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แผนงานการจัดตั้งประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน

----------------------------------------

 I. º·¹íÒ

 1. ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนมีพัฒนาการจากความรวมมือ

อันใกลชิดและความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันมานานกวา 40 ป โดยผูนําอาเซียนในที่

ประชมุสดุยอด ทีก่รงุกัวลาลมัเปอรเมือ่ป พ.ศ. 2540 เหน็พองใหกลุมประเทศในภมูภิาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใตซึ่งมองไปสูโลกภายนอก อยูรวมกันอยางสันติ มีเสถียรภาพ 

และมีความมั่งคั่ง ผูกพันกันดวย ความเปนหุนสวนในการพัฒนาอันเปนพลวัตรและ

ในประชาคมแหงสังคมที่เอื้ออาทร

 2. เพื่อใหวิสัยทัศนอาเซียน พ.ศ. 2563 มีผลอยางเปนรูปธรรม ผูนําอาเซียนได  

รบัรองปฏญิญาอาเซยีนคอนคอรดสอง (บาหลี คอนคอรด สอง) เมือ่ป พ.ศ. 2546 เพือ่

จดัตัง้ประชาคมอาเซยีนภายในป พ.ศ. 2563 โดยประชาคมอาเซยีนทีจ่ดัตัง้ขึน้ประกอบ

ดวย 3 เสาหลัก คือ ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 

 3. ผูนาํอาเซยีนตระหนักวาการสงเสรมิการรวมตวัของอาเซยีนใหแขง็แกรงยิง่ขึน้ 

โดยการเรงจดัตัง้ประชาคมอาเซยีนจะชวยสงเสรมิความเปนศนูยกลางของอาเซยีนและ

บทบาทขบัเคลือ่นการสรางโครงสรางสถาปตยกรรมในภมูภิาค ดงัน้ันทีป่ระชมุสุดยอด

อาเซียน ครั้งที่ 12 ที่ประเทศฟลิปปนสจึงไดตัดสินใจที่จะดําเนินการเรงรัดการจัดตั้ง

ประชาคมอาเซียนภายในป พ.ศ. 2558 

 4. ในทีป่ระชุมสดุยอดอาเซยีน ครัง้ที ่13 ทีป่ระเทศสงิคโปร ผูนาํอาเซยีนไดลงนาม

กฎบตัรอาเซยีน ซึง่แสดงเจตนารมณในการเรงสรางประชาคมโดยการเสรมิสรางความ

รวมมอืและการรวมตวัในภมูภิาค ในการนี ้ผูนาํไดมอบหมายใหรฐัมนตรแีละเจาหนาที่

จดัทาํรางแผนงานการจดัตัง้ประชาคมการเมอืงและความมัน่คงอาเซยีนเพือ่ใหทีป่ระชมุ

สุดยอดฯ  ครั้งที่ 14 ที่ประเทศไทยจะเปนเจาภาพพิจารณาใหการรับรอง 
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 5. แผนงานเพื่อจัดตั้งประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (เอพีเอสซี) 

ยึดหลักการในกฎบัตรอาเซียนซึ่งพัฒนาจากเอกสารแผนปฏิบัติการสําหรับการจัดตั้ง

ประชาคมความมัน่คงอาเซยีน แผนปฏบิตักิารเวยีงจนัทน (แวป) และขอตดัสนิใจตางๆ 

จากองคกรเฉพาะดานของอาเซยีน เอกสารแผนปฏบิตักิารสาํหรบัการจดัตัง้ประชาคม

ความมั่นคงอาเซียนเปนเอกสารหลัก ที่ระบุกิจกรรมที่จําเปนในการบรรลุวัตถุประสงค

ของการจัดตั้งประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ในขณะที่เอกสารแวปเปน

เอกสารที่วางมาตรการที่จําเปนระหวางป พ.ศ. 2547-2553 เอกสารทั้ง 2 ฉบับ เปน

เอกสารอางองิทีส่าํคญัในการสานตอความรวมมอืทางการเมอืงและความมัน่คง ดังน้ัน

แผนงานเอพีเอสซีจึงเปนเอกสารที่จะเปนแผนงานและกรอบเวลาสําหรับการจัดตั้ง

ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนภายในป พ.ศ. 2558 นอกจากนี้ แผนงาน

เอพีเอสซี ยังมีความยืดหยุนที่จะสานตอกิจกรรมตางๆ ที่จะดําเนินการหลังป พ.ศ. 

2558 ดวย เพื่อใหคงไว  ซึ่งความสําคัญและความยั่งยืน

 

 II. ¤Ø³ÅÑ¡É³ÐáÅÐÍ§¤�»ÃÐ¡Íº¢Í§àÍ¾ÕàÍÊ«Õ

 6. เปนความมุงหวังวา ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (เอพีเอสซี)

จะทาํใหความรวมมอืดานการเมอืงและความมัน่คงของอาเซยีนมกีารพฒันามากย่ิงข้ึน 

โดยเปนหลักประกนัตอประชาชนและประเทศสมาชกิอาเซยีนใหอยูอยางสนัตริะหวาง

กันและกับโลกภายนอกในบรรยากาศของความเปนประชาธิปไตย ความยุติธรรมและ

การมีความปรองดองตอกัน

 7. เอพี เอสซีจะสงเสริมพัฒนาการดานการเมืองโดยยึดหลักการของ

ประชาธิปไตย นิติธรรม ธรรมาภิบาล ความเคารพ การสงเสริมและคุมครองสิทธิ

มนุษยชน และเสรีภาพขั้นพื้นฐานภายใตกฎบัตรอาเซียน โดยจะเปนตัวเชื่อมตอให

ประเทศสมาชกิอาเซยีนมกีารตดิตอและมคีวามรวมมอืระหวางกันเพือ่สรางบรรทดัฐาน

กฎเกณฑและกลไกรวมกันในการบรรลุเปาหมายอาเซียนในดานการเมืองและความ

มัน่คง ซ่ึงจะทาํใหอาเซยีนเปนองคกรทีม่ปีระชาชนเปนศนูยกลาง โดยทกุภาคสวนของ

สังคมมีสวนรวมและไดผลประโยชนจากกระบวนการรวมตัวและการสรางประชาคม 

โดยไมมีคํานึงถึง เพศ เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา หรือพื้นเพทางสังคมและวัฒนธรรม ใน

การปฏิบัติตามแผนงาน อาเซียนจะตองพยายามสงเสริมและสนับสนุน การใหความ
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เทาเทียมทางเพศ แนวทางหลักในนโยบายความอดกลั้น การเคารพความหลากหลาย 

ความเทาเทียมกันและมีความเขาใจที่ดีตอกัน

 8. ในเวลาเดียวกัน เพ่ือประโยชนในการปกปองและสงเสรมิสนัตภิาพในภมูภิาค 

เอพเีอสซีประสงคจะสงเสรมิความรวมมอืทีแ่นนแฟนและมผีลประโยชนรวมกนัระหวาง

อาเซียนกับประเทศคูเจรจาและมิตรประเทศเพื่อคงไวซึ่งความเปนศูนยกลางและ

บทบาทแข็งขันของอาเซียนในโครงสรางสถาปตยกรรมในภูมิภาคที่เปดกวาง โปรงใส 

และที่ทุกฝายมีสวนรวม  อีกทั้งมีสวนรวมอยางแข็งขันกาวไปขางหนา และไมเลือก

ปฏิบัติ

 9. เอพีเอสซีสนับสนุนแนวทางดานความมั่นคงที่ครอบคลุมทุกมิติ ซึ่งมีความ

เกี่ยวโยงตอพัฒนาการดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคมอยางใกลชิด ยึดหลักในการ

ละเวนการรุกรานหรือการขูใชใชกําลัง และการกระทําใดๆที่ไมสอดคลองกับกฎหมาย

ระหวางประเทศและการพึ่งพาการแกไขปญหาความขัดแยงโดยสันติวิธี ในการนี้

เอพีเอสซียึดมั่นตามความตกลงทางการเมืองของอาเซียน อาทิ ปฏิญญาวาดวยเขต

สันติภาพ อิสรภาพ และการวางตัวเปนกลาง หรือ สนธิสัญญาไมตรีและความรวมมือ

ในภมูภิาคเอเชียตะวนัออกเฉยีงใต เปนตน ซึง่มบีทบาทสาํคญัในดานมาตรการสงเสรมิ

ความไวเนื้อเชื่อใจ การทูตในเชิงปองกัน และแนวทางแกไขปญหาโดยสันติวิธี อีกทั้ง

แกไขประเด็นความมั่นคงในรูปแบบใหม

 10. จากหลักการขางตน ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนประกอบ

ดวยสามคุณลักษณะ ไดแก 

   ก) ประชาคมที่มีกติกาและมีการพัฒนาคานิยมและบรรทัดฐานรวมกัน 

(A rules-based community of shared values and norms) 

   ข) ประชาคมที่ทําใหภูมิภาคมีความเปนเอกภาพ มีความสงบสุข มีความ

แข็งแกรง พรอมทั้งมีความรับผิดชอบรวมกันเพื่อแกไขปญหาความมั่นคงที่ครอบคลุม

ในทุกมิติ (A cohesive, peaceful, and resilient region with shared responsibility for 

comprehensive security)

   ค) ประชาคมที่ทําใหเปนภูมิภาคที่มีพลวัตรและมองไปยังโลกภายนอก 

ที่มีการรวมตัวและลักษณะพึ่งพาซึ่งกันและกันมากยิ่งขึ้น (A dynamic and outward-

looking region in an increasingly integrated and interdependent world)
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 11. คุณลักษณะเหลานี้มีความเกี่ยวโยงกันและสงเสริมซึ่งกันและกัน และ

ควรดําเนินการอยางสมดุลและสม่ําเสมอ ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดประชาคมการเมืองและ

ความมั่นคงอาเซียน แผนงานเอพีเอสซีเปนเอกสารที่มุงการปฏิบัติ เพื่อใหบรรลุผล

และตระหนกัถงึศกัยภาพและความสามารถของรัฐสมาชกิอาเซยีน เพือ่ดําเนินการตาม

แผนงานนี้ 

 »ก. ประชาคมที่มีกฎเกณฑและบรรทัดฐานและคานิยมรวมกัน

 12. ความรวมมือดานการพัฒนาทางการเมืองของอาเซียนมีเปาหมายที่จะ

สรางความแข็งแกรงแกประชาธิปไตย สงเสริมธรรมาภิบาล และหลักนิติธรรม และ

สงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน โดยระลึกถึงสิทธิและ

ความรับผิดชอบของรัฐสมาชิกอาเซียน เพื่อนําไปสูสรางประชาคมที่มีกฎเกณฑและ

บรรทดัฐานและคานยิมรวมกัน ในการสรางบรรทดัฐานและการมบีรรทดัฐานรวมกนันัน้ 

อาเซียนมีเปาหมายที่จะบรรลุมาตรฐานของการยึดมั่นรวมกันตอบรรทัดฐานแหงการ

ปฏิบตัทิีด่รีะหวางรฐัสมาชกิของประชาคมอาเซยีน สรางความความเปนหนึง่เดยีวของ

อาเซียน ความใกลชิดและการอยูรวมกันอยางเปนสุข และเอื้อตอการสรางประชาคม

ที่มีความสงบสุข มีประชาธิปไตย มีขันติธรรม ทุกฝายมีสวนรวม และโปรงใส ในเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต

 13. นอกจากนี้ ความรวมมือดานการพัฒนาทางการเมืองจะนําองคประกอบ

และสถาบันทางการเมืองในอาเซียนไปสูการเติบโตอยางซึ่งการนําไปสูเปาหมาย

ดงักลาว ความรูสึกของความเปนหนึง่เดยีวระหวางรัฐในเร่ืองระบบการเมอืง วฒันธรรม 

และ ประวัติศาสตร ควรไดรับการสงเสริม ความเปนหนึ่งเดียวระหวางรัฐดังกลาว

สามารถบรรลุได โดยการสรางบรรทัดฐานและมีบรรทัดฐานรวมกัน

 »ก.1 ความรวมมือดานการพัฒนาการทางการเมือง

 14. ต้ังแตที่ไดรับรองแผนปฏิบัติการของประชาคมดานความมั่นคงอาเซียนใน

ป พ.ศ. 2546 อาเซียนมีความกาวหนาในการดําเนินมาตรการดานการพัฒนาทาง

การเมอืง โดยมสีวนรวมขององคการตางๆ เพ่ิมขึน้ อาท ิสถาบนัการศกึษา สถาบนัวจิยั 

และองคกรภาคประชาสงัคม ในการประชุมและกจิกรรมของอาเซยีน การปรึกษาหารือ

และการปฏสัิมพนัธทีเ่พิม่ขึน้ดงักลาว สงเสรมิความสมัพนัธอนัด ีและสงผลใหเกดิผลลพัธ

ที่ดีสําหรับภูมิภาค
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 15.  มีความพยายามที่จะปูทางสําหรับกรอบองคกร เพื่ออํานวยความสะดวก

ตอการไหลเวียนขอมูลอยางเสรี โดยเปนไปตามกฎหมายและกฎระเบียบของแตละ

ประเทศ ปองกันและตอตานการทุจริต ความรวมมือดานนิติธรรม ระบบยุติธรรมและ

โครงสรางพ้ืนฐานทางกฎหมาย และธรรมาภบิาล นอกจากนี ้เพือ่สงเสรมิและคุมครอง

สิทธิมนุษยชนและเสรีภาพพื้นฐาน กฎบัตรอาเซียนระบุใหมีการจัดตั้งองคกรดานสิทธิ

มนุษยชนของอาเซียน

 »ก.1.1 สงเสรมิความเขาใจและการยอมรบัในระบอบการเมอืงตางๆ วฒันธรรม 

และประวัติศาสตรของรัฐสมาชิกอาเซียน

กิจกรรม 

  1)  จดัตัง้องคกรความรวมมอืเฉพาะดานเพือ่ดําเนินมาตรการทีจ่าํเปนในการ

สงเสริมความเขาใจและการยอมรับในระบอบการเมือง วัฒนธรรม และประวัติศาสตร

ของประเทศสมาชิกอาเซียน โดยจะดําเนินการดังนี้ 

   (1) สนับสนุนการจัดกิจกรรมของภาควิชาการอยางนอย 2 ครั้งตอป

รวมถึงการจัดประชุมทางวิชาการ ประชุมเชิงปฏิบัติการและการสัมมนา 

   (2) จัดทําสื่อสิ่งพิมพเกี่ยวกับพลวัตรของระบบการเมือง วัฒนธรรม และ

ประวัติศาสตรของประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อเผยแพรตอสาธารณะอยางตอเนื่อง

   (3) เพิ่มพูนการแลกเปลี่ยนประสบการณและการฝกอบรมเพื่อเพิ่มการมี

สวนรวมของประชาชนใหกวางขวางยิ่งขึ้น

  2)  จัดสัมมนา/การประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับสถาบันประชาธิปไตย การ

ใหความเทาเทยีมทางเพศเปนกระแสหลกัในนโยบาย และการมสีวนรวมของประชาชน

  3) พยายามรวบรวมแนวปฏบิตัทิีด่ทีีสุ่ดของการสังเกตการณการเลือกตัง้โดย

สมัครใจ 

 »ก.1.2 ปูทางสาํหรบักรอบองคกรเพือ่อาํนวยความสะดวกตอการไหลเวยีนของ

ขอมูลโดยเสรี เพื่อการสนับสนุนและความชวยเหลือซึ่งกันและกันระหวางรัฐสมาชิก

อาเซียน
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กิจกรรม

  1) สนบัสนุนใหรฐัมนตรทีีร่บัผดิชอบดานขอมลูขาวสาร (เอเอม็อารไอ) พฒันา

กรอบองคกร เพือ่อาํนวยความสะดวกการไหลเวยีนขอมลูอยางเสรี ซึง่คาํนงึถงึกฎหมาย

ภายในของประเทศ โดยการจัดทําฐานขอมูลของกฎหมายดังกลาวและจัดสงรายงาน

ความคืบหนาแกคณะมนตรีประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน 

  2) ขอใหรัฐสมาชิกอาเซียนจัดทําโครงการแลกเปลี่ยนองคกรสื่อเพื่อชวยให

มีการไหลเวียนของขอมูลอยางเสรี โดยใหเริ่มดําเนินการภายในเวลา 3 เดือนหลังจาก

การรับรองแผนงาน 

  3) เพิ่มศักยภาพของสื่อเพื่อสงเสริมการสรางประชาคมในระดับภูมิภาค 

พิจารณาความเปนไปไดในการจัดตั้งคณะบุคคลดานสื่อของอาเซียนเพื่อเสริมสราง

ความรวมมือระหวางสถาบันและองคกรที่เก่ียวของกับสื่อ โดยเนนกระบวนการของ

การดําเนินการตามแผนงานนี้

  4) ใหมีการฝกงาน ทุนฝกงาน มอบทุนการศึกษา การประชุมเชิงปฎิบัติการ 

การศกึษาดงูานและการแลกเปลีย่นผูสือ่ขาว เพือ่เพิม่ศกัยภาพและความเปนมอือาชพี

ดานสื่อในภูมิภาค โดยเนนกระบวนการของการดําเนินการตามแผนงานนี้ 

  5) อํานวยความสะดวกใหมีการสรางภาพยนตร รายการโทรทัศน เกมส และ

สาระทางสื่อแบบใหมรวมกัน และแลกเปลี่ยนสื่อดังกลาวระหวางกัน เพื่อสงเสริมการ

แลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมโดยเนนกระบวนการทางการดําเนินการตามแผนงานนี้ 

 »ก.1.3  จดัทําแผนงานเพือ่สนับสนุนและใหความชวยเหลอืซึง่กนัและกนัระหวาง

รัฐสมาชกิอาเซยีนในการพฒันายทุธศาสตรเพือ่เสริมสรางหลักนติธิรรม ระบบยุตธิรรม 

และโครงสรางพื้นฐานทางกฎหมาย 

กิจกรรม

  1) มอบหมายใหที่ประชุมรัฐมนตรีกฎหมายอาเซียน (เอแอลเอดับเบิ้ลยูเอ็ม

เอ็ม) โดยรวมมือกับองคกรเฉพาะดานอื่นๆ ของอาเซียน และองคกรที่เกี่ยวของกับ

อาเซยีน รวมทัง้สมาคมกฎหมายอาเซยีน (เอแอลเอ) พฒันาโครงการความรวมมอืเพือ่

เสริมสรางหลักนิติธรรม ระบบยุติธรรม และโครงสรางพื้นฐานทางกฎหมาย  

  2) จัดทําการศึกษาเปรียบเทียบสําหรับผูรางกฎหมายในการประกาศใช

กฎหมายและกฎระเบียบตางๆ
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  3) พัฒนาหลักสูตรการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยดานระบบกฎหมายของรัฐ

สมาชิกอาเซียนโดยเครือขายมหาวิทยาลัยอาเซียน (เอยูเอ็น) ภายในป พ.ศ. 2553 

  4) เพิ่มพูนความรวมมือระหวางเอแอลเอดับเบิ้ลยูเอ็มเอ็มกับเอแอลเอและ

องคกรทางวิชาการโดยจัดการสัมมนา การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการทําวิจัยดาน

กฎหมายระหวางประเทศ รวมทั้งความตกลงของอาเซียน 

 »ก.1.4  สงเสริมธรรมาภิบาล 

กิจกรรม  

  1) ศึกษา วิเคราะห เพื่อจัดทําฐานขอมูลและรวบรวมแนวทางปฏิบัติที่ดีเลิศ

ในเรื่องธรรมาภิบาลของภูมิภาค 

  2) สงเสรมิการแลกเปลีย่นประสบการณและแนวทางปฏบิติัทีดี่ผานการประชมุ

เชงิปฏบิตักิารและการสมัมนาเรือ่งการเปนผูนําและหลักการโดยเนนเร่ืองธรรมาภบิาล

และการสรางกฎระเบียบรวมกัน 

  3) ศึกษาในประเด็นการเปนหุนสวนระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และ

นักวิชาการภายในป พ.ศ. 2552 เพื่อสรางบรรยากาศของหลักการธรรมาภิบาลและมี

ขอเสนอตอองคกรเฉพาะดานของอาเซียน  

  4) สงเสรมิการมปีฏสิมัพนัธความเปนหุนสวนระหวางภาครฐับาล ภาคเอกชน 

และองคกรอื่น  ที่เกี่ยวของเพื่อใหเกิดความคิดแนวทางและวิธีการที่สรางสรรคเพื่อ

สงเสริมความโปรงใส สามารถตรวจสอบได การมีสวนรวม และการมีการปกครองที่ดี

และที่ประชาชนมีสวนรวม 

 

 »ก.1.5  สงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน  

กิจกรรม

  1) จัดตั้งองคกรสิทธิมนุษยชนอาเซียนโดยการจัดทําขอบเขตหนาที่ใหแลว

เสร็จภายในป พ.ศ. 2552 และสนับสนุนความรวมมือระหวางองคกรนี้กับกลไกสิทธิ

มนุษยชนที่มีอยูและองคกรระหวางประเทศอื่นที่เกี่ยวของ

  2) รวบรวมขอมลูเรือ่งกลไกดานสทิธมินษุยชนและองคกรทีเ่กีย่วของ รวมทัง้

องคกรเฉพาะดานเพื่อสงเสริมสิทธิสตรีและเด็กภายในป พ.ศ. 2552 



10 กระทรวงการตางประเทศASEAN

  3)  รวมมืออยางใกลชิดกับกลไกเฉพาะดานอื่นๆ ของอาเซียนในการพัฒนา

ความตกลงอาเซียนวาดวยการคุมครองและสงเสริมสิทธิของแรงงานขามชาติ

  4) เสรมิสรางปฎสิมัพนัธระหวางเครอืขายกลไกสิทธมินุษยชน รวมถงึองคกร

ภาคประชาสังคม กับองคกรความรวมมือเฉพาะดาน  

  5) จัดใหมีการแลกเปลี่ยนขอมูลดานสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศสมาชิก

อาเซยีนเพือ่สนบัสนนุและคุมครองสทิธมินษุยชนและเสรีภาพข้ันพืน้ฐานของประชาชน

ใหสอดคลองกบักฎบตัรอาเซยีน กฎบตัรสหประชาชาต ิปฏญิญาสากลวาดวยเร่ืองสิทธิ

มนุษยชน ปฏิญญาเวียนนาและแผนปฏิบัติงาน

  6) สงเสริมใหมีการศึกษาและความสํานึกตอสิทธิมนุษยชน

  7) รวมมืออยางใกลชิดกับกลไกเฉพาะดานอาเซียนในการจัดต้ังคณะกรรมาธิการ

อาเซียนวาดวยการคุมครองและสงเสริมสิทธิเด็กและสตรี

 »ก.1.6 เพิ่มการมีสวนรวมขององคกรที่มีความสัมพันธกับอาเซียนที่เกี่ยวของ

ตอการขับเคล่ือนความคิดริเริ่มเพื่อพัฒนาการทางการเมืองของอาเซียนใหดําเนินไป

ขางหนา

กิจกรรม

  1) พัฒนารปูแบบการปฎสิมัพนัธระหวางขอบเขตความรวมมอืทีเ่กีย่วของกบั

อาเซียน เชน เครือขายของอาเซียน-ไอซิส และองคกรความรวมมือเฉพาะดาน 

  2) สงเสริมการศึกษาวิจัยและสนับสนุนทุนจัดพิมพของการริเริ่มพัฒนาทาง

การเมืองอาเซียน  

  3) จัดใหมีการปรึกษาหารือระหวางสมาคมรัฐสภาของอาเซียน (ไอปา) และ

องคกรอาเซียนที่เหมาะสม

  4) ปรบัปรงุบันทกึความเขาใจของมลูนธิอิาเซยีนเพือ่ใหคาํนงึถงึบทบญัญตัใิน

กฎบัตรอาเซียนมาดําเนินการ

 »ก.1.7  ปองกันและปราบปรามการทุจริต

กิจกรรม

  1) กําหนดกลไกที่เกี่ยวของในการปฎิบัติกับกิจกรรมเพื่อการปองกันและ
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ปราบปรามการทุจริต  และสรางเสริมความเชื่อมโยงและความรวมมือระหวางองคกร

ที่เกี่ยวของ  

  2) สนับสนนุใหทกุประเทศสมาชกิอาเซยีนลงนามในบนัทกึความเขาใจวาดวย

ความรวมมือเพื่อปองกันและปราบปรามการทุจริตที่บางประเทศไดมีการลงนามแลว

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม  พ.ศ. 2547  

  3) สงเสรมิความรวมมอืของอาเซยีนเพือ่ปองกนัและปราบปรามการการทจุรติ 

โดยคํานึงถึงบันทึกความเขาใจขางตนและกลไกอ่ืน ไดแก ความตกลงอาเซียนวาดวย

การใหความชวยเหลือซึ่งกันและกันทางอาญา (เอ็มแลท)  

  4) สงเสรมิใหประเทศสมาชกิอาเซยีนทีไ่ดลงนามอนสุญัญาสหประชาชาตวิา

ดวยการตอตานการทุจริตใหสัตยาบันอนุสนธิสัญญาดังกลาว

  5) สงเสริมใหมีการแลกเปลี่ยนการปฏิบัติที่ดี ทัศนวิสัย และประเด็นการวิจัย

ที่เกี่ยวกับคานิยม ศีลธรรม และความซื่อตรง ผานทางชองทางตางๆ โดยคํานึงถึง

ขอเสนอแนะจากการสัมมนาตางๆ เชน เวทีหารืออาเซียนเรื่องคุณธรรม

 »ก.1.8 สงเสริมหลักการประชาธิปไตย

กิจกรรม

  1) สงเสรมิความเขาใจในหลกัการของประชาธปิไตยระหวางเยาวชนอาเซยีน

ในโรงเรยีนในชวงระดับการศกึษาทีเ่หมาะสม โดยคาํนงึถงึพืน้ฐานของระบบการศกึษา

ของแตละประเทศสมาชิกอาเซียน

  2) จดัใหมกีารประชุมสมัมนา หลกัสตูรการฝกอบรม และกจิกรรมเพือ่สรางเสริม

ศักยภาพสําหรับขาราชการของภาครัฐบาล นักวิชาการ และองคกรภาคประชาสังคม 

เพื่อแลกเปลี่ยนขอคิดเห็น ประสบการณ และสงเสริมประชาธิปไตยและสถาบัน

ประชาธิปไตย

  3) จดัทาํการศกึษาวจิยัเปนรายปเพือ่รวบรวมประสบการณดานประชาธปิไตย 

เพื่อสงเสริมการยึดมั่นในหลักการของประชาธิปไตย

 »ก.1.9 สงเสริมสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาค
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กิจกรรม

  1) สนบัสนนุการรวบรวมวฒันธรรมเพือ่สันตภิาพ โดยคาํนึงถึงปจจยัการเคารพ

ในความหลากหลาย สงเสริมขันติธรรม และความพยายามและความเขาใจในเร่ือง

ความเชือ่ ศาสนา และวฒันธรรมในหลกัสตูรการศกึษาของสถาบนัวชิาการของอาเซยีน

  2) พัฒนาใหมีกิจกรรมเพื่อสนับสนุนวัฒนธรรมเพื่อสันติภาพและการหารือ

ระหวางศาสนาและภายในศาสนาในภูมิภาค

  3) สงเสริมใหมีการเคารพในความหลากหลายและความปรองดองของประชาชน

ในภูมิภาค

  4) สนับสนุนใหมีการเจรจาและปฏิสัมพันธระหวางกลุมศาสนาและกลุม

เชื้อชาติ

  5) สงเสริมการมีเครือขายระหวางโรงเรียนในภูมิภาคเพื่อเนนการศึกษาเรื่อง

สันติภาพในหลักสูตรการศึกษา

  6) สนับสนุนการบรรเทาปญหาความยากจนและลดชองวางของการพัฒนา

เพื่อมุงสูการสรางสันติภาพที่ยั่งยืนและเสถียรภาพในภูมิภาค

 »ก.2 การสรางและแบงปนกฎเกณฑรวม

 16. อาเซียนสงเสริมใหมีบรรทัดฐานระดับภูมิภาคเรื่องแนวปฏิบัติที่ดีเลิศและ

ความเปนปกแผน โดยสอดคลองกบัหลกัการสาํคญัตามทีบ่ญัญัตไิวในกฎบตัรอาเซยีน 

ในบริบทนี้ อาเซียนยังคงยึดมั่นในสนธิสัญญามิตรภาพและความรวมมือในภูมิภาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต (ทีเอซี) สนธิสัญญาเขตปลอดอาวุธนิวเคลียรในเอเชียตะวัน

ออกเฉยีงใต และขอตกลงสาํคญัอืน่ๆ ซึง่รวมถึง ปฏญิญาวาดวยการปฏบิตัขิองรัฐภาค ี

ในทะเลจีนใต

 »ก.2.1 ปรับกรอบสถาบันของอาเซียนใหเปนไปตามกฎบัตรอาเซียน

กิจกรรม

  1) จดัเตรยีมและดาํเนนิการตามแผนงานในชวงเปลีย่นผานวาดวยการปฏริปู

สถาบันที่จําเปนเพื่อดําเนินการตามกฏบัตรอาเซียน 

  2) พัฒนาตามความเหมาะสมพิธีสารและ/หรือขอตกลงเพิ่มเติม รวมทั้ง

รางขอบเขตอํานาจหนาที่ และกฏในการดําเนินการที่จําเปนตามกฎบัตรอาเซียน
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  3) พัฒนาแผนกกฎหมายเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานตามกฎบัตรอาเซียน

 »ก.2.2 เสริมสรางความรวมมือภายใตสนธิสัญญามิตรภาพและความ

รวมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต (ทีเอซี)

กิจกรรม

  1) จดัใหมกีารประชมุเชงิปฎบิตักิารและการสัมมนาเพือ่ประเมนิความกาวหนา

ของการดําเนินงานของทีเอซีและหาทางในการพัฒนากลไกการดําเนินการตอไป

  2) จัดใหมีการประชุมของอัครภาคีเพื่อทบทวนการดําเนินการของทีเอซี

  3) สงเสรมิการภาคยานวุตัรทเีอซโีดยประเทศทีไ่มใชประเทศสมาชกิอาเซยีน 

 »ก.2.3 สงเสรมิใหมกีารดาํเนนิการอยางสมบรูณตามปฏญิญาวาดวยทะเลจนีใต 

(ดีโอซี) เพื่อสันติภาพและเสถียรภาพในทะเลจีนใต

กิจกรรม

  1) ดําเนินการตามวิธีปฎิบัติที่มีอยูของอาเซียนโดยประเทศสมาชิกเพื่อใหมี

การปรึกษาหารืออยางใกลชิดและใหการดําเนินการของดีโอซีบรรลุผลอยางเต็มที่

  2) สํารวจและจัดกิจกรรมที่สงเสริมความรวมมือดังระบุไวในดีโอซี และหา

มาตรการสงเสรมิความรวมมอือืน่บนพืน้ฐานของการหารืออยางใกลชดิระหวางประเทศ

สมาชิก โดยเคารพตออธิปไตยและคุณธรรมของซึ่งกันและกัน

  3) ปฏิบัติอยางสม่ําเสมอตามภาพรวมของกระบวนการในการดําเนินงาน

ของดีโอซีและทําใหเกิดความมั่นใจในการดําเนินงานของประเทศในทะเลจีนใตใหมี

ความเหมาะสมและทันทวงทีโดยสอดคลองกับดีโอซี

  4) ดําเนินการเพื่อนําไปสูการรับรองระเบียบในการปฏิบัติ (ซีโอซี) ในระดับ

ภูมิภาคในทะเลจีนใต

 »ก.2.4 สงเสริมใหมั่นใจวามีการดําเนินการตามสนธิสัญญาวาดวยเขตปลอด

อาวุธนิวเคลียรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต (ชอนเฟซ) และแผนปฏิบัติการ

ภายใตสนธิสัญญาฯ
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กิจกรรม

  1) ปฏิบัติตามสนธิสัญญาเขตปลอดอาวุธนิวเคลียรในภูมิภาคเอเชียตะวัน

ออกเฉยีงใต รวมถงึการยอมรบัขอตกลงของทบวงการพลงังานปรมาณรูะหวางประเทศ

(ไอเออีเอ) และความตกลงอื่นๆ ที่เกี่ยวของ  

  2) สนับสนุนใหมีการภาคยานุวัตรพิธีสารของสนธิสัญญาเขตปลอดอาวุธ

นิวเคลียรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต สําหรับกลุมประเทศที่ครอบครองอาวุธ

นิวเคลียร 

  3) ประสานใหเกิดการดําเนินการตามแผนปฏิบัติงาน และรางโครงการที่มี

ลักษณะเฉพาะเพื่อใหเกิดการอนุวัติตามแผนปฏิบัติงานดังกลาว

 »ก.2.5 สงเสริมความรวมมือทางทะเลอาเซียน

กิจกรรม

  1) จัดการประชุมเวทีหารืออาเซียนเรื่องความรวมมือทางทะเล 

  2) ประยกุตใชแนวทางรอบดานทีใ่หความสาํคญัตอความปลอดภยัในการเดนิ

เรอืและประเดน็ความมัน่คงในระดับภมูภิาค ซึง่เปนขอหวงกงัวลรวมกนัของประชาคม

อาเซียน 

  3) รวบรวมประเด็นความมั่นคงทางทะเลและระบุความรวมมือทางทะเล

รวมกันระหวางประเทศสมาชิกอาเซียน 

  4) สงเสรมิความรวมมอืดานความปลอดภยัทางทะเล การคนหาและการชวย

ชีวติ (เอสเออาร) ผานกจิกรรมตางๆ เชน การแลกเปล่ียนขอมลู ความรวมมอืทางดาน

เทคโนโลยีและการแลกเปลี่ยนการเยือนระหวางกันของเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ 

 »ข. ภูมิภาคที่มีความเปนเอกภาพ สงบสุข และมีความแข็งแกรง พรอมทั้งมี

ความรับผิดชอบรวมกันเพื่อแกไขปญหาความมั่นคงที่ครอบคลุมในทุกมิติ

 17.  ในการสรางประชาคมการเมอืงและความมัน่คงทีม่คีวามเปนเอกภาพ  สงบสขุ

และแขง็แกรง อาเซยีนยดึมัน่กับหลกัการความมัน่คงทีค่รอบคลุมในทกุมติ ิซึง่ครอบคลุม

มากกวาแงมุมความมั่นคงในรูปแบบเดิม แตคํานึงถึงความมั่นคงในรูปแบบใหม ซึ่ง

เปนปจจัยที่สําคัญตอความแข็งแกรงในระดับชาติและภูมิภาค เชน มิติเศรษฐกิจ 
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สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม ของการพัฒนา อาเซียนยังคงยึดมั่นตอการปองกัน

ความขัดแยง/ มาตรการการสรางความไวเนื้อเชื่อใจ การทูตเชิงปองกัน และการสราง

สันติภาพหลังความขัดแยง

 »ข.1 ปองกันความขัดแยงและมาตรการการสรางความไวเนื้อเชื่อใจ

 18.  มาตรการการสรางความไวเนื้อเชื่อใจและการทูตเชิงปองกันเปนเครื่องมือ

สําคญัในการปองกันความขดัแยง ชวยลดความตงึเครยีดและปองกนัไมใหเกดิขอพพิาท

ระหวางประเทศสมาชกิอาเซยีน และระหวางประเทศสมาชกิอาเซยีนกบัประเทศทีไ่มใช

สมาชกิอาเซียน ตลอดจนชวยปองกันการขยายความรนุแรงของความขดัแยงทีม่อียูแลว 

 19. ในสวนของการหารือดานการปองกันหรือการเมืองในภูมิภาค เจาหนาที่

กลาโหมอาเซียนไดมีสวนรวมในการเจรจาดานความมั่นคงของอาเซียนตั้งแตป

พ.ศ. 2539  ภายใตกรอบความรวมมอืของเวทกีารประชมุอาเซยีนวาดวยความรวมมอื

ดานการเมอืงและความมัน่คงในภมูภิาคเอเชยี-แปซฟิก (เออารเอฟ) อาเซยีนไดทาํการ

รายงานโดยสมัครใจในเรื่องพัฒนาการดานการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคและ

จัดประชุมเจาหนาที่กลาโหมระดับสูงโดยสม่ําเสมอภายใตการหารือของเจาหนาที่

กลาโหมเออารเอฟ (เออารเอฟ ดีโอดี)และการประชุมนโยบายความมั่นคงเออารเอฟ 

(เอเอสพีซี) อาเซียนยังไดจัดตั้งการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนประจําป (เอดีเอ็ม

เอ็ม) และการประชุมเจาหนาที่อาวุโสอาเซียนดานกลาโหม

 »ข.1.1 เสริมสรางมาตรการการสรางความไวเนื้อเชื่อใจ

กิจกรรม 

  1) จัดใหมีการแลกเปลี่ยนระดับภูมิภาคระหวางเจาหนาที่ทหารและกลาโหม

ทุกระดับ รวมทั้ง สถาบันทหาร วิทยาลัยทหาร และมหาวิทยาลัยกลาโหมในประเทศ

สมาชิกอาเซียน 

  2) สงเสรมิการแลกเปลีย่นผูสงัเกตการณในการฝกทหาร โดยเปนไปตามความ

สามารถและเงื่อนไขของแตละประเทศสมาชิกอาเซียน

  3) แบงปนขอมลูระหวางประเทศสมาชกิอาเซยีนในการสงขอมลูตอทะเบยีน

อาวุธตามแบบของสหประชาชาติ
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  4) สงเสริมการแลกเปลี่ยนและความรวมมือระดับทวิภาคีระหวางเจาหนาที่

ทหาร และการแลกเปลี่ยนการเยือนระหวางสถาบันการฝกทหารเพื่อสงเสริมใหเกิด

ความเขาใจและความเชื่อใจซึ่งกันและกัน 

  5) ทําโครงการวิจัยรวมเกี่ยวกับประเด็นดานการปองกันระหวางสถาบันวิจัย

ทางนโยบายและยุทธศาสตรที่อยูภายใตรัฐบาล 

 »ข.1.2 สงเสริมความโปรงใสและความเขาใจในนโยบายกลาโหมและมุมมอง

ดานความมั่นคง

กิจกรรม

  1) มุงไปสูการพฒันาและตพีมิพมมุมองสถานการณความมัน่คงประจาํปของ

อาเซียน

  2) จัดทํารายงานโดยสมัครใจเรื่องการพัฒนาดานการเมืองและความมั่นคง

ในภูมิภาค

  3) พฒันาระบบการเตือนภัยลวงหนาของอาเซยีนบนพืน้ฐานของกลไกทีม่อียู 

เพื่อปองกันการเกิดขึ้นหรือการขยายความรุนแรงของความขัดแยง

  4) จดัการหารอืและความรวมมอืดานการปองกนัและประเดน็ความมัน่คงใน

ระดบัภมูภิาค ระหวางอาเซยีนกบัประเทศคูเจรจาและประเทศนอกภมูภิาค รวมถึงผาน

เอดีเอ็นเอ็มพลัสเมื่อเริ่มดําเนินการ 

 »ข.1.3 สรางกรอบการดําเนินการทางสถาบนัทีจ่าํเปนเพือ่เสริมสรางกระบวนการ

ภายใตกรอบการประชุมเออารเอฟ เพื่อสนับสนุนประชาคมการเมืองและความมั่นคง

อาเซียน

กิจกรรม

  1) ติดตามขอเสนอแนะเกี่ยวกับการทบทวนเออารเอฟ 

  2) ดําเนินการตามบทบาทที่เพิ่มขึ้นของประธานเออารเอฟ และเริ่มใชกลไก

เพื่อนของประธานตามความจําเปนและเมื่อจําเปน 

  3) ปฏบิตัติามมตขิองรฐัมนตรเีออารเอฟเพือ่ขบัเคลือ่นเออารเอฟไปสูขัน้การ

ทูตเชิงปองกัน
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  4) ขยายขดีความสามารถของการประชมุหวัหนามหาวทิยาลัย วทิยาลัยและ

สถาบันกลาโหม เออารเอฟ (เออารเอฟ เฮชดียูซีไอเอ็ม) เพื่อแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่

ดีที่สุดเรื่องนโยบายกลาโหมและการพัฒนาการศึกษา 

  5) รวบรวมแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดดานมาตรการสรางความไวเนื้อเชื่อใจ การทูต

เชิงปองกันและการแกไขความขัดแยงเพื่อการพัฒนาตอไปโดยเออารเอฟ 

  6) เสรมิสรางบทบาทของเลขาธกิารอาเซยีนในเออารเอฟ รวมถึงการเสริมสราง

เพิ่มเติมหนวยงานเออารเอฟในสํานักเลขาธิการอาเซียน

 »ข.1.4 เสริมสรางความพยายามในการธํารงความเคารพในบูรณภาพแหงดินแดน

อธิปไตย และเอกภาพของรัฐสมาชิกตามที่กําหนดไวในปฏิญญาวาดวยหลักการแหง

กฎหมายระหวางประเทศเก่ียวกับความสัมพันธฉันทมิตรและความรวมมือโดยเปนไป

ตามกฏบัตรสหประชาชาติ

กิจกรรม

  1) รวบรวมแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดและกฎหมายระหวางประเทศที่เก่ียวของ

เพื่อสงเสริมความเขาใจและความยอมรับตอแนวปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดเก่ียวกับความสัมพันธ

ฉันทมิตรและความรวมมือระหวางรัฐสมาชิกสหประชาชาติ

  2) จดัการหารอืและกิจกรรมฝายวชิาการทีต่อเนือ่งเพือ่เสรมิสรางความรวมมอื

ในการแกไขปญหาภยัคกุคามและความทาทายซึง่อาจกระทบตอบรูณภาพแหงดนิแดน

ของรัฐสมาชิกอาเซียนรวมถึงภัยจากการแบงแยกดินแดน

  3) สงเสรมิตอไปและเพิม่ความตระหนกัตอประเดน็เหลานีเ้พือ่เรงรดัการสราง

ประชาคมและยกระดับการเปนที่ยอมรับเปนที่รูจักของอาเซียนในเวทีโลก

 »ข.1.5 สงเสริมการพัฒนาบรรทัดฐานเพื่อเสริมสรางความรวมมือดานการ

ปองกันทางทหารและความมั่นคงอาเซียน

กิจกรรม

  1) รเิริม่งานเตรยีมการสาํหรบัการพฒันาโครงการความรวมมอืทีเ่ปนรูปธรรม

ระหวางหนวยงานทหารของประเทศสมาชิกอาเซียน
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 »ข.2 การแกไขความขัดแยงและการระงับขอพิพาทโดยสันติ 

 20. โดยเชื่อมั่นวาการระงับความแตกตางหรือขอพิพาทควรกํากับโดย

กระบวนการที่มีเหตุผล มีประสิทธิภาพ และยืดหยุนเพียงพอ เพื่อหลีกเลี่ยงแนวคิด

ในทางลบซึ่งอาจเปนอันตรายหรือเปนอุปสรรคตอความรวมมืออาเซียน จึงสนับสนุน

ทีเอซี ซึ่งพยายามรักษาสันติภาพและอยูรวมกันอยางเปนสุขในภูมิภาคและบัญญัติให

ประเทศสมาชิกระงับการขมขูวาจะใชหรือการใชกําลัง 

 21.  ทเีอซใีหบทบญัญตัสิาํหรบัการระงบัขอพพิาทโดยสันต ิตลอดเวลา โดยผาน

การเจรจาฉันทมิตรและหลีกเลี่ยงการขมขูวาจะใชหรือการใชกําลังเพื่อแกไขขอพิพาท 

ยุทธศาสตรสําหรับการแกไขความขัดแยงจะเปนสวนหนึ่งของแนวทางที่ครอบคลุมใน

ทุกมิติ วัตถุประสงคสําหรับยุทธศาสตรเหลานี้เปนไปเพื่อปองกันขอพิพาทและความ

ขดัแยงไมใหเกดิขึน้ระหวางประเทศสมาชกิอาเซยีน ซึง่มศีกัยภาพทีจ่ะสรางภยัคกุคาม

ตอสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาค

 22. อาเซียน สหประชาชาติและองคการอื่นไดจัดกิจกรรมความรวมมือจํานวน

มากรวมกนัภายใตความพยายามในการสงเสรมิสนัตภิาพและเสถยีรภาพ มคีวามจาํเปน

ที่จะมีความพยายามที่มากขึ้นในการเสริมสรางวิธีการระงับขอพิพาทโดยสันติที่มีอยู

เพื่อหลีกเล่ียงหรือระงับขอพิพาทในอนาคต และการดําเนินการในการจัดการความ

ขดัแยงและการศกึษาวจิยัเรือ่งการแกไขความขดัแยง อาเซยีนอาจจดัตัง้กลไกการระงบั

ขอพิพาทที่เหมาะสมไดเชนกันภายใตกฎบัตรอาเซียน 

 »ข.2.1 พัฒนารูปแบบการระงับขอพิพาทโดยสันติเพิ่มเติมจากรูปแบบที่มีอยู

และพิจารณาเสริมสรางรูปแบบดังกลาวใหเขมแข็งขึ้นดวยกลไกเพิ่มเติมตามที่จําเปน

กิจกรรม

  1) ศึกษาและวิเคราะหรูปแบบการระงับขอพิพาทโดยสันติที่มีอยู และ/หรือ 

กลไกเพิ่มเติม เพื่อเสริมสรางกลไกในภูมิภาคในการระงับขอพิพาทโดยสันติ

  2) พัฒนารูปแบบ คนกลางที่นาเชื่อถือ การประนีประนอมและการไกลเกลี่ย

ของอาเซียน

  3) จดัตัง้กลไกการระงบัขอพิพาทโดยสนัตทิีเ่หมาะสม รวมทัง้อนญุาโตตลุาการ

ตามกฎบัตรอาเซียน  
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 »ข.2.2 เสรมิสรางกจิกรรมการคนควาวจิยัเรือ่งสนัตภิาพ การจดัการความขดัแยง 
และการแกไขความขัดแยง 

กิจกรรม  
  1) พิจารณาจัดตั้งสถาบันอาเซียนสําหรับสันติภาพและสมานฉันท  
  2) รวบรวมประสบการณและแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดของอาเซียนเรื่อง สันติภาพ 
การจัดการความขัดแยงและการแกไขความขัดแยง  
  3) ระบุหัวขอการทาํวจิยัทีส่าํคญั เพือ่จดัทาํขอเสนอแนะเพือ่สงเสริมสันตภิาพ 
การจัดการความขัดแยง และการแกไขความขัดแยง  
  4) เพิ่มพูนความรวมมือที่มีอยูกับสถาบันวิชาการของอาเซียนในเร่ืองการ
ศึกษาดานสันติภาพ การจัดการความขัดแยง และการแกไขความขัดแยง 
  5) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการดานสันติภาพ การจัดการความขัดแยง และ
การแกไขความขัดแยง กับองคกรระหวางประเทศและระดับภูมิภาคที่เกี่ยวของ รวมถึง
สหประชาชาติ 
  6) ทําการศึกษาเพื่อสงเสริมการตระหนักถึงความสําคัญของการเทาเทียม
ทางเพศในการสรางสันติภาพ กระบวนการสันติภาพ และการแกไขความขัดแยง  
  7) พัฒนากลุมผูเชี่ยวชาญจากรัฐสมาชิกอาเซียน เพื่อเปนบุคลากรในการ
ชวยเหลือกิจกรรมการจัดการความขัดแยงและแกไขความขัดแยง 

 »ข.2.3 สงเสริมความรวมมือในภูมิภาคเพื่อธํารงไวซึ่งสันติภาพและเสถียรภาพ

กิจกรรม
  1) ดําเนินการดานความรวมมือทางวิชาการกับองคการสหประชาชาติและ
องคการระดับภูมิภาคที่เกี่ยวของ เพื่อแลกเปลี่ยนความชํานาญและประสบการณใน
การธํารงไวซึ่งสันติภาพและเสถียรภาพ 
  2) ระบุหนวยงานหลักของประเทศ เพื่อสงเสริมความรวมมือดานสันติภาพ
และเสถียรภาพในระดับภูมิภาค 
  3) สรางเครือขายระหวางศูนยรักษาสันติภาพรัฐสมาชิกอาเซียนเพื่อการ
วางแผนรวม การอบรม และการแลกเปลีย่นประสบการณ โดยมวีตัถปุระสงคเพือ่จดัทาํ
กลไกอาเซียนเพื่อธํารงสันติภาพและเสถียรภาพโดยสอดคลองกับแผนการดําเนินงาน 
3 ปของที่ประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน 
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 »ข.3 การสรางสันติภาพหลังความขัดแยง 
 23. ความพยายามของอาเซียนในเรื่องการสรางสันติภาพหลังความขัดแยงตอง
เกือ้กลู ความพยายามอืน่ๆ ทีใ่ชแนวทางทีค่รอบคลมุในทกุมติ ิเพือ่ (เอ) ใหมัน่ใจวาจะ
ไมเกดิความขดัแยงและความรนุแรง และ/หรอื ภยัพบิตัทิีเ่กดิจากมนษุยในพืน้ทีท่ีไ่ดรับ
ผลกระทบ (บ)ี สงเสรมิการกลบัคนืมาของสนัตภิาพ และ/หรือ การกลับสูภาวะปกตขิอง
ชีวิตโดยเร็วที่สุด และ (ซี) วางพื้นฐานเพื่อการสมานฉันทและมาตรการที่จําเปนตางๆ
เพื่อรักษาสันติภาพและเสถียรภาพ ทั้งนี้เพื่อปองกันพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบจากการ
กลับไปสูความขัดแยงในอนาคต 
 24. สามารถใชมาตรการตางๆ ในการสงเสริมกิจกรรมบรรเทาเพื่อมนุษยธรรม 
ซ่ึงรวมถึงการเพิ่มความรวมมือกับสหประชาชาติและองคการอ่ืนๆ ตลอดจน การ
เสริมสรางขีดความสามารถใหกับประชาชนในพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบ 

 »ข.3.1 เสริมสรางความชวยเหลือดานมนุษยธรรมของอาเซียน  

กิจกรรม
  1) ใหการบริการและความชวยเหลือขั้นพื้นฐาน เพื่อบรรเทาทุกขแกผูไดรับ
ผลกระทบจากความขัดแยง โดยตองปรึกษากับประเทศที่ไดรับผลกระทบ
  2) สงเสรมิความรวมมอืในการชวยเหลอืผูลีภ้ยั ผูพลดัถิน่ใหกลบัคนืสูประเทศ
อยางเปนระเบียบเรียบรอย และกลับคืนสูถิ่นฐานของผูพลัดถิ่นในประเทศ 
  3) สนับสนุนในดานความปลอดภัยของเจาหนาที่บรรเทาทุกข
  4) พัฒนาวิธีการจัดการรวมกันในการใหความชวยเหลือแกผูประสบเหตุเมื่อ
เกิดเหตุการณความขัดแยง
  5) เพิม่ความรวมมอืกับสหประชาชาต ิรวมทัง้สงเสริมบทบาทและการมสีวน
รวมขององคการระหวางประเทศที่เกี่ยวของในดานการชวยเหลือดานมนุษยธรรม 
  6) สงเสรมิการเจรจาประสานงานระหวางทหารและพลเรอืน และความรวมมอื
ในการชวยเหลือดานมนุษยธรรม
  7) ขยายบทบาทและการมสีวนรวมของสตรใีนงานภาคสนามของการปฏบิตัิ
การดานมนุษยธรรมใหมากขึ้น

 »ข.3.2 ดาํเนนิการตามโครงการพฒันาทรพัยากรมนุษยและสรางขีดความสามารถ
ในพื้นที่ภายหลังความขัดแยง  
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กิจกรรม

  1) รางแนวทางการประเมินความตองการการฝกอบรมและการเสริมสราง

ขีดความสามารถ 

  2) ระบุหัวขอสําคัญสําหรับการฝกอบรม 

  3) ออกแบบโครงการอบรมในเรื่องที่สําคัญและพัฒนาเครื่องและอุปกรณใน

การฝกอบรม 

  4) ดําเนินการตามโครงการประจําปตางๆ ในแตละหัวขอเปาหมาย 

  5)  พัฒนาโครงการความรวมมือกับองคกรภายนอกที่เกี่ยวของ และสถาบัน

การเงนิเพือ่สงเสรมิการพฒันาทรพัยากรมนษุยและการเสริมสรางขีดความสามารถใน

ดานการฟนฟูหลังความขัดแยงและการสรางสันติภาพ 

  6)  มุงไปสูการพัฒนาโครงการการฝกอบรมอยางเปนระบบที่สามารถปฏิบัติ

ไดจริงใหกับนักวิชาการในสาขาการศึกษาสันติภาพและการสมานฉันท

 »ข.3.3 เพิ่มความรวมมือในดานการไกลเกล่ียประนีประนอมและคานิยมที่มี

สันติภาพเปนศูนยกลาง

กิจกรรม

  1) ดําเนินการศึกษาเพื่อเพิ่มความรวมมือดานการสมานฉันทและสงเสริม

คานิยมที่มีสันติภาพเปนศูนยกลาง 

  2) สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาความรวมมือเพื่อการ

ฟนฟูหลังความขัดแยง และทําใหกลับคืนสูสภาพเดิม ซึ่งรวมถึงการสงเสริมการรับฟง

ความคดิเหน็ทีร่อบดานจากภาควชิาการ สือ่ องคกรเอกชน ภาคประชาสังคม และกลุม

ชุมชน 

  3) สงเสริมความเขาใจระหวางชุมชนกลุมตางๆ โดยผานกิจกรรมการ

แลกเปลี่ยน 

 »ข.4  ประเด็นความมั่นคงรูปแบบใหม  

 25. จดุประสงคหลกัของอาเซยีนคอื การตอบสนองอยางมปีระสิทธภิาพและทนั

ทวงทีโดยสอดคลองกับหลักการดานความมั่นคงที่ครอบคลุมทุกมิติ จากภัยคุกคามใน

ทุกรูปแบบ อาชญากรรมขามชาติ และความทาทายขามแดน   
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 »ข.4.1 เสริมสรางความรวมมือในการรับมือประเด็นปญหาความมั่นคงรูปแบบ

ใหม โดยเฉพาะเรือ่งการตอตานอาชญากรรมขามชาตแิละความทาทายขามแดนอืน่ๆ 

กิจกรรม  

  1) ดาํเนนิการในแปดประเดน็สาํคญัในแผนการดําเนินงานอยางมปีระสิทธภิาพ

เพื่อดําเนินการตามแผนปฏิบัติการตอตานอาชญากรรมขามชาติ 

  2)  พยายามทีจ่ะใหสตัยาบันสนธิสญัญาวาดวยความชวยเหลือซึง่กนัและกนั

เรือ่งทางอาญาระหวางประเทศสมาชกิอาเซยีนและการมุงยกระดบัใหเปนสนธสัิญญา

อาเซียน  

  3)  ใหคณะทาํงานปฏบิตังิานอยางตอเนือ่ง ตามความเหน็ชอบของทีป่ระชมุ

รัฐมนตรียุติธรรม  ของอาเซียน เพื่อยกระดับความรวมมือดานการสงผูรายขามแดน 

  4) เสรมิสรางการตอบสนองทางดานความยตุธิรรมทางอาญาตออาชญากรคา

มนุษย โดยตระหนักถึงความสําคัญในการคุมครองเหยื่อผูเคราะหราย โดยสอดคลอง

กับปฏิญญาอาเซียนวาดวยการตอตานการคามนุษยโดยเฉพาะอยางย่ิงในผูหญิงและ

เด็ก รวมทั้งอนุสัญญาระหวางประเทศและพิธีสารเกี่ยวกับการคามนุษยที่เกี่ยวของ  

  5) เพิ่มความรวมมือในการตอตานการลักลอบนําคนเขาเมืองอยางผิด

กฎหมาย  

  6)  ดาํเนนิการเพือ่ใหบรรลผุลในการทาํใหอาเซยีนปราศจากยาเสพตดิภายใน

ป พ.ศ. 2558 โดยใหสอดคลองกับแผนปฏบัิตกิารตอตานการลักลอบคายาเสพตดิ โดย

การเสริมสรางมาตรการตางๆ เพื่อปองกันการผลิตยาเสพติด การนําเขาและสงออก

สารเคมคีวบคมุตัง้ตน รวมทัง้ความรวมมอืในระดบัภมูภิาคในเร่ืองมาตรการครอบครอง

ยาเสพตดิภายใตการควบคมุ รวมทัง้ยกระดับความรวมมอืในการบงัคบัใชกฎหมายขาม

เขตแดน โดยผานการแบงปนขอมลู แนวทางการปฏบิตัทิีเ่ปนเลศิ และการสรางขดีความ

สามารถ ในการปราบปรามการคายาเสพติด 

  7) พัฒนาความตกลงรวมกันในระดับทวิภาคีหรือพหุภาคีเพื่อตอตานการคา

ยาเสพติดและสารเคมีตั้งตนซึ่งเริ่มขึ้นในป พ.ศ. 2551

  8) ใหความชวยเหลือตอประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อยกระดับขีดความ

สามารถทางวิทยาศาสตรและหองปฏิบัติการในการระบุสารตั้งตน และวิเคราะหที่มา

ของยาเสพติดสําหรับการปฏิบัติการดานกฎหมายและดานการขาว
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  9) ถายทอดความรูความเขาใจเก่ียวกับขอมูลภูมิหลังกลุมผูปฏิบัติการ

เกี่ยวกับการผลิตยาเสพติดรวมทั้งขอมูลรายการการระวังและเฝาดูความเคลื่อนไหว

ของกลุมดังกลาว

  10  ถายทอดความรูความเขาใจและแนวทางปฏบิตัทิีด่ทีีส่ดุ ในการปฏบิตักิาร

ดานการกาํจดัสารตัง้ตนและสารเคมทีีจ่าํเปนทีย่ดึไดจากหองทดลองทางวทิยาศาสตรที่

ผิดกฎหมาย

  11) สรางเสรมิขดีความสามารถของกระบวนการยตุธิรรม ซึง่รวมถงึผูพพิากษา 

อัยการ และเจาหนาที่บังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวของกับการควบคุมยาเสพติด

  12) ยกระดับความรวมมือกับภาคีภายนอกที่เก่ียวของในการตอตาน

อาชญากรรมขามชาติ รวมทั้งการกอการราย

  13) เพิ่มพูนความรวมมือและการประสานงานระหวางกลไกเฉพาะดานของ

อาเซียนที่ดําเนินการอยูเพื่อตอตานอาชญากรรมขามชาติ

  14) สรางเสริมความรวมมืออยางใกลชิดระหวางรัฐสมาชิกอาเซียนในการ

ตอตานการประมงผดิกฎหมายทีไ่มไดรบัการดแูลและไมไดรายงานในภมูภิาค ผานการ

ดาํเนนิการตาม IPOA – IUU fi shing และมุงสูการกอตัง้การประชมุหารือดานการประมง

อาเซียน (เอเอฟซีเอฟ)

  15) สงเสริมการดําเนินการอยางเต็มที่โดยองคกรรายสาขาอาเซียนเพื่อ

ปองกัน ตอตาน และกําจัดการลักลอบคาอาวุธขนาดเล็กและเบาผิดกฎหมายในทุก

รปูแบบ โดยสอดคลองกับแผนปฏิบัติการสหประชาชาตเิพือ่ปองกนั ตอตาน และกาํจดั

การลกัลอบคาอาวธุขนาดเลก็และเบาผดิกฎหมาย และตราสารระหวางประเทศเพือ่ให

รัฐสามารถระบุและติดตามอาวุธขนาดเล็กและเบาผิดกฎหมายไดอยางทันทวงทีและ

เชื่อถือได

  16) เสรมิสรางความรวมมอืและใหความชวยเหลือในการตอตาน และควบคมุ

การแพรขยายของอาชญากรรมทางคอมพวิเตอร ซึง่รวมถึงความรวมมอืระหวางหนวย

งานผูบังคับใชกฎหมาย โดยคํานึงถึงความจําเปนของแตละประเทศในการพัฒนา

กฎหมายเพื่อรับมือปญหาอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร

  17) เสริมสรางความรวมมือที่ใกลชิดยิ่งขึ้นในการตอสูกับโจรสลัดทางทะเล  

การโจรกรรมเรอื โดยใชอาวธุ การจีเ้ครือ่งบนิ การลักลอบสงออกและนําเขา ใหสอดคลอง

กับกฎหมายระหวางประเทศ
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  18) เสรมิสรางความรวมมอืในสาขาการบรหิารจดัการชายแดนเพือ่ตอบสนอง

ตอประเด็นที่เปนขอหวงกังวลรวมกัน ซึ่งรวมทั้งการปลอมแปลงเอกสารแสดงตนและ

การเดนิทาง โดยเพิม่การใชเทคโนโลยทีีเ่กีย่วของ เพือ่ใหสามารถสะกดักัน้การเดนิทาง

ของผูกอการรายและอาชญากรไดอยางมีประสิทธิภาพ

 

 »ข.4.2 เพิ่มความพยายามในการตอตานการกอการรายโดยการใหสัตยาบัน

โดยเร็วและดําเนินการอยางเต็มที่ตามอนุสัญญาอาเซียนวาดวยการตอตานการกอ

การราย  

กิจกรรม

  1) ดําเนินการเพื่อใหอนุสัญญาฯ มีผลบังคับใชภายในป พ.ศ. 2552 การให

สตัยาบนัโดยรฐัสมาชกิอาเซยีนทกุประเทศ และสงเสริมการดาํเนินการตามอนุสัญญาฯ 

  2)  พยายามภาคยานุวตั ิและใหสตัยาบนัตราสารระหวางประเทศทีเ่กีย่วของ

กับการตอตานการกอการราย 

  3)  สงเสริมการดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพตามแผนปฏิบัติงานดานการ

กอการรายโดยสมบูรณของอาเซียน 

  4)  รวมมอืในการสนบัสนุนขอรเิริม่ดานการพฒันา ซึง่มเีปาหมายในการแกไข

มูลเหตุของการกอการรายที่นําไปสูการกอการราย  

 »ข.5 เสริมสรางความรวมมือของอาเซียนดานการจัดการภัยพิบัติ และการ

ตอบสนองตอสถานการณฉุกเฉิน 

กิจกรรม 

  1) เพิ่มพูนการตอบสนองที่มีประสิทธิภาพและทันทวงทีในระดับการเมือง

และระดับปฏิบัติงาน  ในการเริ่มดําเนินกรอบการดําเนินการดานการจัดการภัยพิบัติ

ของอาเซียนเพื่อชวยเหลือประเทศที่ไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติในกรณีที่มีภัยพิบัติ

ครั้งใหญ  

  2)  เพิ่มพูนการประสานงานระหวางทหารและพลเรือนในการตอบสนองตอ

สถานการณภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นอยางรุนแรงอยางมีประสิทธิภาพและทัน

ทวงที 
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  3)  จดัทาํแนวปฏบัิตมิาตรฐานสาํหรบักรอบการดาํเนนิการเตรยีมพรอมระดบั

ภมูภิาค และการประสานงานในดานการบรรเทาภยัพบิตัแิละการปฏบิตักิารตอบสนอง

สถานการณฉกุเฉนิรวมกันใหเสรจ็สิน้ เพือ่จดัตัง้ปฏบิตักิารรวมในการใหความชวยเหลอื

พืน้ทีป่ระสบภัยของรฐัสมาชกิ โดยสอดคลองกบัความตกลงอาเซยีนวาดวยการจดัการ

ภัยพิบัติและการตอบโตสถานการณฉุกเฉิน (แอ็ดเมียร) 

  4) ดาํเนนิการใหเกิดการแลกเปลีย่นทีม่ปีระสทิธภิาพดานการจดัการภยัพบิตัิ

ระหวางอาเซียนกับองคกรที่เกี่ยวของกับอาเซียน เชน การประชุมอาเซียนวาดวย

การเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก (เออารเอฟ) อาเซียนบวกสาม การ

ประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (อีเอเอส) ในแนวทางที่จะเสริมสรางขีดความสามารถ

ดานการบริหารจัดการภัยพิบัติของอาเซียน 

  5)  พัฒนาแนวทางยุทธศาสตรของ เออารเอฟ สําหรับความชวยเหลือทาง

มนุษยธรรมและความรวมมือดานการบรรเทาภัยพิบัติ 

 »ข.6 การตอบสนองอยางมีประสิทธิภาพและทันกาลตอประเด็นเรงดวนหรือ

สถานการณวิกฤติที่สงผลกระทบตออาเซียน

กิจกรรม  

  1) จัดการประชุมสมัยพิเศษในระดับผูนํา หรือรัฐมนตรี ในเหตุการณวิกฤติ

หรอืสถานการณฉกุเฉนิทีม่ผีลกระทบตออาเซยีน และพฒันากรอบการดาํเนนิการเพือ่

จัดการกับสถานการณดังกลาวอยางทันทวงที  

 »ค. ภูมิภาคที่มีพลวัตรและมองไปยังโลกภายนอก ในโลกที่มีการรวมตัวและ

พึ่งพาอาศัยกันยิ่งขึ้น

 26. อาเซียนสงเสริมและรักษาความสัมพันธที่เปนมิตรและเปนประโยชนรวม

กันกับประเทศภายนอก เพื่อใหมั่นใจวาประชาชนและรัฐประเทศสมาชิกของอาเซียน

สามารถอยูอยางสันติในโลก ในสภาวะที่มีความยุติธรรมเปนประชาธิปไตยและ

ปรองดอง อาเซยีนจะยงัคงมองไปยงัภายนอก และดําเนินบทบาททีสํ่าคญัในเวทรีะดับ

ภูมิภาคและในระดับระหวางประเทศ เพื่อสงเสริมผลประโยชนรวมกันของอาเซียน

 27. อาเซยีนจะธํารงและรกัษาความเปนศนูยรวมและบทบาทเชงิรกุในฐานะพลงั
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ขับเคล่ือนหลักในโครงสรางสถาปตยกรรมในภมิูภาคทีเ่ปดกวาง โปรงใส และทกุฝายมี

สวนรวม เพือ่สนบัสนุนการจดัต้ังประชาคมอาเซยีนภายในป พ.ศ. 2558 โดยเสรมิสราง

ความสัมพันธกับภายนอกภูมิภาค

 »ค.1. การสงเสริมความเปนศูนยกลางของอาเซียนเปนศูนยกลางในความรวม

มือระดับภูมิภาคและการสรางประชาคม 

กิจกรรม

  1) ริเริ่ม เปนเจาภาพ เปนประธาน/ประธานรวมในกิจกรรมและการประชุม

กบัคูเจรจาและองคกรอืน่ๆ ภายนอกและในบรบิท ของอาเซียนบวกสาม อเีอเอสและ

เออารเอฟ

  2) สํารวจ ริเริ่ม และดําเนินกิจกรรมความรวมมือที่เปนรูปธรรมตามที่ได

กําหนดไวในเอกสารขอตกลงตางๆ รวมถึงแผนงานเอพีเอสซีภายใตกรอบภูมิภาคที่มี

อยูแลว

  3) พัฒนาเออารเอฟไปสูการทูตเชิงปองกันอยางเปนขั้นเปนตอนและ

รอบคอบ โดยยังคงดําเนินมาตรการสรางความไวเน้ือเชื่อใจ และใหองคกรในระดับ

ภูมิภาคและระหวางประเทศ และองคกรทางวิชาการอื่น มีสวนรวมในกระบวนการ

ดังกลาว

  4) เพ่ิมพนูการประสานงานในการดาํเนนิความสมัพนัธภายนอกของอาเซยีน 

ตลอดจนการประชุมในระดับภูมิภาคและในระดับพหุภาคี

 »ค.2 สงเสริมความสัมพันธที่เพิ่มพูนกับประเทศภายนอก

กิจกรรม

  1) สงเสรมิกจิกรรมทีท่าํใหเกดิความตระหนักรูและความสนใจของอาเซยีนซึง่

รวมทั้งการจัดตั้งคณะกรรมการอาเซียนในประเทศที่สาม ตามความเหมาะสม

  2) แสวงหาโครงการความรวมมือกับองคกรระดับภูมิภาค อาทิ จีซีซี อีซีโอ 

กลุมริโอ เอสเอเออารซี และเอสซีโอ 

  3) พฒันาโครงการความรวมมอืตางๆ เพือ่ดาํเนนิการตามบนัทกึความเขาใจ

รวมระหวางอาเซียนและสหประชาชาติ
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 »ค.3 เสรมิสรางการปรกึษาหารอืและความรวมมอืในประเดน็พหภุาคทีีเ่ปนความ

กังวลรวมกัน 

กิจกรรม

  1) เพิ่มพูนการปรึกษาหารือภายในอาเซียน ซึ่งรวมถึงการแตงตั้งผูแทนถาวร

ของประเทศอาเซยีนประจาํสหประชาชาตแิละองคกรระหวางประเทศอืน่ๆ เพือ่สงเสรมิ

ผลประโยชนของอาเซียน

 III. ¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃáÅÐ¡ÒÃ·º·Ç¹á¼¹§Ò¹àÍ¾ÕàÍÊ«Õ

 »ก.  กลไกในการดําเนินงาน

 28. เพือ่ใหมัน่ใจวาการดาํเนนิการตามแผนงานเอพเีอสซจีะประสบความสําเร็จ 

รัฐสมาชิกจะบูรณาการโครงการและกิจกรรมของแผนงานเขาสูแผนพัฒนาแหงชาติของตน

 29. ที่ประชุมเจาหนาที่ระดับอาวุโสอาเซียนที่เกี่ยวของหรือที่ประชุมในระดับที่

เทาเทียมกันมีความรับผิดชอบในการทาํใหมั่นใจวามีการดําเนินการตามองคประกอบ 

กจิกรรม และขอผกูพนัตางๆในแผนงาน โดยสะทอนสิง่เหลานีใ้นแผนงานของตน ระดม

ทรพัยากรสาํหรบัการดําเนินการ หยบิยกประเดน็เพือ่การพจิารณาในการประชมุระดบั

รฐัมนตรทีีเ่กีย่วของและในระดบัผูนาํอาเซยีน ตลอดจนดําเนินขอริเร่ิมในระดับประเทศ

เพื่อทําตามขอผูกพันเหลานี้ 

 30. การประชุมประสานงานสําหรับแผนปฏิบัติการประชาคมการเมืองความ

มั่นคงอาเซียน (เอเอสซีซีโอ) จะยังคงเปนเวทีในการประสานความพยายามระหวาง

กลไกเฉพาะดานตางๆ โดยการแลกเปลี่ยนขอมูล แนวปฏิบัติที่ดีที่สุด และบทเรียนที่

ไดเรียนรูในการปฏิบัติตามแผนงานเอพีเอสซี ขอริเริ่มและขอแนะนําของเอเอสซีซีโอ 

ในประเด็นใหมๆ จะตองรายงานตอคณะมนตรีการเมืองความมั่นคงอาเซียน

 31. คณะมนตรีประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียน(เอพีเอสซี) รับผิดชอบ

ในการดําเนินงานในภาพรวมของแผนงาน และจะตองทําใหมั่นใจวาไดมีการประสาน

ความพยายามภายใตการดูแลของตนตลอดจนการประสานงานในเรื่องประเด็นที่

ทับซอนกับคณะมนตรีประชาคมอื่น
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 32. ความกาวหนาในการดาํเนนิการตามแผนงานเอพเีอสซจีะตองรายงานตอที่

ประชุมสุดยอดอาเซียนทุกป โดยเลขาธิการอาเซียน ผานคณะมนตรีเอพีเอสซี

 »ข. การระดมทรัพยากร

 33. เงินทุนสําหรับดําเนินการตามแผนงานจะระดมโดยรัฐสมาชิกอาเซียนและ

จากกลไกตางๆ รวมถึงกองทุนพัฒนาอาเซียน (เอดีเอฟ) ประเทศคูเจรจา ประเทศ

ผูใหบริจาค องคการระหวางประเทศ ภาคเอกชน และองคกรที่ไมใชรัฐ 

 »ค. ยุทธศาสตรการสื่อสาร

 34. เพ่ือใหมัน่ใจวา การจดัตัง้เอพเีอสซ ีประสบความสาํเรจ็ จะมกีารพฒันาและ

เริม่ใช แผนการสือ่สารในระดบัประเทศและภมูภิาค ซึง่จะไมเพยีงแตสรางความตระหนกั

ของสาธารณะตอขอรเิริม่ตางๆ ผลลพัธและประเดน็ของเอพเีอสซแีตยงัชวยใหผูมสีวน

ไดเสียไดมีสวนรวมในกระบวนการดังกลาว

 »ง. กลไกในการทบทวน

 35.  แผนงานเอพเีอสซจีะไดรบัการทบทวนและประเมนิเพือ่ใหมัน่ใจวากจิกรรม

ทั้งหมดสอดคลองรองรับตอความจําเปนและประเด็นที่สําคัญของอาเซียน โดยคํานึง

ถึงพลวัตรที่เปลี่ยนแปลงของภูมิภาคและบริบทของโลก  การทบทวนและการประเมิน

ดําเนินการทุกสองปโดยเอเอสซีซีโอ โดยประสานกับสํานักเลขาธิการอาเซียน ใน

กระบวนการทบทวนและประเมินผล รัฐสมาชิกอาเซียนจะไดรับความยืดหยุนใน

การปรับปรุงแผนงานใหทันสมัย เชนเดียวกับความกาวหนาในการดําเนินงานตาม

แผนงานเอพีเอสซี ผลของการทบทวนและการประเมินผลจะรายงานตอการ

ประชุมสุดยอดอาเซียนโดยเลขาธิการอาเซียน ผานคณะมนตรีเอพีเอสซี 
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ASEAN POLITICAL-SECURITY COMMUNITY BLUEPRINT
         

 I.  INTRODUCTION

 1. The ASEAN Political-Security Community has its genesis of over four  decades of 
close co-operation and solidarity. The ASEAN Heads of States/Governments, at their Summit
in Kuala Lumpur in December 1997 envisioned a concert of Southeast Asian nations, outward 
looking, living in peace, stability and prosperity, bonded together in partnership in dynamic 
development and in a community of caring societies.  
 2. To concretise the ASEAN Vision 2020, the ASEAN Heads of States/
Governments adopted the Declaration of ASEAN Concord II (Bali Concord
II) in 2003, which establishes an ASEAN Community by 2020. The ASEAN Community
consists of three pillars, namely the ASEAN Political-Security Community
(APSC), the ASEAN Economic Community (AEC) and the ASEAN Socio-Cultural Community 
(ASCC).
 3. Conscious that the strengthening of ASEAN integration through accelerated
establishment of an ASEAN Community will reinforce ASEAN’s centrality and role as the 
driving force in charting the evolving regional architecture, the ASEAN Leaders at the 12th 
ASEAN Summit in the Philippines decided to accelerate the establishment of an ASEAN 
Community by 2015. 
 4. At the 13th ASEAN Summit in Singapore, the ASEAN Heads of States/Governments
signed the ASEAN Charter, which marked ASEAN Member States’ commitment in intensifying
community-building through enhanced regional cooperation and integration. In line with this, 
they tasked their Ministers and offi  cials to draft the APSC Blueprint, which would be adopted 
at the 14th ASEAN Summit. 
 5. The APSC Blueprint is guided by the ASEAN Charter and builds on the ASEAN 
Security Community Plan of Action, the Vientiane Action Programme (VAP), as well as relevant
decisions by various ASEAN Sectoral Bodies. The ASEAN Security Community Plan of Action
is a principled document, laying out the activities needed to realise the objectives of the 
ASEAN Political Security Community, while the VAP lays out the measures necessary for 
2004-2010. Both documents are important references in continuing political and security 
cooperation. The APSC Blueprint provides a roadmap and timetable to establish the APSC 
by 2015. The APSC Blueprint would also have the fl exibility to continue programmes/activities 
beyond 2015 in order to retain its signifi cance and have an enduring quality. 
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 II.  CHARACTERISTICS AND ELEMENTS OF THE APSC

 6. It is envisaged that the APSC will bring ASEAN’s political and security cooperation 
to a higher plane. The APSC will ensure that the peoples and Member States of ASEAN live 
in peace with one another and with the world at large in a just, democratic and harmonious 
environment.  
 7. The APSC shall promote political development in adherence to the principles of 
democracy, the rule of law and good governance, respect for and promotion and protection 
of human rights and fundamental freedoms as inscribed in the ASEAN Charter. It shall be a 
means by which ASEAN Member States can pursue closer interaction and cooperation to forge 
shared norms and create common mechanisms to achieve ASEAN’s goals and objectives
in the political and security fi elds. In this regard, it promotes a people-oriented ASEAN in which 
all sectors of society, regardless of gender, race, religion, language, or social and cultural
background, are encouraged to participate in, and benefi t from, the process of ASEAN 
integration and community building. In the implementation of, the Blueprint, ASEAN should 
also strive towards promoting and supporting gender-mainstreaming, tolerance, respect for 
diversity, equality and mutual understanding. 
 8. At the same time, in the interest of preserving and enhancing peace and stability 
in the region, the APSC seeks to strengthen the mutually benefi cial relations between ASEAN 
and its Dialogue Partners and friends. In doing so, it also maintains the centrality and proactive
role of ASEAN in a regional architecture that is open, transparent and inclusive, while remaining
actively engaged, forward-looking and non-discriminatory.
 9. The APSC subscribes to a comprehensive approach to security, which acknowl-
edges the interwoven relationships of political, economic, social-cultural and environmental 
dimensions of development. It promotes renunciation of aggression and of the threat or use 
of force or other actions in any manner inconsistent with international law and reliance of 
peaceful settlements of dispute. In this regard, it upholds existing ASEAN political instruments 
such as the Declaration on Zone of Peace, Freedom and Neutrality (ZOPFAN), the Treaty 
of Amity and Co-operation in South East Asia (TAC) and the Treaty on the Southeast Asian 
Nuclear Weapon-Free Zone (SEANWFZ), which play a pivotal role in the area of confi dence 
building measures, preventive diplomacy and pacifi c approaches to confl ict resolution. It also 
seeks to address non-traditional security issues. 
 10. Based on the above, the ASEAN Political-Security Community envisages the
following three key characteristics:
  a) A Rules-based Community of shared values and norms;
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  b) A Cohesive, Peaceful, Stable and Resilient Region with shared responsibility for 
comprehensive security;
  c) A Dynamic and Outward-looking Region in an increasingly integrated and in-
terdependent world. 
 11. These characteristics are inter-related and mutually reinforcing, and shall be 
pursued in a balanced and consistent manner. To eff ectively realise the APSC, the APSC 
Blueprint is an action-oriented document with a view to achieving results and recognises 
the capacity and capability of ASEAN Member States to undertake the stipulated actions in 
the Blueprint.

 A. A Rules-Based Community Of Shared Values And Norms
 12. ASEAN’s cooperation in political development aims to strengthen democracy, 
enhance good governance and the rule of law, and to promote and protect human rights 
and fundamental freedoms, with due regard to the rights and responsibilities of the Member 
States of ASEAN, so as to ultimately create a Rules-based Community of shared values 
and norms. In the shaping and sharing of norms, ASEAN aims to achieve a standard of 
common adherence to norms of good conduct among member states of the ASEAN
Community; consolidating and strengthening ASEAN’s solidarity, cohesiveness and harmony; 
and contributing to the building of a peaceful, democratic, tolerant, participatory and trans-
parent community in Southeast Asia.
 13. Moreover, cooperation in political development will bring to maturity the political 
elements and institutions in ASEAN, towards which the sense of inter-state solidarity on 
political systems, culture and history will be better fostered. Such inter-state solidarity can 
be achieved further through the shaping and sharing of norms. 

 A.1. Cooperation in Political Development
 14. Since the adoption of the ASC Plan of Action in 2003, ASEAN has achieved 
progress in diff erent measures of political development. There was increased participation 
by organisations, such as academic institutions, think-tanks, and civil society organisations 
in ASEAN meetings and activities. Such consultations and heightened interactions fostered 
good relations and resulted in positive outcomes for the region. 
 15. Eff orts are underway in laying the groundwork for an institutional framework to 
facilitate free fl ow of information based on each country’s national laws and regulations; 
preventing and combating corruption; and cooperation to strengthen the rule of law, judiciary 
systems and legal infrastructure, and good governance. Moreover, in order to promote and 
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protect human rights and fundamental freedoms, the ASEAN Charter stipulates the estab-
lishment of an ASEAN human rights body.

 A.1.1. Promote understanding and appreciation of political systems, culture and history
of ASEAN Member States 

Actions
 i. Assign appropriate ASEAN sectoral bodies to take necessary measures to promote 
understanding and appreciation of political systems, culture and history of ASEAN Member 
States, which will undertake to:
  a. Encourage the holding of at least two track-two events per year, including 
academic conferences, workshops and seminars;
  b. Release periodic publications on the dynamics of ASEAN Member States’ 
political systems, culture and history for dissemination to the public;
  c. Intensify exchange of experience and training courses in order to enhance 
popular and broader participation.
 ii. Hold seminars/workshops to share experiences on democratic institutions, gender 
mainstreaming, and popular participation 
 iii. Endeavour to compile best practices of voluntary electoral observations 

 A.1.2. Lay the groundwork for an institutional framework to facilitate free fl ow of 
information for mutual support and assistance among ASEAN Member States

Actions
 i. Encourage the ASEAN Ministers Responsible for Information (AMRI) to develop an 
institutional framework to facilitate free fl ow of information, based on each country’s national 
laws, by establishing an information baseline of these laws and to submit a progress report 
to the ASEAN Political-Security Community Council
 ii. Request each ASEAN Member State to develop relevant media exchange
programmes to aid free fl ow of information, starting within three months from the adoption 
of this Blueprint
 iii. Enhance media capacity to promote regional-community building, explore the 
possibility of establishing an ASEAN media panel to boost cooperation and collaboration 
among the media-related institutions and organizations with emphasis on the process of the 
implementation of the APSC Blueprint
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 iv. Implement internships, fellowships, scholarships and workshops, study visits and 
journalist exchange programs to enhance media capacity and professionalism in the region 
with emphasis on the process of the implementation of the APSC Blueprint
 v. Facilitate co-production and exchanges of fi lms, TVs, animations, games and new 
media content to promote cultural exchanges with emphasis on the process of the imple-
mentation of the APSC Blueprint

 A.1.3. Establish programmes for mutual support and assistance among ASEAN Member
States in the development of strategies for strengthening the rule of law and judiciary systems 
and legal infrastructure

Actions
 i. Entrust ASEAN Law Ministers Meeting (ALAWMM), with the cooperation of other 
sectoral bodies and entities associated with ASEAN including ASEAN Law Association (ALA)  
to develop cooperation programmes to strengthen the rule of law, judicial systems and legal 
infrastructure 
 ii. Undertake comparative studies for lawmakers on the promulgation of laws and 
regulations
 iii. Develop a university curriculum on the legal systems of ASEAN Member States by 
the ASEAN University Network (AUN) by 2010
 iv. Enhance cooperation between ALAWMM and ALA and other Track II organisa-
tions through seminars, workshops and research on international law, including ASEAN
agreements.

 A.1.4. Promote good governance 
 i. Conduct analytical and technical studies to establish baselines, benchmarks, and 
best practices in various aspects of governance in the region.
 ii. Promote sharing of experiences and best practices through workshops and semi-
nars on leadership concepts and principles with emphasis on good governance, and on 
developing norms on good governance 
 iii. Conduct a study by 2009 on partnership between public and private sectors and 
academia in creating a conducive climate for good governance to provide concrete recom-
mendations to appropriate ASEAN sectoral bodies.
 iv. Promote dialogue and partnership among governments, private sectors and other 
relevant organisations to foster and enable new ideas, concepts and methods with a view 
to enhance transparency, accountability, participatory and eff ective governance 
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 A.1.5.  Promotion and Protection of human rights 

Actions 
 i. Establish an ASEAN human rights body through the completion of its Terms of 
Reference (ToR) by 2009 and encourage cooperation between it and existing human rights 
mechanisms, as well as with other relevant international organizations
 ii. Complete a stock-take of existing human rights mechanisms and equivalent bodies, 
including sectoral bodies promoting the rights of women and children by 2009
 iii. Develop an ASEAN Instrument on the Protection and Promotion of the Rights of 
Migrant Workers by working closely with sectoral bodies 
 iv. Strengthen interaction between the network of existing human rights mechanisms 
as well as other civil society organisations, with relevant ASEAN sectoral bodies
 v. Enhance/conduct exchange of information in the fi eld of human rights among 
ASEAN countries in order to promote and protect human rights and fundamental freedoms 
of peoples in accordance with the ASEAN Charter and the Charter of the United Nations, 
and the Universal Declaration of Human Rights and the Vienna Declaration and Programme 
of Action
 vi. Promote education and public awareness on human rights
 vii. Establish the ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights 
of Women and  Children 

 A.1.6. Increase the participation of relevant entities associated with ASEAN in moving 
forward ASEAN political development initiatives 

Actions
 i. Develop modalities for interaction between relevant entities associated with ASEAN, 
such as the ASEAN-ISIS network, and ASEAN sectoral bodies
 ii. Promote research studies and scholarly publications on ASEAN political develop-
ment initiatives 
 iii. Hold consultations between AIPA and appropriate ASEAN organs 
 iv. Revise the Memorandum of Understanding of the ASEAN Foundation to take into 
account the provisions of the ASEAN Charter

 A.1.7. Prevent and combat corruption



35 กระทรวงการตางประเทศASEAN

Actions
 i. Identify relevant mechanisms to carry out cooperation activities in preventing and 
combating corruption and strengthen links and cooperation between the relevant agencies
 ii. Encourage all ASEAN Member States to sign the Memorandum of Understanding 
(MoU) on Cooperation for Preventing and Combating Corruption signed on 15 December 
2004
 iii. Promote ASEAN cooperation to prevent and combat corruption, bearing in mind 
the above MoU, and other relevant ASEAN instruments such as the Treaty on Mutual Legal 
Assistance in Criminal Matters (MLAT) 
 iv. Encourage ASEAN Member States who are signatories to the United Nations 
Convention against Corruption to ratify the said Convention
 v. Promote the sharing of best practices, exchange views and analyse issues related 
to values, ethics and integrity through appropriate avenues and fora and taking into account 
inputs from various seminars such as the ASEAN Integrity Dialogue

 A.1.8. Promote Principles of Democracy

Actions
 i. Promote understanding of the principles of democracy among ASEAN youth at 
schools at an appropriate stage of education, bearing in mind the educational system in the 
respective ASEAN Member States 
 ii. Convene seminars, training programmes and other capacity building activities for 
government offi  cials, think-tanks and relevant civil society organizations to exchange views, 
sharing experiences and promote democracy and democratic institutions
 iii. Conduct annual research on experiences and lessons-learned of democracy aimed 
at enhancing the adherence to the principles of democracy

 A.1.9. Promote peace and stability in the region

Actions
 i. Support the inclusion of culture of peace which includes, inter alia, respect for 
diversity, promotion of tolerance and understanding of faiths, religions and cultures in the 
curriculum of ASEAN academic institutions 
 ii. Develop programmes and activities aimed at the promotion of culture of peace, 
interfaith and intrafaith dialogue within the region 
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 iii. Promote respect and appreciation for the region’s diversity and harmony among 
the peoples of the region
 iv. Promote dialogue and greater interaction among various religious and ethnic groups 
 v. Promote networking among schools in the region to develop peace-education in 
their respective curricula 
 vi. Support poverty alleviation and narrowing development gaps to contribute to 
promoting sustained peace and stability in the region 

 A.2.  Shaping and Sharing of Norms
 16. ASEAN promotes regional norms of good conduct and solidarity, in accordance 
with the key principles enshrined in the ASEAN Charter.   In this context, ASEAN also continues
to uphold the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia (TAC), the SEANWFZ Treaty 
and other key agreements, as well as the Declaration on the Conduct of Parties (DOC) in 
the South China Sea.

 A.2.1. Adjust ASEAN institutional framework to comply with the ASEAN Charter
 
Actions
 i. Prepare and implement a transitional work plan on the necessary institutional reforms 
needed to comply with the ASEAN Charter 
 ii. Develop, as appropriate, supplemental protocols and/or agreements, including terms 
of references and rules of procedures, needed to implement the ASEAN Charter
 iii. Develop a legal division to support the implementation of the ASEAN Charter

 A.2.2. Strengthening Cooperation under the TAC 

Actions
 i. Convene workshops and seminars to assess the progress of the implementation 
of the TAC and explore ways to improve its mechanisms
 ii. Convene a conference of High Contracting Parties to the TAC to review its
implementation
 iii. Encourage the accession to the TAC by non-ASEAN countries

 A.2.3. Ensure full implementation of the DOC for peace and stability in the South 
China Sea
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Actions
 i. Continue ASEAN’s current practice of close consultation among Member States to 
achieve full implementation of the DOC
 ii. Explore and undertake cooperative activities identifi ed in the DOC and eventually 
explore other co-operative measures on the basis of close consultation among the member 
countries, while respecting sovereignty and integrity of each other
 iii. Carry out on a regular basis the overview of the process of implementation of the 
DOC, thus ensuring timely and proper conducts of the Parties in the South China Sea in 
accordance with the DOC
 iv. Work towards the adoption of a regional Code of Conduct in the South China Sea 
(COC)

 A.2.4. Ensure the implementation of South East Asian Nuclear Weapon-Free Zone 
(SEANWFZ) Treaty, and its Plan of Action 

Actions
 i. Comply with the undertakings in the SEANFWZ Treaty, including accession to the 
International Atomic Energy Agency (IAEA) safeguards agreements and related instruments
 ii. Encourage Accession to the Protocol of the SEANWFZ Treaty by Nuclear Weapon 
States
 iii. Cooperate to implement the Plan of Action and draw up specifi c work programmes/
projects to implement the Plan of Action

 A.2.5. Promote ASEAN Maritime Cooperation 

Actions
 i. Establish the ASEAN Maritime Forum
 ii. Apply a comprehensive approach that focuses on safety of navigation and security 
concern in the region that are of common concerns to the ASEAN Community.
 iii. Stock take maritime issues and identify maritime cooperation among ASEAN 
member countries
 iv. Promote cooperation in maritime safety and search and rescue (SAR) through 
activities such as information sharing, technological cooperation and  exchange of visits of 
authorities concerned
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 B. A Cohesive, Peaceful And Resilient Region With Shared Responsibility For Com-
prehensive Security
 17.  In building a cohesive, peaceful and resilient Political Security Community, ASEAN 
subscribes to the principle of comprehensive security, which goes beyond the requirements 
of traditional security but also takes into account non-traditional aspects vital to regional and 
national resilience, such as the economic, socio-cultural, and environmental dimensions of 
development. ASEAN is also committed to confl ict prevention/confi dence building measures, 
preventive diplomacy, and post-confl ict peace building.

 B.1. Confl ict Prevention/Confi dence Building Measures
 18. Confi dence Building Measures and Preventive Diplomacy are important instruments 
in confl ict prevention. They mitigate tensions and prevent disputes from arising between or 
among ASEAN Member States, as well as between ASEAN Member States and non-ASEAN 
member countries. They will also help prevent the escalation of existing disputes. 
 19.  In the area of defence and regional political consultations, ASEAN Defence Offi  cials
have been involved in the ASEAN security dialogue since 1996. Under the framework of 
the ASEAN Regional Forum (ARF), ASEAN has made voluntary briefi ngs on political and 
security developments in the region and regularized meetings of high-level defence offi  cials 
under the ARF Defence Offi  cials’ Dialogue (DOD) and the ARF Security Policy Conference 
(ASPC).  ASEAN has also established an annual ASEAN Defence Ministers Meeting (ADMM) 
and ASEAN Defence Senior Offi  cials' Meetings.

 B.1.1. Strengthen confi dence-building measures  

Actions
 i. Organise regional exchanges among ASEAN Defense and military offi  cials, at all 
levels, including among military academies, staff  colleges and defence universities in the 
ASEAN Member States 
 ii. Promote the exchange of observers of military exercises, commensurate with the 
capability and condition of each ASEAN Member State 
 iii. Share information among ASEAN Member States on submissions to the UN Register 
of Conventional Arms
 iv. Promote bilateral exchanges and cooperation between defence offi  cials and ex-
change visits between military training institutions to promote trust and mutual understanding
 v. Conduct joint research projects on defence issues between government-affi  liated 
policy and strategic research institutes in the region
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 B.1.2. Promote greater transparency and understanding of defence policies and 
security perceptions 

Actions
 i. Work towards developing and publishing an annual ASEAN Security Outlook.
 ii. Hold voluntary briefi ngs on political and security developments in the region 
 iii. Develop an ASEAN early warning system based on existing mechanisms to prevent 
occurrence/escalation of confl icts 
 iv. Hold consultations and cooperation on regional defence and security matters 
between ASEAN and external parties and Dialogue Partners including through the ADMM 
Plus when it is operationalised.
  
 B.1.3. Build up the necessary institutional framework to strengthen the ARF process 
in support of the ASEAN Political-Security Community (APSC)

Actions
 i. Follow-up on the recommendations of the Review of the ARF 
 ii. Implement the enhanced role of the ARF Chair, and activate the Friends of the ARF 
Chair mechanism as and when needed
 iii. Implement the decision of the ARF Ministers to move the ARF towards the preventive
diplomacy stage (PD) 
 iv. Expand the capacity of the ARF Heads of Defense Universities, Colleges and Institutions
Meeting (ARF HDUCIM) to exchange best practices in defense policies and academic
development
 v. Compile best practices on confi dence building measures, preventive diplomacy 
and confl ict resolutions for further development by ARF
viii.Enhance the role of the Secretary-General of ASEAN in the ARF including further strength-
ening the ARF Unit in the ASEAN Secretariat

 B.1.4. Strengthen eff orts in maintaining respect for territorial integrity, sovereignty and 
unity of ASEAN Member States as stipulated in the Declaration on Principles of International 
Law Concerning Friendly Relations and Cooperation among States in Accordance with the 
Charter of the United Nations
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Actions
 i. Compile best practices and relevant international law to promote understanding and 
appreciation of best practices concerning friendly relations and cooperation among Member 
States of the United Nations,
 ii. Convene consultation as well as a series of tract-two activities to strengthen cooperation
in addressing threats and challenges that may aff ect the territorial integrity of ASEAN Member 
States including those posed by separatism  
 iii. Further promote and increase awareness on these issues to help accelerate the 
pace of ASEAN Community building and elevate ASEAN’s profi le in the world.

 B.1.5. Promote the development of norms that enhance ASEAN defence and security 
cooperation  

Actions
 i. Initiate preparatory work for the development of practical cooperation programmes 
among the militaries of ASEAN Member States  

 B2. Confl ict Resolution And Pacifi c Settlement Of Disputes
 20.  Convinced that the settlement of diff erences or disputes should be regulated 
by rational, eff ective and suffi  ciently fl exible procedures, avoiding negative attitudes, which 
might endanger or hinder cooperation, ASEAN promotes the TAC, which seeks to preserve 
regional peace and harmony and prescribes that Member States refrain from threat or use 
of force. 
 21.  The TAC gives provision for pacifi c settlement of disputes at all times through 
friendly negotiations and for refraining from the threat or use of force to settle disputes.  The 
strategies for confl ict resolution shall be an integral part of a comprehensive approach. The 
purpose of these strategies shall be to prevent disputes and confl icts from arising between 
ASEAN Member States that could potentially pose a threat to regional peace and stability. 
 22.  ASEAN, the United Nations and other organisations have held a number of
cooperation activities in the eff ort to promote peace and stability.  More eff orts are needed 
in strengthening the existing modes of pacifi c settlement of disputes to avoid or settle future 
disputes; and undertaking confl ict management and confl ict resolution research studies. Under 
the ASEAN Charter, ASEAN may also establish appropriate dispute settlement mechanisms.

 B.2.1. Build upon existing modes of pacifi c settlement of disputes and consider 
strengthening them with additional mechanisms as needed
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Actions
 i. Study and analyse existing dispute settlement modes and/or additional mechanisms 
with a view to enhancing regional mechanisms for the pacifi c settlement of disputes
 ii. Develop ASEAN modalities for good offi  ces, conciliation and mediation
 iii. Establish appropriate dispute settlement mechanism, including arbitration as provided
for by the ASEAN Charter 

 B.2.2. Strengthen research activities on peace, confl ict management and confl ict 
resolution 

Actions
 i. Consider the establishment of an ASEAN Institute for Peace and Reconciliation
 ii. Compile ASEAN’s experiences and best practices on peace, confl ict management 
and confl ict resolution 
 iii. Identify priority research topics, with a view to providing recommendations on 
promoting peace, confl ict management and confl ict resolution 
 iv. Enhance existing cooperation among ASEAN think tanks to study peace, confl ict 
management and confl ict resolution
 v. Hold workshops on peace, confl ict management and confl ict resolution with relevant 
regional and international organisations, including the UN 
 vi. Undertake studies to promote gender mainstreaming in peace building, peace 
process and confl ict resolution 
 vii. Develop a pool of experts from ASEAN Member States as resource persons to 
assist in confl ict management and confl ict resolution activities

 B.2.3. Promote regional cooperation to maintain peace and stability  

Actions
 i. Carry out technical cooperation with the UN and relevant regional organisations to 
exchange expertise and experiences in maintaining peace and stability  
 ii. Identify national focal points, with a view to promoting regional cooperation in 
maintaining peace and stability 
 iii. Establish a network among existing ASEAN Member States’ peace keeping centres 
to conduct joint planning, training, and sharing of experiences, with a view to establishing 
an ASEAN arrangement for the maintenance of peace and stability, in accordance with the 
ASEAN Defence Ministers’ Meeting (ADMM) 3-Year Work Programme.
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 B.3. Post-Confl ict Peace-building
 23.  ASEAN’s eff orts in post-confl ict peace building shall complement other comprehensive
approaches to: (a) ensure the complete discontinuity of confl icts and violence and/or man-made
disasters in aff ected areas; (b) facilitate the return of peace and/or normalisation of life as 
early as possible; and (c) lay the ground for reconciliation and all other necessary measures 
to secure peace and stability, thus preventing the aff ected areas from falling again to confl icts
in the future. 
 24. Measures can be pursued in promoting humanitarian relief activities, including 
intensifying cooperation with the United Nations and other organisations, as well as capacity 
building for people in aff ected areas. 

 B.3.1. Strengthen ASEAN humanitarian assistance 

Actions
 i. Provide basic services or assistance to bring relief to victims of confl ict in consultation
with the receiving State
 ii. Promote cooperation for orderly repatriation of refugees/displaced persons and 
resettlement of internally displaced persons  
 iii. Promote the safety of the humanitarian relief assistance workers 
 iv. Develop common operating procedures for the provision of humanitarian   
assistance in the event of confl ict
 v. Intensify cooperation with the United Nations and promote the role and contributions
of relevant international organisations on humanitarian assistance
 vi. Promote civil-military dialogue and coordination in humanitarian assistance
 vii. Expand the role and contribution of women in fi eld-based humanitarian operations 

 B.3.2. Implement human resources development and capacity building programmes 
in post-confl ict areas 

Actions
 i. Draw up guidelines for training and capacity-building needs assessment  
 ii. Identify priority training topics  
 iii. Design training programmes in the identifi ed priority topics and development of 
training materials  
 iv. Implement annual programmes in each target area  
 v. Develop cooperation programmes with relevant external parties and fi nancial
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institutions to promote Human Resources Development and capacity building in post-confl ict 
reconstruction and peace building
 vi. Work towards the development of a systematic training programme for formal 
and community educators in the fi eld of peace education and reconciliation, which can be 
conceptualised and implemented

 B.3.3. Increase cooperation in reconciliation and further strengthen peace-oriented 
values  

Actions
 i. Undertake  studies to increase cooperation in reconciliation and further strengthen 
peace-oriented values  
 ii. Promote public participation in the development of cooperation in post-confl ict 
reconstruction and rehabilitation including the encouragement of comprehensive input of 
academia, media, non-governmental organisations, civil society and community groups
 iii. Promote inter-communal understanding through exchange activities 

 B.4. Non-Traditional Security Issues
 25.  A key purpose of ASEAN is to respond eff ectively and in a timely manner, in
accordance with the principles of comprehensive security, to all forms of threats, transnational 
crimes and transboundary challenges. 

 B.4.1.  Strengthen cooperation in addressing non-traditional security issues, particularly 
in combating transnational crimes and other transboundary challenges  

Actions
 i. Implement eff ectively eight priority areas in the Work Programme to Implement the 
Plan of Action to Combat Transnational Crime
 ii. Endeavour to ratify the Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters among 
ASEAN Member States and work towards elevating it to an ASEAN treaty
 iii. Continue the work of the working group, as mandated by the ASEAN Law Ministers’ 
Meeting, to enhance cooperation on the issue of extradition
 iv. Further strengthen criminal justice responses to traffi  cking in persons, bearing in 
mind the need to protect victims of traffi  cking in accordance with the ASEAN Declaration 
Against Traffi  cking in Persons Particularly Women and Children, and where applicable, other 
relevant international conventions and protocols on traffi  cking in persons
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 v. Enhance cooperation to combat people-smuggling
 vi. Work towards a  drug-free ASEAN by 2015, in accordance with the ASEAN Work 
Plan for Combating Illicit Drug-Traffi  cking, by: strengthening measures to prevent the illicit 
production of drugs, import and export of controlled chemical precursors as well as regional 
cooperation in controlled delivery; and enhancing cross-border law enforcement cooperation
through information sharing, best practices, and capacity building, in combating
drug-traffi  cking
 vii. Develop multilateral or bilateral legal arrangements towards combating drug and 
precursor chemical traffi  cking starting in 2008
 viii. Provide assistance to ASEAN Member States in enhancing scientifi c laboratory 
capacity in precursor identifi cation and drugs signature analysis for drug enforcement operation
and intelligence
 ix. Provide transfer of knowledge concerning the profi le of drug crime syndicate groups 
as well as watch-list of their drug activities
 x. Provide transfer of knowledge on best practices on the disposal of precursors and 
essential chemicals seized from clandestine laboratories
 xi. Strengthen the capacity of the criminal justice system including judges, prosecutors 
and law enforcement offi  cials on drug control
 xii. Enhance cooperation with relevant external parties in combating transnational 
crimes, including countering terrorism
 xiii. Enhance cooperation and coordination among existing ASEAN sectoral bodies in 
dealing with transnational crimes
 xiv. Strengthen close cooperation among ASEAN Member States, to combat IUU 
fi shing in the region and where applicable, through the implementation of the IPOA - IUU 
fi shing and work towards the establishment of ASEAN Fisheries Consultative Forum (AFCF)   
 xv. Promote full implementation by relevant sectoral bodies, to prevent, combat and 
eradicate the illicit trade in small arms and light weapons in all its aspects, in accordance 
with the UN Programme of Action to Prevent, Combat and Eradicate the Illicit Trade in Small 
Arms and Light Weapons in All its Aspects (UN PoA) and the International Instrument to
enable States to Identify and Trace, in Timely and Reliable Manner, Illicit Small Arms and 
Light Weapons (International Tracing Instrument)
 xvi. Strengthen cooperation and assistance in combating and suppressing cyber crimes 
including cooperation among law enforcement agencies, taking into account the need of 
each country to develop laws to address cyber crimes
 xvii. Forge closer cooperation in fi ghting against sea piracy, armed robbery against 
ships, hijacking and smuggling, in accordance with international laws
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 xviii. Strengthen cooperation in the fi eld of border management to jointly address 
matters of common concern, including forgeries of identifi cation and travel documents, by 
enhancing the use of relevant technologies to eff ectively stem the fl ow of terrorists and 
criminals

 B.4.2. Intensify counter-terrorism eff orts by early ratifi cation and full implementation 
of the ASEAN Convention on Counter-Terrorism

Actions
 i. Work towards the entry into force of the ASEAN Convention on Counter-Terrorism
(ACCT) by 2009 its ratifi cation by all  ASEAN Member States, and promote eff ective
implementation of the Convention 
 ii. Endeavour to accede and ratify the relevant international instruments on counter 
terrorism 
 iii. Promote eff ective implementation of the ASEAN Comprehensive Plan of Action on 
Counter-Terrorism
 iv. Cooperate to support development initiatives aimed at addressing the root causes 
of terrorism and conditions conducive to terrorism 

 B.5. Strengthen ASEAN Cooperation on Disaster Management and Emergency Re-
sponse

Actions
 i. Enhance joint eff ective and early response at the political and operational levels in 
activating the ASEAN disaster management arrangements to assist aff ected countries in the 
event of major disasters 
 ii. Enhance civilian-military coordination in providing eff ective and timely response to 
major natural disasters
 iii. Finalise the SOP for Regional Standby Arrangements and Coordination of Joint
Disaster Relief and Emergency Response Operations for establishing joint operations in providing
relief aid to disaster aff ected areas of Member States in line with the ASEAN Agreement on 
Disaster Management and Emergency Response (AADMER) 
 iv. Work towards eff ective interface on disaster management between ASEAN and 
other ASEAN-related bodies such as the ASEAN Regional Forum (ARF), ASEAN Plus Three 
and East Asia Summit (EAS) in a manner that will enhance ASEAN’s disaster management 
capacities
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 v. Develop ARF strategic guidelines for humanitarian assistance and disaster relief 
cooperation

 B.6. Eff ective and timely response to urgent issues or crisis situations aff ecting ASEAN

Actions 
 i. Convene special meetings at the Leaders’ or Ministerial levels in the event of crisis 
or emergency situations aff ecting ASEAN; and develop arrangements to address such situ-
ations in a timely manner
 
 C.  A Dynamic And Outward-Looking Region In An Increasingly Integrated And Inter-
dependent World
 26.  ASEAN fosters and maintains friendly and mutually benefi cial relations with external 
parties to ensure that the peoples and Member States of ASEAN live in peace with the world 
at large in a just, democratic and harmonious environment. ASEAN remains outward-looking 
and plays a pivotal role in the regional and international fora to advance ASEAN's common 
interests.
 27. Through its external relations, ASEAN will exercise and maintain its centrality and 
proactive role as the primary driving force in an open, transparent and inclusive regional 
architecture to support the establishment of the ASEAN Community by 2015 

 C.1. Strengthening ASEAN Centrality in Regional Cooperation and Community Building

Actions
 i. Initiate, host, Chair and/or Co-Chair activities and meetings with Dialogue Partners, 
other external parties, and within the context of ASEAN Plus Three, EAS and ARF
 ii. Explore, initiate and implement concrete cooperation activities on actions as stipulated
in various agreed documents including the APSC Blueprint under the existing regional 
frameworks
 iii. Advance the ARF towards Preventive Diplomacy in a phased and prudent manner 
while continuing with Confi dence Building Measures; while also engaging other regional and 
international organisations and Track II organisations in the process 
 iv. Enhance coordination in ASEAN’s external relation and regional and multilateral 
fora 
 C.2. Promoting Enhanced Ties with External Parties
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Actions
 i. Promote activities to raise awareness of ASEAN and enhance ASEAN's interests, 
including the establishment of ASEAN Committees in Third Countries where appropriate
 ii. Explore cooperation projects with regional organisations such as the GCC, ECO, 
Rio Group, SAARC and SCO
 iii. Develop cooperation projects to implement the ASEAN-UN Memorandum of
Understanding (MOU)

 C.3. Strengthening Consultations and Cooperation on Multilateral Issues of Common 
Concern 

Actions 
 i. Enhance consultations within ASEAN including by ASEAN Permanent Missions in 
United Nations and other International Organisations with the aim of promoting ASEAN's 
interests 

 III. Implementation And Review Of The Apsc Blueprint

 A. Implementation Mechanism
 28. To ensure the success in implementing the APSC Blueprint, Member States 
shall integrate the programmes and activities of the Blueprint into their respective national 
development plans. 
 29.  All relevant ASEAN senior offi  cial bodies or their equivalent shall be responsible 
in ensuring the implementation of the various elements, actions and commitments in the 
Blueprint by refl ecting them in their respective work plans, mobilising resources for them, 
raising issues for the consideration of their respective ministerial bodies and the ASEAN 
Leaders, and undertaking national initiatives in order to meet these commitments.
 30.  The Coordinating Conference for the ASEAN Political-Security Community Plan of 
Action (ASCCO) shall continue to serve as the platform in coordinating the eff orts of various 
sectoral bodies through exchanges of information, best practices, and lessons learned in 
the implementation of the APSC Blueprint. ASCCO’s new initiatives and recommendations 
on emerging issues shall be reported to the ASEAN Political-Security Council.
 31.  The ASEAN Political-Security Community (APSC) Council shall be responsible 
for the overall implementation of the Blueprint and shall ensure coordination of eff orts under 
its purview as well as those which cut across the other Community Councils.
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 32.  Progress of implementation of the APSC Blueprint shall be reported annually by 
the Secretary-General of ASEAN to the annual ASEAN Summit, through the APSC Council. 

 B. RESOURCE MOBILISATION
 33. Financial resources to implement the Blueprint will be mobilised by ASEAN 
Member States, as well as from various facilities including the ASEAN Development Fund 
(ADF), Dialogue Partners, donor countries, international agencies, the private sector, and 
non-governmental organisations.

 C. COMMUNICATION STRATEGY
 34. To ensure the success of establishing the APSC, a comprehensive communica-
tion plan will be developed and launched at the national and regional levels. This will not 
only create greater public awareness of the various initiatives, outcomes and issues of the 
APSC, but also enable all stakeholders to be involved in the process.

 D. REVIEW MECHANISM
 35. The APSC Blueprint shall be reviewed and evaluated to ensure that all the activities
are responsive to the needs and priorities of ASEAN, taking into account the changing 
dynamics of the region and the global environment. The review and evaluation shall be
conducted biennially by the ASCCO, in co-ordination with the ASEAN Secretariat. In the 
course of the review and evaluation, ASEAN Member States are given the fl exibility to update 
the Blueprint. As in the progress of implementation of the APSC Blueprint, the results of the 
review and evaluation shall be reported by the Secretary-General of ASEAN to the ASEAN 
Summit through the APSC Council.
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ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน

-------------------------------------------

 ปจจุบัน สภาพแวดลอมทางการเมืองระหวางประเทศที่ปรับเปลี่ยนไปอยาง

รวดเรว็ ไดนาํมาซึง่ทัง้โอกาสและความทาทายทีอ่าเซยีนตองเผชญิ ไมวาจะเปนโอกาส

ในการเสริมสรางความรวมมือดานการเมืองและความมั่นคงของอาเซียนใหแข็งแกรง

ยิ่งขึ้น หรือการเผชิญกับภัยคุกคามที่มาในรูปแบบใหม อาทิ การกออาชญากรรมและ

การกอการรายขามชาติ ภัยพิบัติทางธรรมชาติและโรคระบาด เปนตน

 ผูนาํประเทศสมาชิกอาเซยีนจงึไดเห็นชอบใหจดัตัง้ “ประชาคมอาเซยีน” ภายในป 

2558 เพ่ือสรางความเปนปกแผนของประเทศสมาชกิอาเซยีน โดยมกีารจดัตัง้ประชาคม

การเมอืงและความมัน่คงอาเซยีน เปนหนึง่ในสามเสาความรวมมอืสาํคญัของประชาคม

อาเซียน 

 การเปนประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ซึ่งจะชวยเสริมสราง

สันติภาพและความมีเสถียรภาพทางการเมืองของภูมิภาคอันถือเปนพื้นฐานสําคัญ

ของการพัฒนาดานตางๆ มีวัตถุประสงคหลักเพื่อสรางคานิยมและแนวปฏิบัติรวมกัน

ของอาเซียนในดานตางๆ เสริมสรางขีดความสามารถของอาเซียนในการเผชิญกับภัย

คุกคามความมั่นคงทั้งในรูปแบบเดิมและรูปแบบใหม บนพื้นฐานของหลักการวาดวย

ความมัน่คงของมนษุย และใหประชาคมอาเซยีนมปีฏสัิมพนัธทีแ่นนแฟนและสรางสรรค

กับประชาคมโลก โดยใหอาเซียนมีบทบาทนําในภูมิภาค

 กระบวนการจัดตั้งประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน มีรากฐาน

มาจากการนําความรวมมือและความตกลงของอาเซียนดานการเมืองและความมั่นคง

ที่ไดดําเนินการมาระยะหนึ่งแลว มาตอยอดใหมีผลเปนรูปธรรมและมีความเปน

แบบแผนมากยิ่งข้ึน อาทิ ขอบทตางๆ ภายใตสนธิสัญญามิตรภาพและความรวมมือ

ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia--

TAC) ปฏิญญาวาดวยเขตแหงสันติภาพ เสรีภาพและความเปนกลาง (Zone of Peace, 

Freedom and Neutrality Declaration--ZOPFAN) และสนธิสัญญาเขตปลอดอาวุธ

นิวเคลียรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Treaty on the Southeast Asia Nuclear 

Weapon-Free Zone--SEANWFZ) รวมถึงการประชมุอาเซยีนวาดวยความรวมมอืดาน

การเมอืงและความมัน่คงในภมูภิาคเอเชียแปซฟิก (ASEAN Regional Forum--ARF) ซึง่
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ในป 2552 มีสมาชิกเขารวมการประชุม 26 ประเทศ รวมถึงประเทศสมาชิกอาเซียน

และประเทศและกลุมประเทศสําคัญอื่นๆ เชนสหรัฐอเมริกา รัสเซีย จีน ญี่ปุน อินเดีย 

ออสเตรเลีย และ 1 กลุมประเทศกลาวคือสหภาพยุโรปเปนตน

 นอกจากการมเีสถียรภาพทางการเมอืงของภมูภิาคแลว ผลลพัธประการสาํคญัที่

จะเกดิขึน้จากการจดัตัง้ประชาคมการเมอืงและความมัน่คงอาเซยีน ก็คอื การทีป่ระเทศ

สมาชิกอาเซียนจะมีกลไกและเครื่องมือที่ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพในการแกไข

ปญหาที่เกี่ยวกับความมั่นคงตางๆ ไมวาจะเปนปญหาความขัดแยงดานการเมือง

ระหวางรัฐสมาชิกดวยกันเอง (หากรัฐสมาชิกตองการ)ซึ่งจะตองแกไขโดยสันติวิธี หรือ

ปญหาภยัคกุคามรปูแบบใหมๆ  ซึง่ประเทศใดประเทศหนึง่ไมสามารถแกไขไดโดยลาํพงั 

เชน การกอการราย การลักลอบคายาเสพติด ปญหาโจรสลัด และอาชญากรรมขาม

ชาติ เปนตน

 ในการประชุมสุดยอดอาเซียนที่ อ. ชะอํา อ. หัวหิน เมื่อเดือนกุมภาพันธ 2552 

ที่ประชุมผูนําประเทศสมาชิกอาเซียนไดรับรองแผนงานการจัดตั้งประชาคมการเมือง

ความมั่นคงอาเซียน ซึ่งกําหนดกรอบและกิจกรรมที่จะทําใหอาเซียนบรรลุเปาหมาย

การเปนประชาคมการเมืองและความมั่นคงที่เนนความสําคัญของความปลอดภัยของ

ประชาชนภายในป 2558 

------------------------------------
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(คําแปลอยางไมเปนทางการ)

ปฏิญญาชะอํา หัวหินวาดวยแผนงานสําหรับประชาคมอาเซียน (2552-2558) 

1 มีนาคม 2552

(Cha-am Hua Hin Declaration on the Roadmap for the ASEAN 

Community (2009-2015)) 

------------------------------------
 เรา ประมุขรัฐ หรือ หัวหนารัฐบาลของสมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
(อาเซยีน) ประกอบดวย บรไูนดารสุซาลาม ราชอาณาจกัรกมัพชูา สาธารณรฐัอนิโดนเีซยี สาธารณรฐั
ประชาธิปไตยประชาชนลาว มาเลเซีย สหภาพพมา สาธารณรัฐฟลิปปนส สาธารณรัฐสิงคโปร
ราชอาณาจกัรไทย และสาธารณรฐัสงัคมนยิมเวยีดนามในโอกาสการประชุมสุดยอดอาเซยีน ครัง้ที่
14 ที่เชียงใหม ประเทศไทย;
 ระลึกถึง เจตนารมณของผูกอต้ังเมื่อป ค.ศ. 1967 ที่จะสรางองคกรที่จะชวยสงเสริมให
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตเปนภูมิภาคที่มีสันติสุข มีอิสรภาพ และความเจริญรุงเรือง เพื่อ
เหลาประชาชน
 ระลึกถึงดวย วิสัยทัศนอาเซียน 2020 ที่กําหนดทิศทางใหอาเซียนมีวิสัยทัศนสูภายนอก มี
สันติสุขและเชื่อมเขาดวยกันในการเปนหุนสวนในสิ่งแวดลอมของประชาธิปไตยและมีอยูรวมกัน
อยางกลมกลนื การพฒันาทีม่พีลวตัรและการรวมตวัทางเศรษฐกจิทีใ่กลชดิและในสงัคมทีเ่อือ้อาทร
ทีร่ะลกึถงึสายสมัพนัธทางประวตัศิาสตร รบัรูมรดกทางวฒันธรรมทีม่รีวมกนัและเชือ่มในอตัลกัษณ
ของภูมิภาค
 ยอมรับ ปฏิญญาอาเซียนคอนคอรดทู (บาหลี คอนคอรด ทู) ที่แสวงในการทําใหวิสัยทัศน
อาเซียน 2020 เปนจริง โดยต้ังเปาหมายในการจัดตั้งประชาคมอาเซียนภายในป ค.ศ. 2020 
ประกอบดวยสามเสาหลกั ไดแก ประชาคมการเมอืงความมัน่คง ประชาคมเศรษฐกจิ และประชาคม
สงัคมและวฒันธรรม โดยทัง้สามเสามคีวามเกีย่วโยงกนัอยางใกลชิดและชวยสงเสรมิเปาหมายการ
มีสันติสุขอยางยั่งยืน เสถียรภาพและความเจริญรวมกัน
 ไดรับแรงบันดาลใจ โดยเจตนารมณอาเซียนใหมตามกฎบัตรอาเซียน ซึ่งเราย้ําถึงพันธกรณี
ในการเรงรัดการจัดตั้งประชาคมอาเซียน ประกอบดวยสามเสาตามที่ระบุขางตน เร็วขึ้นหาป ตาม
ที่ไดตกลงในเมืองเซบู ประเทศฟลิปปนส ป ค.ศ. 2007
 เนน การลดชองวางในการพัฒนาเปนภารกิจที่สําคัญที่จะใหประเทศสมาชิกอาเซียนทุก
ประเทศไดรบัผลประโยชนจากการรวมตวัของอาเซยีนอยางแทจรงิ โดยดาํเนนิการผานขอรเิริม่เพือ่
การรวมตัวอาเซียนและกรอบความรวมมือระดับภูมิภาคอื่นๆ
 รบัทราบ ดวยความพงึพอใจพฒันาการภายใตแผนปฏบิตังิานหรอืโครงการทีไ่ดรบัรองทีมุ่ง
ไปสูเปาหมายวสิยัทศันอาเซยีน ค.ศ. 2020 เชน แผนปฏบิตักิารฮานอย ขอรเิริม่เพือ่การรวมตวัของ
อาเซียน และแผนปฏิบัติการเวียงจันทน 
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 รับรู วาการเปลี่ยนแปลงจากโลกาภิวัตนจะนํามาซึ่งประโยชนและความทาทายสงผลให
อาเซียนจะตองผลักดันตัวเองใหมีความสําคัญและรักษาความเปนศูนยกลางและบทบาทในการ
ขับเคลื่อนโครงสรางภูมิภาค
 ระลึกถึง การรับรองแผนงานการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่การประชุมสุดยอด
อาเซียน ครั้งที่ 13 ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2550 ที่สิงคโปร และการรับรองแผนงานการจัดตั้ง
ประชาคมการเมอืงความมัน่คงอาเซยีน แผนงานการจดัตัง้ประชาคมสงัคมและวฒันธรรมอาเซยีน 
และแผนงานขอริเริ่มเพื่อการตัวของอาเซียน ฉบับที่ 2 ในวันที่ 1 มีนาคม 2552
เรายืนยันที่จะรับรองและประกาศ ดังนี้:
 1. ตกลงวาแผนงานการจัดตัง้ประชาคมทัง้ 3 แผนงานและแผนงานขอรเิริม่เพือ่การรวมตวั
ของอาเซยีนระยะสอง ตามเอกสารแนบ ถอืเปนแผนงานสาํหรบัประชาคมอาเซยีน (ป ค.ศ. 2009-
2015) 
 2. ตกลงดวยวาแผนงานสําหรับประชาคมอาเซียน (ป ค.ศ. 2009-2015) จะเปนเอกสาร
แทนแผนปฏิบัติงานเวียงจันทน 
 3. มอบหมายใหรฐัมนตรกีรอบความรวมมอืรายสาขาทีเ่กีย่วของและเลขาธกิารอาเซยีนเปน  
ผูปฏิบตัปิฏญิญานี ้รวมทัง้ตดิตามพนัธกรณซีึง่จะไดรบัการสนบัสนนุโดยคณะกรรมการผูแทนถาวร
ประเทศสมาชกิประจาํอาเซยีนและรายงานความคบืหนาการดาํเนนิการกบัพวกเราอยางสมํ่าเสมอ
ผานคณะมนตรีประชาคมอาเซียน
 4. มอบหมายดวยใหรฐัมนตรทีีเ่กีย่วของและเลขาธกิารอาเซยีนระดมเงนิทนุจากรฐัสมาชกิ 
ประเทศคูเจรจา ประเทศคูเจรจาเฉพาะสาขา และหุนสวนการพัฒนาของอาเซียนเพื่อปฏิบัติตาม
ปฏิญญานี้
 5. สญัญาในความตัง้ใจและขอผกูพนัทีจ่ะสงเสรมิใหประชาชนอาเซยีนมสีวนรวมและไดรบั
ประโยชนจากการรวมตัวของอาเซียนและกระบวนการการเปนประชาคมอาเซียน
 จดัทาํทีช่ะอาํในวนัทีห่นึง่ของเดอืนมนีาคมในปครศิตศกัราชสองพนัเกาในตนฉบบัเดยีวเปน
ภาษาอังกฤษ
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ความตกลงสําคัญเรื่องความรวมมือดานการเมืองและความมั่นคง

ในกรอบอาเซียน

----------------------------------
 1. ปฏิญญาวาดวยเขตแหงสันติภาพ เสรีภาพและความเปนกลาง (Declaration on the 
Zone of Peace, Freedom and Neutrality - ZOPFAN) ลงนามเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2514  ที่
กรุงกัวลาลัมเปอร ซึ่งเเสดงเจตนารมณของประเทศสมาชิกที่จะทําใหภูมิภาคนี้ปลอดจากการ
แทรกแซงจากภายนอก
 2. ปฏิญญาวาดวยความรวมมืออาเซียน (Declaration of ASEAN Concord หรือ Bali
Concord) ลงนามเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2519 ที่บาหลี ซ่ึงกําหนดใหปรเทศสมาชิกอาเซียน
สงเสริมความรวมมือดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สารสนเทศและความมั่นคง อีกทั้ง
จัดตั้งสํานักงานเลขาธิการอาเซียน
 3. สนธสิญัญามติรภาพและความรวมมอืในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต (Treaty of Amity
and Cooperation in Southeast Asia - TAC) ลงนามเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2519 ที่บาหลี ซึ่ง
กาํหนดแนวทางการปฏบิตัใินการดาํเนนิความสมัพนัธระหวางประเทศในภมิูภาคทีมุ่งเนนการสราง
สันติภาพและความมั่นคง ความเจริญรุงเรืองทางเศรษฐกิจ และความรวมมือระหวางกัน โดยในป 
2553 มี 28 ประเทศที่เปนอัครภาคีของ TAC 
 4. สนธสิญัญาเขตปลอดอาวธุนวิเคลยีรในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต (Treaty on the 
Southeast Asia Nuclear Weapon-Free Zone - SEANWFZ) ลงนามเมือ่วนัที ่15 ธนัวาคม 2537 ที่
กรุงเทพฯ ซึ่งหามมิใหประเทศภาคีผลิต ครอบครอง ขนยาย หรือทดลองอาวุธนิวเคลียรในภูมิภาค 
ซึ่งในชาวการประชุม คณะกรรมการ SEANWFZ ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2550 ณ กรุงมะนิลา เพื่อ
พิจารณาทบทวนการดําเนินการดําเนินการตามสนธิสัญญาฯ ซึ่งมีผลบังคับใชครบ 10 ป  รัฐภาคี 
SEANWFZ ไดรับรองเอกสารสําคัญ 2 ฉบับ ไดแก 1) Stocktaking on the Implementation of the 
SEANWFZ Treaty ซึ่งรวบรวมพัฒนาการของการหารือในประเด็นตางๆ เกี่ยวกับสนธิสัญญา และ 
2) Plan of Action to Strengthen the Implementation of the Treaty of SEANWFZ 
 5. ปฏิญญาวาดวยความรวมมืออาเซียนฉบับที่ 2 (Declaration of ASEAN Concord
II หรือ Bali Concord II) ลงนามเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2546 ในการประชุมสุดยอดผูนําอาเซียน
ครั้งที่ 9 ที่บาหลี ซึ่งผูนําอาเซียนไดเห็นชอบใหมีการจัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN
Community) อันประกอบไปดวยประชาคมความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Security Community 
– ASC) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community – AEC) และประชาคม
สังคมและวัฒนธรรม (ASEAN Socio-Cultural Community - ASCC) ภายในป 2563 ตอมาในการ
ประชมุสดุยอดผูนาํอาเซยีนครัง้ที่ 12 เมือ่เดอืนมกราคม 2550 ทีเ่มืองเซบ ูประเทศฟลปิปนส ผูนาํ
อาเซียนไดตกลงใหเรงรัดการจัดตั้งประชาคมใหแลวเสร็จภายในป 2558
 6. อนสุญัญาอาเซยีนวาดวยการตอตานการกอการราย (ASEAN Convention on Counter-
Terrorism--ACCT) ลงนามเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2550 ระหวางการประชุมสุดยอดผูนําอาเซียน 
ครั้งที่ 12 ที่เมืองเซบู ฟลิปปนส เพื่อกําหนดกรอบความรวมมือดานการตอตานการกอการรายใน
เรื่องตาง ๆ อาทิ เขตอํานาจศาลของรัฐ การสงผูรายขามแดน การแลกเปลี่ยนขอมูล ฯลฯ
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กอนที่อาเซียนมีแผนงานจัดตั้งประชาคมการเมืองและ

ความมั่นคงอาเซียน ป 2552-2558: 

“แผนปฏิบัติการประชาคมความมั่นคงอาเซียนป 2547”

(ASEAN Security Community Plan of Action – 2004)

 1. ¤ÇÒÁà»š¹ÁÒ

 ในการประชุมสุดยอดผูนําอาเซียน ครั้งที่ 9 ในเดือนตุลาคม 2546 ที่บาหลี ผูนําอาเซียน

ไดลงนามในปฏิญญาวาดวยความรวมมืออาเซียน (Declaration of ASEAN Concord II หรือ Bali 

Concord) เห็นชอบใหมีการจัดต้ังประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) อันประกอบไปดวย

ประชาคมความมัน่คงอาเซยีน (ASEAN Security Community – ASC) ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน 

(ASEAN Economic Community – AEC) และประชาคมสังคมและวัฒนธรรม (ASEAN Socio-

Cultural Community - ASCC) ภายในป ค.ศ. 2020 ตอมาในการประชมุสดุยอดผูนาํอาเซยีนครัง้ที่

12 เมื่อเดือนมกราคม 2550 ที่เมืองเซบู ประเทศฟลิปปนส ผูนําอาเซียนไดตกลงใหเรงรัดการ

จัดตั้งประชาคมใหแลวเสร็จภายในป ค.ศ. 2015

 2. à»‡Ò»ÃÐÊ§¤� 

 ดวยเล็งเห็นวา สันติภาพ ความมั่นคง และเสถียรภาพทางการเมืองเปนพื้นฐาน

สําคัญตอการพัฒนาในดานอ่ืนๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และความม่ันคงของมนุษย อาเซียนจึงมุง

สงเสริมความรวมมือในดานการเมืองและความมั่นคง เพื่อเสริมสรางและธํารงไวซ่ึงสันติภาพและ

ความมัน่คงของภมูภิาค โดยมุงหวงัใหประเทศในภมูภิาคอยูรวมกนัอยางสนัตสิขุ และสามารถแกไข

ปญหาและความขัดแยงโดยสันติวิธี 

 ทั้งนี้ ประชาคมความมั่นคงอาเซียนจะ (1) ใชขอตกลงและกลไกของอาเซียนที่มีอยูแลวใน

การเพิม่ศกัยภาพในการแกไขปญหาขอพพิาท รวมท้ังการเผชิญหนาและภยัคุกคามรปูแบบใหม เชน 

การกอการราย การลักลอบคายาเสพติด การคามนุษย อาชญากรรมขามชาติอื่นๆ และการขจัด

อาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง (2) ริเร่ิมกลไกใหมๆ ที่จะชวยเสริมสรางความม่ันคงและกําหนด

รปูแบบความรวมมอืดานนี ้ซึง่รวมถงึการกาํหนดมาตรฐาน การปองกนัการเกดิขอพพิาท การแกไข

ขอพิพาท และการสรางเสริมสันติภาพภายหลังการยุติขอพิพาท (3) สงเสริมความรวมมือทาง

ทะเล ทั้งนี้ ความรวมมือขางตนจะไมกระทบตอความเปนอิสระของประเทศสมาชิกในการดําเนิน

นโยบายการตางประเทศ และความรวมมือทางทหารกับประเทศนอกภูมิภาค และไมนําไปสูการ

สรางพันธมิตรทางการทหาร
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 3.  ¾Ñ²¹Ò¡ÒÃ¤ÇÒÁÃ‹ÇÁÁ×Íã¹»ÃÐªÒ¤Á´ŒÒ¹¤ÇÒÁÁÑè¹¤§

 การไปสูการรวมตัวเปนประชาคมความมั่นคงอาเซียน อาเซียนไดจัดทําแผนปฏิบัติการ

ประชาคมความมั่นคงอาเซียนซึ่งรับรองโดยที่ประชุมสุดยอดผูนําอาเซียน ครั้งที่ 10 ที่เวียงจันทน 

(พฤศจิกายน 2547) เพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินการไปสูเปาหมายที่วางไว แผนปฏิบัติการฯ 

ประกอบดวยหัวขอหลัก 6 ประการ ดังนี้ 

 1. Political Development การเสริมสรางพัฒนาการทางการเมืองระหวางอาเซียนเพื่อ

สงเสริมสันติภาพ เสถียรภาพ ประชาธิปไตย และความมั่งคั่งในภูมิภาค เชน การสงเสริมสถาบัน

ประชาธิปไตยและการมีสวนรวมของประชาชน การคุมครองสตรี เด็ก ผูพิการและแรงงานอพยพ 

เปนตน 

 2. Shaping and Sharing of Norms  การเสริมสรางบรรทัดฐานที่อาเซียนจะมีรวมกันเพื่อ

เปนแนวทางดาํเนนิความสมัพนัธทีด่รีะหวางประเทศสมาชกิของประชาคมอาเซยีน เชน การสงเสรมิ

ใหประเทศนอกอาเซียนเขาเปนภาคีสนธิสัญญาไมตรีและความรวมมือ การจัดทํากฎบัตรอาเซียน 

เปนตน

 3. Confl ict Prevention การเสริมสรางความไวเนื้อเชื่อใจและความเชื่อมั่นในประชาคม

อาเซยีน ลดความตงึเครยีดและปองกนัการเกดิขอพพิาท อกีทัง้ปองกนัมใิหขอพพิาททวคีวามรนุแรง

ยิง่ข้ึน เชน การจดัการประชมุรฐัมนตรกีลาโหมอาเซยีน การสงเสรมิความสัมพนัธและความรวมมือ

ระหวางทหารและพลเรอืน การสงเสรมิความรวมมอืในประเดน็ภยัคกุคามรปูแบบใหมซึง่รวมถงึการ

กอการราย อาชญากรรมขามชาติ โรคติดตอ ปญหาสิ่งแวดลอม เปนตน 

 4. Confl ict Resolution การแกไขปญหาโดยสันติวิธี โดยใชกลไกการแกไขปญหาขอพิพาท

ในภูมิภาค  เชน การสรางเครือขายระหวางศูนยรักษาสันติภาพของประเทศสมาชิก เปนตน

 5. Post-Confl ict Peace Building  การสรางสภาพแวดลอมทีจ่าํเปนตอสันตภิาพทีย่ัง่ยนืใน

บริเวณที่ไดรับผลกระทบจากสงครามและปองกันการเกิดขอพิพาทอีกในอนาคต ซึ่งรวมถึง การให

ความชวยเหลือดานมนุษยธรรม การฟนฟูและบูรณะประเทศ เชน การจัดตั้งกลไกระดมทรัพยากร

ที่จําเปนในการสรางสรรคสันติภาพภายหลังความขัดแยง เปนตน

 6. Implementing Mechanisms การจัดตัง้กลไกตดิตามการปฏบิตัติามแผนปฏบิตักิารฯ โดย

มอบหมายเลขาธกิารอาเซยีนใหชวยตดิตามและทบทวนความคืบหนาในเรือ่งดงักลาว ทัง้นี ้รฐัมนตรี

ตางประเทศอาเซียนจะรายงานความคืบหนาของการดําเนินการทุก ๆ ปตอที่ประชุมสุดยอด

อาเซียน

---------------------------------------------------








