ความสัมพันธอาเซียน-แคนาดา
ความสัมพันธระหวางอาเซียนกับแคนาดาในฐานะประเทศคูเจรจา (Dialogue Partner) เริ่มตนอยาง
เปนทางการในป 2520 (ค.ศ. 1977) โดยที่ผานมาไดมีการดําเนินความรวมมือที่ครอบคลุมมิติตาง ๆ ทั้งดาน
การเมืองและความมั่นคง การคาและการลงทุน ความรวมมือเพื่อการพัฒนา และการเสริมสรางความสัมพันธ
ระดับประชาชน
อาเซีย นกับ แคนาดามีก ลไกความร วมมือทางการ 3 ระดับ ไดแก 1) การประชุมระดับ รัฐ มนตรี
ตางประเทศ (ASEAN Post Ministerial Conference 10 + 1 Session with Canada หรือ PMC) 2) ระดับ
เจ าหน าที่ อ าวุ โ ส (ASEAN-Canada Dialogue) และ 3) ระดั บ เอกอัค รราชทู ต (Joint Coordination
Committee หรือ JCC ซึ่งแตเดิมเรียกวา Informal Coordination Mechanism หรือ ICM)
นอกจากนี้ ในชวง 3-4 ปที่ผานมา อาเซียนและแคนาดาไดตกลงจัดทําเอกสารสําคัญหลายฉบับเพื่อ
เปนแนวทางในการดําเนินความสัมพันธระหวางกัน ไดแก 1)ปฏิญญารวมวาดวยความเปนหุนสวนที่เพิ่มพูน
ระหวางอาเซียนกับแคนาดา (Joint Declaration on the ASEAN-Canada Enhanced Partnership ) เมื่อ
กรกฎาคม 2552 2) แผนปฏิบัติการเพื่อดําเนินการใหเปน ไปตามปฏิญ ญารวม ฯ ป 2553-2558 (Plan of
Action to Implement the Joint Declaration on the ASEAN-Canada Enhanced Partnership 2010-2015)
เมื่อกรกฎาคม 2553 3) แคนาดาไดเขาเปนภาคีสนธิสัญญามิตรภาพและความรวมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต
(Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia หรือ TAC) เมื่อกรกฎาคม 2553 และตอมาไดลงนาม
ในพิธีสารที่ 3 (Third Protocol Amending the TAC) เมื่อกรฏาคม 2554 และ 4) แถลงการณรวมวาดวย
การคาและการลงทุน (Joint Declaration on Trade and Investment) เมื่อตุลาคม 2553
อาเซียนกับแคนาดามีโครงการรวมกันในหลากหลายมิติ ซึ่งครอบคลุมทั้ง 3 เสาของประชาคมอาเซียน
อาทิ 1) ในดานการเมืองและความมั่นคง ปฏิญญารวมระหวางอาเซียนกับแคนาดา วาดวยความรวมมือเพื่อ
ตอตานการกอการรายระหวางประเทศ (ASEAN-Canada Joint Declaration for Cooperation to Combat
International Terrorism)เมื่อกรกฎาคม 2549 ใหความสําคัญตอความรวมมือดานการแลกเปลี่ยนขอมูล การ
เพิ่มขีดความสามารถผานการฝกอบรมและความชวยเหลือดานความรูความชํานาญ ความมั่นคงและการ
ควบคุมชายแดน รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตและหลักนิติธรรมเพื่อขจัด เงื่อนไขที่ผูกอการรายสามารถ
นําไปใชยุยงปลุกปนและกอเหตุรุนแรง 2) ในดานเศรษฐกิจ อาเซียนกับแคนาดาสงเสริมการคาระหวางกันและ
กัน โดยไดกอตั้งสภาธุรกิจอาเซียน-แคนาดา หรือ Canada-ASEAN Business Council (CABC) ที่สิงคโปรเมื่อ
กันยายน ๒๕๕๕ และ 3) ดานสังคมและวัฒนธรรม อาเซียนกับแคนาดาใหความสําคัญตอความรวมมือดาน
การศึกษาเพื่อสงเสริมความเชื่อมโยงระหวางประชาชนถึงประชาชน (people-to-people connectivity) โดย
ในชวงที่ไทยเปนประเทศผูประสานงานความสัมพันธอาเซียน-แคนาดาระหวางกรกฎาคม 2552-กรกฎาคม
2555 ไดมีการกอตั้งโครงการเชิงหุนสวนระหวางอาเซียนและแคนาดาดานวิจัย(ASEAN-Canada Research

Partnership)ที่สํานักงานเลขาธิการอาเซียน เพื่อฉลองความสัมพันธ 35 ปของอาเซียน-แคนาดา และเพื่อเพิ่ม
ขีด ความสามารถดานการวิจัย และสงเสริมการทําวิจัย รวมระหวางสถานบัน การศึก ษาของอาเซีย นและ
แคนาดา เพื่อสงเสริมความเขาใจเกี่ยวกับผลกระทบจากการรวมตัวของภูมิภาค
ขณะนี้ สิงคโปรเปนประเทศผูประสานงานความสัมพันธอาเซียน-แคนาดาระหวางกรกฎาคม 2555 – กรกฎาคม
2558โดยในชวงเวลาดังกลาว ไดมี การกอตั้งโครงการการเปน หุนสวนที่เพิ่มพูนระหวางอาเซียนกับ แคนาดา
(ASEAN-Canada Enhanced Partnership Programmeหรื อ ACEPP) เมื่ อ เมษายน 2556 โดยมี
วัตถุประสงคที่จะสนับสนุนการนํา ปฏิญญารวมวาดวยความเปนหุนสวนที่เพิ่มพูนระหวางอาเซียนกับแคนาดา
แผนปฏิบัติการเพื่อดําเนินการใหเปนไปตามปฏิญญารวม ฯ และแถลงการณรวมวาดวยการคาและการลงทุน
ไปสูการปฏิบัติ
นอกจากนี้ แคนาดาไดเปนเจาภาพจัดการประชุมระดับระหวางเจาหนาที่อาวุโสอาเซียนกับแคนาดา
(ASEAN-Canada Dialogue)ครั้งที่ 2556 พฤษภาคม 7 – 6 ระหวางวันที่ 10ณ นครโตรอนโต ประเทศแคนาดา
โดยในการประชุมดังกลาว ไทยไดกลาวนําในประเด็นความเชื่อมโยงของอาเซียนและการศึกษา และสงเสริม
ความรวมมือระหวางอาเซียนกับแคนาดาในการแกไขผลกระทบทางลบจากความเชื่อมโยง อาทิ อาชญากรรม
ขามชาติ โรคระบาด และปญ หาเรื่องมลพิษ สวนในดานการศึกษา ไทยไดส งเสริมการแลกเปลี่ยนระหวาง
นักศึกษา อาจารย และนักวิจัยของอาเซียนและแคนาดา รวมทั้งความรวมมือระหวางอาจารยและนักวิจัย และ
สงเสริมทุนการศึกษาจากแคนาดา
ในสวนของแคนาดา แคนาดาสงเสริมสัน ติภาพในภูมิภาคโดยรวม และสงเสริมสิทธิมนุษยชนใน
อาเซียน ในดานการศึกษา แคนาดาประสงคที่จะเพิ่มนักศึกษาจากอาเซียนในแคนาดา และสงเสริมการทําวิจัย
รวมกันระหวางอาเซียนกับแคนาดานอกจากนี้ แคนาดายังสงเสริมความรวมมืออาเซียน-แคนาดาในการจัดการ
เขตแดน (border management) ซึ่งประกอบดวยการตอตานการกอการราย และอาชญกรรมขามชาติ
แคนาดายังใหความสําคัญแกประเด็นอื่นดานเศรษฐกิจและความมั่นคงของมนุษย ดังนี้ การคาและการลงทุน
ในอาเซียนและเอเชียโดยรวมการจัดการภัย พิบัติ ความเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศสาธารณสุข และ
ความมั่นคงดานอาหาร
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