สรุปผลการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยกิจการเจ้าหน้าที่ APA และระเบียบทางการเงินและการประชุม
คณะมนตรีบริหารของสมัชชารัฐสภาเอเชีย ครั้งที่ ๑ (The APA Standing Committee on Staff and
Financial Regulations and the 1st APA Executive Council Meeting)
ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙
ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา
คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติในสมัชชารัฐสภาเอเชีย นาโดย พลเอก อุทิศ สุนทร สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและเลขานุการคณะกรรมาธิการการพลังงาน เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยกิจการ
เจ้ าหน้ าที่ APA และระเบี ยบทางการเงินและการประชุมคณะมนตรีบริหารของสมัชชารัฐสภาเอเชีย ครั้งที่ ๑
ณ โรงแรม Sofitel Phnom Penh Phokeethra กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา โดยมีคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ จานวน ๔ คน ประกอบด้วย
๑. พลเอก อุทิศ สุนทร
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
เลขานุการคณะกรรมาธิการการพลังงาน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
หัวหน้าคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
๒. นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
รองประธานคณะกรรมาธิการการสังคม กิจการเด็ก เยาวชน
สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
๓. นางสาวกฤษณี มาศรีจันทร์
ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานสมาคมรัฐสภาและสมาคมเลขาธิการรัฐสภา
สานักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ
เลขานุการคณะผู้แทนฯ
๔. นางสาวกัลย์ธีรา ลีลานนท์
นักวิเทศสัมพันธ์ชานาญการพิเศษ
กลุ่มงานสมาคมรัฐสภาและสมาคมเลขาธิการรัฐสภา
สานักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ
ผู้ช่วยเลขานุการคณะผู้แทนฯ
ในการประชุมครั้งนี้มีรัฐสภาประเทศสมาชิกเข้าร่วมการประชุมจานวน ๒๑ ประเทศ และจากสานักงานเลขาธิการ APA โดย Dr. NGUON Nhel รองประธานสภาแห่งชาติกัมพูชา ทาหน้าที่เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมาธิการว่าด้วยกิจการเจ้าหน้าที่ APA และระเบียบทางการเงินและการประชุมคณะมนตรีบริหารของ
สมัชชารัฐสภาเอเชีย ครั้งที่ ๑ โดยได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมและได้กล่าวเชิญชวนให้ผู้แทนจากรัฐสภา
ประเทศสมาชิกร่วมกันอภิปรายในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
ในการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยกิจการเจ้าหน้าที่ APA และระเบียบทางการเงินนั้น สานักงานเลขาธิการ APA ได้มีการนาเสนอร่างข้อมติเกี่ยวกับการวางแผนด้านงบประมาณของ APA โดยมุ่งประเด็นไปที่การ
กาหนดการชาระค่าสมาชิกของประเทศต่างๆ ตามสัดส่วนที่สานักงานเลขาธิการ APA ระบุซึ่งแนวทางในการชาระ
ค่าสมาชิกดังกล่าวได้มีการรับรองในการประชุมสมัชชาใหญ่ APA ครั้งที่ ๗ ทั้งนี้ สานักงานเลขาธิการ APA ขอขอบคุณ

-2รัฐสภาสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านที่ให้การสนับสนุนทางด้านการเงินและการจัดการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม
มาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ และร้ องขอให้ ประเทศสมาชิกช่ วยด าเนินการวางแผนงบประมาณในปี พ.ศ. ๒๕๖๐
ตลอดจนขอให้เลขาธิการ APA จัดเตรียมรายงานเพื่อเป็นข้อเสนอและแนวทางการวางแผนงบประมาณที่เหมาะสม
ก่อนการประชุมคณะกรรมาธิการฯ ครั้งต่อไป ที่ประชุมได้มีการอภิปรายอย่างกว้างขวางโดย Dr. Masoud Islami
รักษาการเลขาธิการ APA ได้ขอให้มีการจัดตั้ง Consultative Group เพื่อดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องนี้
ในการประชุมดังกล่าว คณะผู้แทนฯ ได้แสดงบทบาทของสภานิติบัญญัติแห่งชาติในที่ประชุม APA โดย
นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ ผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้กล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับกิจการเจ้าหน้าที่
APA และระเบียบทางการเงิน โดยกล่าวขอบคุณรัฐสภาสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านที่ให้การสนับสนุนทางด้านการเงิน
แก่สานักงานเลขาธิการ APA มาโดยตลอด คณะผู้แทนฯ เห็นสมควรว่าควรมีการชาระค่าสมาชิกแต่ขอนาประเด็น
ดังกล่าวมาพิจารณาและขอความเห็นชอบจากประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติก่อน ทั้งนี้ สานักงานเลขาธิการ APA
ควรมีการอธิบายถึงที่มา หลั กการและเหตุผลในการกาหนดค่าสมาชิกของแต่ละประเทศให้ ชัดเจน จัดทาการ
เปรียบเทียบงบประมาณในส่วนของการชาระค่าสมาชิกของ APA กับองค์กรอื่น ๆ เช่น สมัชชารัฐสภาอาเซียน
(AIPA) และสหภาพสมาชิกรัฐสภาเอเชียและแปซิฟิก (APPU) ตลอดจนออกกฎระเบียบว่าถ้าประเทศสมาชิกไม่
ชาระค่าสมาชิกจะมีบทลงโทษหรือไม่ และบทลงโทษดังกล่าวจะทาให้เกิดผลกระทบกับการเข้าร่วมประชุมของ
ประเทศสมาชิกอย่างไร
ในการประชุมคณะมนตรีบริหารของสมัชชารัฐสภาเอเชีย ครั้งที่ ๑ ที่ประชุมได้พิจารณาและให้การรับรอง
ร่างข้อมติรวม ๑๙ ฉบับ ประกอบด้วย ด้านการเมือง ๔ ฉบับ ด้านเศรษฐกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืน ๖ ฉบับ และ
ด้านสังคมและวัฒนธรรม ๙ ฉบับ โดย
ด้านการเมือง ประกอบด้วย
- ข้อมติว่าด้วยการส่งเสริมหลักการแห่งมิตรภาพและความร่วมมือในเอเชีย
- ข้อมติว่าด้วยการระดมบทบาทความสัมพันธ์ระหว่างสมัชชารัฐสภาเอเชียและรัฐบาลในเอเชีย
- ข้อมติว่าด้วยการคัดค้านการก่อการร้ายและการนิยมความรุนแรงอย่างสุดขั้ว
- ข้อมติว่าด้วยการพัฒนาทางการเมืองที่สาคัญในเอเชีย
ด้านเศรษฐกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืน ประกอบด้วย
- ข้อมติว่าด้วยประเด็นทางการเงิน : การให้ความมั่นใจในความพยายามเพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ
- ข้อมติว่าด้วยบทบาทของรัฐสภาประเทศสมาชิกสมัชชารัฐภาเอเชียในการให้การรับรองกฎหมายที่
สนับสนุนการดาเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
- ข้อมติว่าด้วยการบูรณาการตลาดพลังงานในเอเชีย
- ข้อมติว่าด้วยการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
- ข้อมติว่าด้วยการขจัดความยากจน
- ข้อมติว่าด้วยการใช้ประโยชน์และการจัดการน้าร่วมกัน
ด้านสังคมและวัฒนธรรม ประกอบด้วย
- ข้อมติว่าด้วยการบูรณาการเอเชียด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- ข้อมติว่าด้วยมาตรการในการส่งเสริมวัฒนธรรมที่หลากหลายและการปกป้องมรดกทางวัฒนธรรมใน
เอเชีย
- ข้อมติว่าด้วยการประสานความร่วมมือเพื่อความเท่าเทียมกันทางสุขภาพในเอเชีย
- ข้อมติว่าด้วยการคุ้มครองและการส่งเสริมสิทธิของแรงงานอพยพในเอเชีย
- ข้อมติว่าด้วยสมาชิกรัฐสภาเอเชียในการต่อต้านการทุจริต

-3- ข้อมติว่าด้วยการประชุมประสานงานของสมาชิกรัฐสภาสตรีในสมัชชารัฐสภาเอเชีย
- ข้อมติว่าด้วยการส่งเสริมการเจรจาและความกลมเกลียวทางความเชื่อระหว่างศาสนาต่างๆ
- ข้อมติว่าด้วยวามร่วมมือด้านกฎหมายและนิติบัญญัติในการต่อต้านการขนย้ายวัตถุทางวัฒนธรรมใน
เอเชีย
- ข้อมติว่าด้วยความร่วมมือที่มีประสิทธิภาพในการต่อต้านการค้ายาเสพติดในเอเชีย
ในการประชุมคณะมนตรีบริหารของสมัชชารัฐสภาเอเชียเกี่ยวกับร่างข้อมติด้านการเมือง พลเอกอุทิศ
สุนทร หั วหน้าคณะผู้ แทนฯ ได้แจ้งให้ประชาคมระหว่างประเทศทราบถึงสถานการณ์ของประเทศไทยซึ่งอยู่ใน
กระบวนการปฏิรูปไปสู่ประชาธิปไตยที่ยั่งยืน โดยจะมีการเลือกตั้งทั่วไปในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ และได้เชิญชวนให้ผู้แทน
APA เดินทางมาเยือนและท่องเที่ยวประเทศไทย ทั้งนี้ คณะผู้แทนฯ เห็นด้วยกับหลักการมิตรภาพและสันติภาพเพื่อ
ความร่วมมือและขอประณามการก่อการร้ายและการนิยมความรุนแรงอย่างสุดขั้ว อย่างไรก็ตาม คณะผู้แทนฯ ไม่
ประณามประเทศหรือชาติใดชาติหนึ่งว่าเป็นฝ่ายก่อการร้าย ให้การสนับสนุนการเลื่อนการพิจารณาร่างข้อมติว่าด้วย
การสนับสนุนชาวปาเลสไตน์ออกไปในการประชุมครั้งต่อไปตลอดจนสนับสนุนข้อเสนอของคณะผู้แทนฯ ปากีสถาน
เกี่ยวกับการจัดตั้งกลุ่มภูมิภาค ๕ กลุ่มในสมัชชารัฐสภาเอเชีย ทั้งนี้ บทบาทของคณะผู้แทนฯ ในการเข้าร่วมการ
ประชุมได้รับการยอมรับจากที่ประชุมของ APA เป็นอย่างดี
---------------------------------------------------------------

-4ประมวลภาพการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยกิจการเจ้าหน้าที่ APA และระเบียบทางการเงินและ
การประชุมคณะมนตรีบริหารของสมัชชารัฐสภาเอเชีย ครั้งที่ ๑

จัดทาสรุปการประชุมโดย
นางสาวกัลย์ธีรา ลีลานนท์
นักวิเทศสัมพันธ์ชานาญการพิเศษ
กลุ่มงานสมาคมรัฐสภาและสมาคมเลขาธิการรัฐสภา
สานักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ
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