สรุปรายงานการประชุม
คณะกรรมาธิการว่าด้วยงบประมาณและแผนงานของสมัชชารัฐสภาเอเชีย
ระหว่างวันที่ ๓-๕ กันยายน ๒๕๖๒
ณ กรุงแบกแดด สาธารณรัฐอิรัก

การประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยงบประมาณและแผนงานของสมัชชารัฐสภาเอเชีย (Asian
Parliamentary Assembly-APA) จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๓-๕ กันยายน ๒๕๖๒ ณ กรุงแบกแดด สาธารณรัฐ อิรัก โดยคณะผู้แทนฯ ประกอบด้วยผู้แทนจากประเทศสมาชิก APA จานวน ๑๖ ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐอัฟกานิสถาน รัฐบาห์เรน ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐไซปรัส สาธารณรัฐอินเดีย สาธารณรัฐอิสลาม อิหร่าน สาธารณรั ฐอิรัก ราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน รัฐคูเวต สาธารณรัฐเลบานอน สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน ปาเลสไตน์ สหพันธรัฐรัสเซีย ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย และสาธารณรัฐตุรกี
โดยมีสาระสาคัญของการประชุมดังนี้
พิธีเปิดการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยแผนงานและงบประมาณของ APA
ในช่วงพิธีเปิ ดการประชุมคณะกรรมาธิการฯ ในวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๒ คณะผู้ บริหารรัฐสภา
สาธารณรัฐอิรัก และผู้บริหารสานักงานเลขาธิการถาวรของ APA ได้กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดการประชุมตามลาดับ
ดังต่อไปนี้
นาย Serwan Abdullah Ismail เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรสาธารณรัฐอิรัก
นาย Muhammed Al Halbosi ประธานสภาผู้แทนราษฎรสาธารณรัฐอิรัก
นาง Asuamn Erdogan สมาชิกรัฐสภาผู้แทนประธาน APA
นาย Sherko Merwais ประธานคณะกรรมาธิการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎร
สาธารณรัฐอิรัก
นาย Mohammad Reza Majidi เลขาธิการ APA
นาง Ala Al Talabani สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สาธารณรัฐอิรัก ในฐานะผู้แทนรัฐสภาอิรักใน
APA และประธานกรรมาธิการว่าด้วยงบประมาณและแผนงาน

๒

พิธีเปิดการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยงบประมาณและแผนงานของ
สมัชชารัฐสภาเอเชีย
ภายหลั ง จากพิธี เปิ ด การประชุ ม คณะกรรมาธิ การฯ ได้มี การพิจ ารณาประเด็นต่ าง ๆ และ
ดาเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้
๑. การรับรองระเบียบวาระการประชุม
คณะผู้แทนประเทศสมาชิก APA ได้พิจารณาและให้การรับรองร่างกาหนดการประชุมและร่างระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยงบประมาณและแผนงานของ APA
๒. การเลือกตั้งประธาน รองประธาน และผู้กล่าวรายงานการประชุม
คณะผู้แทนประเทศสมาชิก APA ได้พิจารณาและมีมติเลือกผู้ แทนที่จะทาหน้าประธานการประชุม รองประธานการประชุม และผู้กล่าวรายงานการประชุม ดังนี้
- นาง Ala Al TalaBani หั ว หน้ าคณะผู้ แ ทนรั ฐ สภาอิรั ก เป็ นประธานการประชุม (ในฐานะ
ตัวแทนของนาย Rami Jabbar Al-Sukainy)
- นาย Nicolaos Tornaritis หัวหน้าคณะผู้แทนรัฐสภาไซปรัส เป็นรองประธานการประชุม
- นาย Mutaz Abu Ruman สมาชิกรัฐสภาจอร์แดน เป็นผู้กล่าวรายงานการประชุม

๓

จากซ้าย นาย Nicolaos Tornaritis หัวหน้าคณะผู้แทนรัฐสภาไซปรัส รองประธานการประชุม
นาย Kia Tabatabei รองเลขาธิการ APA นาง Ala Al TalaBani ประธานการประชุม
นาย Mahammad Reza Majidi เลขาธิการ APA และ
นาย Mutaz Abu Ruman ผู้กล่าวรายงานการประชุม
๓. การกล่าวเปิดการประชุมโดยประธานคณะกรรมาธิการฯ
นาง Ala Al TalaBani หั ว หน้ า คณะผู้ แ ทนรั ฐ สภาอิ รั ก ประธานการประชุ ม ได้ ก ล่ า วต้ อ นรั บ
สมาชิกรัฐสภาที่เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการฯ จากนั้น จึงดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

๔

๔. รายงานของเลขาธิการ APA
จากนั้นนาย Mahammad Reza Majidi เลขาธิการ APA ได้กล่าวรายงานโดยสรุปต่อที่ประชุม
เกี่ยวกับการดาเนินการตามที่ได้มีการตัดสินใจล่าสุดและความคืบหน้าเกี่ยวกับประเด็นแผนงานงบประมาณ
ของสานักงานเลขาธิการถาวรของสมัชชารัฐสภาเอเชีย (APA) ภายหลังจากกากับดูแลของคณะกรรมาธิการชุดนี้
โดยเลขาธิการ APA กล่าวขอบคุณประเทศสมาชิก APA ที่เข้าร่วมการประชุม และกล่าวว่านับตั้งแต่ปี พ.ศ.
๒๕๕๑ (ค.ศ.๒๐๐๘) รัฐสภาประเทศสมาชิก APA ต่างมีความพยายามและความทุ่มเทส่งเสริมสถานะของ
สานักงานเลขาธิการถาวรของ APA ในเวทีนานาชาติอย่างดียิ่ง โดยให้การรับรองรูปแบบการชาระค่าบารุง
รายปีของ APA เมื่อคราวการประชุมคณะมนตรีบริหาร ครั้งที่ ๒ ของ APA ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ เมืองอิสตันบูล
สาธารณรัฐตุรกี โดยเลขาธิการ APA กล่าวย้าว่า ในความเป็นจริงแล้ว แม้จะมีการดาเนินการชาระค่าบารุง
ตามรูปแบบการชาระที่ได้มีการตกลงคือจ่ายค่าบารุงเริ่มต้นเท่ากันที่ ๒๐,๐๐๐ เหรียญสหรัฐ (ราว ๖๖๐,๐๐๐
บาท) และบวกเพิ่มตามสั ดส่ ว นของ GDP แต่ล ะประเทศ โดยเงินงบประมาณหากได้รับจากค่าบารุงจาก
ทุกประเทศยังไม่เพียงพอที่สานักงานเลขาธิการฯ จะดาเนินการได้แม้ครึ่งหนึ่งของค่าใช้จ่ายงบประมาณที่เกิดขึ้นจริง
ดังนั้น จึงเป็นการดีหากที่ประชุมจะได้พิจารณาแนวทางการชาระค่าบารุงเพิ่มเติมจากที่ได้เคยพิจารณา
๕. การพิจารณาและอภิปรายร่างข้อมติว่าด้วยงบประมาณและแผนงาน
สมาชิกรัฐสภาประเทศสมาชิก APA ที่เข้าร่วมการประชุมฯ ได้อภิปรายเกี่ยวกับงบประมาณของ
APA โดยมีการอภิปรายประเด็นต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
- ผู้เข้าร่วมการประชุมแสดงความขอบคุณต่อสภาผู้แทนราษฎร สาธารณรัฐอิรักในการเป็น
เจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมาธิการฯ ในคราวนี้ และยังร่วมไว้อาลัยต่อการถึงแก่กรรมของนาย Zuhair
Sandoucka ผู้แทนปาเลสไตน์
- ผู้ แ ทนที่ เข้ า ร่ ว มการประชุ มแสดงทั ศนะต่ อ แนวทางการช าระค่า บ ารุ ง รายปี เ ท่า กั นปี ล ะ
๒๐,๐๐๐ เหรียญสหรัฐ และหากประเทศใดมี GDP ที่ต่าควรได้รับสถานะพิเศษ ดังเช่นปาเลสไตน์ที่ได้รับ
ผลกระทบจากการถูกยึดครองควรได้รับการยกเว้นค่าบารุงรายปี ซึ่งแนวทางดังกล่าวผู้แทนจากสหพันธรัฐ รัสเซียได้ขอสงวนความเห็นในประเด็นการยกเว้นค่าบารุงดังกล่าว
- ที่ประชุมได้เน้นย้าว่าประเทศสมาชิกของ APA ทุกประเทศควรมีสิทธิ ความรับผิดชอบที่เท่าเทียมกัน
รวมไปถึงประเทศเจ้าภาพที่ทาหน้าที่สานักงานเลขาธิการ
- รองประธานรัฐสภา สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ได้นาเสนอรายการแยกประเภทค่าใช้จ่าย
งบประมาณประจาปี รวมถึงค่าใช้ จ่ ายภายในประเทศของส านักงานเลขาธิการ APA ซึ่งมีมูลค่าราว ๙๑๒,๐๐๐
เหรียญสหรัฐ (ราว ๓๐,๐๙๖,๐๐๐ บาท) สาหรับค่าอาคารสถานที่ (สานั กงาน รถยนต์ และอื่น ๆ) มูลค่า ๑.๑
ล้านเหรียญสหรัฐ (ราว ๓๖,๓๐๐,๐๐๐ บาท) ซึ่งรัฐสภาอิหร่านสนับสนุนค่าใช้จ่ายดังกล่าว
- ที่ประชุมมีความเห็นว่าควรพยายามมอบหมายให้ประเทศสมาชิกในคณะกรรมาธิการได้เชิญชวน
ประเทศในภูมิภาคเอเชียได้เข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ของ APA รวมทั้งกระตุ้นรัฐสภาสมาชิกปัจจุบันให้เข้าร่วม
การประชุม
- เมื่อได้รับเงินค่าบารุงแล้วควรมีรายงานด้านบัญชีและการตรวจสอบบัญชีนาเสนอต่อประเทศ
สมาชิกทุกประเทศ
- ที่ประชุมได้เสนอแนวทางหลักการสาคัญ ๓ ประการ กล่าวคือ ระเบียบการด้านงบประมาณ
และการเงิ น ความโปร่ ง ใสและความสามารถในการคาดการณ์ ง บประมาณ และการด าเนิ น การตามที่
คณะกรรมาธิการว่าด้วยงบประมาณและแผนงานได้มีการตัดสินใจ

๕

- ที่ป ระชุมได้แสดงความขอบคุ ณเป็ นพิเ ศษต่ อรัฐ สภาอิ ห ร่า นในการให้ การสนั บสนุ นด้า น
งบประมาณและความมั่นคงในอนาคตในส่วนการดาเนินงานของสานักงานเลขาธิการถาวรของ APA ซึ่งได้มี
การดาเนินการอย่างต่อเนื่องมากกว่า ๑๑ ปี
- สานั กงานเลขาธิการ APA ได้รับการร้องขอให้เผยแพร่ การแก้ไ ขเอกสารต่ าง ๆ จากการ
ประชุมคณะกรรมาธิการของ APA ให้ประเทศสมาชิก APA เพื่อนาไปเป็นเอกสารพื้นฐานในการประชุมคณะ
มนตรีบริหาร ครั้งที่ ๑ ของ APA
- ที่ประชุมยังแสดงความเห็นว่าประเทศที่รับเป็นเจ้าภาพ ควรจะรับผิดชอบสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในส่วนเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายด้านธุรการของสานักงานเลขาธิการที่เกิดขึ้นในประเทศ

คณะกรรมาธิการว่าด้วยงบประมาณและแผนงานของ APA ระหว่างการประชุม
๖. การพิจารณาประเด็นอื่น ๆ
ผู้แทนจากสาธารณรัฐตุรกีได้แจ้ งต่อที่ประชุมว่า การประชุมคณะมนตรีบริหาร ครั้งที่ ๑ ของ
APA กาหนดจั ดขึ้นในวันที่ ๒๖-๒๗ ตุล าคม ๒๕๖๒ ส าหรับสถานที่จัดการประชุมจะได้ประกาศให้ทราบ
อีกครั้งหนึ่ง
จัดทารายงานการประชุม
นายกิตติ เสรีประยูร
นักวิเทศสัมพันธ์ชานาญการพิเศษ
กลุ่มงานสมาคมรัฐสภาและสมาคมเลขาธิการรัฐสภา
สานักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ

