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รายงาน
การตัดสินใจ



รายงาน
การปฏิรูปธรรมาภิบาลสากลของแอมเนสตี้

สมัชชาสากลเสนอ ให้คณะกรรมการสากลเริ่มกระบวนการประเมินและทําให้โมเดลธรรมภิบาลสากล
มีความเรียบง่ายขึ้น เสนอให้ปรับเปลี่ยนระเบียบธรรมาภิบาลสากลและหลักธรรมนูญให้สอดคล้องกัน 
และทําการประเมินบนฐานที่ตรวจสอบได้ ดังนี้

ทบทวนการปฏิรูปธรรมาภิบาล
ปี ค.ศ. 2017 และรอบ
การประชุมธรรมาภิบาล
ที่เกี่ยวข้อง
 
ทบทวนข้อดีและข้อเสียของ
โมเดลการประชุมรูปแบบต่าง ๆ 
(ออนไลน์ ออฟไลน์ หรือ
แบบผสม)
 

ทบทวนความถี่และบทบาท
ของการประชุมสมัชชา
สากล และโครงสร้างต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง 

วเิคราะห์ค่าใช้จา่ยทางการเงนิ
และทรัพยากรเชิงนิเวศน์
ที่ต้องใช้ในการประชุม
รูปแบบต่าง ๆ

วิเคราะห์การแบ่งแยก
ทางดิจิทัลและผลกระทบ
ต่อการมีส่วนร่วมและ
ประชาธิปไตย รวมถึง
วิธีแก้ไขการแบ่งแยกนี้ 

ตรวจสอบผลกระทบของวงจร
รอบการประชุมธรรมาภิบาล
ต่อสุขภาวะของเจ้าหน้าที่และ
อาสาสมัคร มีตัวแทน 57 คนที่เห็นด้วยกับญัตติ และ 

4 คนที่ไม่เห็นด้วย ญัตตินี้ได้รับการรับรอง

การตัดสินใจท่ี 1



มาตรฐานหลัก
> ทําให้มาตรฐานหลักนี้สร้างการมีส่วนร่วม เข้าถึงได้ง่าย และมีความหมายต่อทุกคน 
> ทําให้มั่นใจว่ามาตรฐานหลักจะสร้างแรงจูงใจให้หน่วยงานแอมเนสตี้ในประเทศต่าง ๆ 
   ต้องการทําให้เกิดความยอดเยี่ยมเชิงองค์กร 
> ยอมรับว่าความรับผิดชอบกลุ่มในการดําเนินการตามมาตรฐานหลักจะช่วยพัฒนาธรรมภิบาล 
   และสร้างความรับผิดชอบที่เข้มแข็งขึ้นภายในขบวนการทั่วโลก
> ระบุโอกาสในการสร้างความสอดคล้องกับความรับผิดชอบที่มีอยู่แล้วและกลไกการรายงาน 
   ในการสนับสนุนการทําภารกิจและยุทธศาสตร์ของแอมเนสตี้ 
> ยอมรับว่าการทบทวนมาตรฐานหลักเป็นความพยายามร่วมและการบูรณาการระหว่างสํานักเลขาธิการสากล 
   หน่วยงานแอมเนสตี้ในประเทศต่าง ๆ และคณะกรรมการสากล 
> ให้ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติในการสร้างและพัฒนาศักยภาพของหน่วยงานแอมเนสตี้ในประเทศต่าง ๆ 
   และทําให้มั่นใจว่าหน่วยงานเหล่านี้ได้รับการสนับสนุนที่เหมาะสม

มีตัวแทน 61 คนที่เห็นด้วยกับญัตติ และ 
1 คนที่ไม่เห็นด้วย ญัตตินี้ได้รับการรับรอง 

สมัชชาสากลเสนอ ให้คณะกรรมการสากลทบทวนและนําเสนอชุดมาตรฐานหลักที่ได้รับการแก้ไขให้เรียบง่ายขึ้น 
และกระบวนการประเมินเพื่อขออนุมัติในการประชุมสมัชชาสากลปี ค.ศ. 2022

การตัดสินใจท่ี 2



การกระจายทรพัยากรการเงนิอย่างเสมอภาค
สมัชชาสากลเสนอ ให้คณะกรรมการสากลจัดตั้งกลุ่มคณะทํางานเพื่อถกเถียงเรื่องรายได้ของขบวนการ
และการลงทุน และเพิ่มอัตราส่วนร้อยละของงบประมาณ RAM ให้สอดคล้องกับรายได้ประจําปี
ของขบวนการสากล ซึ่งการเพิ่มสัดส่วนนี้ควรพิจารณาหลักการดังต่อไปนี้ 

มีตัวแทน 58 คนที่เห็นด้วยกับญัตติ และ 
4 คนที่ไม่เห็นด้วย ญัตตินี้ได้รับการรับรอง 

การเพิ่มสัดส่วน% 
ของ RAM ควรเริ่มก่อน
ปี ค.ศ. 2022 และเพิ่ม

อย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมาย
เพือ่รับรองการสร้างผลสะเทอืน

จากการดําเนินการตาม
ยุทธศาสตร์สากล 

เพิ่มงบประมาณ 
RAM ให้เชื่อมโยงกับ
รายรับของขบวนการ
ที่เพิ่มขึ้น แต่จะต้อง
ไม่ลดลงไปกว่าระดับ

ปัจจุบัน

เพิ่มสัดส่วน% ของ 
RAM ตามสัดส่วน
ของรายได้รวมของ

ขบวนการ จาก
อัตราส่วนปัจจุบัน

ที่ 4.2%

การตัดสินใจท่ี 3



โมเดลการกระจายทรพัยากร
สมัชชาสากลตัดสินใจแก้ไขโมเดลการกระจายทรัพยากร โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 2023 ดังนี้

มีตัวแทน 53 คนที่เห็นด้วยกับญัตติ และ 
9 คนที่ไม่เห็นด้วย ญัตตินี้ได้รับการรับรอง 

> ให้มีการจํากัดจํานวนค่าใช้จ่ายในการระดมทุนที่สามารถนําไปหักในการคํานวณรายได้พึงประเมิน โดย
ให้ค่าใช้จ่ายในการระดมทุนที่นําไปหักได้นั้นจํากัดไว้ที่ 35% ของรายได้รวมทั้งหมดที่ระดมได้ใน
ปีงบประมาณปัจจุบัน

> เงินช่วยเหลือหรือเงินกู้จาก 
Fundraising Investment Fund (FIF)  
จะไดร้บัการยกเวน้จากการกําหนดเพดาน
ค่าใช้จ่ายของการระดมทุน

> ในบางกรณี หน่วยงานสามารถยื่นขอ
ยกเว้นการกําหนดเพดานค่าใช้จ่ายของ
การระดมทุน หากได้รับประโยชน์จากโอกาส
ในการเตบิโตด้านการระดมทุนอย่างมาก หรอื
เพื่อฟื้นตัวจาก หรือป้องกันการเกิดสุขภาพ
การเงินที่ยํ่าแย่ 

การตัดสินใจท่ี 4



การพัฒนานโยบายภาษี ความไม่เท่าเทียม 
และสิทธมินุษยชน

มีตัวแทน 56 คนที่เห็นด้วยกับญัตติ และ 
6 คนที่ไม่เห็นด้วย ญัตตินี้ได้รับการรับรอง 

สมัชชาสากลเสนอ ให้คณะกรรมการสากล
เริ่มพัฒนานโยบายภาษี ความไม่เท่าเทียม 
และสิทธิมนุษยชน นโยบายควรแก้ไข 
อย่างน้อยที่สุด เรื่องภาษีที่ถดถอย ช่องโหว่ 
การแข่งขันภาษีสากลที่เป็นอันตราย 
และการขาดความโปร่งใส 
ในระบบภาษี 

การตัดสินใจท่ี 5



การเข้ารว่มในอารยะขัดขืนของแอมเนสต้ี
สมัชชาสากลเสนอ ให้คณะกรรมการระหว่างประเทศนํานโยบายฉบับสุดท้ายเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของแอมเนสตี้ในการทําอารยะขัดขืน 
ให้สอดคล้องกับข้อความของการตัดสินใจนี้ภายในสิ้นปี ค.ศ. 2021 และร้องขอ ให้คณะกรรมการสากลตรวจสอบให้แน่ใจว่านโยบาย
กําหนดสถานการณ์ที่เหมาะสมสําหรับแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ในการจัด การอํานวย การเข้าร่วมหรือยอมรับการกระทําอารยะขัดขืน

และเรียกร้อง คณะกรรมการสากลทําให้มั่นใจว่า นโยบายจะอยู่บนฐานของหลักการสําคัญ ดังนี้
1)  ความมุ่งมั่นในการไม่ใช้ความรุนแรงและสอดคล้องกับค่านิยมหลักของแอมเนสตี้ 
2)  มียุทธศาสตร์ ความจําเป็น และความเสี่ยงที่ได้รับการคํานวณแล้ว 
3)  อยู่บนฐานการประเมินด้านสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของแอมเนสตี้  
4)  ความรับผิดชอบต่อผู้เข้าร่วม  
5)  การสอบทานต่อพาร์ทเนอร์และผู้ทรงสิทธิ  
6)  การให้ความยินยอมโดยได้รับข้อมูลเพียงพอและล่วงหน้า 
7)  การอบรมที่เหมาะสมและเพียงพอ 
8)  ความรับผิดชอบต่อการกระทําอารยะขัดขืน 

การตัดสินใจท่ี 6



สมัชชาสากล
และตัดสินใจ ว่าหากหน่วยงานใด
พิจารณาการมีส่วนร่วมของบุคคล
ที่อายุตํ่ากว่า 18 ปี ในการกระ
ทําอารยะขัดขืน หน่วยงานเหล่านั้น
จะต้องมีนโยบายคุ้มครองเด็กที่
กล่าวถึงการเข้าร่วมอารยะขัดขืน
ของเด็กโดยเฉพาะ รวมถึง
กระบวนการขอความยินยอม
ที่ได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอ

สมัชชาสากลยังเรียกร้องเพิ่ม
เติม ให้คณะกรรมการสากล
ทําให้มั่นใจว่านโยบายรวมถึง
ไกด์ไลน์ที่ชัดเจนต่อการมี
ส่วนร่วมของแอมเนสตี้ ใน
อารยะขัดขืนสากล และ
ในอารยะขัดขืนโดยมวลชน 

มีตัวแทน 53 คนที่เห็นด้วยกับญัตติ และ 
8 คนที่ไม่เห็นด้วย ญัตตินี้ได้รับการรับรอง 



กรอบยุทธศาสตรส์ากลของแอมเนสต้ี 
(2022-2030)

ประเด็นสําคัญที่ 1:  
เสรีภาพในการ
แสดงออกและ

พื้นที่ประชาสังคม 

ประเด็นสําคัญที่  2:  
ความเท่าเทียม
และการไม่เลือก

ปฏิบัติ

สมัชชาสากลอนุมัติกรอบยุทธศาสตร์สากลของแอ
มเนสตี้ ซึ่งไฮไลท์สิ่งที่เราจะให้ความสําคัญในฐานะ
ของขบวนการ ติดตาม และรับผิดชอบต่อกรอบ
แผนยุทธศาสตร์นี้ 

การตัดสินใจท่ี 7



นอกเหนือจากประเด็นสําคัญสากล
ที่ 1 และ 2 หน่วยงานแอมเนสตี้
อาจทํางานในประเด็นสิทธิมนุษยชน
ที่ดําเนินมาอย่างยาวนาน หรือในการ
ตอบสนองต่อประเด็นสิทธิมนุษยชน
ที่มีความเร่งด่วน และเป็นไปตาม
นโยบายของแอมเนสตี้ อินเตอร์
เนชั่นแนล 

นอกจากนี้ แต่ละหน่วยงานจะใช้ทรัพยากร 20% ไปกับการทํางานสิทธิมนุษยชนที่ยืดหยุ่นและประเด็นเร่งด่วนที่เกี่ยวข้อง 
ในบริบทท้องถิ่น และต้องสอดคล้องกับนโยบายของแอมเนสตี้เสมอ

ขบวนการแอมเนสตี้ทั้งหมดจะมุ่งมั่นทํางาน
ในประเดน็สําคญัทัง้สอง สดัสว่นทรพัยากรงาน
ด้านสิทธิมนุษยชน 80% ของแต่ละหน่วยงานจะ
ถูกใช้เพื่อการดําเนินงานในสองประเด็นสําคัญ 
ที่สอดคล้องกับบริบทในพื้นที่และของสากล 
รวมถึงการรักษาและพัฒนาศักยภาพในพื้นที่
งาน เช่น งานแคมเปญ งานเรียกร้องสิทธิ 
งานสื่อสาร และงานสิทธิมนุษยชนศึกษา 
(HRE) 

บุคคลและชุมชนที่มีความเสี่ยง 
การทําให้กลุ่มตัดขวางและเพศเป็น
กระแสหลัก ความรับผิดชอบของ
บรรษัท รวมถึงภาคเทคโนโลยี

พื้นที่งานที่
มีความยืดหยุ่น

มุมมองร่วม  การลงทุนทรัพยากร



การติดตามความคืบหน้า 
การวัดผลกระทบ 
และความรับผิดชอบ
เราจะประเมินติดตามผลกระทบด้านสิทธิ
มนุษยชนภายใต้กรอบยุทธศาสตร์สากล 
2022-2030 โดยการติดตามความคืบหน้า
ต่อเป้าหมายที่เป็นรูปธรรมรายปีให้
สอดคล้องกับการตัดสินใจที่ 11 
ของการประชุมสมัชชาโลกปี ค.ศ. 2021 

การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในวัฒนธรรม
ของแอมเนสตี้ เช่น การเปิดโอกาส
การเข้าถึงแหล่งรายได้ที่หลากหลาย
เพื่อการทํางาน ในพื้นที่งานอื่น ๆ 
นอกเหนือจากสิทธิมนุษยชนศึกษา 
จะต้องได้รับการอนุมัติจากสมัชชาสากล

การเพิ่มพูน
ทรัพยากรและ
รายได้

มีตัวแทน 62 คนที่เห็นด้วยกับญัตติ และ 
0 คนที่ไม่เห็นด้วย ญัตตินี้ได้รับการรับรอง 



ผู้นําเฟมินิสต์
สมัชชาสากลเสนอ ให้คณะกรรมการสากล
เริ่มกระบวนการที่ทันท่วงทีในการระบุหลักการ
เรื่องผู้นําเฟมินิสต์ ที่แอมเนสตี้จะนําไปใช้ให้
สอดคล้องกับความมุ่งมั่นเพื่อ
“การลงทุนในเรือ่งผู้นําเฟมนิิสต ์และสรา้งความ
เชือ่มัน่และการแบง่อํานาจระหว่างรุ่นและขา้มรุน่
ต่าง ๆ” ดังที่กล่าวไว้ในกรอบยุทธศาสตร์สากล  
กระบวนการดังกล่าว’จะต้องกล่าวถึงการ
ดําเนินงาน รวมถึงการจัดสรรทรัพยากร และ
ให้นําเสนอในสมัชชาสากลปี ค.ศ. 2022
มีตัวแทน 61 คนที่เห็นด้วยกับญัตติ และ 
1 คนที่ไม่เห็นด้วย ญัตตินี้ได้รับการรับรอง 
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มีตัวแทน 61 คนที่เห็นด้วยกับญัตติ และ 
1 คนที่ไม่เห็นด้วย ญัตตินี้ได้รับการรับรอง 



การต่อต้านการเหยียดเชื้อชาติ
สมัชชาสากลเสนอ ให้คณะกรรมการสากลกําหนดความมุ่งมั่นที่ชัดเจนขึ้นในเรื่องความยุติธรรมทางเชื้อชาติ
และการต่อต้านการเหยียดเชื้อชาติ ในกรอบยุทธศาสตร์สากลของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล

ควรรวมถึง แต่ไม่จํากัดเพียงแค่การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้: 
1. หน้า 6 ประเด็นสําคัญที่ 2: ผลลัพธ์ 2.1 เพิ่มคําว่า “ทางเชื้อชาติ” หลังคําว่า “เพศสภาพ” ในส่วนหัวข้อ เพื่อให้อ่านได้ว่า 
“ผลลัพธ์ 2.1 ส่งเสริมความยุติธรรมทางเพศสภาพ ทางเชื้อชาติ และกลุ่มตัดขวาง”
2. เพิ่มเชิงอรรถต่อไปนี้ในหัวข้อ ผลลัพธ์ 2.1 เพื่อให้อ่านได้ว่า 
“ผลลัพธ์ 2.1 ส่งเสริมความยุติธรรมทางเพศสภาพ ทางเชื้อชาติ และกลุ่มตัดขวาง”
3. เปลี่ยนแปลง (โดยลบส่วนที่ขีดเส้นทับ และเพิ่มเติมส่วนที่เป็นตัวเอียง) ในเนื้อหาของผลลัพธ์ 2.1 เพื่อให้อ่านได้ว่า 
“รัฐมีกฎหมาย นโยบาย และการปฏิบัติที่ส่งเสริมความเท่าเทียมของโอกาส ความเท่าเทียมที่เป็นรูปธรรม และการมี
ส่วนร่วมสาธารณะสําหรับผู้ที่อยู่ภายใต้รูปแบบที่หลากหลายและข้ามกลุ่มประเภทการถูกเลือกปฏิบัติ และรื้อถอน
ระบบการกดขี่ และส่งเสริมความยุติธรรมเพื่อคนที่ได้รับผลกระทบมาในทางประวัติศาสตร์; การได้รับการ
ไม่ถูกเลือกปฏิบัติ สุขภาวะและสิทธิทางการเจริญพันธุ์และเพศสภาพมีมากขึ้น… 
4. หน้า 6 ประเด็นสําคัญที่ 2: ผลลัพธ์ 2.1 เพิ่มคําว่า “เชื้อชาติ” หลังคําว่า “การปกป้องจาก” เพื่อให้อ่านได้ว่า 
... การหลีกเลี่ยงและการปกป้องจากความรุนแรงบนฐานแห่งเพศและเชื้อชาติ และอาชญากรรมทางความเกลียดชัง...
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5 .หน้า 8 ส่วนที่ VII: มุมมองร่วม เพิ่ม “และการต่อต้านการเหยียดเชื้อชาติ” 
ไว้ท้ายคําว่า “มุมมองร่วม” ที่สอง เพื่อให้อ่านได้ว่า 
“กลุ่มตัดขวาง การทําเรื่องเพศให้เป็นกระแสหลัก และการต่อต้านการเหยียดเชื้อชาติ”
6. หน้า 10 ส่วนที่ VIII.A. (เพิ่มศักยภาพหลักให้เข้มแข็งมากขึ้น) เพิ่ม 
“ความยุติธรรมทางเชื้อชาติ” ในประเด็นที่ 3 หลัง “พื้นที่ประเด็นใหม่กว่า เช่น” 
เพื่อให้อ่านว่า 
“วิธีวิจัยเกี่ยวกับตัวแสดงบรรษัท สิทธิทางเศรษฐกิจและสังคม และในพื้นที่
ประเด็นใหม่กว่า เช่น ความยุติธรรมทางเชื้อชาติ เทคโนโลยีดิจิทัล”
7. หน้า 10 ส่วนที่ VIII.A. (เพิ่มศักยภาพหลักให้เข้มแข็งมากขึ้น) เพิ่ม 
“การต่อต้านการเหยียดเชื้อชาติ” ในประเด็นที่ 4 “ปฏิบัติตามคํามั่นสัญญาของเรา” 
เพื่อให้อ่านได้ว่า 
“ปฏิบัติตามคํามั่นสัญญาของเราในเรื่องกลุ่มตัดขวาง การทําเรื่องเพศสภาพ
ให้เป็นกระแสหลัก และการต่อต้านการเหยียดเชื้อชาติ”     
8. หน้า 13 ส่วนที่ VIII.C. (ยกระดับการทํางานของเราร่วมกับพาร์ทเนอร์) ภายใต้
หัวข้อย่อย "ความหลากหลาย" ให้เติม "เชื้อชาติ" ระหว่าง "เพศ" และ  
"สังคม" และ "กลุ่มตัดขวาง" ระหว่าง "สภาพอากาศ" และ "ความยุติธรรม" 
หลัง "ทํางานเพื่อ" เพื่อให้อ่านได้ว่า 
โดยเฉพาะกับผู้ที่ทํางานเพื่อความเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ และเพื่อความยุติธรรม
ทางเพศ เชื้อชาติ สังคม สภาพอากาศ และกลุ่มตัดขวาง 
คําว่า “เชื้อชาติ” ควรเข้าใจในลักษณะที่กว้างและครอบคลุม สอดคล้องกับ
คําจํากัดความของการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในมาตรฐานสากล

มีตัวแทน 61 คนที่เห็นด้วยกับญัตติ และ 
1 คนที่ไม่เห็นด้วย ญัตตินี้ได้รับการรับรอง 



การกระจายทรพัยากรต่อประเด็นสําคัญสากลและงานท่ียืดหยุ่น
ของแอมเนสต้ี อินเตอรเ์นชั่นแนล

สมัชชาสากลตัดสินใจ
และแทนที่ด้วยเนื้อหาดังต่อไปนี้:
ขบวนการแอมเนสตี้ทั้งหมด (หน่วยงานระดับประเทศ และสํานักเลขาธิการ
สากล) จะมุ่งมั่นทํางานในประเด็นสําคัญสากลทั้งสอง แต่ละหน่วยงานจะอุทิศ 
80%  ของสัดส่วนทรัพยากร งานด้านสิทธิมนุษยชนไปกับการดําเนินงานใน
สองประเด็นสําคัญสากล รวมถึงการรักษาและพัฒนาศักยภาพ ในพื้นที่งาน 
เช่น งานแคมเปญ งานเรียกร้องสิทธิ งานสื่อสาร และงานสิทธิมนุษยชนศึกษา 
หรือให้คําอธิบาย ว่าเพราะเหตุใดหน่วยงานจึงไม่สามารถปฏิบัติตามความ
มุ่งมั่นนี้ และระบุกรอบเวลาที่ชัดเจนของการไม่ปฏิบัติตาม 
(กระบวนการดังกล่าวจะต้องทําให้หน่วยงานที่มีทรัพยากรจํากัด
มากสามารถจัดการได้) 

ลบเนื้อหาดังกล่าวออกจากกรอบยุทธศาสตร์ระดับสากล 
2022-2030 (POL 50/3639/2021; หน้า 9):
ขบวนการแอมเนสตี้ทั้งหมด (หน่วยงานระดับประเทศ
และสํานักเลขาธิการสากล) จะมุ่งมั่นทํางานในประเด็นสําคัญ
สากลทั้งสอง สัดส่วนทรัพยากรงานด้านสิทธิมนุษยชน 
80% ของแต่ละหน่วยงาน จะถูกใช้เพื่อการดําเนินงานใน
สองประเด็นสําคัญสากล  รวมถึงการรักษาและพัฒนา
ศักยภาพในพื้นที่งาน เช่น งานแคมเปญ งานเรียกร้องสิทธิ 
งานสื่อสาร และงานสิทธิมนุษยชนศึกษา
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และแทนที่ด้วยเนื้อหาดังต่อไปนี้:
รายไดท้ีจ่ํากดัจะตอ้งมุง่ใหส้อดคลอ้งกบัแนวทาง
การจัดสรร 2 ระดับ 80/20% ต้องให้ความ 
สําคัญกับการระดมรายได้ที่จํากัดที่สอดคล้อง
กับประเด็นสําคัญสากล หน่วยงานที่ไม่ปฏิบัติ 
ตามความมุ่งมั่นนี้จะต้องให้คําอธิบายและระบุ
กรอบเวลาที่ชัดเจนของการไม่ปฏิบัติตาม 
(กระบวนการดังกล่าวจะต้องทําให้หน่วยงาน
ที่มีทรัพยากรจํากัดมากสามารถจัดการได้) 

ลบเนื้อหาดังกล่าวออกจากกรอบ
ยุทธศาสตร์ระดับสากล 2022-2030 
(POL 50/3639/2021; หน้า 9):
รายได้ที่จํากัดทั้งหมดจะต้องสอดคล้อง
กับแนวทางการจัดสรร 2 ระดับ 80/20% 
ต้องให้ความสําคัญกับการระดมรายได้ที่ 
จํากัดที่สอดคล้องกับประเด็นสําคัญสากล 
นอกจากนี้  รายได้ที่จํากดัที่เกิดจากการระดม
สําหรับงานส่วนที่ยืดหยุ่นจะต้องเป็นไปตาม
เกณฑ์ 20% 

มีตัวแทน 44 คนที่เห็นด้วยกับญัตติ และ 
16 คนที่ไม่เห็นด้วย ญัตตินี้ได้รับการรับรอง 



การทบทวนการดําเนินงานกรอบยุทธศาสตรส์ากลชุดต่อไป

จะทบทวนการดําเนินงานกรอบ
ยุทธศาสตร์สากล 2022-2030 
ในปี ค.ศ. 2025 และ 2028

สมัชชาสากลตัดสินใจว่า การทบทวนเหล่านี้จะ
ตั้งอยู่บนฐานรายงาน
ทบทวนการดําเนินงาน
ที่นําเสนอโดย
คณะกรรมการสากล
ต่อสมัชชาสากลซึ่ง
ครอบคลุมช่วงเวลา
ปี ค.ศ. 2022-2024 
และ 2025-2027
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และเสนอ ให้คณะกรรมการสากล
> นําเสนอร่าง Terms of Reference (TOR) เพื่อการทบทวนปี ค.ศ. 2025 สําหรับขอการอนุมัติจากที่ประชุมสากล 
   อย่างช้าก่อนสมัชชาสากลสามัญในปี ค.ศ. 2023 
> ทําให้แน่ใจว่ามีตัวแทนจากเซ็คชันและโครงสร้างต่าง ๆ อย่างเพียงพอในกระบวนการทบทวน
> ทําให้แน่ใจว่ามีการมีส่วนร่วมจากผู้เชี่ยวชาญอิสระจากภายนอกอย่างเพียงพอในกระบวนการทบทวน

การทํารายงานทบทวนจะต้องรวมถึง
> การประเมินความคืบหน้าของผลลัพธ์ภายใต้เป้าหมายสําคัญตามกรอบยุทธศาสตร์สากล
> การประเมินความคืบหน้าของส่วนงานที่มีความยืดหยุ่นดังที่ระบุในกรอบยุทธศาสตร์สากล
> รายงานความคืบหน้าเรื่องการสร้างความเข้มแข็งให้กับศักยภาพหลักดังที่ระบุในกรอบ   
   ยุทธศาสตร์สากล
> เทรนด์ภายในและภายนอกที่สําคัญหรือที่เกิดขึ้นและพัฒนาการที่ส่งผลให้เกิดโอกาสหรือ
   อุปสรรคใหม่ในการดําเนินงานตามกรอบยุทธศาสตร์สากล
> ข้อเสนอแนะต่อสมัชชาสากลในการปรับกรอบยุทธศาสตร์สากล รวมถึงเป้าหมายหลักและ
   พื้นที่งานที่ยืดหยุ่น และผลต่องบประมาณและการดําเนินการ

มีตัวแทน 48 คนที่เห็นด้วยกับญัตติ และ 
14 คนที่ไม่เห็นด้วย ญัตตินี้ได้รับการรับรอง 



Africa  9

Americas  13

Asia Pacific  11

Europe  27

MENA  4

International Membership  1

Total number of standing  65    
representatives  

ผลการเลือกต้ังตําแหน่งสากล
 

ผลของการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งตําแหน่งสากลที่ได้รับเลือก  มีดังนี้:

การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งตําแหน่งสากลของสมัชชาสากลดําเนินขึ้น
ในวันที่ 23-29 สิงหาคม โดยมีผู้แทน 60 คนเข้าร่วมลงคะแนน

>  คณะกรรมการสรรหาสากล: 
Manu Gaspar (45 คะแนนเสียง), 
Marjorie Vazquez Roldan 
(41 คะแนนเสียง)

>  คณะกรรมการสากล: 
Renee Ngama (48 คะแนนเสียง), 
Nina Boel (42 คะแนนเสียง), 
Fabiola Arce (30 คะแนนเสียง), 
Mandeep Singh (30 คะแนนเสียง)

>  สมาชิกคณะกรรมการ
เตรียมการประชุมสมัชชาสากล 
(คะแนนเสียงเห็นชอบ): 
Lana Verran (51 คะแนนเสียง), 
Rosslyn Noonan (50 คะแนนเสียง), 
Christel Vacelet (50 คะแนนเสียง)

>  ประธานสมัชชาสากลและ
ประธานคณะกรรมการเตรียม
การประชุมสมัชชาสากล 
(คะแนนเสียงเห็นชอบ): 
Ruth Breddal (55 คะแนนเสียง)



สรปุการเข้ารว่มของสมัชชาสากล
จํานวนตัวแทนทั้งหมดที่เข้าร่วมในการประชุมสมัชชาสากล
จากแต่ละภูมิภาคมีดังนี้ 

แอฟริกา  9

ทวีปอเมริกา  13

เอเชียแปซิฟิก  11

ยุโรป  27

ตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ 4

สมาชิกสากล  1

จํานวนตัวแทนทั้งหมด  65      

จํานวนตัวแทนทั้งหมดในภูมิภาคนี้ภูมิภาค



การลงคะแนนเสียงใหกั้บข้อเสนอญัตติ
ท่ีถูกปฏิเสธท่ีอยู่ระหว่างการอุทธรณ์
จํานวนตัวแทนทั้งหมดที่เข้าร่วมในการลงคะแนนคือ 38 คน (59% ของตัวแทนทั้งหมด) 
เปอร์เซ็นต์ของตัวแทนจากแต่ละภูมิภาคที่เข้าร่วมในการลงคะแนนเสียงนี้ 

แอฟริกา  22%

ทวีปอเมริกา  50%

เอเชียแปซิฟิก  82%

ยุโรป  77%

ตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ 25%

ภูมิภาค

ไม่มีตัวแทนจากสมาชิกสากลเข้าร่วมในการลงคะแนนเสียง

เปอร์เซ็นต์ของตัวแทนทั้งหมดจากภูมิภาคนั้น



การลงคะแนนเสียงอย่างเป็นทางการ
จํานวนตัวแทนทั้งหมดที่เข้าร่วมในการลงคะแนนเสียงคือ 26 คน (58% ของตัวแทนที่มีสิทธิ์ทั้งหมด) 
เปอร์เซ็นต์ของตัวแทนจากแต่ละภูมิภาคที่เข้าร่วมในการลงคะแนนเสียงนี้ 

แอฟริกา  25%

ทวีปอเมริกา  40%

เอเชียแปซิฟิก  75%

ยุโรป  59%

ตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ 100%

ภูมิภาค

ไม่มีตัวแทนจากสมาชิกสากลเข้าร่วมในการลงคะแนนเสียง

เปอร์เซ็นต์ของตัวแทนทั้งหมดจากภูมิภาคนั้น



การลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง
ตําแหน่งสากล
จํานวนตัวแทนทั้งหมดที่เข้าร่วมในการลงคะแนนเสียงคือ 60 คน (92% ของตัวแทนทั้งหมด) 
เปอร์เซ็นต์ของตัวแทนจากแต่ละภูมิภาคที่เข้าร่วมในการลงคะแนนเสียงนี้ 

แอฟริกา  89%

ทวีปอเมริกา  85%

เอเชียแปซิฟิก  100%

ยุโรป  96%

ตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ 75%

มีตัวแทนสมาชิกสากลเข้าร่วมในการลงคะแนนเสียง

ภูมิภาค เปอร์เซ็นต์ของตัวแทนทั้งหมดจากภูมิภาคนั้น



การเข้ารว่มในสมัชชาสากล
จํานวนตัวแทน (หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่) ทั้งหมดที่เข้าร่วมในการประชุมคือ 62 คน 
(96% ของตัวแทนทั้งหมด) เปอร์เซ็นต์ของตัวแทน (หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่) 
จากแต่ละภูมิภาคที่เข้าร่วมในการประชุมสมัชชาสากล 

แอฟริกา  89%

ทวีปอเมริกา  92%

เอเชียแปซิฟิก  100%

ยุโรป  100%

ตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ 75%

มีตัวแทนสมาชิกสากลเข้าร่วมในการลงคะแนนเสียง

ภูมิภาค เปอร์เซ็นต์ของตัวแทนทั้งหมดจากภูมิภาคนั้น


