สรุปรายงาน
การประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยการเมืองของสมัชชารัฐสภาเอเชีย
(APA Standing Committee on Political Affairs)
ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๘ มิถนุ ายน ๒๕๖๒
ณ เมืองอิสฟาฮาน สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน
การประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยการเมืองของสมัชชารัฐสภาเอเชีย (the APA Standing Committee
on Political Affairs) จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๕-๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ Kosar Hotel เมืองอิสฟาฮาน สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน โดยรัฐสภาสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม มีรัฐสภาประเทศสมาชิกของ
APA เข้าร่วมการประชุมทั้งสิ้น ๑๕ ประเทศ จากประเทศสมาชิกทั้งหมด ๔๒ ประเทศ ประกอบด้วย อัฟกานิสถาน
ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐไซปรัส สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน สาธารณรัฐอิรัก
ราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน สาธารณรัฐคาซัคสถาน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐเลบานอน สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน สหพันธรัฐรัสเซีย สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย สาธารณรัฐตุรกี และ
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

บรรยากาศการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยการเมืองของสมัชชารัฐสภาเอเชีย
ณ เมืองอิสฟาฮาน สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน
ระเบียบการประชุม
การประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยการเมืองของสมัชชารัฐสภาเอเชียมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
๑. การรับรองร่างระเบียบวาระการประชุมฯ
๒. การเลือกตั้งองค์คณะผู้ดําเนินการประชุมฯ
๓. คํากล่าวเปิดการประชุมฯ โดยประธานการประชุม

-๒๔. รายงานของเลขาธิการ APA
๕. การพิจารณาร่างข้อมติของคณะกรรมาธิการว่าด้วยการเมืองของสมัชชารัฐสภาเอเชีย
y ร่างข้อมติว่าด้วยการมุ่งสู่รัฐสภาเอเชีย
y ร่างข้อมติว่าด้วยธรรมาภิบาล
y ร่างข้อมติว่าด้วยหลักนิติธรรมและการเสริมอํานาจด้านตุลาการ
y ร่างข้อมติว่าด้วยแนวปฏิบัติทางรัฐสภาที่ดี
y ร่างข้อมติว่าด้วยการสร้างความรุ่งเรืองในเอเชียผ่านกระบวนการมิตรภาพและความ
ร่วมมือระหว่างกัน
y ร่างข้อมติว่าด้วยความร่วมมือของรัฐสภาและรัฐบาลของเอเชียเพื่อความรุ่งเรืองในเอเชีย
y ร่างข้อมติว่าด้วยการยืนยันสนับสนุนประชาชนปาเลสไตน์ของรัฐสภาเอเชีย
y ร่างข้อมติว่าด้วยประชาธิปไตยเพื่อการพัฒนา
y ร่างข้อมติใหม่ว่าด้วยการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างสมาชิกสมัชชารัฐสภาแห่งเอเชีย
เพื่อปกป้องและส่งเสริมพหุภาคี
๖. การประชุมคณะทํางานว่าด้วยรัฐสภาเอเชีย
๗. เรื่องอื่น ๆ
๘. ปิดการประชุม
กําหนดการประชุม
การประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยการเมืองของสมัชชารัฐสภาเอเชีย มีกําหนดการประชุมดังนี้
วันพุธที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ นาฬิกา
• พิธีเปิดการประชุม
สถานที่ : Kosar Hotel
- บรรเลงเพลงชาติสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน
- การอ่านคัมภีร์อัลกุรอ่าน
- คํากล่าวโดย นาย Abbas Rezaei ผู้ว่าการเมืองอิสฟาฮาน
- คํากล่าวโดย นาง Seyedeh Fatemeh Zolghadr หั วหน้ าคณะผู้แทนรัฐสภาอิหร่านในสมัชชารัฐสภาเอเชีย
- คํากล่าวโดย นาง Asuman Erdoğan หัวหน้าคณะผู้แทนรัฐสภา
ตุรกีใน APA ในฐานะตัวแทนประธานสมัชชารัฐสภาเอเชีย
- คํากล่าวโดย นาย Mohammad Reza Majidi เลขาธิการสมัชชารัฐสภาเอเชีย
- คํากล่าวโดย นาย Masoud Pezeshkian รองประธานรัฐสภา
สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน คนที่ ๑
เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๐.๓๐ นาฬิกา
- คณะผู้แทนฯ ถ่ายภาพร่วมกัน

-๓-

คณะผู้แทนฯ ถ่ายภาพร่วมกันภายหลังเสร็จสิ้นพิธเี ปิดการประชุมฯ
เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๓.๐๐ นาฬิกา

- การประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้ วยการเมืองของสมัช ชา
รัฐสภาเอเชีย
- การรับรองร่างระเบียบวาระการประชุมฯ
- การเลือกตั้งองค์คณะผู้ดําเนินการประชุมฯ
- คํากล่าวเปิดการประชุมฯ โดยประธานการประชุม
- รายงานของเลขาธิการ APA
- การพิจารณาร่างข้อมติของคณะกรรมาธิการว่าด้วยการเมือง
ของสมัชชารัฐสภาเอเชีย
y ร่างข้อมติว่าด้วยการมุ่งสู่รัฐสภาเอเชีย
y ร่างข้อมติว่าด้วยธรรมาภิบาล
y ร่างข้อมติว่าด้วยหลักนิติธรรมและการเสริมอํานาจด้านตุลาการ
y ร่างข้อมติว่าด้วยแนวปฏิบัติทางรัฐสภาที่ดี
y ร่างข้อมติว่าด้วยการสร้างความรุ่งเรืองในเอเชียผ่าน
กระบวนการมิตรภาพและความร่วมมือระหว่างกัน
y ร่างข้อมติว่าด้วยความร่วมมือของรัฐสภาและรัฐบาลของ
เอเชียเพื่อความรุ่งเรืองในเอเชีย
y ร่างข้อมติว่าด้วยการยืนยันสนับสนุนประชาชนปาเลสไตน์
ของรัฐสภาเอเชีย

-๔-

เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ นาฬิกา
เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๖.๐๐ นาฬิกา
เวลา ๑๖.๐๐ – ๑๗.๐๐ นาฬิกา
เวลา ๑๗.๐๐ – ๑๘.๐๐ นาฬิกา
เวลา ๒๐.๐๐ นาฬิกา
วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๘.๐๐ นาฬิกา
เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา
เวลา ๑๙.๐๐ นาฬิกา
วันศุกร์ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒
ตลอดทั้งวัน

-

y ร่างข้อมติว่าด้วยประชาธิปไตยเพื่อการพัฒนา
y ร่างข้อมติใหม่ว่าด้วยการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่าง
สมาชิกสมัชชารัฐสภาแห่งเอเชียเพื่อปกป้องและส่งเสริม
พหุภาคี
อาหารกลางวัน
การประชุมคณะทํางานว่าด้วยรัฐสภาเอเชีย
อาหารว่าง
ปิดการประชุม
งานเลี้ยงอาหารค่ํา เจ้าภาพโดย นาย Abbas Rezaei
ผู้ว่าการเมืองอิสฟาฮาน

- กิจกรรมทัศนศึกษา
- อาหารกลางวัน เจ้าภาพโดย นายกเทศมนตรีเมืองอิสฟาฮาน
- งานเลี้ยงอาหารค่ํา เจ้าภาพโดย หอการค้า อุตสาหกรรม เหมืองแร่
และการเกษตรเมืองอิสฟาฮาน
- คณะผู้แทนเดินทางกลับ

การประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยการเมืองของสมัชชารัฐสภาเอเชีย (the APA Standing
Committee on Political Affairs) จัดขึ้นในวันพุธที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๓.๐๐ นาฬิกา
ซึ่งที่ประชุมฯ ได้แต่งตั้งนาง Chenarani ผู้แทนรัฐสภาสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ทําหน้าที่ประธานการประชุมฯ
นาย Syed Shibli Faraz หัวหน้าคณะผู้แทนรัฐสภาสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน เป็นรองประธานการประชุมฯ
และนาย Syamsul Bachri ผู้แทนรัฐสภาสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เป็นผู้เสนอรายงานการประชุมฯ

องค์คณะผู้ควบคุมการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยการเมืองของสมัชชารัฐสภาเอเชีย
ณ เมืองอิสฟาฮาน สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน

-๕ภายหลังจากที่ประชุมได้รับรองระเบียบวาระการประชุมแล้ว นาย Mohammad Reza Majidi
เลขาธิการสมัชชารัฐสภาเอเชีย ได้ขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาร่างข้อมติ จํานวน ๙ ฉบับ ประกอบด้วย
๑. ร่างข้อมติว่าด้วย “การมุ่งสู่รัฐสภาเอเชีย” (Draft Resolution on “Towards an Asian Parliament”)
๒. ร่างข้อมติว่าด้วย “ธรรมาภิบาล” (Draft Resolution on “Good Governance”)
๓. ร่างข้อมติว่าด้วย “หลักนิติธรรมและการเสริมอํานาจด้านตุลาการ” (Draft Resolution on Rule
of “Law and Judicial Empowerment”)
๔. ร่างข้อมติว่าด้วย “แนวปฏิบัติทางรัฐสภาทีด่ ี” (Draft Resolution on “Good Parliamentary
Practices”)
๕. ร่างข้อมติว่าด้วย “การสร้างความรุ่งเรืองในเอเชียผ่านกระบวนการมิตรภาพและความร่วมมือ
ระหว่างกัน” (Draft Resolution on “Building Prosperity in Asia through Friendship and Cooperation”)
๖. ร่างข้อมติว่าด้วย “ความร่วมมือของรัฐสภาและรัฐบาลของเอเชียเพื่อความรุ่งเรืองในเอเชีย”
(Draft Resolution on “Asian Parliaments and Governments Together for Prosperity in Asia”)
๗. ร่างข้อมติว่าด้วย “การยืนยันสนับสนุนประชาชนปาเลสไตน์ของรัฐสภาเอเชีย” (Draft Resolution
on “Asian Parliaments’ Unwavering Support for the Palestinian People”)
๘. ร่างข้อมติว่าด้วย “ประชาธิปไตยเพื่อการพัฒนา” (Draft Resolution on “Harmonious
Development through Democracy”)
๙. ร่างข้อมติใหม่ว่าด้วย “การเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างสมาชิกสมัชชารัฐสภาแห่งเอเชียเพื่อ
ปกป้องและส่งเสริมพหุภาคี” (New Draft Resolution on “Enhancing Cooperation among the Members of
the Asian Parliamentary Assembly to Protect and Promote Multilateralism”)
การพิจารณาร่างข้อมติของคณะกรรมาธิการว่าด้วยการเมืองของสมัชชารัฐสภาเอเชีย
การประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยการเมืองของสมัชชารัฐสภาเอเชีย ในครั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายเกี่ยวกับประเด็นต่าง ๆ โดยมีรายละเอียดสรุปดังนี้
ในช่วงแรกของการประชุมหัวหน้าคณะผู้แทนไซปรัสได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า นาย Zohair Sandouka
ผู้แทนของปาเลสไตน์ใน APA ได้ถึงแก่กรรม จึงขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งและขอยกย่องต่อการมีส่วนร่วม
ในการประชุม APA รวมถึงบทบาทการอภิปรายเพื่อปกป้องสิทธิของชาวปาเลสไตน์ นอกจากนี้ ผู้แทนจากนานาประเทศ อาทิ เลบานอน ตุรกี ซีเรีย ฯลฯ รวมทั้งเลขาธิการสมัชชารัฐสภาเอเชีย ได้ร่วมกันแสดงความเสียใจ
ต่อการจากไปของนาย Zohair Sandouka
ผู้แทนจากเลบานอนเสนอให้เลื่อนการพิจารณาใน “ร่างข้อมติว่าด้วยการยืนยันสนับสนุนประชาชน
ปาเลสไตน์ ของรัฐสภาเอเชี ย” (Draft Resolution on “Asian Parliaments’ Unwavering Support for the
Palestinian People”) เนื่องจากไม่มีผู้แทนจากปาเลสไตน์เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ซึ่งข้อเสนอดังกล่าวได้รับ
การเห็นชอบจากที่ประชุม
ในประเด็น “การมุ่งสู่รัฐสภาเอเชีย” (Draft Resolution on “Towards an Asian Parliament”) ผู้แทน
จากปากีสถานได้เสนอแนะให้มีการแก้ไข ซึ่งที่ประชุมได้มีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวางในมุมมองต่าง ๆ เกี่ยวกับ
ประเด็นว่าด้วยรัฐสภาเอเชีย โดยประธานการประชุมได้สรุปและเล็งเห็นถึงความประสงค์ถึงการมีรัฐสภาเอเชีย
จากสมาชิกผู้อภิปรายที่แต่ละประเทศอาจมีมุมมองที่แตกต่างกันจึงอาจจะต้องใช้เวลาในการพิจารณา
ที่ประชุมได้ทําการพิจารณาและปรับแก้ไข “ร่างข้อมติว่าด้วยธรรมาภิบาล” (Draft Resolution on
“Good Governance”) ร่างข้อมติว่าด้วย “หลักนิติธรรมและการเสริมอํานาจด้านตุลาการ” (Draft Resolution

-๖on Rule of “Law and Judicial Empowerment”) ร่ างข้ อมติ ว่ าด้ วย “แนวปฏิ บั ติ ท างรั ฐสภาที่ ดี ” (Draft
Resolution on “Good Parliamentary Practices”) ร่างข้อมติว่าด้วย “การสร้างความรุ่งเรืองในเอเชียผ่าน
กระบวนการมิ ตรภาพและความร่ วมมื อระหว่ างกั น ” (Draft Resolution on “Building Prosperity in Asia
Through Friendship and Cooperation”) ร่างข้อมติว่าด้วย “ความร่วมมือของรัฐสภาและรัฐบาลของเอเชีย
เพื่ อความรุ่ งเรื องในเอเชี ย” (Draft Resolution on “Asian Parliaments and Governments Together for
Prosperity in Asia”) และ “ร่างข้อมติว่าด้วยประชาธิปไตยเพื่อการพัฒนา” (Draft Resolution on “Harmonious
Development through Democracy”) หลังจากนั้นที่ประชุมได้ให้การรับรองร่างข้อมติดังกล่าว
ผู้แทนอิหร่านได้นําเสนอร่างข้อมติใหม่ว่าด้วย “การเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างสมาชิกสมัชชารัฐสภาแห่งเอเชียเพื่อปกป้องและส่งเสริมพหุภาคี” (New Draft Resolution on “Enhancing Cooperation
among the Members of the Asian Parliamentary Assembly to Protect and Promote Multilateralism”)
ซึ่งได้รับการตอบรับจากที่ประชุมเป็นอย่างดีโดยประธานการประชุมได้แจ้งต่อผู้เข้าร่วมประชุมว่าการพิจารณา
ปรับแก้ไขรายละเอียดในร่างข้อมติฉบับนี้จะมีขึ้นในการประชุมครั้งถัดไป
ร่างข้อมติที่ที่ประชุมให้การเห็นชอบในครั้งนี้จะถูกนําเสนอเพื่อรายงานต่อคณะมนตรีบริหารของ
APA เพื่อพิจารณากลั่นกรองนําเข้าสู่ที่ประชุมสมัชชาใหญ่ของ APA ครั้งที่ ๑๒ ที่จะมีขึ้นปลายปีนี้ ณ สาธารณรัฐอิสลามปากีสถานเพื่อให้การรับรองต่อไป

บรรยากาศการประชุมฯ
การประชุมคณะทํางานว่าด้วยรัฐสภาเอเชีย (Working Group on Asian Parliament) จัดขึ้น
ในวันพุธที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๓๐ - ๑๖.๐๐ นาฬิกา ซึ่งที่ประชุมฯ ได้แต่งตั้งนาย Mohsen Kouhkan
Rizi ผู้แทนรัฐสภาสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ทําหน้าที่ประธานการประชุมฯ โดยผู้แทนประเทศสมาชิก อาทิ
เลบานอน ปากีสถาน จอร์แดน อินโดนีเซีย ตุรกี อัฟกานิสถาน ฯลฯ ได้ทําการอภิปรายเกี่ยวกับประเด็นต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับรัฐสภาเอเชีย ดังนี้
• การมีขึ้นของรัฐสภาเอเชียถือเป็นความจําเป็น แต่ไม่ควรดําเนินการอย่างรีบเร่ง
• รัฐสภาเอเชียควรมีวัตถุประสงค์ในการคํานึงถึงสันติภาพและสวัสดิการสังคมของชาวเอเชีย
• ขอเรียกร้องให้สํานักงานเลขาธิการ APA แสวงหาแนวทางในการปรึกษาหารือเพื่อรับฟังความเห็น
จากผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและวิชาการเพื่อแผนงานสําหรับรัฐสภาเอเชีย

-๗• ทางเลือกที่จะมีการประชุมในเอเชียถือเป็นสิ่งที่จําเป็นเนื่องจากแรงกดดันทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น
ในภูมิภาคเอเชีย
• สมัชชารัฐสภาเอเชียควรมีความชัดเจนมากขึ้นในเวทีระหว่างประเทศ
• สมัชชารัฐสภาเอเชียสามารถเปลี่ยนเป็นรัฐสภาเอเชียได้ก็ต่อเมื่อความขัดแย้งระหว่างรัฐสภาประเทศ
สมาชิกได้รับการแก้ไขในชั้นของคณะกรรมาธิการภายในระยะเวลาที่กําหนด
ในช่ ว งท้ ายของการประชุ ม นาง Seyedeh Fatemeh Zolghadr หั วหน้ าคณะผู้ แทนรั ฐสภา
สาธารณรัฐอิสลามอิหร่านใน APA ได้กล่าวขอบคุณสมาชิกผู้เข้าร่วมการประชุมที่ได้ร่วมกันอภิปรายและแสดง
ความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ อย่างกระตือรือร้น
หัวหน้าคณะผู้แทนรัฐสภาอิรัก ได้กล่าวเชิญชวนรัฐสภาประเทศสมาชิกเดินทางเข้าร่วมการประชุม
คณะกรรมาธิการว่าด้วยกิจการเจ้าหน้าที่และระเบียบทางการเงิน (Standing Committee on Staff and
Financial Regulations) ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๓-๕ กันยายน ๒๕๖๒ ณ กรุงแบกแดด สาธารณรัฐอิรัก
ผู้แทนรัฐสภาประเทศสมาชิกฯ ได้กล่าวแสดงความขอบคุณ และชื่นชมต่อรัฐสภาสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านที่ได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นและจัดการประชุมในครั้งนี้ได้อย่างดีเยี่ยม รวมทั้งยังได้กล่าว
ขอบคุณต่อสํานักงานเลขาธิการ APA
____________________________

จัดทําโดย
กลุ่มงานสมาคมรัฐสภาและสมาคมเลขาธิการรัฐสภา
สํานักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ
สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

