

 Khu vực Tự do Thƣơng mại 

Nền tảng của AEC là Khu vực Tự do Thƣơng mại ASEAN (AFTA), một kế hoạch thuế xuất ƣu đãi bên ngoài chung 

để khuyến khích dòng chảy tự do của hàng hoá bên trong ASEAN.
[48]

 Khu vực Tự do Thƣơng mại ASEAN (AFTA) 

là một thoả thuận của các quốc gia thành viên ASEAN liên quan tới chế tạo địa phƣơng tại mọi quốc gia ASEAN. 

Thoả thuận AFTA đƣợc ký ngày 28 tháng 1 năm 1992 tại Singapore.
[49]

 Khi thoả thuận AFTA đƣợc ký lần đầu tiên, 

ASEAN có sáu thành viên, là, Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore và Thái Lan. Việt Nam gia nhập 

năm 1995, Lào và Myanmar năm 1997, và Campuchia năm 1999. Những thành viên gia nhập sau vẫn chƣa đáp ứng 

đầy đủ các quy định của AFTA, nhƣng họ đã chính thức đƣợc coi là một phần của AFTA khi họ bị yêu cầu ký thoả 

thuận này khi gia nhập vào ASEAN, và đƣợc trao các khung thời gian dài hơn để đạt tới các quy định về miễn giảm 

thuế của AFTA.
[50]

 

 Khu vực Đầu tƣ Toàn diện 

Khu vực Đầu tƣ Toàn diện ASEAN (ACIA) sẽ khuyến khích dòng chảy tự do của đầu tƣ bên trong ASEAN. Các 

nguyên tắc chính của ACIA nhƣ sau
[51]

 

 Mọi ngành công nghiệp đều phải đƣợc mở cửa cho đầu tƣ, ngoại trừ những ngành sẽ từ từ bị loại bỏ theo lộ 

trình 

 Quy tắc đối xử quốc gia đƣợc trao ngay lập tức cho các nhà đầu tƣ ASEAN với ít ngoại lệ 

 Hạn chế ngăn trở đầu tƣ 

 Hợp lý hoá quá trình và các thủ tục đầu tƣ 

 Tăng cƣờng minh bạch 

 Tiến hành các biện pháp khuyến khích đầu tƣ 
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Việc thực hiện đầy đủ ACIA với việc loại bỏ các danh sách ngoại lệ hiện tại trong chế biến nông nghiệp, đánh cá, 

lâm nghiệp và khai thác mỏ đƣợc quy định vào năm 2010 cho hầu hết thành viên ASEAN và năm 2015 cho 

Campuchia, Lào, Myanmar, và Việt Nam.
[51]

 

 Thƣơng mại trong Dịch vụ 

Một Thoả thuận Khung của ASEAN về Thƣơng mại trong Dịch vụ đƣợc thông qua tại Hội nghị Thƣợng đỉnh 

ASEAN tại Bangkok tháng 12 năm 1995.
[52]

 Theo AFAS, các quốc gia thành viên ASEAN tham gia vào các vòng 

đàm phán tự do hoá thƣơng mại trong dịch vụ liên tục này với mục tiêu ngày càng tạo ra các cam kết cấp độ cao 

hơn. Các cuộc đàm phán đã dẫn tới các cam kết đặt ra các lộ trình cho các cam kết cụ thể là một bộ phận của Thoả 

thuận Khung. Các lộ trình thƣờng đƣợc gọi là các gói cam kết dịch vụ. Hiện tại, ASEAN đã ký kết bảy gói cam kết 

theo AFAS.
[53]

 

 Thị trƣờng hàng không duy nhất 

Thị trƣờng Hàng không Duy nhất ASEAN (SAM), do Nhóm Làm việc Vận tải Hàng không ASEAN đệ trình, đƣợc 

Cuộc họp các Quan chức Vận tải Cao cấp ASEAN ủng hộ, và đƣợc các Bộ trƣởng Vận tải ASEAN xác nhận, sẽ đƣa 

ra mọt thoả thuận bầu trời mở cho khu vực vào năm 2015.
[54]

 ASEAN SAM đƣợc mong đợi sẽ hoàn toàn tự do hoá 

đi lại bằng đƣờng hàng không giữa các quốc gia thành viên, cho phép ASEAN đƣợc hƣởng lợi ích trực tiếp từ sự 

tăng trƣởng giao thông đƣờng không trên thế giới, và cũng tự do hoá cho các dòng chảy du lịch, thƣơng mại, đầu tƣ 

và dịch vụ giữa các quốc gia thành viên.
[54][55]

 Bắt đầu từ ngày 1 tháng 12 năm 2008, những hạn chế trên các quyền 

tự do hàng không thứ ba và thứ tƣ giữa các thành phố thủ đô của các quốc gia thành viên về dịch vụ chở khách 

đƣờng không sẽ bị xoá bỏ,
[56]

 trong khi đó từ ngày 1 tháng 1 năm 2009, sẽ có sự tự do hoá hoàn toàn trong việc 

chuyên chở hàng hoá bằng hàng không trong khu vực
[54][55]

 Tới ngày 1 tháng 1 năm 2011, quyền tự do lƣu thông thứ 

năm giữa mọi thành phố thủ đô sẽ đƣợc tự do hoá.
[57]

 

 Các thoả thuận tự do thƣơng mại với các quốc gia khác 

ASEAN đã ký kết các thoả thuận tự do thƣơng mại với Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản,, Australia, New Zealand 

và gần đây nhất là Ấn Độ.
[58]

 Ngoài ra, hiện nay tổ chức này đang đàm phán thoả thuận tự do thƣơng mại với Liên 

minh châu Âu.
[59]

 Đài Loan cũng đã thể hiện sự quan tâm tới một thoả thuận với ASEAN nhƣng cần vƣợt qua những 

trở ngại về ngoại giao từ Trung Quốc.
[60]

 

 Hiến chƣơng 

Bài chi tiết: Hiến chương ASEAN 

Ngày 15 tháng 12 năm 2008 các thành viên ASEAN gặp gỡ tại thủ đô Jakarta của Indonesia để đƣa ra một hiến 

chƣơng, đƣợc ký kết tháng 11 năm 2007, với mục tiêu tiến gần hơn tới "một cộng đồng kiểu Liên minh châu Âu".
[61]

 

Hiến chƣơng biến ASEAN thành một thực thể pháp lý và các mục tiêu tạo lập một khu vực tự do thƣơng mại duy 

nhất cho khu vực gồm 500 triệu dân. Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono đã nói rằng "Đây là một sự 

phát triển quan trọng khi ASEAN đang đoàn kết, hội nhập và biến mình thành một cộng đồng. Nó đã đƣợc hoàn 

thành khi ASEAN tìm kiếm một vai trò tích cực hơn trong các vấn đề châu Á và quốc tế ở thời điểm khi hệ thống 

thế giới đang trải qua một sự thay đổi chấn động," ông thêm, đề cập tới sự thay đổi khi hậu và dịch chuyển kinh tế. 

Đông Nam Á không còn là một vùng bị chia rẽ, bị chiến tranh tàn phá nhƣ trong thập niên 1960 và 1970." "Các 

nguyên tắc nền tảng bao gồm: 

 a) tôn trọng độc lập, chủ quyền, bình đẳng sự toàn vẹn lãnh thổ và bản sắc quốc gia của mọi quốc gia thành 

viên ASEAN; 

 b) có chung cam kết và trách nhiệm trong việc tăng cƣờng hoà bình khu vực, an ninh và thịnh vƣợng; 

 c) bác bỏ sự gây hấn và đe doạ sử dụng vũ lực hay các hành động khác theo bất kỳ cách nào không thích 

hợp với luật pháp quốc tế; 

 d) dựa trên sự giải quyết hoà bình các tranh chấp; 
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 e) không can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia thành viên ASEAN; 

 f) tôn trọng quyền của mọi Quốc gia bảo đảm sự tồn tại của mình và không bị sự can thiệp, lật đổ hay ép 

buộc từ bên ngoài; 

 g) tăng cƣờng tham vấn về những vấn đề ảnh hƣởng nghiêm trọng tới lợi ích chung của ASEAN; 

 h) trung thành với sự cai trị của pháp luật, quản lý tốt, các nguyên tắc dân chủ và định chế chính phủ; 

 i) tôn trọng các quyền tự do nền tảng, khuyến khích và bảo vệ nhân quyền, và khuyến khích công bằng xã 

hội; 

 j) tán thành Hiến chƣơng Liên hiệp quốc và luật pháp quốc tế, gồm cả luật nhân đạo quốc tế, đã đƣợc tán 

thành bởi các quốc gia thành viên ASEAN; 

 k) tránh tham gia vào bất kỳ chính sách hay hoạt động nào, gồm cả việc sử dụng lãnh thổ của mình, đƣợc 

theo đuổi bởi một quốc gia thành viên hay không phải là thành viên của ASEAN hay bất kỳ một bên phi 

quốc gia nào, đe doạ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ hay sự ổn định kinh tế chính trị của các quốc gia thành 

viên ASEAN; 

 l) tôn trọng những sự khác biệt văn hoá, ngôn ngữ và tôn giáo của ngƣời dân ASEAN, trong khi nhấn mạnh 

những giá trị chung theo tin thần thống nhất trong đa dạng; 

 m) the centrality of ASEAN in external political, economic, social and cultural relations while remaining 

actively engaged, outward-looking, inclusive and non-discriminatory; and 

 n) tôn trọng các quy định thƣơng mại đa bên và các quy định của ASEAN dựa trên các chế độ cho sự áp 

dụng hiệu quả các cam kết kinh tế và dần giảm bớt hƣớng tới loại bỏ tất cả các rào cản với sự hội nhập kinh 

tế của khu vực, trong một nền kinh tế định hƣớng thị trƣờng".
[62]

 

Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng tài chính thế giới đang diễn ra đã đƣợc coi nhƣ một mối đe doạ với những mục tiêu 

của bản hiến chƣơng,
[63]

 và cũng đặt ra ý tƣởng về một cơ cấu nhân quyền sẽ đƣợc đàm phán trong cuộc hội nghị 

thƣợng đỉnh sắp tới vào tháng 2 năm 2009. Đề xuất này đã gây ra tranh cãi, bởi cơ quan này sẽ không có quyền áp 

đặt cấm vận hay trừng phạt các quốc gia vi phạm vào quyền của công dân nƣớc mình và vì thế sẽ không có nhiều 

hiệu quả.
[64]

 

 Các hoạt động văn hoá 

ASEAN có tổ chức các hoạt động văn hoá trong một nỗ lực nhằm hội nhập hơn nữa cho khu vực. Chúng gồm các 

hoạt động thể thao và giáo dục cũng nhƣ các giải thƣởng văn chƣơng. Các ví dụ gồm Mạng lƣới Trƣờng đại học 

ASEAN, Trung tâm Đa dạng sinh học ASEAN, Giải thƣởng Nhà khoa học và Nhà kỹ thuật Xuất sắc ASEAN, và 

Học bổng ASEAN do Singapore tài trợ. 

 S.E.A. Write Award 

S.E.A. Write Award là một giải thƣởng văn học đƣợc trao hàng năm cho các nhà văn và nhà thơ Đông Nam Á từ 

năm 1979. Giải thƣởng này hoặc đƣợc trao cho một tác phẩm riêng biệt hay nhƣ một sự công nhận với thành tựu cả 

đời của một nhà văn. Các tác phẩm đƣợc trao giải rất đa dạng và gồm cả thi ca, truyện ngắn, tiểu thuyết, kịch bản 

sân khấu, dân gian cũng nhƣ các tác phẩm hàn lâm và tôn giáo. Các buộc lễ đƣợc tổ chức tại Bangkok và đƣợc chủ 

trì bởi một thành viên của gia đình hoàng gia Thái Lan. 

 ASAIHL 

ASAIHL hay Hiệp hội các Định chế Cao học Đông Nam Á là một tổ chức phi chính phủ đƣợc thành lập năm 1956 

với mục tiêu tăng cƣờng các định chế cao học, đặc biệt trong giảng dạy, nghiên cứu, và dịch vụ công, với tham vọng 

tạo ra một bản sắc khu vực và sự phụ thuộc lẫn nhau. 

 Các di sản vƣờn quốc gia 

Các Vƣờn quốc gia Di sản ASEAN
[65]

 là một danh sách các vƣờn quốc gia đƣợc đƣa ra năm 1984 và đƣợc sửa đổi 

năm 2004. Nó có mục đích bảo vệ các tài nguyên tự nhiên trong khu vực. Hiện có 35 khu vực nhƣ thế đang đƣợc 

bảo tồn, gồm Vƣờn Đá ngầm Biển Tubbataha và Vƣờn Quốc gia Kinabalu.
[66]
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Địa điểm Di sản ASEAN 

Site Quốc gia Site Quốc gia 

Vƣờn Quốc gia Alaungdaw Kathapa  Myanmar 
Vƣờn Quốc gia Biển Ao Phang-

nga 
 Thái Lan 

Vƣờn Tự nhiên Apo   Philippines Vƣờn Quốc gia Ba Bể   Việt Nam 

Vƣờn Quốc gia Bukit Barisan Selatan   Indonesia Vƣờn Quốc gia Gunung Leuser   Indonesia 

Vƣờn Quốc gia Gunung Mulu   Malaysia Vịnh Hạ Long   Việt Nam 

Vƣờn quốc gia Hoàng Liên   Việt Nam Vƣờn Quốc gia Iglit-Baco  Philippines 

Khu bảo tồn Hoang dã Hồ Indawgyi   Myanmar Khu bảo tồn Hoang dã Hồ Inlé   Myanmar 

Vƣờn Quốc gia Kaeng Krachan   Thái Lan Vƣờn Quốc gia Kerinci Seblat   Indonesia 

Vƣờn Quốc gia Khakaborazi   Myanmar Vƣờn Quốc gia Khao Yai   Thái Lan 

Vƣờn Quốc gia Kinabalu   Malaysia Vƣờn Quốc gia Komodo   Indonesia 

Vƣờn quốc gia Kon Ka Kinh   Việt Nam 
Khu dự trữ Hoang dã Lampi 

Kyun  

 Myanmar 

Vƣờn Quốc gia Lorentz   Indonesia 
Khu bảo tồn Hoang dã 

Meinmhala Kyun  

 Myanmar 

Vƣờn Quốc gia Biển Mu Ko Surin-

Mu Ko Similan 
 Thái Lan Khu bảo tồn Nam Ha  Lào 
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Vƣờn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng   Việt Nam 
Vƣờn Quốc gia Preah Monivong 

(Bokor) 
 Campuchia 

Vƣờn Quốc gia Sông Puerto Princesa 

Subterranean  

 Philippines 
Khu bảo tồn Đẩm lầy Sungei 

Buloh  

 Singapore 

Vƣờn Quốc gia Taman Negara   Malaysia Vƣờn Quốc gia Biển Tarutao   Thái Lan 

Khu bảo tồn Hoang dã Tasek 

Merimbun 
 Brunei 

Vƣờn Quốc gia Thung Yai-Huay 

Kha Khaeng 
 Thái Lan 

Vƣờn Quốc gia Đá ngầm Tubbataha   Philippines Vƣờn Quốc gia Ujung Kulon   Indonesia 

Vƣờn Quốc gia Virachey  Campuchia Keraton Yogyakarta  Indonesia 

 Học bổng 

Học bổng ASEAN là một chƣơng trình học bổng của Singapore dành cho 9 quốc gia thành viên khác về giáo dục 

cấp ba, cao đẳng và đại học. Nó bao gồm nơi ăn ở, các lợi ích y tế và bảo hiểm, phí học tập và phí thi cử.
[67]

 

 Mạng lƣới đại học 

Mạng lƣới Đại học ASEAN (AUN) là một tập hợp các trƣờng đại học Đông Nam Á. Ban đầu nó đƣợc 11 trƣờng đại 

học bên trong các quốc gia thành viên thành lập tháng 11 năm 1995.
[68]

 Hiện tại AUN gồm 21 trƣờng đại học tham 

gia.
[69]

 

 Bài ca chính thức 

 The ASEAN Way (Con đƣờng ASEAN) - bài hát chính thức của khu vực ASEAN, âm nhạc củaKittikhun 

Sodprasert và Sampow Triudom  Thái Lan; Lời của Payom Valaiphatchra  Thái Lan. 

 ASEAN Song of Unity hay ASEAN Hymn, âm nhạc của Ryan Cayabyab  Philippines. 

 Let us move ahead, một bài hát ASEAN, sáng tác của Candra Darusman  Indonesia. 

 Thể thao 

 SEA Games 

Southeast Asian Games, thƣờng đƣợc gọi là SEA Games, là một sự kiện thể thao đƣợc tổ chức hai năm một lần với 

các vận động viên từ 11 quốc gia Đông Nam Á tham gia. Sự kiện này nằm dƣới sự quản lý của Southeast Asian 

Games Federation và dƣới sự giám sát của Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) và Hội đồng Olympic châu Á. 

 ASEAN Para Games 
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ASEAN Para Games là một sự kiện thể thao đƣợc tổ chức hai năm một lần sau mỗi kỳ SEA Games dành cho các 

vận động viên khuyết tật. Sự kiện này đƣợc các vận động viên của cả 11 quốc gia Đông Nam Á tham gia. ASEAN 

Para Games đƣợc tổ chức theo mô hình Paralympic Games, và dành cho các vận động viên khuyết tật về thể hình 

nhƣ khả năng vận động, khuyết tật thị giác, ngƣời mất chân tay và những ngƣời liệt não. 

 FESPIC Games/ Asian Para Games 

FESPIC Games, cũng đƣợc gọi là Far East and South Pacific Games cho những ngƣời khuyết tật, là sự kiện thể thao 

lớn nhất ở vùng châu Á và Nam Thái Bình Dƣơng. FESPIC Games đã đƣợc tổ chức chín lần và đã gặt hái thành 

công
[70]

 vào tháng 12 năm 2006 tại FESPIC Games lần thứ 9 ở Kuala Lumpur, Malaysia. Sự kiện này sẽ có tên 2010 

Asian Para Games và đƣợc tổ chức tại Quảng Châu, Trung Quốc. Asian Para Games 2010 sẽ bắt đầu ngay sau 

khiAsian Games lần thứ 16 kết thúc, sử dụng luôn các cơ sở và thiết bị đã đƣợc chuyển đổi phù hợp với ngƣời 

khuyết tật. Lễ khai mạc Asian Para Games, sự kiện song song cho các vận động viên khuyết tật thể chất, là một sự 

kiện thể thao đƣợc tổ chức bốn năm một lần sau Asian Games. 

 Football Championship 

ASEAN Football Championship là một sự kiện bóng đá đƣợc tổ chức hai năm một lần bởi LIên đoàn Bóng đá 

ASEAN, đƣợc FIFA công nhận và với sự tham gia của các đội tuyển quốc gia Đông Nam Á. Nó đƣợc khai trƣơng 

năm 1996 với tên gọi Tiger Cup, nhƣng sau khi Asia Pacific Breweries ngừng hợp đồng tài trợ, "Tiger" đƣợc đổi 

thành "ASEAN". 

 10 nƣớc ASEAN tham gia đăng cai FIFA World Cup 2030 

 Chỉ trích 

Các quốc gia phƣơng Tây đã chỉ trích ASEAN về cách tiếp cận quá mềm dẻo của họ trong việc khuyến khích dân 

chủ và nhân quyền ở nƣớc Myanmar do một hội đồng quân sự điều hành.
[71]

 Dù có những lời lên án của quốc tế về 

vụ chính phủ sử dụng vũ lực đàn áp những ngƣời biểu tình hoà bình tại Yangon, ASEAN đã từ chối ngừng quy chế 

thành viên của Myanmar và cũng bác bỏ các đề xuất áp dụng trừng phạt kinh tế.
[72]

 Điều này đã gây nên những lo 

ngại khi Liên minh châu Âu, một đối tác thƣơng mại tiềm năng, đã từ chối tiến hành các cuộc đàm phán tự do 

thƣơng mại ở cấp vùng vì những lý do chính trị đó.
[73]

 Các nhà quan sát quốc tế coi tổ chức nhƣ một "nơi hội 

họp",
[74]

 ngụ ý rằng tổ chức này chỉ "mạnh miệng lên án mà ít hành động".
[75]

 

Tại cuộc họp Hội nghị Thƣợng đỉnh ASEAN lần thứ 12 ở Cebu, nhiều nhóm hoạt động đã tổ chức các cuộc tuần 

hành phản đối toàn cầu hoá và chống Arroyo.
[76]

 Theo các nhà hoạt động, lộ trình hội nhập kinh tế sẽ có ảnh hƣởng 

xấu tới các ngành công nghiệp của Philippines và sẽ khiến hàng nghìn ngƣời Philippines mất việc.
[77]

 Họ cũng coi tổ 

chức nhƣ một tổ chức đế quốc đe doạ tới chủ quyền quốc gia.
[77]

 Một luật sƣ nhân quyền từ New Zealand cũng đã đệ 

trình bản phản đối về tình hình nhân quyền trong vùng nói chung.
[78]

 

ASEAN đã đồng ý về một cơ quan nhân quyền ASEAN sẽ bắt đầu hoạt động từ năm 2009. Philippines, Malaysia, 

Indonesia và Thái Lan muốn cơ quan này có khả năng áp đặt, tuy nhiên Singapore, Việt Nam, Myanmar, Lào và 

Campuchia không muốn nhƣ vậy.
[cần dẫn nguồn]

 

 Xem thêm 

 Khu vực Mậu dịch Tự do ASEAN 

 Hội nghị bộ trƣởng kinh tế ASEAN 

 Hội nghị Thƣợng đỉnh ASEAN 

 Cộng đồng Kinh tế ASEAN 

 Cộng đồng An ninh ASEAN 

 Cộng đồng văn hóa-xã hội ASEAN 

 Diễn đàn khu vực châu Á 
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Hiến chƣơng ASEAN 
Bách khoa toàn thƣ mở Wikipedia 

 

Loạt bài về Khối ASEAN 

 Khối ASEAN 

 Hội nghị cấp cao ASEAN 

 Hiến chƣơng ASEAN 

 Cộng đồng Kinh tế ASEAN 

 Cộng đồng An ninh ASEAN 

 Khu vực Mậu dịch Tự do ASEAN 

 Hội nghị Bộ trƣởng Kinh tế ASEAN 

 Cộng đồng Văn hóa-Xã hội ASEAN 

 Diễn đàn Khu vực Châu Á 

 ASEAN+3 

 Hội nghị cấp cao Đông Á 

Cổng điện tử về Khối ASEAN  

Hiến chƣơng ASEAN là một dạng hiến pháp dùng cho Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Ý định của 

việc thảo ra hiến chƣơng này đƣợc chính thức bàn đến ở Hội nghị Thƣợng đỉnh ASEAN lần thứ 11 diễn ra tại Kuala 

Lumpur, Malaysia Tháng 12 năm 2005. Mƣời lãnh đạo khối ASEAN đã đƣợc nhiệm vụ thảo hiến chƣơng này. 

Tại Hội nghị Thƣợng đỉnh ASEAN lần thứ 12 diễn ra tại Cebu, Philippines vào Tháng Giêng năm 2007, có vài kiến 

nghị căn bản đƣợc đƣa ra. Một trong những kiến nghị đó là việc tháo gỡ chính sách không can thiệp lẫn nhau có từ 

khi ASEAN đƣợc thành lập vào năm 1967. 

Hiến chƣơng này đƣợc thông qua tại Hội nghị Thƣợng đỉnh ASEAN lần thứ 13 vào Tháng Mƣời một năm 2007. 
[1]

 

Mục lục 

 1 Sự phê chuẩn Hiến chƣơng ASEAN 

 2 Nội dung tóm lƣợc 

 3 Ban hành 

 4 Đƣa ra 

 5 Chú thích 

 6 Liên kết ngoài 

 Sự phê chuẩn Hiến chƣơng ASEAN 

Để Hiến chƣơng ASEAN đầu tiên có tính bắt buộc về pháp lý, thì tất cả mƣời thành viên của khối phải phê chuẩn 

Hiến chƣơng này trƣớc Hội nghị thƣợng đỉnh ASEAN diễn ra vào Tháng Mƣời hai 2008. Hiến chƣơng này sẽ có 
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Quốc gia thành viên Ngày Chính phủ phê chuẩn 
Ngày đệ trình 

văn kiện 
Đƣợc ký bởi 

Singapore  18 tháng 12, 2007 7 tháng 1, 2008 Thủ tƣớng 

Brunei  31 tháng 1, 2008 15 tháng 2, 2008 Vua 

Malaysia  14 tháng 2, 2008 20 tháng 2, 2008 Ngoại trƣởng 

Lào  14 tháng 2, 2008 20 tháng 2, 2008 Thủ tƣớng 

Campuchia  25 tháng 2, 2008
[1]

 18 tháng 4, 2008 Quốc hội 

Việt Nam 14 tháng 4, 2008 19 tháng 4, 2008 Ngoại trƣởng 

Myanma  21 tháng 7, 2008 21 tháng 7, 2008
[2]

 Ngoại trƣởng 

Thái Lan  16 tháng 9, 2008
[3]

 14 tháng 11, 2008
[4]

 Nghị viện 

Philippines  7 tháng 10, 2008
[5]

 12 tháng 11, 2008
[4]

 Thƣợng viện 

Indonesia  21 tháng 10, 2008
[6]

 13 tháng 11, 2008
[4]

 Hạ viện 

 Nội dung tóm lƣợc 

 Nhấn mạnh tính trung tâm của ASEAN trong hợp tác khu vực. 

 Tôn trọng các nguyên tắc toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền, không can thiệp và bản sắc quốc gia của các thành 

viên ASEAN. 

 Khuyến khích bản sắc và hoà bình khu vực, giải quyết hoà bình các tranh chấp thông qua đối thoại và tham 

vấn, và bác bỏ gây hấn. 

 Ủng hộ luật pháp quốc tế với sự tôn trọng nhân quyền, công bằng xã hội và thƣơng mại đa bên. 

 Khuyến khích hội nhập thƣơng mại vùng. 

 Chỉ định một Tổng thƣ ký và các Đại diện thƣờng trực của ASEAN. 

 Thành lập một cơ quan nhân quyền và một cơ cấu về các tranh chấp chƣa giải quyết, để đƣợc quyết định tại 

các Hội nghị Thƣợng đỉnh ASEAN. 

 Phát triển quan hệ thân thiện bên ngoài và một lập trƣờng với Liên hiệp quốc (nhƣ Liên minh châu Âu) 
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 Tăng cƣờng số lƣợng các cuộc Hội nghị Thƣợng đỉnh ASEAN lên hai lần một năm và khả năng can thiệp 

vào các tình huống khẩn cấp. 

 Lặp lại việc sử dụng cờ, bài ca, biểu tƣợng và ngày quốc gia ASEAN vào 8 tháng 8. 

 Ban hành 

Hiến chƣơng có hiệu lực tháng 12 năm 2008, ba mƣơi ngày sau khi Thái Lan cung cấp văn kiện cuối cùng về việc 

phê chuẩn. Đại diện thƣờng trực của Thái Lan tại Liên hiệp quốc, đại sứ Don Pramudwinai, đã đệ trình tài liệu với 

tổng thƣ ký ASEAN, Surin Pitsuwan, tại phái bộ của Thái ở New York ngày 14 tháng 11. Ông đã ra một tuyên bố 

nói, "Đây chắc chắn là một cơ hội để đón mừng cho 570 triệu ngƣời dân ASEAN. Điều này có nghĩa khi các lãnh 

đạo ASEAN tụ họp vào cuộc họp thƣợng đỉnh hàng năm của họ vào giữa tháng 12, Hiến chƣơng ASEAN sẽ bắt đầu 

có hiệu lực." Ông đã đề cập tới việc hiến chƣơng bắt đầu có hiệu lực sau Hội nghị Thƣợng đỉnh thứ 14 tại Chiang 

Mai, Thái Lan, từ 13 đến 18 tháng 12. Khi đƣa ra tuyên bố này ông thêm rằng những hành động chào mừng không 

chỉ cho việc phê chuẩn toàn bộ hiến chƣơng mà cả việc đƣa vào có hiệu lực một cơ sở pháp luật mới cho ASEAN, 

"Nó sẽ là một tổ chức dựa trên quy định và hƣớng tới ngƣời dân với đặc trƣng pháp lý của riêng nó."
[4]

 

 Đƣa ra 

Ngày 15 tháng 12 năm 2008, các thành viên ASEAN gặp mặt tại thủ đô Indonesia Jakarta để đƣa ra bản hiến 

chƣơng, đƣợc ký kết tháng 11 năm 2007, với mục tiêu tiến gần hơn tới một "cộng đồng kiểu EU".
[7]

 Hiến chƣơng 

biến ASEAN trở thành một thực thể pháp lý với các mục tiêu tạo lập một khu vực tự do thƣơng mại duy nhất cho 

khu vực gồm 500 triệu ngƣời. Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono nói: "Đây là một sự phát triển 

quan trọng khi ASEAN đang củng cố, hội nhập và biến mình thành một cộng đồng. Nó đã đƣợc hoàn thành trong 

khi ASEAN tìm kiếm một vai trò lớn hơn trong các vấn đề châu Á và quốc tế ở thời điểm hệ thống quốc tế đang trải 

qua một thay đổi chấn động," ông thêm, đề cập tới sự thay đổi khí hậu và dịch chuyển kinh tế. Đông Nam Á không 

còn là một vùng bị chia rẽ, bị chiến tranh tàn phá nhƣ trong thập niên 1960 và 1970 nữa." Các mục tiêu của hiến 

chƣơng gồm: 

1. "Tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia thành viên" 

2. "Giải quyết hoà bình các tranh chấp" 

3. "Không can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia thành viên" 

4. "Quyền tồn tại không có sự can thiệp từ bên ngoài"
[8]

 

Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu đang diễn ra đã đƣợc coi là một mối đe doạ với các mục tiêu của 

bản hiến chƣơng,
[9]

 và cũng tạo lập ý tƣởng về một cơ quan nhân quyền để thảo luận tại một hội nghị thƣợng đỉnh 

tƣơng lai vào tháng 2 năm 2009. Đề xuất này đã gây ra tranh cãi, bởi cơ quan này không có quyền áp đặt cấm vận 

hay trừng phạt với các nƣớc vi phạm vào quyền của công dân nƣớc mình và vì thế bị hạn chế về tính hiệu quả.
[10]
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HIẾN CHƢƠNG 

CỦA HIỆP HỘI CÁC QUỐC GIA ĐÔNG NAM Á 

 

 
LỜI MỞ ĐẦU 

 

 

CHÚNG TÔI, NHÂN DÂN các Quốc gia thành viên Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), với đại diện là 

những Ngƣời đứng đầu Nhà nƣớc 

hoặc Chính phủ các nƣớc Bru-nây Đa-rút-xa-lam, Vƣơng quốc Căm-pu-chia, Cộng hòa In-đô-nê-xi-a, Cộng hòa 

Dân chủ Nhân dân Lào, Ma-lai-xi-a, Liên 

bang My-an-ma, Cộng hòa Phi-líp-pin, Cộng hòa Xinh-ga-po, Vƣơng quốc Thái Lan, và Cộng hòa Xã hội Chủ 

nghĩa Việt Nam; 

 

GHI NHẬN với sự hài lòng những thành tựu quan trọng đã đạt đƣợc và việc mở rộng thành viên của ASEAN kể từ 

khi ASEAN đƣợc thành lập tại Băng- 

cốc thông qua việc ra Tuyên bố ASEAN; 

 

NHẮC LẠI các quyết định về xây dựng Hiến chƣơng ASEAN trong Chƣơng trình Hành động Viên Chăn, Tuyên bố 

Kua-la Lăm-pơ về Xây dựng Hiến 

chƣơng ASEAN và Tuyên bố Xê-bu về Đề cƣơng Hiến chƣơng ASEAN; 

 

LƢU TÂM đến sự hiện hữu của các lợi ích chung và sự tùy thuộc lẫn nhau giữa nhân dân và các Quốc gia thành 

viên ASEAN, gắn bó với nhau bởi vị trí 

http://vi.wikipedia.org/wiki/Hi%E1%BA%BFn_ch%C6%B0%C6%A1ng_ASEAN#cite_ref-ReutersCharter_8-0
http://in.reuters.com/article/worldNews/idINIndia-37031520081215
http://vi.wikipedia.org/wiki/Hi%E1%BA%BFn_ch%C6%B0%C6%A1ng_ASEAN#cite_ref-IHTCharter_9-0
http://www.iht.com/articles/ap/2008/12/15/asia/AS-ASEAN-Charter.php
http://www.thanhnien.com.vn/Thegioi/2007/11/21/216602.tno
http://www.vietnamnet.vn/chinhtri/2008/03/774440
http://www.aseansec.org/ASEAN-Charter.pdf
http://www.iseas.edu.sg/Framing_ASEAN_Charter.pdf
http://vi.wikipedia.org/wiki/Hi%E1%BB%87p_h%E1%BB%99i_c%C3%A1c_qu%E1%BB%91c_gia_%C4%90%C3%B4ng_Nam_%C3%81
http://vi.wikipedia.org/wiki/Brunei
http://vi.wikipedia.org/wiki/Myanmar
http://vi.wikipedia.org/wiki/Campuchia
http://vi.wikipedia.org/wiki/Philippines
http://vi.wikipedia.org/wiki/Indonesia
http://vi.wikipedia.org/wiki/Singapore
http://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%A0o
http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A1i_Lan
http://vi.wikipedia.org/wiki/Malaysia
http://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87t_Nam
http://vi.wikipedia.org/wiki/Danh_s%C3%A1ch_T%E1%BB%95ng_th%C6%B0_k%C3%BD_ASEAN
http://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1c_t%E1%BB%95_ch%E1%BB%A9c_li%C3%AAn_k%E1%BA%BFt_v%E1%BB%9Bi_Hi%E1%BB%87p_h%E1%BB%99i_c%C3%A1c_qu%E1%BB%91c_gia_%C4%90%C3%B4ng_Nam_%C3%81
http://vi.wikipedia.org/wiki/C%E1%BB%9D_ASEAN
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ca_kh%C3%BAc_ASEAN
http://vi.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAi_gi%E1%BB%9D_chung_c%E1%BB%A7a_ASEAN
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Tuy%C3%AAn_b%E1%BB%91_ASEAN&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Hi%E1%BB%87p_%C6%B0%E1%BB%9Bc_Th%C3%A2n_thi%E1%BB%87n_v%C3%A0_H%E1%BB%A3p_t%C3%A1c_%C4%90%C3%B4ng_Nam_%C3%81&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Hi%E1%BB%87p_%C6%B0%E1%BB%9Bc_Th%C3%A2n_thi%E1%BB%87n_v%C3%A0_H%E1%BB%A3p_t%C3%A1c_%C4%90%C3%B4ng_Nam_%C3%81&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%99i_ngh%E1%BB%8B_c%E1%BA%A5p_cao_ASEAN
http://vi.wikipedia.org/wiki/Di%E1%BB%85n_%C4%91%C3%A0n_Khu_v%E1%BB%B1c_ASEAN
http://vi.wikipedia.org/wiki/Khu_v%E1%BB%B1c_M%E1%BA%ADu_d%E1%BB%8Bch_T%E1%BB%B1_do_ASEAN
http://vi.wikipedia.org/wiki/C%E1%BB%99ng_%C4%91%E1%BB%93ng_Kinh_t%E1%BA%BF_ASEAN
http://vi.wikipedia.org/wiki/C%E1%BB%99ng_%C4%91%E1%BB%93ng_An_ninh_ASEAN
http://vi.wikipedia.org/wiki/C%E1%BB%99ng_%C4%91%E1%BB%93ng_An_ninh_ASEAN
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=C%E1%BB%99ng_%C4%91%E1%BB%93ng_V%C4%83n_h%C3%B3a_X%C3%A3_h%E1%BB%99i_ASEAN&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/Papua_New_Guinea
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C3%B4ng_Timor
http://vi.wikipedia.org/wiki/Danh_s%C3%A1ch_c%C3%A1c_qu%E1%BB%91c_gia_th%C3%A0nh_vi%C3%AAn_ASEAN
http://vi.wikipedia.org/wiki/Hi%E1%BA%BFn_ch%C6%B0%C6%A1ng_ASEAN
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địa lý, các mục tiêu và vận mệnh chung; 

 

ĐƢỢC KHÍCH LỆ và đoàn kết với nhau bởi Một Tầm nhìn, Một Bản sắc, và Một Cộng đồng Đùm bọc và Chia sẻ; 

 

GẮN KẾT với nhau bởi một khát vọng chung và ý chí tập thể đƣợc sống trong một khu vực hòa bình, an ninh và ổn 

định lâu dài, kinh tế tăng trƣởng 

bền vững, tiến bộ xã hội và thịnh vƣợng chung, và nhằm thúc đẩy các lợi ích, nguyện vọng và lý tƣởng quan trọng; 

 

TÔN TRỌNG ý nghĩa lớn lao của sự thân thiện và hợp tác, và các nguyên tắc về chủ quyền, bình đẳng, toàn vẹn 

lãnh thổ, không can thiệp, đồng thuận 

và thống nhất trong đa dạng; 

 

TUÂN THỦ các nguyên tắc về dân chủ, pháp quyền và quản trị tốt, tôn trọng và bảo vệ nhân quyền và các quyền tự 

do cơ bản; 

 

 

QUYẾT TÂM đảm bảo sự phát triển bền vững vì lợi ích của các thế hệ hiện tại và tƣơng lai, và đặt hạnh phúc, đời 

sống và phúc lợi của nhân dân ở vị trí 

trung tâm của tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN; 

 

TIN TƢỞNG VÀO sự cần thiết phải thắt chặt các mối quan hệ đoàn kết khu vực hiện có nhằm xây dựng một Cộng 

đồng ASEAN gắn kết về chính trị, liên 

kết về kinh tế và cùng chia sẻ các trách nhiệm xã hội để ứng phó có hiệu quả các thách thức và cơ hội hiện tại và 

trong tƣơng lai; 

 

CAM KẾT thúc đẩy việc xây dựng cộng đồng thông qua tăng cƣờng hợp tác và liên kết khu vực, đặc biệt thông qua 

việc hình thành Cộng đồng ASEAN 

bao gồm Cộng đồng An ninh ASEAN, Cộng đồng Kinh tế ASEAN và Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN, nhƣ 

đƣợc nêu trong Tuyên bố Ba-li về Hòa 

hợp ASEAN II; 

 

DƢỚI ĐÂY QUYẾT ĐỊNH thông qua Hiến chƣơng này, thiết lập khuôn khổ thể chế và pháp lý cho ASEAN; 

 

VÀ NHẰM MỤC TIÊU ĐÓ, những Ngƣời đứng đầu Nhà nƣớc hoặc Chính phủ các Quốc gia thành viên ASEAN, 

hiện diện ở Xinh-ga-po nhân dịp kỷ 

niệm 40 năm thành lập ASEAN mang tính lịch sử này, đã nhất trí với bản Hiến chƣơng dƣới đây. 

 

CÁC MỤC TIÊU VÀ NGUYÊN TẮC 

 

ĐIỀU 1 

 CÁC MỤC TIÊU 

 

Các mục tiêu của ASEAN là: 

1. Duy trì và thúc đẩy hòa bình, an ninh và ổn định và tăng cƣờng hơn nữa các giá trị hƣớng tới hòa bình trong khu 

vực; 

2. Nâng cao khả năng tự cƣờng khu vực thông qua đẩy mạnh hợp tác chính trị, an ninh, kinh tế và văn hóa - xã hội;  

3. Duy trì Đông Nam Á là một Khu vực không có vũ khí hạt nhân và các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt khác; 

4. Đảm bảo rằng nhân dân và các Quốc gia thành viên ASEAN đƣợc sống hoà bình với toàn thế giới nói chung 

trong một môi trƣờng công 

bằng, dân chủ và hoà hợp; 

5. Xây dựng một thị trƣờng và cơ sở sản xuất duy nhất với sự ổn định, thịnh vƣợng, khả năng cạnh tranh và liên kết 

kinh tế cao, tạo thuận lợi 

cho thƣơng mại và đầu tƣ, bao gồm sự chu chuyển tự do hàng hóa, dịch vụ và dòng đầu tƣ; di chuyển thuận lợi của 

các doanh nhân, 

những ngƣời có chuyên môn cao, những ngƣời có tài năng và lực lƣợng lao động, và sự chu chuyển tự do hơn các 

dòng vốn; 
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6. Giảm nghèo và thu hẹp khoảng cách phát triển trong ASEAN thông qua hợp tác và giúp đỡ lẫn nhau; 

7. Tăng cƣờng dân chủ, thúc đẩy quản trị tốt và pháp quyền, thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền và các quyền tự do cơ 

bản, với sự tôn trọng thích 

đáng các quyền và trách nhiệm của các Quốc gia thành viên ASEAN; 

8. Đối phó hữu hiệu với tất cả các mối đe dọa, các loại tội phạm xuyên quốc gia và các thách thức xuyên biên giới, 

phù hợp với nguyên tắc an 

ninh toàn diện;  

9. Thúc đẩy phát triển bền vững nhằm bảo vệ môi trƣờng khu vực, tính bền vững của các nguồn tài nguyên thiên 

nhiên, bảo tồn di sản văn hóa 

và chất lƣợng cuộc sống cao của ngƣời dân khu vực; 

10. Phát triển nguồn nhân lực thông qua hợp tác chặt chẽ hơn trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo lâu dài, trong khoa 

học và công nghệ, để tăng 

cƣờng quyền năng cho ngƣời dân ASEAN và thúc đẩy Cộng đồng ASEAN;  

 

11. Nâng cao phúc lợi và đời sống của ngƣời dân ASEAN thông qua việc tạo điều kiện để họ tiếp cận bình đẳng các 

cơ hội về phát triển con 

ngƣời, phúc lợi và công bằng xã hội; 

12. Tăng cƣờng hợp tác trong việc xây dựng cho ngƣời dân ASEAN một môi trƣờng an toàn, an ninh và không có 

ma túy;  

13. Thúc đẩy hình thành một ASEAN hƣớng về nhân dân, trong đó khuyến khích mọi thành phần xã hội tham gia và 

hƣởng lợi từ tiến 

trình liên kết và xây dựng cộng đồng ASEAN;  

14. Đề cao bản sắc ASEAN thông qua việc nâng cao hơn nữa nhận thức về sự đa dạng văn hoá và các di sản của khu 

vực; và  

15. Duy trì vai trò trung tâm và chủ động của ASEAN nhƣ là động lực chủ chốt trong quan hệ và hợp tác với các đối 

tác bên ngoài trong một cấu 

trúc khu vực mở, minh bạch và thu nạp.  

 

ĐIỀU 2 

CÁC NGUYÊN TẮC 

 

1. Để đạt đƣợc các Mục tiêu nêu tại Điều 1, ASEAN và các Quốc gia thành viên tái khẳng định và tuân thủ các 

nguyên tắc cơ bản đã đƣợc 

nêu trong các tuyên bố, hiệp định, điều ƣớc, thỏa ƣớc, hiệp ƣớc và các văn kiện khác của ASEAN.  

2. ASEAN và các Quốc gia thành viên sẽ hoạt động theo các Nguyên tắc dƣới đây: 

(a) 

Tôn trọng độc lập, chủ quyền, bình đẳng, toàn vẹn lãnh thổ và bản sắc dân tộc của tất cả các Quốc gia thành viên; 

(b) 

Cùng cam kết và chia sẻ trách nhiệm tập thể trong việc thúc đẩy hòa bình, an ninh và thịnh vƣợng ở khu vực; 

(c) 

Không xâm lƣợc, sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực hay các hành động khác dƣới bất kỳ hình thức nào trái với 

luật pháp 

quốc tế; 

(d) (e) 

Giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình; 

Không can thiệp vào công việc nội bộ của các Quốc gia thành viên ASEAN; 

(f) 

Tôn trọng quyền của các Quốc gia thành viên đƣợc quyết định vận mệnh của mình mà không có sự can thiệp, lật đổ 

và áp đặt 

từ bên ngoài;  

 

(g) 

Tăng cƣờng tham vấn về các vấn đề có ảnh hƣởng nghiêm trọng đến lợi ích chung của ASEAN;  

(h) 

Tuân thủ pháp quyền, quản trị tốt, các nguyên tắc của nền dân chủ và chính phủ hợp hiến; 

(i) 
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Tôn trọng các quyền tự do cơ bản, thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền, và công bằng xã hội; 

(j) 

Đề cao Hiến chƣơng Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế bao gồm cả luật nhân đạo quốc tế mà các Quốc gia thành 

viên đã 

tham gia; 

(k) 

Không tham gia vào bất kỳ một chính sách hay hoạt động nào, kể cả việc sử dụng lãnh thổ của một nƣớc, do bất kỳ 

một Quốc 

gia thành viên ASEAN hay ngoài ASEAN hoặc đối tƣợng không phải là quốc gia tiến hành, đe dọa đến chủ quyền, 

toàn 

vẹn lãnh thổ hay sự ổn định chính trị và kinh tế của các Quốc gia thành viên ASEAN;  

(l) 

Tôn trọng sự khác biệt về văn hóa, ngôn ngữ và tôn giáo của ngƣời dân ASEAN, đồng thời nhấn mạnh những giá trị 

chung 

trên tinh thần thống nhất trong đa dạng; 

(m) 

Giữ vững vai trò trung tâm của ASEAN trong các quan hệ về chính trị, kinh tế, văn hoá và xã hội với bên ngoài, 

đồng thời  

vẫn duy trì tính chủ động, hƣớng ra bên ngoài, thu nạp và không phân biệt đối xử; và 

(n) 

Tuân thủ các nguyên tắc thƣơng mại đa biên và các cơ chế dựa trên luật lệ của ASEAN nhằm triển khai có hiệu quả 

các cam kết 

kinh tế, và giảm dần, tiến tới loại bỏ hoàn toàn các rào cản đối với liên kết kinh tế khu vực, trong một nền kinh tế do 

thị trƣờng 

thúc đẩy.  

 

CHƢƠNG II 

TƢ CÁCH PHÁP NHÂN 

  

 ĐIỀU 3 

  TƢ CÁCH PHÁP NHÂN CỦA ASEAN 

 

ASEAN, với tƣ cách là một tổ chức liên chính phủ, từ nay có tƣ cách pháp nhân. 

 

 CHƢƠNG III THÀNH VIÊN 

  ĐIỀU 4 

  CÁC QUỐC GIA THÀNH VIÊN 

 

Các Quốc gia thành viên ASEAN gồm Bru-nây Đa-rút-xa-lam, Vƣơng quốc Căm-pu-chia, Cộng hoà In-đô-nê-xia, 

Cộng hòa Dân chủ Nhân dân 

Lào, Ma-lai-xi-a, Liên bang Mi-an-ma, Cộng hoà Phi-líp-pin, Cộng hoà Xinh-ga-po, Vƣơng quốc Thái Lan và Cộng 

hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt 

Nam. 

 

 ĐIỀU 5 

 QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ 

 

1. Các Quốc gia thành viên có quyền và nghĩa vụ bình đẳng theo Hiến chƣơng này. 

2. Các Quốc gia thành viên sẽ tiến hành tất cả các biện pháp cần thiết, bao gồm cả việc ban hành nội luật thích hợp, 

để thực hiện hữu hiệu các 

điều khoản trong Hiến chƣơng này và tuân thủ tất cả các nghĩa vụ thành viên. 

3. Trong trƣờng hợp có sự vi phạm nghiêm trọng Hiến chƣơng hoặc không tuân thủ Hiến chƣơng, vấn đề này sẽ 

đƣợc xem xét chiểu theo 

Điều 20. 

 

ĐIỀU 6 
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KẾT NẠP THÀNH VIÊN MỚI 

 

1. Thủ tục xin gia nhập và kết nạp vào ASEAN sẽ đƣợc Hội đồng Điều phối ASEAN quy định. 

2. Việc kết nạp dựa trên các tiêu chí sau đây: 

Có vị trí nằm trong khu vực địa lý Đông Nam Á; 

(a) (b) 

(c) (d) 

3. Việc kết nạp sẽ do Cấp cao ASEAN quyết định theo đồng thuận, dựa trên khuyến nghị của Hội đồng Điều phối 

ASEAN.  

Đƣợc tất cả các Quốc gia thành viên ASEAN công nhận; 

Chấp nhận sự ràng buộc và tuân thủ Hiến chƣơng; và 

Có khả năng và sẵn sàng thực hiện các nghĩa vụ Thành viên.  

 

4. Một Quốc gia xin gia nhập sẽ đƣợc kết nạp vào ASEAN sau khi Quốc gia đó ký Văn kiện tham gia Hiến chƣơng. 

 

CHƢƠNG IV 

 CÁC CƠ QUAN 

 

ĐIỀU 7 

CẤP CAO ASEAN 

 

1. Cấp cao ASEAN gồm những Ngƣời đứng đầu Nhà nƣớc hoặc Chính phủ của các Quốc gia thành viên. 

2. Cấp cao ASEAN: 

(a) Là cơ quan hoạch định chính sách tối cao của ASEAN; 

(b) Xem xét, đƣa ra các chỉ đạo về chính sách và quyết định các vấn đề then chốt liên quan đến việc thực hiện các 

mục tiêu của 

ASEAN, các vấn đề quan trọng liên quan đến lợi ích của các Quốc gia thành viên và tất cả các vấn đề do Hội đồng 

Điều phối 

ASEAN, các Hội đồng Cộng đồng ASEAN và các Cơ quan cấp Bộ trƣởng chuyên ngành đệ trình lên; 

(c) 

Chỉ đạo các Bộ trƣởng liên quan thuộc từng Hội đồng tiến hành các hội nghị liên Bộ trƣởng đặc biệt, và giải quyết 

các vấn đề 

quan trọng của ASEAN có liên quan đến các Hội đồng Cộng đồng. Các quy định về thủ tục tiến hành các hội nghị 

này sẽ do 

Hội đồng Điều phối ASEAN thông qua; 

(d) Tiến hành những biện pháp thích hợp để xử lý các tình huống khẩn cấp tác động tới ASEAN; 

(e) Quyết định các vấn đề liên quan đƣợc trình lên Cấp cao theo Chƣơng VII và Chƣơng VIII; 

(f) Cho phép thành lập và giải tán các Cơ quan cấp Bộ trƣởng chuyên ngành và các thể chế khác của ASEAN; và  

(g) 

Bổ nhiệm Tổng Thƣ ký ASEAN, với hàm và quy chế Bộ trƣởng, và Tổng thƣ ký ASEAN sẽ phục vụ với sự tin 

tƣởng và hài lòng 

của những Ngƣời đứng đầu Nhà nƣớc hoặc Chính phủ, dựa trên khuyến nghị của Hội nghị Bộ trƣởng Ngoại giao 

ASEAN.  

3. Hội nghị Cấp cao ASEAN sẽ: 

(a) Tiến hành hai lần một năm, và do Quốc gia thành viên giữ chức Chủ tịch ASEAN chủ trì tổ chức; và 

 

(b) 

Sẽ đƣợc nhóm họp khi cần thiết nhƣ là các cuộc họp đặc biệt hoặc bất thƣờng do Quốc gia thành viên giữ chức Chủ 

tịch ASEAN chủ 

trì tại địa điểm đƣợc các Quốc gia thành viên ASEAN nhất trí.  

 

ĐIỀU 8 

HỘI ĐỒNG ĐIỀU PHỐI ASEAN 

 

1. Hội đồng Điều phối ASEAN bao gồm các Bộ trƣởng Ngoại giao ASEAN và họp ít nhất hai lần một năm.  

2. Hội đồng Điều phối ASEAN: 
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(a) Chuẩn bị cho các cuộc họp Cấp cao ASEAN; 

(b) 

Điều phối việc thực hiện các thỏa thuận và quyết định của Cấp cao ASEAN; 

(c) 

Phối hợp với các Hội đồng Cộng đồng ASEAN nhằm tăng cƣờng sự nhất quán về chính sách, hiệu quả và hợp tác 

giữa các cơ quan 

này; 

(d) Phối hợp các báo cáo của các Hội đồng Cộng đồng ASEAN để trình lên Cấp cao ASEAN;  

(e) 

Xem xét báo cáo hàng năm của Tổng thƣ ký về các hoạt động của ASEAN; 

(f) 

Xem xét báo cáo của Tổng thƣ ký ASEAN về chức năng và hoạt động của Ban thƣ ký ASEAN và các cơ quan liên 

quan khác; 

(g) Thông qua việc bổ nhiệm và miễn nhiệm các Phó Tổng thƣ ký ASEAN theo khuyến nghị của Tổng thƣ ký; và 

(h) 

Thực hiện các nhiệm vụ khác đƣợc nêu trong Hiến chƣơng này, hoặc các chức năng khác do Cấp cao ASEAN trao 

cho.  

3. Hội đồng Điều phối ASEAN sẽ đƣợc các quan chức cao cấp liên quan hỗ trợ. 

 

ĐIỀU 9 

CÁC HỘI ĐỒNG CỘNG ĐỒNG ASEAN 

 

1. Các Hội đồng Cộng đồng ASEAN bao gồm Hội đồng Cộng đồng Chính trị-An ninh ASEAN, Hội đồng Cộng 

đồng Kinh tế ASEAN, và 

Hội đồng Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN. 

2. Trực thuộc mỗi Hội đồng Cộng đồng ASEAN sẽ có các Cơ quan  chuyên ngành cấp Bộ trƣởng.  

 

3. Các Quốc gia thành viên sẽ cử đại diện quốc gia tham dự các cuộc họp của Hội đồng Cộng đồng ASEAN.  

4. Để thực hiện các mục tiêu của từng trụ cột trong ba trụ cột của Cộng đồng ASEAN, mỗi Hội đồng Cộng đồng 

ASEAN sẽ: 

(a) 

Đảm bảo việc thực hiện các quyết định có liên quan của Cấp cao ASEAN;  

(b) 

Điều phối công việc trong các lĩnh vực phụ trách, và những vấn đề có liên quan đến các Hội đồng Cộng đồng khác; 

và 

(c) 

Đệ trình các báo cáo và khuyến nghị về những vấn đề thuộc phạm vi trách nhiệm lên Cấp cao ASEAN.  

5. Mỗi Hội đồng Cộng đồng ASEAN sẽ họp ít nhất hai lần một năm và sẽ do Bộ trƣởng có liên quan của Quốc gia 

thành viên đang giữ cƣơng 

vị Chủ tịch ASEAN chủ trì. 

6. Mỗi Hội đồng Cộng đồng ASEAN sẽ đƣợc các quan chức cao cấp có liên quan hỗ trợ.  

 

ĐIỀU 10 

CÁC CƠ QUAN CHUYÊN NGÀNH CẤP BỘ TRƢỞNG ASEAN 

 

1. Các Cơ quan chuyên ngành cấp Bộ trƣởng ASEAN: 

(a) 

(b) Thực hiện các thỏa thuận và quyết định của Cấp cao ASEAN trong phạm vi phụ trách; 

Hoạt động theo chức năng, quyền hạn đã đƣợc xác định; 

(c) Tăng cƣờng hợp tác trong các lĩnh vực thuộc phạm vi chức trách của mình để hỗ trợ liên kết và xây dựng Cộng 

đồng ASEAN; và 

(d) Đệ trình các báo cáo và khuyến nghị lên các Hội đồng Cộng đồng liên quan. 

2. Mỗi Cơ quan chuyên ngành cấp Bộ trƣởng ASEAN, trong phạm vi chức trách của mình, có thể giao cho các quan 

chức cao cấp và các cơ 

quan trực thuộc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ nhƣ nêu trong Phụ lục 1. Phụ lục này có thể đƣợc Tổng thƣ ký 

ASEAN cập nhật theo 
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khuyến nghị của Ủy ban các Đại diện Thƣờng trực mà không phải viện dẫn Điều khoản sửa đổi trong Hiến chƣơng 

này.  

 

 

ĐIỀU 11 

TỔNG THƢ KÝ ASEAN VÀ BAN THƢ KÝ ASEAN 

 

1. Tổng thƣ ký ASEAN sẽ đƣợc Cấp cao ASEAN bổ nhiệm với nhiệm kỳ 5 năm, không gia hạn, đƣợc lựa chọn 

trong số các công dân các Quốc 

gia thành viên ASEAN, luân phiên theo thứ tự tên nƣớc bằng chữ cái tiếng Anh, có tính đến sự liêm khiết, năng lực, 

kinh nghiệm chuyên 

môn và bình đẳng giới. 

2. Tổng thƣ ký ASEAN sẽ: 

(a) Thực hiện các nhiệm vụ và trách nhiệm của mình theo các quy định trong Hiến chƣơng và các văn kiện, nghị 

định thƣ liên quan, 

và các tập quán đã có của ASEAN;  

(b) 

Tạo điều kiện thuận lợi và theo dõi tiến độ thực hiện các thỏa thuận và quyết định của ASEAN, và đệ trình báo cáo 

hàng năm về 

các hoạt động của ASEAN lên Cấp cao ASEAN;  

(c) 

Tham gia vào các cuộc họp Cấp cao ASEAN, các Hội đồng Cộng đồng ASEAN, Hội đồng Điều phối ASEAN, và 

các Cơ quan 

chuyên ngành ASEAN cấp Bộ trƣởng và các cuộc họp liên quan khác của ASEAN; 

(d) 

Thể hiện quan điểm của ASEAN và tham gia vào các cuộc họp với các đối tác bên ngoài phù hợp với các đƣờng lối 

chính sách đã 

đƣợc thông qua và quyền hạn của Tổng thƣ ký; và 

(e) Khuyến nghị lên Hội đồng Điều phối ASEAN để phê duyệt việc bổ nhiệm và miễn nhiệm các Phó Tổng thƣ ký.  

3. Tổng thƣ ký cũng sẽ là Quan chức Hành chính cao cấp nhất của ASEAN. 

4. Tổng thƣ ký sẽ đƣợc bốn Phó Tổng thƣ ký với hàm và quy chế cấp Thứ trƣởng giúp việc. Các Phó Tổng thƣ ký sẽ 

chịu trách nhiệm trƣớc 

Tổng thƣ ký trong việc thực thi chức trách của mình. 

5. Bốn Phó Tổng thƣ ký sẽ không cùng quốc tịch với Tổng thƣ ký và đến từ bốn Quốc gia thành viên ASEAN khác 

nhau. 

6. Bốn Phó Tổng thƣ ký sẽ bao gồm: 

(a) Hai Phó tổng thƣ ký có nhiệm kỳ 3 năm, không gia hạn, và đƣợc lựa chọn trong số các công dân của các Quốc 

gia thành viên 

ASEAN trên cơ sở luân phiên theo vần chữ cái tiếng Anh, có tính đến sự liêm khiết, phẩm chất, năng lực, kinh 

nghiệm, và bình 

đẳng giới; và 

 

(b) Hai Phó tổng thƣ ký có nhiệm kỳ 3 năm, có thể gia hạn nhiệm kỳ thêm 3 năm nữa. Hai phó Tổng thƣ ký này sẽ 

đƣợc tuyển chọn 

công khai dựa trên năng lực; 

7. Ban thƣ ký ASEAN sẽ bao gồm Tổng thƣ ký và các nhân viên khác tùy theo yêu cầu đặt ra. 

8. Tổng thƣ ký và các nhân viên sẽ:  

(a) Giữ vững các chuẩn mực cao nhất về sự liêm khiết, hiệu quả và năng lực trong khi thi hành nhiệm vụ;  

(b) 

Không tìm kiếm hoặc nhận chỉ đạo từ bất kỳ chính phủ hoặc đối tƣợng nào ngoài ASEAN; và  

(c) Không tham gia vào bất kỳ hành động nào có thể ảnh hƣởng đến vị thế quan chức Ban thƣ ký ASEAN của mình 

và chỉ chịu trách 

nhiệm trƣớc ASEAN.  

9. Các Quốc gia thành viên ASEAN cam kết tôn trọng tính chất đặc thù của các trách nhiệm của Tổng thƣ ký và các 

nhân viên Ban thƣ ký, và 

không tìm cách gây ảnh hƣởng đến họ trong quá trình họ thực thi nhiệm vụ.  



Nhóm mạng Việt Nam Văn Hiến 
 

34 Tìm hiểu về Hội Các Nước Đông Nam Á (ASEAN) – www.vietnamvanhien.net 

 

 

ĐIỀU 12 

ỦY BAN CÁC ĐẠI DIỆN THƢỜNG TRỰC BÊN CẠNH ASEAN 

 

1. Các Quốc gia thành viên ASEAN sẽ bổ nhiệm một Đại diện thƣờng trực có hàm Đại sứ bên cạnh ASEAN đặt tại 

Gia-các-ta. 

2. Các Đại diện thƣờng trực tạo thành Ủy ban các Đại diện Thƣờng trực, sẽ: 

(a) 

Hỗ trợ công việc của các Hội đồng Cộng đồng ASEAN và các Cơ quan chuyên ngành cấp Bộ trƣởng ASEAN; 

(b) Phối hợp với Ban thƣ ký ASEAN Quốc gia và các Cơ quan chuyên ngành cấp Bộ trƣởng khác của ASEAN; 

(c) 

Liên hệ với Tổng thƣ ký ASEAN và Ban thƣ ký ASEAN về tất cả các vấn đề liên quan đến công việc của mình;  

(d) 

(e) Thực thi các nhiệm vụ khác do Hội đồng Điều phối ASEAN quyết định. 

Hỗ trợ hợp tác giữa ASEAN với các đối tác bên ngoài; và  

 

ĐIỀU 13 

BAN THƢ KÝ ASEAN QUỐC GIA 

 

Mỗi Quốc gia thành viên ASEAN sẽ lập một Ban thƣ ký ASEAN Quốc gia với nhiệm vụ:  

(a) (b) 

Đóng vai trò là đầu mối quốc gia; 

Là nơi lƣu trữ thông tin về tất cả các vấn đề liên quan đến ASEAN ở cấp độ quốc gia;  

(c) Điều phối việc triển khai các quyết định của ASEAN ở cấp độ quốc gia;  

(d) Điều phối và hỗ trợ công tác chuẩn bị của quốc gia cho các cuộc họp ASEAN;  

(e) Thúc đẩy xây dựng bản sắc và nâng cao nhận thức về ASEAN ở cấp độ quốc gia; và  

(f) 

Đóng góp vào việc xây dựng Cộng đồng ASEAN. 

 

ĐIỀU 14 

CƠ QUAN NHÂN QUYỀN ASEAN 

 

1. Phù hợp với các mục tiêu và nguyên tắc của Hiến chƣơng ASEAN về thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền và các 

quyền tự do cơ bản, ASEAN sẽ 

lập một cơ quan nhân quyền ASEAN. 

2. Cơ quan nhân quyền ASEAN này sẽ hoạt động theo Quy chế do Hội nghị Bộ trƣởng Ngoại giao ASEAN quyết 

định. 

 

ĐIỀU 15 QUỸ ASEAN 

 

1. Quỹ ASEAN sẽ hỗ trợ Tổng thƣ ký ASEAN và hợp tác với các cơ quan liên quan của ASEAN để phục vụ xây 

dựng cộng đồng ASEAN, 

thông qua việc nâng cao nhận thức về bản sắc ASEAN, quan hệ tƣơng tác giữa ngƣời dân với ngƣời dân, và sự hợp 

tác chặt chẽ trong giới 

doanh nghiệp, xã hội dân sự, các nhà nghiên cứu và các nhóm đối tƣợng khác trong ASEAN. 

2. Quỹ ASEAN sẽ chịu trách nhiệm trƣớc Tổng thƣ ký ASEAN, và Tổng thƣ ký ASEAN sẽ trình báo cáo về Quỹ 

lên Cấp cao ASEAN thông 

qua Hội đồng điều phối ASEAN.  

 

 

CHƢƠNG V 

CÁC THỰC THỂ CÓ LIÊN QUAN VỚI ASEAN 

 

ĐIỀU 16 

CÁC THỰC THỂ CÓ LIÊN QUAN VỚI ASEAN 
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1. ASEAN có thể lập quan hệ với các thực thể có những hoạt động hỗ trợ Hiến chƣơng ASEAN, đặc biệt là hỗ trợ 

các mục tiêu và nguyên 

tắc của Hiến chƣơng. Những thực thể có liên quan này đƣợc liệt kê trong Phụ lục 2. 

2. Quy chế và tiêu chí cho việc xây dựng quan hệ này sẽ đƣợc Ủy ban các Đại diện thƣờng trực quyết định theo 

khuyến nghị của Tổng thƣ 

ký ASEAN. 

3. Phụ lục 2 có thể đƣợc Tổng thƣ ký ASEAN cập nhật theo khuyến nghị của Ủy ban các Đại diện thƣờng trực mà 

không cần viện dẫn đến Điều 

khoản Sửa đổi trong Hiến chƣơng. 

 

CHƢƠNG VI 

 CÁC ƢU ĐÃI VÀ MIỄN TRỪ 

 

 ĐIỀU 17 

   CÁC ƢU ĐÃI VÀ MIỄN TRỪ CỦA ASEAN 

 

1. ASEAN sẽ đƣợc hƣởng các quyền ƣu đãi và miễn trừ cần thiết trên lãnh thổ các Quốc gia thành viên để thực hiện 

các mục tiêu của Hiệp 

hội. 

2. Các ƣu đãi và miễn trừ sẽ đƣợc quy định trong các thỏa thuận riêng giữa ASEAN và Nƣớc chủ nhà.  

 

ĐIỀU 18 

CÁC ƢU ĐÃI VÀ MIỄN TRỪ DÀNH CHO TỔNG THƢ KÝ ASEAN VÀ CÁC NHÂN VIÊN CỦA BAN THƢ 

KÝ ASEAN. 

 

1. Tổng thƣ ký ASEAN và các nhân viên của Ban thƣ ký ASEAN tham gia vào các hoạt động chính thức hoặc đại 

diện cho ASEAN tại các 

Quốc gia thành viên sẽ đƣợc hƣởng các ƣu đãi và miễn trừ cần thiết nhằm thực thi một cách độc lập các chức năng 

của họ.  

 

2. Các điều kiện về ƣu đãi và miễn trừ của Điều này sẽ đƣợc quy định trong một thỏa thuận riêng của ASEAN. 

 

ĐIỀU 19 

CÁC ƢU ĐÃI VÀ MIỄN TRỪ CỦA CÁC ĐẠI DIỆN THƢỜNG TRỰC VÀ CÁC QUAN CHỨC ĐANG THỰC 

THI NHIỆM VỤ CỦA ASEAN 

 

1. Các Đại diện thƣờng trực của các Quốc gia thành viên bên cạnh ASEAN, các quan chức của các Quốc gia thành 

viên tham gia các hoạt 

động chính thức hoặc đại diện cho ASEAN tại các Quốc gia thành viên, sẽ đƣợc hƣởng các ƣu đãi và miễn trừ cần 

thiết để có thể thực thi một cách độc lập các chức năng của họ. 

2. Các ƣu đãi và miễn trừ của các Đại diện thƣờng trực và các quan chức đang làm nhiệm vụ của ASEAN sẽ tuân 

theo các quy định trong Công 

ƣớc Viên năm 1961 về Quan hệ Ngoại giao hoặc tuân theo luật quốc gia của Quốc gia thành viên ASEAN liên quan. 

 

CHƢƠNG VII 

 RA QUYẾT ĐỊNH 

 

ĐIỀU 20 

  THAM VẤN VÀ ĐỒNG THUẬN 

 

1. Việc ra quyết định dựa trên tham vấn và đồng thuận là một nguyên tắc cơ bản của ASEAN. 

2. Khi không có đồng thuận, Cấp cao ASEAN có thể xem xét việc đƣa ra quyết định cụ thể. 

3. Khoản 1 và 2 trong Điều này sẽ không ảnh hƣởng tới các phƣơng thức ra quyết định đã đƣợc nêu trong các văn 

kiện pháp lý liên quan khác 

của ASEAN. 
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4. Trong trƣờng hợp có sự vi phạm nghiêm trọng hoặc không tuân thủ, vấn đề này sẽ đƣợc trình lên Cấp cao 

ASEAN để quyết định. 

 

 

ĐIỀU 21 

THỰC HIỆN VÀ THỦ TỤC 

 

1. Mỗi Hội đồng Cộng đồng ASEAN sẽ quy định quy chế hoạt động riêng của mình. 

2. Trong khi thực hiện các cam kết kinh tế, có thể áp dụng công thức tham gia linh hoạt, trong đó có công thức 

ASEAN-X trong trƣờng hợp 

có sự đồng thuận nhƣ vậy. 

 

CHƢƠNG VIII 

 GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP 

 

ĐIỀU 22 

CÁC NGUYÊN TẮC CHUNG 

 

1. Các Quốc gia thành viên sẽ nỗ lực giải quyết một cách hoà bình và kịp thời tất cả các tranh chấp thông qua đối 

thoại, tham vấn và thƣơng 

lƣợng. 

2. ASEAN sẽ duy trì và thiết lập các cơ chế giải quyết tranh chấp trong tất cả các lĩnh vực hợp tác của ASEAN. 

 

ĐIỀU 23 

BÊN THỨ BA, HÒA GIẢI VÀ TRUNG GIAN 

 

1. Các Quốc gia thành viên có tranh chấp, vào bất kỳ thời điểm nào có thể sử dụng các phƣơng thức nhƣ đề nghị bên 

thứ ba, hòa giải hoặc 

trung gian để giải quyết tranh chấp trong khoảng thời gian thoả thuận. 

2. Các bên tranh chấp có thể yêu cầu Chủ tịch ASEAN hoặc Tổng thƣ ký ASEAN trong quyền hạn mặc nhiên của 

mình, làm bên thứ ba, hoà 

giải hoặc trung gian. 

 

ĐIỀU 24 

CÁC CƠ CHẾ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP TRONG CÁC VĂN KIỆN CỤ THỂ 

1. Các tranh chấp liên quan đến những văn kiện cụ thể của ASEAN sẽ đƣợc giải quyết thông qua các cơ chế và thủ 

tục đã đƣợc quy định 

trong các văn kiện đó. 

 

2. Các tranh chấp không liên quan đến việc áp dụng hoặc giải thích bất kỳ một văn kiện nào của ASEAN sẽ đƣợc 

giải quyết một cách hòa bình 

phù hợp với Hiệp ƣớc Thân thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á (TAC) và các quy định thủ tục của Hiệp ƣớc này. 

3. Nếu không có quy định cụ thể khác, các tranh chấp liên quan đến việc giải thích hoặc áp dụng các hiệp định kinh 

tế ASEAN sẽ đƣợc giải 

quyết theo Nghị định thƣ ASEAN về Tăng cƣờng Cơ chế Giải quyết Tranh chấp. 

 

ĐIỀU 25 

THIẾT LẬP CÁC CƠ CHẾ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP 

 

Nếu không có quy định cụ thể khác, sẽ thiết lập các cơ chế giải quyết tranh chấp phù hợp, bao gồm cả hình thức 

trọng tài, để giải quyết những 

tranh chấp liên quan đến việc giải thích hoặc áp dụng Hiến chƣơng này hoặc các văn kiện khác của ASEAN. 

 

ĐIỀU 26 

CÁC TRANH CHẤP CHƢA ĐƢỢC GIẢI QUYẾT 

 



Nhóm mạng Việt Nam Văn Hiến 
 

37 Tìm hiểu về Hội Các Nước Đông Nam Á (ASEAN) – www.vietnamvanhien.net 

 

Nếu có một tranh chấp chƣa giải quyết đƣợc, sau khi đã áp dụng những điều khoản trên đây của Chƣơng, tranh chấp 

đó sẽ đƣợc trình lên Cấp cao 

ASEAN để quyết định.  

 

ĐIỀU 27 TUÂN THỦ 

 

1. Tổng thƣ ký ASEAN, với sự trợ giúp của Ban thƣ ký ASEAN hoặc một cơ quan khác đƣợc chỉ định của ASEAN, 

sẽ theo dõi việc tuân 

thủ các kết luận, khuyến nghị hoặc quyết định do một cơ chế giải quyết tranh chấp ASEAN đƣa ra và trình báo cáo 

lên Cấp cao ASEAN. 

2. Bất cứ Quốc gia thành viên nào bị ảnh hƣởng bởi kết luận về việc không tuân thủ, hoặc bởi các khuyến nghị hoặc 

quyết định do một cơ 

chế giải quyết tranh chấp ASEAN đƣa ra, có thể đƣa vấn đề này lên Cấp cao ASEAN để quyết định. 

 

 

ĐIỀU 28 

CÁC ĐIỀU KHOẢN TRONG HIẾN CHƢƠNG LIÊN HỢP QUỐC VÀ CÁC THỦ TỤC QUỐC TẾ LIÊN QUAN 

KHÁC 

 

Trừ khi có quy định khác trong Hiến chƣơng này, các Quốc gia thành viên có quyền viện dẫn những hình thức giải 

quyết tranh chấp hòa bình đƣợc 

quy định tại Điều 33(1) của Hiến chƣơng Liên Hợp Quốc hoặc các văn bản luật quốc tế khác mà các Quốc gia thành 

viên ASEAN là bên tranh 

chấp đã tham gia. 

 

CHƢƠNG IX 

 NGÂN SÁCH VÀ TÀI CHÍNH 

 

ĐIỀU 29 

CÁC NGUYÊN TẮC CHUNG 

 

1. ASEAN sẽ xây dựng các quy tắc và thủ tục tài chính phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế. 

2. ASEAN sẽ tuân thủ các chính sách và thông lệ quản lý tài chính và nguyên tắc quản lý ngân sách. 

3. Các tài khoản sẽ đƣợc các cơ quan kiểm toán nội bộ và bên ngoài kiểm tra. 

 

ĐIỀU 30 

NGÂN SÁCH HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH CỦA BAN THƢ KÝ ASEAN 

 

1. Ban thƣ ký ASEAN sẽ đƣợc cung cấp các nguồn tài chính cần thiết để thực hiện hiệu quả chức năng của mình. 

2. Ngân sách hoạt động của Ban thƣ ký ASEAN sẽ do các Quốc gia thành viên ASEAN đóng góp đồng đều hàng 

năm theo đúng kỳ hạn. 

3. Tổng thƣ ký ASEAN sẽ lập dự toán ngân sách hoạt động hàng năm của Ban thƣ ký ASEAN để trình Hội đồng 

Điều phối ASEAN phê 

duyệt theo khuyến nghị của Ủy ban các Đại diện thƣờng trực. 

4. Ban thƣ ký ASEAN sẽ hoạt động tuân thủ những nguyên tắc và thủ tục tài chính do Hội đồng Điều phối ASEAN 

quy định theo khuyến nghị 

của Ủy ban các Đại diện thƣờng trực. 

 

 

CHƢƠNG X 

 HÀNH CHÍNH VÀ THỦ TỤC 

 

  ĐIỀU 31 

  CHỦ TỊCH ASEAN 
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1. Chức Chủ tịch ASEAN sẽ đƣợc luân phiên hàng năm theo thứ tự chữ cái tên tiếng Anh của các Quốc gia thành 

viên. 

2. ASEAN sẽ áp dụng quy chế Chủ tịch thống nhất trong một năm dƣơng lịch, theo đó Quốc gia thành viên đảm 

nhiệm chức Chủ tịch sẽ chủ trì: 

(a) (b) 

(c) Ba Hội đồng Cộng đồng ASEAN; 

(d) Nếu phù hợp, các cuộc họp của Cơ quan chuyên ngành cấp Bộ trƣởng và quan chức cao cấp; và  

Hội nghị Cấp cao ASEAN và các Cấp cao liên quan; 

Các cuộc họp của Hội đồng Điều phối ASEAN; 

(e) 

Ủy ban các Đại diện thƣờng trực ASEAN. 

 

ĐIỀU 32 

VAI TRÒ CỦA CHỦ TỊCH ASEAN 

 

1. Quốc gia thành viên giữ chức Chủ tịch ASEAN sẽ: 

(a) Tích cực thúc đẩy và đề cao lợi ích cũng nhƣ quyền lợi của ASEAN, gồm cả các nỗ lực xây dựng Cộng đồng 

ASEAN thông 

qua các sáng kiến về chính sách, điều phối, đồng thuận và hợp tác; 

(b) (c) 

Đảm bảo vai trò trung tâm của ASEAN; 

Đảm bảo việc ứng phó một cách hiệu quả và kịp thời các vấn đề cấp bách hoặc các tình huống khủng hoảng tác 

động đến ASEAN, 

trong đó có việc sử dụng phƣơng thức bên thứ ba và các dàn xếp khác nhằm nhanh chóng giải quyết các mối quan 

ngại trên; 

(d) Đại diện cho ASEAN trong việc tăng cƣờng và thúc đẩy các mối quan hệ chặt chẽ hơn với các đối tác bên ngoài; 

và 

(e) 

Thực hiện các nhiệm vụ và chức năng khác đƣợc giao. 

 

 

ĐIỀU 33 

LỄ TÂN VÀ CÁC THÔNG LỆ NGOẠI GIAO 

 

ASEAN và các Quốc gia thành viên sẽ tuân thủ nghi thức lễ tân và các thông lệ ngoại giao hiện có trong quá trình 

triển khai các hoạt động liên 

quan đến ASEAN. Bất cứ sự thay đổi nào phải đƣợc Hội đồng Điều phối ASEAN thông qua theo khuyến nghị của 

Ủy ban các Đại diện thƣờng 

trực.  

 

ĐIỀU 34 

NGÔN NGỮ LÀM VIỆC CỦA ASEAN 

 

Ngôn ngữ làm việc của ASEAN là tiếng Anh. 

 

CHƢƠNG XI 

 BẢN SẮC VÀ BIỂU TƢỢNG 

 

 ĐIỀU 35 BẢN SẮC ASEAN 

 

ASEAN sẽ thúc đẩy xây dựng bản sắc chung của ASEAN và ý thức gắn bó với nhau của ngƣời dân trong khu vực 

để hình thành một vận mệnh, những giá trị và mục tiêu chung. 

 

ĐIỀU 36 

KHẨU HIỆU CỦA ASEAN 
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Khẩu hiệu của ASEAN là “Một Tầm nhìn, Một Bản sắc, Một Cộng đồng”. 

 

ĐIỀU 37 CỜ ASEAN 

 

Lá cờ ASEAN đƣợc thể hiện trong Phụ lục 3.  

 

 

ĐIỀU 38 

BIỂU TƢỢNG CỦA ASEAN 

 

Biểu tƣợng của ASEAN đƣợc mô tả trong Phụ lục 4. 

 

ĐIỀU 39 NGÀY ASEAN 

 

Ngày 8 tháng 8 đƣợc kỷ niệm là Ngày ASEAN. 

 

ĐIỀU 40 BÀI CA ASEAN 

 

ASEAN sẽ có Bài ca riêng. 

 

CHƢƠNG XII 

 QUAN HỆ ĐỐI NGOẠI 

 

ĐIỀU 41 

TRIỂN KHAI QUAN HỆ ĐỐI NGOẠI 

 

1. ASEAN sẽ phát triển quan hệ hữu nghị và đối thoại, hợp tác và đối tác cùng có lợi với các quốc gia, các tổ chức 

và thể chế tiểu khu vực, khu 

vực và quốc tế. 

2. Quan hệ đối ngoại của ASEAN sẽ tuân thủ các mục tiêu và nguyên tắc đề ra trong Hiến chƣơng. 

3. ASEAN sẽ là động lực chính trong các thỏa thuận khu vực do ASEAN khởi xƣớng và duy trì vai trò trung tâm 

trong hợp tác khu vực và xây 

dựng cộng đồng. 

4. Trong triển khai quan hệ đối ngoại của ASEAN, các Quốc gia thành viên sẽ phối hợp và nỗ lực xây dựng lập 

trƣờng chung cũng nhƣ tiến 

hành các hoạt động chung trên cơ sở thống nhất và đoàn kết. 

5. Cấp cao ASEAN sẽ định hƣớng chính sách chiến lƣợc cho quan hệ đối ngoại của ASEAN theo khuyến nghị của 

Hội nghị Bộ trƣởng Ngoại 

giao ASEAN. 

 

6. Hội nghị Bộ trƣởng Ngoại giao ASEAN sẽ đảm bảo sự nhất quán và đồng bộ trong triển khai quan hệ đối ngoại 

của ASEAN. 

7. ASEAN có thể ký kết các hiệp định với các nƣớc hoặc các tổ chức và thể chế tiểu khu vực, khu vực và quốc tế. 

Thủ tục ký kết các hiệp định 

này sẽ do Hội đồng Điều phối ASEAN quy định thông qua tham vấn với các Hội đồng Cộng đồng ASEAN. 

 

ĐIỀU 42 

NƢỚC ĐIỀU PHỐI ĐỐI THOẠI 

 

1. Các Quốc gia thành viên, với vai trò là Nƣớc Điều phối, sẽ luân phiên chịu trách nhiệm điều phối và thúc đẩy các 

lợi ích của ASEAN trong 

quan hệ với các bên Đối thoại, các tổ chức và thể chế khu vực và quốc tế liên quan.  

2. Trong quan hệ với các đối tác bên ngoài, Nƣớc Điều phối sẽ tiến hành các hoạt động, trong đó có: 

(a) 

Đại diện cho ASEAN và thúc đẩy quan hệ trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau và bình đẳng, phù hợp với các nguyên tắc 

của ASEAN; 
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Đồng chủ trì các cuộc họp bên ngoài; và 

 liên quan 

 giữa ASEAN và các đối 

 tác 

(b) 

(c) 

Đƣợc các Ủy ban của ASEAN tại các Nƣớc thứ ba và bên cạnh các Tổ chức quốc tế có liên quan hỗ trợ.  

 

 ĐIỀU 43 

ỦY BAN ASEAN Ở NƢỚC THỨ BA 

VÀ BÊN CẠNH CÁC TỔ CHỨC QUỐC TẾ 

 

1. Ủy ban ASEAN ở các Nƣớc thứ ba có thể đƣợc thành lập tại các nƣớc ngoài khu vực ASEAN, bao gồm ngƣời 

đứng đầu cơ quan đại diện 

ngoại giao của các Quốc gia thành viên ASEAN. Các Ủy ban tƣơng tự có thể đƣợc lập ra bên cạnh các tổ chức quốc 

tế. Các Ủy ban này sẽ 

thúc đẩy lợi ích và bản sắc ASEAN tại nƣớc chủ nhà và các tổ chức quốc tế. 

2. Hội nghị Bộ trƣởng Ngoại giao ASEAN sẽ quy định thủ tục hoạt động của các Ủy ban này. 

 

ĐIỀU 44 

QUY CHẾ ĐỐI VỚI CÁC ĐỐI TÁC CỦA ASEAN 

 

1. Trong quá trình triển khai quan hệ đối ngoại của ASEAN, Hội nghị Bộ trƣởng Ngoại giao ASEAN có thể trao cho 

các đối tác bên ngoài quy 

chế Đối thoại chính thức, Đối thoại theo lĩnh vực, Đối tác phát triển, Quan sát viên đặc biệt, Khách mời hoặc các 

quy chế khác có thể đƣợc 

lập ra. 

2. Các đối tác bên ngoài có thể đƣợc mời tham gia vào các cuộc họp hoặc các hoạt động hợp tác mà không cần phải 

có quy chế chính thức 

theo nhƣ quy định. 

 

ĐIỀU 45 

QUAN HỆ VỚI HỆ THỐNG LIÊN HỢP QUỐC VÀ CÁC TỔ CHỨC 

VÀ THỂ CHẾ QUỐC TẾ KHÁC 

 

1. ASEAN có thế tìm kiếm một quy chế thích hợp với hệ thống Liên hợp quốc cũng nhƣ các tổ chức và thể chế tiểu 

khu vực, khu vực và quốc tế 

khác. 

2. Hội đồng Điều phối ASEAN sẽ quyết định việc tham gia của ASEAN vào các tổ chức và thể chế tiểu khu vực, 

khu vực và quốc tế khác. 

 

ĐIỀU 46 

BỔ NHIỆM ĐẠI DIỆN CỦA CÁC QUỐC GIA NGOÀI ASEAN  BÊN CẠNH ASEAN 

 

Các Quốc gia ngoài ASEAN và các tổ chức liên chính phủ liên quan có thể bổ nhiệm và cử Đại sứ bên cạnh 

ASEAN. Hội nghị Bộ trƣởng Ngoại 

giao ASEAN sẽ quyết định về việc bổ nhiệm này. 

 

CHƢƠNG XIII 

 CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG VÀ CUỐI CÙNG 

 

ĐIỀU 47 

KÝ KẾT, PHÊ CHUẨN, LƢU CHIỂU VÀ HIỆU LỰC 

 

 

1. Bản Hiến Chƣơng này phải đƣợc tất cả các Quốc gia thành viên ASEAN ký kết. 
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2. Bản Hiến chƣơng này sẽ đƣợc tất cả các Quốc gia thành viên ASEAN phê chuẩn, phù hợp với các thủ tục nội bộ 

của mỗi nƣớc. 

3. Các văn kiện phê chuẩn sẽ đƣợc Tổng Thƣ ký ASEAN lƣu chiểu, sau đó sẽ thông báo ngay cho tất cả các Quốc 

gia thành viên về việc lƣu 

chiểu của từng nƣớc. 

4. Bản Hiến Chƣơng này sẽ có hiệu lực vào ngày thứ 30 kể từ ngày văn kiện phê chuẩn thứ 10 đƣợc Tổng thƣ ký 

ASEAN lƣu chiểu. 

 

ĐIỀU 48 SỬA ĐỔI 

 

1. Bất kỳ một Quốc gia thành viên nào cũng có thể đề nghị sửa đổi Hiến chƣơng. 

2. Các đề nghị sửa đổi Hiến chƣơng này sẽ đƣợc Hội đồng Điều phối ASEAN, trên cơ sở đồng thuận, trình lên Cấp 

cao ASEAN để quyết 

định. 

3. Các sửa đổi đối với Hiến chƣơng đƣợc Cấp cao ASEAN nhất trí thông qua trên cơ sở đồng thuận phải đƣợc tất cả 

các Quốc gia thành viên 

phê chuẩn phù hợp với Điều 47. 

4. Các sửa đổi đối với Hiến chƣơng sẽ có hiệu lực vào ngày thứ 30 kể từ ngày văn kiện phê chuẩn cuối cùng đƣợc 

Tổng Thƣ ký ASEAN lƣu 

chiểu. 

 

ĐIỀU 49 

QUY CHẾ VÀ  TRÌNH TỰ THỦ TỤC 

 

Nếu không có quy định khác trong Hiến chƣơng, Hội đồng Điều phối ASEAN sẽ quyết định các quy định về trình tự 

và thủ tục và đảm bảo tính 

nhất quán của các quy định này. 

 

ĐIỀU 50 XEM XÉT LẠI 

 

Bản Hiến chƣơng này có thể đƣợc xem xét lại sau khi có hiệu lực 5 năm hoặc do Cấp cao ASEAN quyết định. 

 

 

ĐIỀU 51 

GIẢI THÍCH HIẾN CHƢƠNG 

 

1. Nếu có đề nghị của bất kỳ Quốc gia thành viên nào, Ban thƣ ký ASEAN sẽ có trách nhiệm giải thích Hiến chƣơng 

phù hợp với các 

quy định về thủ tục mà Hội đồng Điều phối ASEAN quy định. 

2. Bất đồng liên quan đến việc giải thích Hiến chƣơng sẽ đƣợc giải quyết dựa trên các điều khoản liên quan trong 

Chƣơng VIII của Hiến 

chƣơng. 

3. Các tiêu đề và đề mục đƣợc sử dụng trong Hiến chƣơng sẽ chỉ đƣợc dùng với mục đích tham khảo. 

 

ĐIỀU 52 

TÍNH LIÊN TỤC VỀ PHÁP LÝ 

 

1. Tất cả các hiệp ƣớc, hiệp định, thỏa ƣớc, tuyên bố, nghị định thƣ và các văn kiện khác của ASEAN đã có hiệu lực 

từ trƣớc khi Hiến 

chƣơng có hiệu lực, vẫn sẽ tiếp tục có giá trị. 

2. Trong trƣờng hợp không có sự nhất quán giữa quyền và nghĩa vụ của các Quốc gia thành viên ASEAN theo các 

văn kiện nói trên và Hiến 

chƣơng, Hiến chƣơng sẽ là văn bản mang tính quyết định.  

 

ĐIỀU 53 BẢN GỐC 
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Bản gốc của Hiến chƣơng bằng tiếng Anh đã đƣợc ký sẽ đƣợc Tổng Thƣ ký ASEAN lƣu chiểu, sau đó Tổng Thƣ Ký 

sẽ cung cấp một bản sao có 

chứng thực cho các Quốc gia thành viên. 

 

ĐIỀU 54 

ĐĂNG KÝ HIẾN CHƢƠNG ASEAN 

 

Hiến chƣơng sẽ đƣợc Tổng Thƣ ký ASEAN đăng ký với Ban thƣ ký Liên hợp quốc theo Điều 102, Đoạn 1 Hiến 

chƣơng Liên hợp quốc. 

 

 

ĐIỀU 55 

TÀI SẢN CỦA ASEAN 

 

Tài sản và quỹ của Tổ chức sẽ đƣợc đăng ký dƣới tên ASEAN. 

 

 

Làm tại Xinh-ga-po vào ngày 20 tháng 11 năm 2007 với một bản gốc duy nhất bằng tiếng Anh. 

 

 

Bru-nây Đa-rút-xa-lam: HAJI HASSANAL BOLKIAH 

Quốc vƣơng của Bru-nây Đa-rút-xa-lam 

   

Vƣơng quốc Căm-pu-chia: SAMDECH HUN SEN 

Thủ tƣớng 

  

Cộng hoà In-đô-nê-xia: 

DR. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Tổng thống  

 

Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào: BOUASONE BOUPHAVANH  

Thủ tƣớng 

 

Ma-lai-xi-a: 

DATO‟ SERI ABDULLAH AHMAD BADAWI Thủ tƣớng 

 

Liên bang Mi-an-ma: GENERAL THEIN SEIN 

Thủ tƣớng 

 

Cộng hoà Phi-líp-pin: GLORIA MACAPAGAL-ARROYO 

Tổng thống  

 

Cộng hoà Xinh-ga-po: 

 

LEE HSIEN LOONG Thủ tƣớng 

 

Vƣơng quốc Thái Lan: 

GENERAL SURAYUD CHULANONT (RET.)  Thủ tƣớng 

 

Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam: NGUYỄN TẤN DŨNG  

Thủ tƣớng 

 

PHỤ LỤC 1 

 

CÁC CƠ QUAN THEO LĨNH VỰC CẤP BỘ TRƢỞNG ASEAN 

 

I. 
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1. 

CỘNG ĐỒNG CHÍNH TRỊ - AN NINH ASEAN: 

Hội nghị Bộ trƣởng Ngoại giao ASEAN (AMM) 

 Hội nghị Quan chức cao cấp ASEAN (ASEAN SOM)  Ủy ban thƣờng trực ASEAN (ASC) 

 Hội nghị Quan chức cao cấp về quy hoạch phát triển (SOMDP) 

 

2. Ủy ban về Khu vực Đông Nam Á không có vũ khí hạt nhân (SEANWFZ)  Ban chấp hành SEANWFZ 

(SEANWFZ Ex-Com) 

 

3. 

Hội nghị Bộ trƣởng Quốc phòng các nƣớc ASEAN (ADMM) 

 Hội nghị Các Quan chức cao cấp Quốc phòng ASEAN (ADSOM) 

 

4. 

Hội nghị Bộ trƣởng Tƣ pháp các nƣớc ASEAN (ALAWMM)  Hội nghị Quan chức Tƣ pháp cao cấp ASEAN 

(ASLOM) 

 

5. 

Hội nghị Bộ trƣởng ASEAN về Tội phạm xuyên quốc gia (AMMTC)  Hội nghị Quan chức cao cấp về Tội phạm 

xuyên quốc gia (SOMTC) 

 Hội nghị Quan chức cao cấp ASEAN về Ma túy (ASOD) 

 Hội nghị những Ngƣời đứng đầu Cơ quan Xuất nhập cảnh và Cục trƣởng Lãnh sự Bộ Ngoại giao (DGICM) 

 

6. 

Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF) 

 Hội nghị Quan chức cao cấp Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF SOM) 

 

 

II. 

 

1. 

CỘNG ĐỒNG KINH TẾ ASEAN: 

Hội nghị Bộ trƣởng Kinh tế ASEAN (AEM) 

 Nhóm Đặc trách cao cấp về Liên kết kinh tế ASEAN (HLTF – EI)  Hội nghị quan chức Kinh tế cao cấp ASEAN 

(SEOM) 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

Hội đồng Khu vực Thƣơng mại Tự do ASEAN (AFTA) 

Hội đồng Khu vực Đầu tƣ ASEAN (AIA) 

Hội nghị Bộ trƣởng Tài chính ASEAN (AFMM) 

 Hội nghị Thứ trƣởng Tài chính và Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ƣơng ASEAN (AFDM) 

 Hội nghị Tổng cục trƣởng Hải quan ASEAN (Customs DG) 

 

5. 

Hội nghị Bộ trƣởng Nông – Lâm nghiệp ASEAN (AMAF) 

 

i 

 Hội nghị quan chức cao cấp ASEAN về Nông – Lâm nghiệp (SOM-AMAF)  Hội nghị Quan chức cao cấp 

ASEAN về lâm nghiệp (ASOF) 
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6. 

Hội nghị Bộ trƣởng Năng lƣợng ASEAN (AMEM) 

 Hội nghị Quan chức cao cấp về Năng lƣợng (SOME) 

 

7. 

Hội nghị cấp Bộ trƣởng về Khoáng sản ASEAN (AMMin) 

 
 

Hội nghị Quan chức cao cấp ASEAN về Khoáng sản (ASOMM) 

8. 

Hội nghị Bộ trƣởng Khoa học và Công nghệ ASEAN (AMMST)  Ủy ban về Khoa học và Công nghệ (COST) 

 

9. Hội nghị Bộ trƣởng ASEAN về Viễn thông và Công nghệ thông tin (TELMIN) 

 Hội nghị Quan chức cao cấp về Viễn thông và Công nghệ thông tin (TELSOM) 

 Hội đồng Điều hành Viễn thông ASEAN (ATRC) 

 

10. 

Hội nghị Bộ trƣởng Giao thông vận tải ASEAN (ATM) 

 Hội nghị Quan chức cao cấp về Giao thông vận tải (STOM) 

 

11. 

 
 

12. 

Hội nghị Bộ trƣởng Du lịch ASEAN (M-ATM) 

Hội nghị các tổ chức du lịch quốc gia các nƣớc ASEAN (ASEAN NTOs) 

Hợp tác phát triển lƣu vực sông Mekong của ASEAN(AMBDC) 

 Ủy ban thƣờng trực Hợp tác phát triển lƣu vực sông Mekong (AMBDC SC)  Ủy ban Tài chính cấp cao (HLFC) 

 

13. 

14. 

 

Trung tâm năng lƣợng ASEAN 

Trung tâm ASEAN – Nhật Bản tại Tokyo 

 

III. CỘNG ĐỒNG VĂN HÓA – XÃ HỘI ASEAN: 

 

1. 

Hội nghị Bộ trƣởng ASEAN phụ trách Thông tin (AMRI)  Hội nghị Quan chức cao cấp phụ trách Thông tin 

(SOMRI) 

 

2. 

Hội nghị Bộ trƣởng ASEAN về Văn hóa – Nghệ thuật (AMCA)  Hội nghị Quan chức cao cấp về Văn hóa và nghệ 

thuật (SOMCA) 

 

3. 

Hội nghị Bộ trƣởng Giáo dục ASEAN (ASED) 

 Hội nghị Quan chức cao cấp về Giáo dục (SOM-ED) 

 

4. 

Hội nghị Bộ trƣởng ASEAN về Quản lý thiên tai (AMMDM)  Ủy ban ASEAN về Quản lý thiên tai (ACDM) 

 

ii 
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5. 

Hội nghị Bộ trƣởng ASEAN về Môi trƣờng (AMME) 

 Hội nghị Quan chức cao cấp ASEAN về Môi trƣờng (ASOEN) 

 

6. 

Hội thảo các bên tiến tới Hiệp định ASEAN về chống ô nhiễm khói bụi xuyên biên giới (COP) 

 Ủy ban dƣới COP tiến tới Hiệp định ASEAN về ô nhiễm khói bụi xuyên biên giới 

 

7. 

Hội nghị Bộ trƣởng Y tế ASEAN (AHMM) 

 Hội nghị Quan chức cao cấp về Phát triển Y tế (AHMM) 

 

8. 

Hội nghị Bộ trƣởng Lao động ASEAN (ALMM) 

 Hội nghị Quan chức cao cấp về Lao động (SLOM) 

 Ủy ban ASEAN triển khai Tuyên bố ASEAN về bảo vệ và thúc đẩy quyền lợi của ngƣời lao động nhập cƣ. 

 

9. 

Hội nghị Bộ trƣởng ASEAN về Phát triển nông thông và xóa đói giảm nghèo (AMRDPE) 

 Hội nghị quan chức cao cấp về Phát triển nông thôn và xóa đói giảm nghèo (SOMRDPE) 

 

10. 

Hội nghị Bộ trƣởng ASEAN về Phúc lợi xã hội và Phát triển (SOMRDPE)  Hội nghị Quan chức cao cấp về Phúc 

lợi xã hội và Phát triển (SOMSWD) 

 

11. 

Hội nghị cấp Bộ trƣởng ASEAN về  Thanh niên (AMMY)  Hội nghị Quan chức cao cấp về Thanh niên (SOMY) 

 

12. 

 

13. 

 

14. Trung tâm điều phối ASEAN Hỗ trợ nhân đạo trong quản lý thiên tai (AHA Centre) 

Hội nghị ASEAN về các vấn đề Công vụ (ACCSM) 

Trung tâm ASEAN về đa dạng sinh học (ACB) 

 

15. 

 

16. 

 

17. 

Trung tâm Thông tin động đất ASEAN 

Trung tâm Khí tƣợng ASEAN (ASMC) 

Mạng lƣới các trƣờng đại học ASEAN (AUN) 

 

iii 

PHỤ LỤC 2 

 

CÁC THỂ CHẾ LIÊN KẾT VỚI ASEAN 

 

I. LIÊN NGHỊ VIỆN 

Hội đồng Liên Nghị viện ASEAN (AIPA) 

 

II. CÁC TỔ CHỨC DOANH NGHIỆP Hội nghị Hàng không ASEAN 
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Hiệp hội liên kết hỗ trợ y tế ASEAN (AAHSA) ASEAN Hiệp hội Ô-tô (AAF) 

Hiệp hội Ngân hàng ASEAN (ABA) 

Hội đồng tƣ vấn doanh nghiệp ASEAN (ASEAN-BAC) Diễn đàn doanh nghiệp ASEAN (ABF) 

Phòng Thƣơng mại và Công nghiệp ASEAN (ASEAN-CCI) Hội đồng công nghiệp hóa chất ASEAN 

Liên đoàn công nghiệp dệt may ASEAN (AFTEX) Hội đồng công nghiệp nội thất ASEAN (AFIC) 

Hội đồng ngành Bảo hiểm ASEAN (AIC) 

Hiệp hội Sở hữu trí tuệ ASEAN (ASEAN IPA) Hiệp hội Sân bay quốc tế (AAA) 

Liên đoàn công nghiệp sắt thép ASEAN Câu lạc bộ Dƣợc ASEAN 

Hiệp hội Du lịch ASEAN (ASEANTA) 

Liên đoàn các Hiệp hội kinh tế ASEAN (FAEA) Liên đoàn Hội đồng  vận tải biển ASEAN  

Hội đồng thƣơng mại Mỹ - ASEAN 

 

 

III. 

Mạng lƣới ASEAN – ISIS 

 

IV. 

Các Viện Khoa học, Công trình và Công nghệ ASEAN (ASEAN CASE) Viện Cơ khí và Công nghệ ASEAN 

(AAET) 

Hiệp hội Khoa học thí nghiệm Y học ASEAN ( AACLS) Hiệp hội Quy hoạch và Nhà ở ASEAN (AAPH) 

Hiệp hội các chuyên gia ngành X-quang (AAR) Liên đoàn Cờ ASEAN (ACC) 

Hội liên hiệp các nhà tuyển dụng ASEAN (ACE) 

CÁC CHUYÊN GIA CỐ VẤN VÀ VIỆN NGHIÊN CỨU 

CÁC TỔ CHỨC XÃ HỘI DÂN SỰ… 

Hội liên hiệp các tổ chức Phụ nữ ASEAN (ACWO) Liên đoàn Xây dựng ASEAN (ACF) 

Hiệp hội Mỹ phẩm ASEAN (ACA) 

Hội đồng ASEAN của Cựu học sinh tại Nhật Bản (ASCOJA) Hội đồng Giáo viên ASEAN (ACT) 

Liên đoàn Sức khỏe tâm thần ASEAN (AFPMH) Liên đoàn Kế toán ASEAN (AFA) 

Liên đoàn các nhà thầu Cơ-điện ASEAN (AFEEC) Liên đoàn các tổ chức kỹ sƣ ASEAN (AFEO) 

Liên đoàn các Câu lạc bộ Bay ASEAN (AFFC) Liên đoàn giao nhận vận tải ASEAN (AFFA) 

Liên minh Quỹ tim mạch ASEAN (AFHF) 

Liên đoàn Thăm dò đất và địa hình ASEAN (ASEAN FLAG) Liên đoàn hiệp hội Khai khoáng ASEAN (AFMA) 

Liên đoàn Ngƣ nghiệp ASEAN (AFF) Liên đoàn Bóng đá ASEAN (AFF) 

Câu lạc bộ  Công nghiệp khai thác lâm sản ASEAN (AFPIC) Hội Sinh viên ngành Lâm nghiệp ASEAN (AFSA) 

Hiệp hội thúc đẩy phát triển ngành thủ công (AHPADA) Hội đồng Thả diều ASEAN (AKC) 

Hiệp hội Luật ASEAN (ALA) 

Hội Sinh viên ngành Luật ASEAN (ALSA) Hiệp hội Âm nhạc ASEAN (AMIA) 

Xã hội giải phẫu thần kinh ASEAN (ANS) 

Liên hiệp ASEAN các tổ chức phi chính phủ về ngƣời cao tuổi  

Các tổ chức Phi chính phủ ASEAN về ngăn chặn sử dụng và lạm dụng các chất ma túy. 

Nhóm sản xuất hóa dầu ASEAN (AOMG) Hiệp hội Chỉnh hình ASEAN (AOA) 

Liên đoàn Nhi khoa ASEAN (APF) 

Liên đoàn Thể thao ngƣời khuyết tật ASEAN (APSF) Hiệp hội Cảng ASEAN (APA) 

Hội Thalassaemia ASEAN (ATS) 

Hiệp hội các nhà định giá ASEAN (AVA) Câu lạc bộ Dầu thực vật ASEAN (AVOC) 

Đối tác châu Á về phát triển nguồn lực ở nông thôn châu Á (AsiaDHRRA) Ủy ban về Hợp tác thanh niên ASEAN 

(CAYC) 

Liên đoàn  Kỹ sƣ tƣ vấn ASEAN (FACE) 

Liên đoàn các tổ chức quan hệ quần chúng ASEAN (FAPRO) Liên đòan các hiệp hội chủ tàu ASEAN (FASA) 

Hiệp hội Y khoa của Ủy ban các nƣớc Đông Nam Á (MASEAN) Hiệp hội Bệnh thấp khớp của ASEAN (RAA) 

Viện Cộng đồng và Giáo dục khu vực Đông Nam Á (SEARICE) 

Quỹ chƣơng trình trao đổi khu vực về Đông Nam Á học (SEASREP) Liên hiệp Cựu chiến binh các nƣớc ASEAN 

(VECONAC) 

 

V. CÁC THỂ CHẾ KHÁC TRONG ASEAN 

Tổ chức Hợp tác Cảnh sát ASEAN (ASEANAPOL) 
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Liên đoàn các Viện Khoa học công nghệ thực phẩm các nƣớc ASEAN (FIFSTA) Trung tâm phát triển Ngƣ nghiệp 

Đông Nam Á (SEAFDEC) 

Nhóm công tác về Cơ chế nhân quyền ASEAN. 

 

PHỤ LỤC 3 

 

LÁ CỜ CỦA ASEAN 

 

Lá cờ ASEAN có ý nghĩa biểu trƣng cho một cộng đồng ASEAN ổn định, hòa bình, thống nhất và năng động. Bốn 

màu xanh da trời, đỏ, trắng, vàng trên lá cờ 

ASEAN thể hiện bốn màu chủ đạo trên quốc kỳ của các nƣớc thành viên ASEAN. 

 

Màu xanh da trời biểu hiện cho hòa bình và ổn định. Màu đỏ thể hiện dũng khí và sự năng động. Màu trắng cho thấy 

sự thuần khiết và màu vàng là biểu trƣng cho 

sự thịnh vƣợng. 

 

Bó lúa là tƣợng trƣng cho ƣớc mơ của các thành viên sáng lập ASEAN về một ASEAN bao gồm tất cả các nƣớc ở 

Đông Nam Á quây quần trong tình hữu nghị 

và đoàn kết. Vòng tròn là biểu tƣợng cho sự thống nhất của ASEAN. 

 

Các chỉ số kỹ thuật của màu sắc trên lá cờ ASEAN đã đƣợc phê chuẩn là: Xanh da trời: Pantone 19-4053 TC 

Đỏ: Pantone 18-1655 TC Trắng: Pantone 11-4202 TC 

Vàng: Pantone 13-0758 TC 

 

Đối với bản in, chỉ số kỹ thuật của màu sắc (trừ màu trắng) sẽ tuân theo các chỉ số màu sắc trong biểu tƣợng 

ASEAN, chẳng hạn: 

Xanh da trời: Pantone 286 hoặc Process Colour 100C 60M 0Y 6K Đỏ: Pantone Red 032 hoặc Process Colour 0C 

91M 87Y 0K 

Vàng: Pantone Process Yellow hoặc Process Colour 0C 0M 100Y 0K 

 

Tỷ lệ chiều rộng so với chiều dài của lá cờ là 2:3, và các chỉ số kích thƣớc cụ thể nhƣ sau: 

Cờ để bàn: 10cm x 15cm 

Cờ để trong phòng: 100cm x 150cm Cờ cắm ở xe: 10cm x 30 

Cờ treo ở sân: 200cm x 300cm 

 

PHỤ LỤC 4 

 

BIỂU TƢỢNG ASEAN 

 

Biểu tƣợng ASEAN tƣợng trƣng cho một cộng đồng ASEAN ổn định, hòa bình, thống nhất và năng động. Bốn màu 

xanh da trời, đỏ, trắng và vàng trên biểu 

tƣợng thể hiện bốn màu chủ đạo trên quốc kỳ của các nƣớc thành viên ASEAN. 

 

Màu xanh da trời biểu hiện cho hòa bình và ổn định. Màu đỏ thể hiện dũng khí và sự năng động. Màu trắng cho thấy 

sự thuần khiết và màu vàng là biểu trƣng cho 

sự thịnh vƣợng. 

 

Bó lúa là tƣợng trƣng cho ƣớc mơ của các thành viên sáng lập ASEAN về một ASEAN bao gồm tất cả các nƣớc ở 

Đông Nam Á quây quần trong tình hữu nghị 

và đoàn kết. Vòng tròn là biểu tƣợng cho sự thống nhất của ASEAN. 

 

Các chỉ số kỹ thuật của màu sắc trên biểu tƣợng ASEAN đã đƣợc phê chuẩn là: Xanh da trời: Pantone 286 

Đỏ: Pantone Red 032 

Vàng: Pantone Process Yellow 

 

Đối với phuơng pháp in bốn màu, chỉ số kỹ thuật của các màu sắc trên biểu tƣợng ASEAN là: 
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Xanh da trời: 100C 60M 0Y 6K (100C 60M 0Y 10K) Đỏ: 0C 91M 87Y 0K (0C 90M 90Y 0K) 

Vàng: 0C 0M 100Y 0K 

Chỉ số ghi trong dấu ngoặc đơn thƣờng đƣợc sử dụng khi bất kỳ một chỉ số nào dùng đƣợc. 

 

Trong hệ mô phỏng mầu, các chỉ số tƣơng ứng là: Xanh da trời: Pantone 204-1 

Đỏ: Pantone 60-1 Vàng: Pantone 1-3 

 

Kiểu chữ sử dụng cho từ ASEAN trong biểu tƣợng trên là kiểu Helvetica chữ thƣờng, in đậm. 

 

Nguồn: http://www.asean.org/AC-VietNam.pdf 

 

 
(hình cuả asean.org) 

 

 

Năm trọng tâm thảo luận tại hội nghị ASEAN 19  
Cập nhật lúc: 17/11/2011-17:11:10  

 
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chụp ảnh chung với các Trưởng đoàn dự Hội nghị cấp cao ASEAN 19. 

Images: Đức Tám. 

 

http://www.asean.org/AC-VietNam.pdf
http://www.ktdt.com.vn/Images/News/ase 17112011.jpg
http://www.ktdt.com.vn/Images/News/ase 17112011.jpg
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KTĐT - Hội nghị cấp cao ASEAN 19 và các Hội nghị liên quan từ ngày 17-19/11 tại Bali cần tập trung thảo 
luận năm vấn đề cơ bản như sau:  

Phát biểu khai mạc Hội nghị cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 19 (ASEAN 19) sáng 
nay 17/11 tại Bali - Indonesia, Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Youdhoyono đánh giá cao sự hợp 
tác chặt chẽ, hiệu quả của các nước thành viên Hiệp hội cùng với nước Chủ tịch Indonesia thúc đẩy tiến 
trình xây dựng Cộng đồng ASEAN trên ba trụ cột tiếp tục đạt nhiều thành tựu có ý nghĩa trong năm 2011. 
 
Tổng thống Youdhoyono cũng đánh giá cao sự hợp tác và tham gia của các nước vì thành công của Đại 
hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 26 (Sea Games 26) do Indonesia làm chủ nhà. 
 
Đề cập các nội dung thảo luận, Tổng thống Youdhoyono đề nghị với truyền thống, động lực, khả năng và 
quyết tâm của các nước ASEAN, cùng những điều kiện nội tại và quốc tế hiện nay, Hội nghị cấp cao 
ASEAN 19 và các Hội nghị liên quan từ ngày 17-19/11 tại Bali cần tập trung thảo luận năm vấn đề cơ bản 
như sau:  
Thứ nhất, ASEAN cần tiếp tục triển khai mạnh mẽ các bước đi cụ thể nhằm đẩy mạnh xây dựng Cộng 
đồng ASEAN trên ba trụ cột một cách tổng thể và cân bằng, đảm bảo ngày càng nhiều kế hoạch được 
hoàn thành trước năm 2015, vì một Cộng đồng ASEAN hướng về nhân dân, do nhân dân và vì nhân 
dân. 
 
Thứ hai, ASEAN cần đảm bảo tăng trưởng kinh tế của khu vực theo hướng bền vững và củng cố khả 
năng ứng phó của ASEAN trước những biến động về kinh tế-tài chính quốc tế, trở thành một bộ phận 
của các giải pháp xử lý những biến động, khủng hoảng đó, đóng góp tích cực vào sự tăng trưởng cân 
bằng của kinh tế thế giới. 
 
Kế hoạch tổng thể về kết nối ASEAN cần được triển khai hiệu quả nhằm mang lại cơ hội trao đổi thương 
mại, đầu tư, giao lưu giữa các nước, đảm bảo mọi người dân được hưởng lợi từ sự hội nhập và tăng 
trưởng. 
 
Thứ ba, ASEAN phải đảm bảo vai trò trung tâm, lãnh đạo trong xây dựng, vận hành các cấu trúc, cơ chế 
hợp tác khu vực hiện hữu như ASEAN +, ARF hay EAS. Hội nghị cấp cao Đông Á lần thứ 6 (EAS-6) sẽ 
thảo luận, xác định những nguyên tắc về các mối quan hệ cùng có lợi làm cơ sở cho thái độ ứng xử của 
các nước thành viên, vì hòa bình, ổn định và phát triển chung. 
 
Thứ tư, ASEAN cần đảm bảo duy trì an ninh, ổn định khu vực ở khu vực Đông Nam Á và Đông Á thông 
qua các sáng kiến, cơ chế và đóng góp cụ thể. ASEAN đã và đang tăng cường năng lực xử lý khủng 
hoảng, xung đột nội khối, cũng như tạo môi trường thuận lợi cho đối thoại giữa các nước có tranh chấp, 
xung đột. 
 
Những minh chứng thuyết phục cho các nỗ lực chung nói trên là tiến trình giải quyết tranh chấp biên giới 
giữa Thái Lan và Campuchia, việc ASEAN và Trung Quốc nhất trí về quy tắc hướng dẫn thực thi Tuyên 
bố về ứng xử của các bên trên biển Đông (DOC), hay việc năm quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân nhất trí 
tiến hành tham vấn trực tiếp với ASEAN về sự tham gia Hiệp ước khu vực Đông Nam Á không có vũ khí 
hạt nhân (SEANWFZ). 
 
Thứ năm, ASEAN đồng thời phải tăng cường vị trí vai trò trên trường quốc tế. ASEAN đang và sẽ phát 
huy vai trò tích cực trong xử lý những vấn đề an ninh và phát triển chung của thế giới. Tổng thống 
Youdhoyono tin tưởng rằng Tuyên bố Bali về “Cộng đồng ASEAN trong cộng đồng toàn cầu của các 
quốc gia” được thảo luận và thông qua tại Hội nghị lần này sẽ là cơ sở và kim chỉ nam để ASEAN khẳng 
định vị trí trong các vấn đề toàn cầu./. 
 
Theo TTXVN/Vietnam 
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Tƣơng lai của ASEAN khi các nƣớc nhỏ làm chủ tịch 

22/11/2011 - 14:19 ABC/AFP      

Các nhà phân tích cho rằng tƣơng lai Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) có thể 'bớt lấp lánh' khi các 

thành viên nhỏ đƣợc chấp thuận làm chủ tịch theo chính sách luân phiên thƣờng niên.  

 Bình chọn (0) 

 Ý kiến (0) 

 Chia sẻ 

 Bản in 

 

Sự đoàn kết của các quốc gia ASEAN sẽ giúp tƣơng lai của hiệp hội naỳ tƣơi sáng hơn. (Reuters) 

Thành quả ngoại giao 

ASEAN đang bƣớc vào giai đoạn gây chú ý ở tầm quốc tế khi tổ chức những diễn đàn nhƣ Hội nghị Thƣợng đỉnh 

Đông Á thu hút dƣợc những cƣờng quốc lớn nhất thế giới tham gia, bao gồm: Mỹ, Trung Quốc, Nga, Ấn Độ, Nhật 

Bản. 

Tại Bali (Indonesia) vào tuần trƣớc, 18 quốc gia đã cùng thảo luận về nhiều vấn đề, kể cả vấn đề nhạy cảm và phức 

tạp nhƣ an ninh hàng hải ở khu vực Biển Đông. 

Trong quá khứ, tổ chức ASEAN vốn bao gồm những quốc gia khác biệt về hệ thống chính trị đã từng bị cho là một 

tổ chức „hết thời‟ với chính sách không can thiệp vào nội bộ các nƣớc thành viên. 

Hiện ASEAN vẫn duy trì chính sách chính sách luân phiên chiếc ghế Chủ tịch theo thứ tự chữ cái đầu của tên mỗi 

quốc gia. 

Những thách thức  

Một số chuyên gia bày tỏ ý kiến lo ngại về tƣơng lai ASEAN sau hai năm tổ chức này đƣợc dẫn dắt đầy quyết đoán 

và thành công bởi hai quốc gia Việt Nam (2010) và Indonesia (2011). Theo đó, ASEAN sẽ ra sao dƣới sự lãnh đạo 

của các quốc gia kém phát triển (nhƣ Campuchia), nhỏ (Vƣơng quốc Brunei) và chính quyền quân sự nắm quyền 

(Myanmar).  

Các nƣớc ngh o thiếu chuyên môn và dân chủ sẽ không đủ năng lực thực hiện trọng trách thúc đẩy ASEAN hƣớng 

tới hội nhập kinh tế toàn cầu. 

http://www.bayvut.com.au/category/creator/abcafp
http://www.bayvut.com.au/user
http://www.bayvut.com.au/s%E1%BB%B1-ki%E1%BB%87n/t%C6%B0%C6%A1ng-lai-c%E1%BB%A7-asean-khi-c%C3%A1c-n%C6%B0%E1%BB%9Bc-nh%E1%BB%8F-l%C3%A0m-ch%E1%BB%A7-t%E1%BB%8Bch#comments
http://www.bayvut.com.au/s%E1%BB%B1-ki%E1%BB%87n/t%C6%B0%C6%A1ng-lai-c%E1%BB%A7-asean-khi-c%C3%A1c-n%C6%B0%E1%BB%9Bc-nh%E1%BB%8F-l%C3%A0m-ch%E1%BB%A7-t%E1%BB%8Bch
http://www.bayvut.com.au/s%E1%BB%B1-ki%E1%BB%87n/t%C6%B0%C6%A1ng-lai-c%E1%BB%A7-asean-khi-c%C3%A1c-n%C6%B0%E1%BB%9Bc-nh%E1%BB%8F-l%C3%A0m-ch%E1%BB%A7-t%E1%BB%8Bch


Nhóm mạng Việt Nam Văn Hiến 
 

51 Tìm hiểu về Hội Các Nước Đông Nam Á (ASEAN) – www.vietnamvanhien.net 

 

Chỉ xét riêng về cơ sở hạ tầng, ngƣời ta đã thấy một số khó khăn khi các quốc gia nêu trên đăng cai tổ chức các hội 

nghị thƣợng đỉnh. Ví dụ Vƣơng quốc nhỏ bé Brunei làm thế nào để đảm bảo chỗ trú ngụ cho các đoàn đại biểu, 

trong đó có đoàn đi k m lực lƣợng an ninh cực kỳ hùng hậu nhƣ Mỹ.  

Một số thủ đô các quốc gia khác lại có hiện trạng đƣờng xá đầy ổ gà, thiếu phòng khách sạn và hệ thống thông tin 

liên lạc, nối mạng chập chờn. 

“Sẽ là một thách thức khi các quốc gia nhỏ hoặc kém phát triển nắm giữ chức Chủ tịch luân phiên của ASEAN bởi 

điều đó có thể tạo ra một bƣớc ngoặt lịch sử đối với ASEAN”, ông Ernest Bower, Giám đốc Chƣơng trình Đông 

Nam Á của Trung tâm nghiên cứu Chiến lƣợc Quốc tế có trụ sở ở Washington nói. 

Ý kiến của ông Bower là có cơ sở vì ba quốc gia nhỏ và kém phát triển trên sẽ lần lƣợt làm Chủ tịch ASEAN trong 

bối cảnh tổ chức này đang nỗ lực để đạt đƣợc mục tiêu hội nhập toàn diện về kinh tế và trở thành một tổ chức trung 

gian vững mạnh trong việc đối thoại với các đối tác chiến lƣợc tầm cỡ nhƣ Trung Quốc và Mỹ vào năm 2015. 

Do đó, ông Bower cho rằng để vƣợt qua khó khăn, ASEAN cần phải lựa chọn về thể chế và nâng cao năng lực hoạt 

động của mình.  

Tận dụng lợi thế 

Sự trỗi dậy của ASEAN trùng hợp với xu thế „hƣớng về Châu Á‟ của Mỹ sau khi cƣờng quốc này rút dần khỏi hai 

cuộc chiến dai dẳng tại Iraq và Afghanistan. 

Tổng thống Mỹ Barack Obama đã khẳng định chính sách này của Mỹ tại Hội nghị Thƣợng đỉnh Đông Á ở Bali, tạo 

ra áp lực với Trung Quốc khi đƣa vấn đề Biển Đông ra thảo luận với sự ủng hộ của một số quốc gia khác.  

Chuyên gia phân tích Bower cho rằng ASEAN cần phải tận dụng sự ủng hộ của Mỹ để thúc đẩy sự phát triển về 

chính trị và kinh tế ở một số quốc gia mà nền dân chủ còn chƣa rõ ràng nhƣ Myanmar. 

Ông Pavin Chachavalpongpun, Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ở Singapore, nói rằng "ASEAN hy vọng sẽ có những 

cải cách từ nay đến năm 2014”. 

Tuy nhiên, Philippines, một trong những quốc gia lên tiếng kêu gọi cải cách ở Myanmar mạnh mẽ nhất lại không lo 

lắng về việc mỗi thành viên giữ chức chủ tịch luân phiên của ASEAN sẽ thay đổi định hƣớng của khối. 

"Với hiến chƣơng của mình, ASEAN sẽ có thể trở thành nền tảng cho các cuộc đối thoại chính thức lẫn không chính 

thức với mỗi thành viên”, Ông Ramon Carandang, phát ngôn viên của Tổng thống Philipines Benigno Aquino nói.  

Không khí lạc quan 

Tổng Thƣ ký ASEAN Surin Pitsuwan thừa nhận rằng sự dẫn dắt đầy cá tính và chất lƣợng của Indonesia - quốc gia 

dân chủ nhất trong khu vực, là một nhân tố chính mang lại diện mạo tƣơi sáng cho ASEAN. 

Theo đó, Indonesia đã lãnh đạo ASEAN theo đúng khuôn khổ, nguyên tắc và ông hy vọng rằng dƣới sự dẫn dắt của 

các quốc gia tiếp theo, những ƣu thế đó sẽ tiếp tục đƣợc phát huy theo các cách khác nhau.  

Cùng chung quan điểm lạc quan, trong cuộc trả lời phỏng vấn Radio Australia, Ngoại trƣởng Indonesia Marty 

Natalegawa cũng nói rằng “Indonesia đã đảm nhiệm vai trò lãnh đạo ASEAN với tinh thần cởi mở”. 

Ông Marty bày tỏ vấn đề an ninh khu vực sẽ đƣợc ASEAN đảm bảo bằng sự “sự tôn trọng lẫn nhau” giữa các nƣớc 

thành viên. 
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Về sự kiện Myanmar đƣợc ASEAN chấp thuận làm chủ tịch hiệp hội vào năm 2014, Ngoại trƣởng Marty cho biết 

ông tiếp tục trông đợi những gì sẽ diễn ra ở tƣơng lai cùng với sự thay đổi ngày càng nhiều hơn tại nƣớc này. 

Nguồn: http://www.bayvut.com.au/s%E1%BB%B1-ki%E1%BB%87n/t%C6%B0%C6%A1ng-lai-c%E1%BB%A7-

asean-khi-c%C3%A1c-n%C6%B0%E1%BB%9Bc-nh%E1%BB%8F-l%C3%A0m-ch%E1%BB%A7-t%E1%BB%8Bch 

 

Thông Cáo Chung giữa các thủ lãnh trong ASEAN và Hoa Kỳ 

Nguyên văn Anh ngữ 

 

Joint Statement of the 3rd ASEAN-U.S. Leaders' Meeting 

Bali, Indonesia, 18 November 2011  

 

1. We, the Heads of State/Government of Brunei Darussalam, the Kingdom of Cambodia, the Republic of Indonesia, 
the Lao People's Democratic Republic, Malaysia, the Republic of the Union of Myanmar, the Republic of the 
Philippines, the Republic of Singapore, the Kingdom of Thailand and the Socialist Republic of Viet Nam, the Member 
States of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), and the United States (U.S.), held our Third ASEAN-
U.S. Leaders' Meeting on 18 November 2011 in Bali. The Meeting was co-chaired by H.E. Susilo Bambang 
Yudhoyono, President of the Republic of Indonesia in his capacity as Chairman of ASEAN, and the Honourable 
Barack Obama, President of the United States of America. The Secretary General of ASEAN was also in attendance.  

2. Recognizing our shared vision of a stable, prosperous and resilient Southeast Asia and the mutual benefits of 
strengthened, broad-based political, security, economic and socio-cultural cooperation, we adopted the Plan of Action 
to Implement the ASEAN-U.S. Enhanced Partnership for Enduring Peace and Prosperity 2011-2015. We noted with 
satisfaction the conclusion of the first Plan of Action to Implement the ASEAN-U.S. Enhanced Partnership for 
Enduring Peace and Prosperity (2006-2011) and the strengthening and deepening of ASEAN-U.S. cooperation, 
which has contributed to the enhancement of peace, stability and prosperity in Southeast Asia and the broader East 
Asian region.  

3. We welcomed efforts to elevate the ASEAN-U.S. partnership to a strategic level. We noted the positive impact that 
the arrival of the first resident U.S. Ambassador to ASEAN, David L. Carden, and the establishment of the U.S. 
Mission to ASEAN have had on both program implementation and policy coordination.  

4. ASEAN welcomed the participation of the President of the United States in the East Asia Summit and looked 
forward to a fruitful exchange of views on broad strategic, political and economic issues of common interest and 
concern with the aim of promoting peace, stability and prosperity in East Asia and beyond. We recalled the 2005 
Kuala Lumpur Declaration, the 2010 Ha Noi Declaration, and looked forward to the adoption of the 2011 Declaration 
of the East Asia Summit on the Principles for Mutually Beneficial Relations, which reaffirms the broad vision, 
principles, objectives and modalities of the EAS. While welcoming continued efforts in the existing priority areas of 
cooperation under the EAS framework and promoting focused attention on disaster relief, we underscored the need 
for the EAS to address political and strategic issues, including nonproliferation, maritime security, food and energy 
security, as well as ASEAN Connectivity. We reaffirmed the importance of ASEAN as the driving force of the EAS, 
working in close partnership with the other participants and underscored the importance of regular participation at the 
highest level from all participating countries in the EAS. 

5. ASEAN appreciated the substantial increase in high level U.S. engagement in ASEAN sectoral meetings and 
ASEAN-led fora, including the ASEAN Regional Forum (ARF) and the ASEAN Defence Ministers' Meeting Plus 

http://www.bayvut.com.au/s%E1%BB%B1-ki%E1%BB%87n/t%C6%B0%C6%A1ng-lai-c%E1%BB%A7-asean-khi-c%C3%A1c-n%C6%B0%E1%BB%9Bc-nh%E1%BB%8F-l%C3%A0m-ch%E1%BB%A7-t%E1%BB%8Bch
http://www.bayvut.com.au/s%E1%BB%B1-ki%E1%BB%87n/t%C6%B0%C6%A1ng-lai-c%E1%BB%A7-asean-khi-c%C3%A1c-n%C6%B0%E1%BB%9Bc-nh%E1%BB%8F-l%C3%A0m-ch%E1%BB%A7-t%E1%BB%8Bch
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(ADMM-Plus). We encouraged efforts to strengthen coordination and create better synergies among relevant ASEAN 
sectoral bodies, ARF, and the ADMM-Plus. We welcomed the establishment of the five ADMM-Plus Experts' Working 
Groups to facilitate cooperation in maritime security, counter terrorism, humanitarian assistance and disaster relief, 
peacekeeping operations and military medicine. We noted the United States and Indonesia's forward looking plans as 
co-chairs of the Counterterrorism Expert Working Group.  

6. We recalled the importance of both the United States and ASEAN as engines of global economic activity and 
growth, and noted that ever closer economic ties are of crucial importance to both the United States and ASEAN, as 
well as the world. We noted the continued strength of two way trade and committed to redouble efforts to increase 
both two way trade and investment. Total trade between ASEAN and the United States showed a sharp rebound in 
2010, recording an increase of 24.4% totaling $186.1 billion compared with the $149.6 billion in 2009. ASEAN exports 
to the United States increased by 27% to U.S. $85.6 billion while U.S. exports to ASEAN grew 22.3% to $100.5 billion 
in 2010. ASEAN and the United States remain each other's fourth largest trading partner. We further noted that 
foreign direct investment (FDI) from the United States recorded significant increase of more than 100% in 2010. FDI 
flow from the United States amounted to $8.4 billion in 2010 compared with $4.1 billion in 2009. The U.S. remained 
as the third largest investor in ASEAN.  

7. ASEAN Leaders acknowledged the United States' economic engagement under the ASEAN-U.S. Trade and 
Investment Framework Arrangement (TIFA), noting that the TIFA has provided an important avenue for new 
initiatives and is a strong basis on which to expand ASEAN-U.S. engagement on trade and investment issues. We 
welcomed completion of our 2012 work plan, which includes the launch of two important initiatives on digital 
connectivity and the health care services sector in addition to continued cooperation on other issues including trade 
facilitation, trade and the environment, standards and regulatory harmonization, and trade finance. We look forward 
to progress on all of these issues in the coming year. We also expressed our common interest in expanding our 
commercial activities by holding a second ASEAN Ministers Road Show to the United States and an inaugural 
ASEAN–U.S. Business Forum in ASEAN, which will provide a platform for high-level public-private sector 
engagement and business-to-business linkages.  

8. We welcomed the innovative and active collaboration between the United States, ASEAN, and ASEAN Member 
States to boost trade facilitation measures that will support ASEAN's goal of a single economic community and 
production base by 2015. In particular, we welcomed the contributions of the United States in supporting both the 
development of National Single Windows in ASEAN Member States and the launch of the ASEAN Single Window 
pilot project to enable more efficient and secure trade within and with ASEAN. We recognized consistent United 
States support for the promotion and implementation of region wide technical and product standards to facilitate trade 
with and within ASEAN. 

9. We welcomed the strong interest of the United States in supporting the implementation of the Master Plan on 
ASEAN Connectivity (MPAC), and highlighted the unique competencies the United States Government and American 
business can deploy in support of the MPAC in the areas of transportation, energy, and information technology 
connectivity. We looked forward to launching the ASEAN-U.S. Connectivity Cooperation Initiative, supported by the 
U.S. Trade and Development Agency (USTDA), which will initially focus in the coming year on cooperative activities 
in the above-mentioned sectors.  

10. ASEAN congratulated the United States on hosting a successful Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) 
forum in 2011, notably for advancing its agenda for sustainable growth, increasing trade and job creation. We 
discussed economic challenges that pose threats to global economic recovery, food and energy security, and the 
achievement of the Millennium Development Goals (MDGs). In particular, we reaffirmed our commitment to prevent 
protectionism and to achieve strong, sustainable, and balanced growth. We stressed that global financial turmoil and 
elevated commodity prices underscore the urgency for continued attention through policy coordination. We reaffirmed 
that the Doha Development Agenda (DDA) would continue to be a priority for ASEAN and the United States. ASEAN 
welcomed the successful conclusion of the United States-Republic of Korea Free Trade Agreement and the progress 
of the Trans-Pacific Partnership as strong signals of the United States' global commitment to promoting free and open 
trade in the Asia-Pacific region.  

11. We welcomed the outcome of the recent G-20 Leaders Summit meeting in Cannes on November 3-4, 2011, and 
pledged to take coordinated actions to strengthen the global recovery, reinforce financial sector stability, maintain 
open markets, and build a foundation for strong, sustainable, and balanced growth.  

12. We recognized the joint commitment by the United States and ASEAN to create an environment of strong 
intellectual property rights creation, commercialization, protection, and enforcement. We commended past and on-
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going cooperative activities between ASEAN and the United States in the provision of technical assistance and 
capacity-building, the commitment by ASEAN to achieve effective intellectual property protection and enforcement 
consistent with mutually agreed international standards and international agreements to which ASEAN Member 
States are parties, and cooperation in the enforcement against global intellectual property crime. Noting ASEAN's 
commitment to the ASEAN Intellectual Property Rights Action Plan 2011-2015, we looked forward to the progress 
resulting from cooperation and capacity-building in fighting trademark counterfeiting and copyright piracy and to the 
development and strengthening of intellectual property rights regimes.  

13. We announced the launch of a new $10 million cooperative program aimed at boosting ASEAN capacity to meet 
its food security objectives. The MARKET program will directly support the ASEAN Integrated Food Security (AIFS) 
framework and associated Strategic Plan of Action for Food Security (SPA-FS), emphasizing enhanced trade 
facilitation as well as improved farmer and policy-maker access to information and technology, in partnership with the 
private sector. We acknowledged that improved agricultural innovation and trade will improve the lives of ASEAN 
citizens by increasing food supplies to the areas that need it most. 

14. We welcomed the continued high-level ASEAN-U.S. consultations on energy. We agreed to sustain cooperation 
on energy efficiency and conservation, and launch new cooperation in renewable energy, civilian nuclear energy and 
natural gas. Our senior officials will finalise a mutually beneficial ASEAN-U.S. Energy Cooperation Work Plan based 
on their consultations in September 2011. Implementation of the Work Plan will expand and enhance the scope of 
ASEAN-U.S. cooperation. We welcomed the inaugural attendance of U.S. officials at an EAS Energy Ministerial.  

15. Recalling the Bali Roadmap, we reiterated our strong commitment to address climate change issues and work 
together to secure a balanced and comprehensive outcome in Durban in accordance with and reflective of the 
objectives, principles and provisions of the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). 
We noted U.S. support for green growth in ASEAN through its facilitation of ASEAN's inaugural trade and 
environment dialogue, and agreed to continue cooperation on green growth, environment, climate change and 
biodiversity. We welcomed further U.S. support for ASEAN's Environmentally Sustainable Cities (ESC) initiative.  

16. Given the high human and economic cost of natural and human-made disasters in the region, we recognized the 
unique role ASEAN disaster management and response efforts play in promoting a sense of ASEAN community and 
relevance among its populations. We highlighted consistent ASEAN-U.S. collaboration on disaster management and 
response in support of the ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response (AADMER) Work 
Programme. We welcomed the signing of the Agreement on the Establishment and formal launch of the ASEAN 
Coordinating Centre for Humanitarian Assistance (AHA Centre) and decided to promote the AHA Centre as a key 
element in regional disaster management and response capability. We welcomed U.S. assistance in advancing 
ASEAN implementation of an all hazard disaster monitoring and response system. We welcomed U.S. efforts to 
promote mechanisms to facilitate disaster relief in the region, and we took note of the U.S.-proposed Rapid Disaster 
Response agreement, which outlines a legal and procedural bilateral framework to accelerate the deployment and 
acceptance of assistance personnel, supplies, and services in the event of disasters.  

17. We reaffirmed our shared interests on the importance of regional peace and stability. In this context, the Leaders 
underscored the importance of maritime security to regional peace, security and prosperity and noted the importance 
of freedom of navigation and overflight, and unimpeded commerce in accordance with the relevant universally agreed 
principles of international law, including the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) and other 
agreed international maritime law. We welcomed the deepening promotion of ASEAN-U.S. cooperation on maritime 
issues, including maritime security, search and rescue, and safety of navigation in the region through promotion of 
capacity building, information sharing and technology cooperation and explore the possibility of utilising such venues 
as the ASEAN Maritime Forum. In this regard, we took note of the outcome of the 2nd ASEAN Maritime Forum held 
in Pattaya, Thailand on 17-19 August 2011 and appreciated the Philippines' proposal to host the 3rd ASEAN Maritime 
Forum in 2012. We took note of the U.S. initiative on Southeast Asia Maritime Partnership (SAMP) that aims to 
enhance maritime cooperation in the region.  

18. We reaffirmed our support for the 2002 ASEAN-China Declaration on the Conduct (DOC) of Parties in the South 
China Sea and welcomed the adoption of the Guidelines for the Implementation of the DOC, including the eventual 
conclusion of a Code of Conduct in the South China Sea.  

19. We reaffirmed the importance of regional peace and stability, maritime security, unimpeded commerce, and 
freedom of navigation, continued constructive dialogue, in accordance with relevant universally agreed principles of 
international law, including the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) and other international 
maritime law, and the peaceful settlement of disputes.  
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20. We recognized the grave risks posed by proliferation of nuclear, biological, and chemical weapons materials, their 
means of delivery, and expertise, and reaffirmed our common vision of a world without nuclear weapons. ASEAN 
Leaders welcomed the United States commitment on global nuclear disarmament and its leading role in promoting 
global cooperative efforts to counter the proliferation of weapons of mass destruction as a contribution to regional 
peace and stability. We decided to expand existing engagement between the United States and ASEAN aimed at 
strengthening Southeast Asian countries' capabilities to prevent illicit transfers of Weapons of Mass Destruction 
(WMD), their means of delivery, and related materials and technologies across borders, as well as reducing the 
spread of dangerous biological pathogens. We discussed the importance of implementing all United Nations Security 
Council resolutions addressing nonproliferation and disarmament. We committed to implement the action plan 
adopted by the May 2010 Review Conference of the Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT), and we stressed the 
necessity for all NPT Parties to continue to fulfill their respective obligations under the NPT. In this regard, we 
committed to the universalization of the IAEA Additional Protocol as soon as possible. We welcomed the conclusion 
of negotiations with the Nuclear Weapons States to enable the Nuclear Weapons States to accede to the Protocol to 
the Southeast Asian Nuclear Weapons Free Zone (SEANWFZ) Treaty. The Nuclear Weapons States and ASEAN 
agreed to take the necessary steps to enable the signing of the Protocol and its entry into force at the earliest 
opportunity. ASEAN also expressed appreciation for U.S. support of the ASEAN-sponsored United Nations General 
Assembly (UNGA) Resolution on SEANWFZ, which was adopted by consensus at the 66th UNGA. We reiterated the 
importance of a full and non-selective application and implementation of the NPT's three pillars - nuclear 
disarmament, nuclear non-proliferation, and peaceful uses of nuclear energy.  

21. We reaffirmed the critical importance to regional and global security of the complete verifiable and irreversible 
denuclearization of the Korean Peninsula. We called on the DPRK to comply fully with its commitments under the 
2005 Joint Statement of the Six Party Talks and obligations in accordance with the relevant United Nations Security 
Council resolutions and abandon all nuclear weapons and existing nuclear programs and return, at an early date, to 
the NPT and to IAEA safeguards. To this end, we noted the ARF Retreat in July 2011 in Bali enabled a conducive 
atmosphere in which the Republic of Korea and DPRK, both ARF members, were able to conduct dialogue, which is 
indispensable to the resumption of the Six Party Talks.  

22. We resolved to deepen cooperation against international terrorism under the framework of the ASEAN-U.S. Joint 
Declaration for Cooperation to Combat International Terrorism and the UN Global Counterterrorism Strategy. We 
requested our concerned officials to identify and implement actions towards this goal.  

23. We decided to strengthen efforts to prevent and combat other transnational crimes, such as illicit drug trafficking, 
trafficking in persons, money laundering, arms smuggling, sea piracy, armed robbery against ships, international 
economic crime and cyber crime, in accordance with national laws and regulations.  

24. ASEAN welcomed the U.S. support in realizing an ASEAN Community with adherence to the rule of law, the 
principles of democracy, the promotion and protection of human rights, and respect for fundamental freedom, with 
due regard to the rights and responsibilities of the ASEAN Member States. We resolved to enhance cooperation with 
the ASEAN Intergovernmental Commission of Human Rights (AICHR) and noted the successful visit of the AICHR to 
the United States in November 2010. ASEAN looked forward to the support from the United States to the 5-Year 
Work Plan of the AICHR. ASEAN further welcomed the invitation for the ASEAN Commission on the Promotion and 
Protection of the Rights of Women and Children to visit the United States in 2012.  

25. We highlighted continued efforts by the ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC) to combat 
trafficking in persons and welcomed more cooperation between ASEAN and the United States including through 
capacity building for law enforcement agencies to prevent trafficking throughout the region and training in victim 
identification and protection. We welcomed ASEAN's official endorsement of and participation in the U.S.-supported 
MTV EXIT -- End Exploitation and Trafficking -- campaign in Southeast Asia, which raises awareness of the problem 
by reaching millions of ASEAN youth through symposia, live concerts, and regional and local television, radio and 
online content.  

26. ASEAN welcomed the United States interest to support the ASEAN's youth volunteer programme to enable 
citizens in ASEAN Member States to deploy to fellow Member States in support of programs in rural development, 
connectivity, and education. We welcomed the willingness of the U.S. to share its extensive experience in working 
with ASEAN counterparts to launch an effective, long-term program that will help ASEAN bridge its development gap 
and increase a sense of community among its peoples.  

27. We were briefed by Myanmar on the recent political reforms and welcomed positive steps being taken in the 
country that could facilitate national reconciliation and reconsolidation, and encouraged further progress towards the 
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promotion and protection of human rights, and a democratic and open political and economic system. ASEAN 
welcomed U.S. continuing engagement with the Government of Myanmar and the recent appointment of the U.S. 
Special Representative and Policy Coordinator for Myanmar.  

28. We welcomed increasing regional cooperation under the U.S.-Lower Mekong Initiative (LMI) in the areas of 
environment, health, education and infrastructure development, which significantly contributes to quality of life and 
capacity building among the Lower Mekong Basin countries, and supports ASEAN's aim of narrowing the 
development gap among its Member States. We encouraged the holding of regular LMI Ministerial Meetings and 
welcomed the establishment of the Friends of the Lower Mekong Meeting. We looked forward to U.S. support for 
other sub-regional cooperation frameworks in Southeast Asia.  

29. We recognized the importance of science and technology as enabling factors for sustained economic 
development. We decided that the United States and ASEAN would work through the ASEAN Committee on Science 
and Technology (COST) to identify ways to enhance cooperation.  

30. We noted the central role education must play in ASEAN to safeguard the development of a secure, stable, and 
prosperous region. We acknowledged the United States role as a longstanding educational resource and destination 
for students from ASEAN, and highlighted the desirability of increased opportunities for two-way academic exchanges 
and programs. In furtherance of the ASEAN Education Work Plan, we looked forward to U.S. continued support for 
the ASEAN University Network (AUN), including through the implementation of an ASEAN studies course, which will 
be launched in ASEAN universities in 2012, and increased linkages between ASEAN and U.S. universities. ASEAN 
welcomed U.S. support for broadening English language training and learning in the ASEAN region.  

31. We welcomed the announcement of the Partnership on English Language Education for ASEAN. This 
Partnership is a long-term commitment, open to the support of ASEAN Member States, to better unify the diverse 
members of ASEAN, improve English language capacity in the region and further support the Initiative for ASEAN 
Integration.  

32. Through bilateral technical assistance programs between the United States and Brunei Darussalam and the 
United States and Singapore, we reaffirmed our commitment to further ASEAN's development and connectivity goals.  

33. We announced the members of the ASEAN-U.S. Eminent Persons Group, comprised of prominent individuals 
from all ASEAN Member States and the United States. The U.S. members of the Eminent Persons Group will be 
Ambassador Charlene Barshefsky, U.S. Trade Representative from 1997 to 2001; Mr. Muhtar Kent, Chairman of the 
Board and CEO of the Coca-Cola Company; and Ambassador J. Stapleton Roy, who served as U.S. Ambassador to 
Singapore from 1984-86, Ambassador to China from 1991-95 and Ambassador to Indonesia from 1996-99. (U.S.) 
The Group is tasked to provide recommendations to the Leaders on how best to enhance engagement between 
ASEAN and the United States. 

34. We acknowledged the consistent and productive engagement among officials from the Committee of Permanent 
Representatives to ASEAN (CPR), the U.S. Mission to ASEAN and the ASEAN Secretariat in Jakarta, and are 
committed to work together to boost the capacity of ASEAN to address regional challenges. ASEAN appreciated the 
U.S. Mission to ASEAN's efforts in promoting frequent meetings and exchanges of views with visiting U.S. officials, 
which have enhanced common understanding of ASEAN and U.S. policies, and facilitated development and 
implementation of new programs.  

35. We emphasized the importance of sustaining dialogue at the highest level and looked forward to the fourth 
ASEAN-U.S. Leaders' Meeting in Cambodia in 2012.  

Nguồn: www.asean.org  


