ความสัมพันธอาเซียน-นิวซีแลนด
ความสั มพั นธอาเซียน-นิ วซีแ ลนด เริ่ มตั้ง แต ป 2518 (ค.ศ. 1975) โดยนิวซีแ ลนด เป น
ประเทศคูเจรจาลําดับที่ 2 ของอาเซียน และจะมีการจัดการประชุมสุดยอดอาเซียน-นิวซีแลนดสมัย
พิเศษ ในโอกาสการฉลองครบรอบ 40 ป ความสัมพันธอ าเซียน-นิว ซีแ ลนด ในป พ.ศ. 2558
(ค.ศ. 2015) ในระยะแรกความสัมพันธอาเซียน-นิวซีแลนดเปนในลักษณะผูรับกับประเทศผูให
แตในปจจุบันไดพัฒนาไปสูความสัมพันธอยางรอบดานและปรับแนวทางความรวมมือในอนาคต
เปนระยะๆ เพื่อใหสนองตอบตอความตองการ การจัดลําดับความสําคัญ ความชํานาญ และ
ผลประโยชนรวมกันของทั้งสองฝาย ความสัมพันธอาเซียน-นิวซีแลนดไดครอบคลุมความรวมมือ
ดานการเมืองและความมั่นคง ความสัมพันธดานเศรษฐกิจ และความรวมมือเพื่อการพัฒนา
อาเซียนกับนิวซีแลนดมีกลไกความรวมมือทางการ 3 ระดับ ไดแก 1) การประชุมระดับ
รัฐมนตรีตางประเทศ (ASEAN Post Ministerial Conference 10 + 1 Session with New
Zealandหรือ PMC) 2) ระดับเจาหนาที่อาวุโส (ASEAN-New Zealand Dialogue) และ 3) ระดับ
เอกอัครราชทูตผูแทนถาวรประจําอาเซียน (Joint Coordination Committee)
ที่ ป ระชุ ม รั ฐ มนตรี ต า งประเทศอาเซี ย นกั บ นิ ว ซี แ ลนด เมื่ อ วั น ที่ 22 ก.ค. 2553 ได ใ ห
การรับ รองเอกสาร 2 ฉบั บ คือ 1.ปฏิญ ญาร ว มว าด ว ยความเป น หุ นส วนที่ ค รอบคลุม ทุก ดา น
ระหวางอาเซียนและนิวซีแลนด (Joint Declaration for an ASEAN-NZ Comprehensive
Partnership) และ 2. แผนปฏิบัติการเพื่อปฏิบัติตามปฏิญญารวมวาดวยความเปนหุนสวนที่
ครอบคลุมทุกดานระหวางอาเซียนและนิวซีแลนด ค.ศ. 2012-2015 (Plan of Action to
Implement the Joint Declaration for an ASEAN-NZ Comprehensive Partnership 20122015) เพื่อเปนแนวทางการดําเนินความรวมมือทางการเมืองและความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม และการพัฒนา ระหวางอาเซียนและนิวซีแลนด
ในดานการเมืองและความมั่นคง นิวซีแลนดเขาเปนภาคีความตกลงหรือภาคยานุวัติ
สนธิสัญญาไมตรีและความรวมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Treaty of Amity and
Cooperation – TAC) ในป 2548 และลงนามในปฏิญญารวมวาดวยความรวมมือเพื่อตอตานการ
กอการรายสากลกับอาเซียน (ASEAN-New Zealand Joint Declaration for Cooperation to
Combat International Terrorism)

ในดานเศรษฐกิจ อาเซียน ออสเตรเลียและนิวซีแลนด ไดลงนามความตกลงเพื่อจัดตั้ง
เขตการคาเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด (ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade
Agreement – AANZFTA) เมื่อป 2552 ความตกลงดังกลาวสงผลใหมูลคาการคาระหวาง
อาเซียน-นิวซีแลนดขยายตัวขึ้นประมาณรอยละ 15 ตั้งแตป 2553 การคาสินคาระหวางอาเซียน
กับนิวซีแลนดในป 2554 มีมูลคารวม 8,733.60 ลานดอลลารสหรัฐ โดยอาเซียนไดดุลการคา
นิ ว ซี แลนด เ ป น มู ล ค า 1,631.52 ล านดอลลาร สหรัฐ (อาเซี ยนส ง ออกไปนิว ซี แ ลนดเ ป น มูล ค า
5,182.56 ลานดอลลารสหรัฐ และนําเขาจากนิวซีแลนดเปนมูลคา 3,551.04 ลานดอลลารสหรัฐ)
นอกจากนี้ นิวซีแลนดไดเขารวมการเจรจาจัดทําความตกลงพันธมิตรทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค
(Regional Comprehensive Economic Partnership - RCEP) ซึ่งเปนความตกลงที่พัฒนาจาก
ความตกลงการคาเสรีของอาเซียนกับประเทศคูเจรจา โดยความตกลง RCEP ตั้งเปาใหการเจรจา
แลวเสร็จในป 2558
ในดานความรวมมือเพื่อการพัฒนา นิวซีแลนดใหความสําคัญกับความรวมมือดาน
การศึกษา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย การเกษตร การจัดการภัยพิบัติ และการลดชองวางทางการ
พัฒนา ในเรื่องการจัดการภัยพิบัติ นิวซีแลนดไดใหความชวยเหลือในการจัดตั้งศูนยประสานงาน
อาเซียนในการใหความชวยเหลือดานมนุษยธรรม (ASEAN Coordinating Centre for
Humanitarian Assistance: AHA Centre)
ดานความเชื่อมโยงกับอาเซียน นิวซีแลนดใหความสําคัญกับความเชื่อมโยงกับอาเซียน
โดยเฉพาะด า นการปรั บ ปรุ ง กฎระเบี ย บ โดยนิ ว ซี แ ลนด ร ว มกั บ ไทยจะจั ด การประชุ ม EAS
Regulatory Roundtable ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2556 ณ กรุงเทพมหานคร เพื่อขยายผลตาม
เปาหมายของ EAS Declaration on ASEAN Connectivity ในเรื่องการปรับปรุงกฎระเบียบดาน
การเชื่อมโยง และตอยอดจากการเจรจาของอาเซียนในเรื่องกฎระเบียบที่มีอยูแลวในกรอบตาง ๆ
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