การประชุมประจาปี และการประชุม Biennial Conference ครัง้ ที่ 18 ระหว่างวันที่ 1 -3 ตุลาคม
2556 ณ กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์
ซึง่ เป็นการประชุมออกเป็น 2 ช่วง ดังนี้
การประชุมประจาปี (Annual Meeting) วันที่ 1 ตุลาคม 2556
การประชุมในช่วงนี้เป็ นการประชุมเฉพาะผูบ้ ริหารสูงสุด (Forum Councilors) ของ APF
ประกอบด้วย ผู้แทนจากสถาบันสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติ ซึ่งเป็ นสมาชิก APF จานวน 19 ประเทศ ฝ่าย
เลขานุการ APF และผูแ้ ทนสถาบันสิทธิฯ อื่นๆ องค์การระหว่างประเทศ หน่ วยงานทางด้านสิทธิมนุ ษยชน
ในประเทศทีม่ ไิ ด้เป็ นสมาชิก APF รวมทัง้ ประธาน ICC ซึ่งได้รบั เชิญให้เข้าร่วมประชุมเป็ นกรณีพเิ ศษ
วัตถุประสงค์ของการประชุม ได้แก่ การนาเสนอและอภิปรายเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบตั กิ ารของ
APF ในอนาคต การแลกเปลีย่ นข้อคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นความร่วมมือในภูมภิ าค การพิจารณารายงาน
ผลการปฏิบตั งิ าน และรายงานผลการตรวจสอบสถานะทางการเงิน การแก้ไขธรรมนูญของ APF การรับ
สมาชิก ใหม่ และการสร้า งความเข้ม แข็ง ให้กับ ประเทศสมาชิก โดยผ่ า นกระบวนการทบทวนสถานะ
(Accreditation) ของ ICC เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการปารีส โดยมีสาระสาคัญสรุปได้ดงั นี้
(1) ที่ประชุมเห็นชอบการรับมอบตาแหน่ งประธาน APF จากประธาน กสม. ของไทย
ให้กบั ประธาน กสม. กาตาร์ ในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุม APF ครัง้ ที่ 18 โดยมีวาระการดารงตาแหน่ ง
2 ปี ส่ ว นประธาน กสม. ของไทย จะด ารงต าแหน่ งรองประธาน APF คนที่ 1 และประธาน กสม.
มองโกเลีย ในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุม APF Biennial Conference ครัง้ ต่อไปในอีก 2 ปีขา้ งหน้า จะ
ดารงตาแหน่ งรองประธานฯ คนที่ 2 โดยรองประธาน APF ทัง้ 2 คนจะมีวาระการดารงตาแหน่ ง 2 ปี
เช่นเดียวกัน
(2) ทีป่ ระชุมมีมติเห็นชอบให้แก้ไขธรรมนูญ (Constitution) ของ APF โดยใช้แนวทางและ
ผลการประเมินสถานะ (Accreditation) ของสถาบันสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติ ใน ICC มาใช้เป็ นบรรทัดฐาน
ในการกาหนดสถานะสมาชิก APF ตลอดจนการใช้เป็ นเงื่อนไขในการรับสมาชิกใหม่ ในอนาคต พร้อมกับ
การปรับลดจานวนประเภทสมาชิก APF จากเดิม ซึ่งมี 3 ประเภท ให้เหลือเพียง 2 ประเภท คือ (1)
สมาชิกสามัญ (Full Member) ซึง่ ประกอบด้วย สถาบันสิทธิฯ ทีไ่ ด้รบั สถานะ ‘A’ ใน ICC และ (2) สมาชิก
สมทบ (Associate Member) ซึง่ ได้แก่ สถาบันสิทธิฯ ทีด่ ารงสถานะ ‘B’ ใน ICC
(3) ทีป่ ระชุมรับรองการสมัครเข้าเป็นสมาชิก APF ของ กสม. โอมาน และซามัว แต่โดยที่
ทัง้ 2 ประเทศ ยังมิได้รบั การประเมินสถานะจาก ICC ในชัน้ นี้ จึงขอให้ดารงตาแหน่งสมาชิกสมทบไปก่อน
(4) ที่ประชุมได้หารือกันในประเด็นการเป็ นตัวแทนของภูมภิ าคเอเชีย -แปซิฟิกใน ICC
โดยเฉพาะในกรณีทป่ี ระธาน APF ต้องดารงตาแหน่งใน ICC Bureau ด้วย แต่เนื่องจากในปจั จุบนั สมาชิก
APF ทีด่ ารงตาแหน่ งสมาชิก ICC Bureau มีอยู่ 4 ประเทศ คือ ไทย มาเลเซีย จอร์แดน และเกาหลีใต้
ตามโควต้าทีเ่ ครือข่ายความร่วมมือในระดับภูมภิ าคต่างๆได้รบั จัดสรรจานวน 4 ทีน่ งั ่ ดังนั ้น จึงจาเป็ นต้อง
มีสมาชิก 1 ประเทศ ถอนตัวออกไปเพื่อเปิดโอกาสให้กาตาร์เข้าดารงตาแหน่งแทนในการนี้ ประธาน กสม.
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ของจอร์แดนได้ขอถอนตัวจากการเป็นสมาชิก ICC Bureau ให้ทป่ี ระชุมได้รบั รองเรื่องนี้โดยฉันทามติ โดย
ไม่จาเป็นต้องมีการลงคะแนนเสียงแต่อย่างใด
อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมได้อภิปรายกันอย่างกว้างขวางในประเด็นที่ประธาน กสม. ของ
กาตาร์จะดารงตาแหน่ งทัง้ สมาชิก ICC Bureau และประธานคณะอนุ กรรมการประเมินสถานะของสถาบัน
สิทธิฯ (ICC-SCA) นอกเหนือ จากประธาน APF ซึ่งอาจจะมีข้อ ขัดแย้งทางด้านผลประโยชน์ เ ข้ามา
เกีย่ วข้องได้ ในการนี้ ทีป่ ระชุมจึงได้มมี ติให้ฝา่ ยเลขานุ การไปจัดทาข้อเสนอแนะเกีย่ วกับแนวทางปฏิบตั วิ ่า
ด้วยการเป็นตัวแทนของ APF ใน ICC เพื่อให้ทป่ี ระชุม Forum Councilors ในครัง้ ต่อไปพิจารณา
(5) ที่ประชุมเห็นชอบต่อข้อเสนอของ กสม. อินเดีย ที่จะเป็ นเจ้าภาพจัดการประชุม
ประจาปี (Annual Meeting) ครัง้ ที่ 19 ในปี 2557 และข้อเสนอของ กสม. มองโกเลียในการเป็ นเจ้าภาพ
การประชุมใหญ่ (Biennial Conference) ครัง้ ที่ 20 ในปี 2558

