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บทบาทและจุดยืนของฟิ ลิปปิ นส์ ในอาเซียนและประชาคมโลก
8 กุมภาพันธ์ 2561
———————————ฟิ ลิปปิ นส์และอาเซียน _ จุดยืนในระดับชาติและระดับภูมิภาคใน multilateral forums
_ ประเทศในอาเซียนมี
ความแตกต่างกันมาก ทั ้งในเชิง
วัฒนธรรม เศรษฐกิจ ศาสนา
ภาษา ฯลฯ จึงต้ องมีความเข้ าใจ
และคํานึงถึงในการวางจุดยืนใน
ระดับภูมิภาค
_ อาเซียนเป็ นประชาชนที่
กําลังเติบโต ซึง่ มีมากกว่า ๖๓๐
ล้ านคน มี GDP ที่ ๒.๔๓ trillion เหรี ยญสหรัฐ ซึง่ ใหญ่เป็ นอันดับ ๔ ของโลก ทําให้ หลายๆ ประเทศ /
ส่วน ของโลก อยากมีส่วนร่วมกับอาเซียน
_ กลไกของอาเซียน มีทั ้งในอาเซียนเอง ซึง่ มีการพูดถึงเรื่ องต่างๆ เช่น เรื่ องความมัน่ คง
การเมือง สิ่งแวดล้ อม การจัดการนํ ้า ฯลฯ และมีความสัมพันธ์กบั กลุ่มต่างๆ ภายนอก เช่น อาเซียน
บวก ๓ อาเซียนบวก ๖ ฯลฯ ซึง่ แต่ละเวทีก็จะมีประเด็นการหารื อด้ านความร่วมมือที่แตกต่างกันไป
ตามภูมิภาค โดยพยายามให้ อาเซียนเป็ นศูนย์กลาง
_ ประเทศไทยมีส่วนมากในการจัดตั ้งอาเซียน และเป็ นประเทศที่ active และมีการวางจุดยืน
ของตัวเองที่ค่อนจ้ างเป็ นกลาง ทําให้ ในหลายเรื่ องเป็ นหลักในอาเซียน
_ ASEAN Summit เป็ นเวทีสําคัญของการตัดสินใจ ซึง่ รวมผู้นําอาเซียน พร้ อมด้ วยผู้นําของ
ประเทศ / ภูมิภาคที่สําคัญมาร่วมประชุมด้ วย เป็ นเวทีสําคัญที่จะกําหนดจุดยืนต่างๆ ของอาเซียน
และการมีความร่วมมือกับประชาคมโลก
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_ นอกจาก ASEAN Summit ก็ยงั มีการประชุมร่วมในระดับต่างๆ เช่น การประชุมรัฐมนตรี
การประชุมเจ้ าหน้ าที่ระดับสูง ในประเด็นสําคัญต่างๆ เช่น ด้ านเศรษฐกิจ ด้ านความมัน่ คง
_ การทําความเข้ าใจจุดยืนของประเทศต่างๆ ในอาเซียน จะทําให้ เข้ าใจและสามารถหาข้ อตกลงกัน
ได้ โดยแต่ละประเทศจะมีจดุ ยืนหลักในเรื่ องต่างๆ (ดูสไลด์)

_ ในด้ านจุดยืนของความร่วมมือระหว่าง
อาเซียนกับประเทศภายนอกภูมภาค เช่น
ออสเตรเลีย มีจดุ ยืนสําหรับการเจรจาในเรื่ อง
Indo-Pacific Strategy การต่อต้ านการก่อ
การร้ าย การค้ า การเสริมพลังสตรี ความ
ปลอดภัยทางทะเล / ญี่ปนุ่ ก็สนใจเรื่ องอินโด
แปซิฟิก สาธารณูปโภคที่มีคณ
ุ ภาพ สังคมผู้สงู อายุ
_ จุดยืนของฟิ ลิปปิ นส์
_ แรงงานข้ ามชาติ
_ ความปลอดภัยทางทะเลในทะเลจีนใต้ ซึง่ เป็ นจุดยืนของฟิ ลิปปิ นส์ โดยที่หลายประเทศเห็น
ว่าเป็ นความขัดแย้ งระหว่างฟิ ลิปปิ นส์กบั จีน แต่ฟิลิปปิ นส์เสนอประเด็นดังกล่าวในการเจรจา โดยเห็น
ว่าเป็ นความจําเป็ นสําหรับอาเซียน เนื่องจากเป็ นเรื่ องความมัน่ คงของภูมิภาคโดยรวมด้ วย
_ สิทธิตรี และการเสริมพลัง
_ การต่อต้ านการก่อการร้ าย เป็ นประเด็นที่สําคัญที่ฟิลิปปิ นส์เสนอให้ มีการหารื อบ่อยครัง้
โดยเฉพาะเมื่อมีปัญหาที่มาลาวี ในฟิ ลิปปิ นส์ จึงจําเป็ นต้ องมีการหารื อเพื่อจัดการกับปั ญหาการก่อ
การร้ ายในภาพรวมของอาเซียนด้ วย
_ การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ
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_ สิ่งแวดล้ อมและความหลากหลายทางชีวภาพ มีที่ตั ้งของศูนย์ศกึ ษาความหลากหลายทาง
ชีวภาพอยู่ที่ฟิลิปปิ นส์
_ สันติภาพและ การประนีประนอม (Reconciliation)
_ สิทธิมนุษยชน
_ การเชื่อมโยง
_ RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership).
_ การนําจุดยืนของประเทศ (ฟิ ลิปปิ นส์) ไปสู่จดุ ยืนของภูมิภาค มีตวั อย่างดังนี ้
_ ประเด็นเรื่ อง DPRK ใน East Asia Summit (EAS) Statement on Chemical Weapons ซึง่
รัสเซีย จีน ลาว และกัมพูชา ไม่เป็ นด้ วย / ไทยวางตัวเป็ นกลาง / ประเทศอื่นๆ เห็นด้ วย
ASEAN Economic Community: A Progressive Approach to Regional Economic Integration
Philippine Experience as ASEAN Model for Migration Policies
_ มีชาวฟิ ลิปปิ นส์จํานวนมากที่ย้ายถิ่นฐานไปอยู่ที่ตะวันออกกลางและสหรัฐอเมริกา และยังมี
จํานวยมากถึง ๑ ใน ๔ ของคนที่ทํางานในเรื อด้ วย (สถิติปี ๒๐๑๓๗)
_ นโยบายการอพยพย้ ายถิ่นของประเทศฟิ ลิปปิ นส์
_ Governance เพื่อการกํากับและปกป้องผู้อพยพ ซึง่ มีการจัดทําแผนการพัฒนาของประเทศ
ในเรื่ องดังกล่าว รวมทั ้งมีการทําข้ อตกลงความร่วมมือกับประเทศต่างๆ (๒๓ประเทศ และ ๔ ภูมิภาค)
_ Admissions (Recruitment) มีข้อกําหนดต่างๆ ซึง่ ก็เป็ นไปเพื่อการกํากับ เช่น การ
กําหนดให้ ผ้ จู ้ างงานแจ้ งตําแหน่งงานว่างอย่างน้ อย ๒ สัปดาห์ ซึง่ เป็ นข้ อกําหนดที่มีทั ้งที่เกี่ยวข้ องกับ
คนฟิ ลิปปิ นส์เอง กับแรงงานต่างชาติ หรื อเป็ นข้ อกําหนดที่เกี่ยวข้ องกับการปกป้องแรงงาน เช่น ให้
หน่วยงานสาธารณสุขจัดให้ มีคลินิกสําหรับแรงงานต่างชาติ (เป็ นนโยบายในประเทศ และเป็ นความ
ร่วมมือการส่งแรงงานไปยังต่างประเทศด้ วย)
_ Employment มีข้อกําหนดทั ้งเชิงการกํากับและปกป้องเช่นกัน เช่น ปกป้องด้ วยการให้ มีการ
พัฒนาความรู้ให้ กบั แรงงานต่างชาติ และการจัดการเกี่ยวกับเรื่ องการประกันสุขภาพและสวัสดิภาพ
ด้ วย

4

_ Enforcement มีหน่วยงานจัดหาแรงงานที่ไม่ถกู ต้ องตามกฎหมายอยู่ จึงต้ องมีการ
พัฒนาการกํากับดูแลโดยการบังคับใช้ กฎหมาย
_ ฟิ ลิปปิ นส์มีข้อตกลงเรื่ องของสิทธิมนุษยชนของแรงงานต่างชาติและครอบครัว เช่น UN
Conventions and Treaties, International Labor Organization Conventions, Bilateral Social
Security Agreements, etc.
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