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จะได้รับกำรเผยแพร่ ภำยใน 60 วันหลังจบกำรประชุม (ระเบียบกำรกำกับดูแลระดับโลก 11.1.1)
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และเจ้ำหน้ำที่ในสำนักงำนประเทศ (เซ็คชัน่ ) ของท่ำน เพื่อรับทรำบมติจำกกำรประชุมสมัชชำโลก
ตำมระเบียบกำรกำกับดูแลระดับโลก 6.2.3 ระบุให้โครงสร้ำงขบวนกำรเคลื่อนไหวของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชัน่ แนลทุกส่วน
ปฏิบตั ิตำมข้อมติจำกสมัชชำโลก
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แถลงกำรณ์ จำกประธำนคณะกรรมกำรเตรียมกำรและสมัชชำโลก

เรำมีแรงบันดำลใจเบื้องหลังกำรจัดประชุมสมัชชำโลกในแอฟริ กำใต้ประกำรหนึ่ง นัน่ คือ กำรเฉลิมฉลอง 100
ปี ชำตกำลของมำดิบำ ช่วงประวัติศำสตร์อนั ดำมืดของมนุษยชำติครั้งนั้น เรำได้เห็นที่สุดของแอมเนสตี้
ในฐำนะองค์กรที่ทำงำนแคมเปญอย่ำงไม่รู้เหน็ดเหนื่อยเพื่อต่อสูค้ วำมอยุติธรรมจำกนโยบำยกำรแบ่งแยกสี ผิว
เรำสื บทอดแรงบันดำลใจในครั้งนั้น มำยังกำรจัดประชุมหำรื อในสำมวันที่ผำ่ นมำ
โดยที่เรำทุกคนจะจำกที่ประชุมไปด้วยกำรยืนยันอีกครั้ง ถึงพันธกิจร่ วมเพื่อเสรี ภำพและควำมเท่ำเทียมของคนทุกคน
ประธำนคณะกรรมกำรบริ หำรระดับนำนำชำติ (International Board) เหรัญญิก และเลขำธิกำรแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชัน่ แนล
ได้ให้คำอธิบำยเกี่ยวกับบทบำทหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริ หำร คณะกรรมกำรกำรเงินและกำรตรวจสอบบัญชี
กำรเปลี่ยนแปลงฝ่ ำยบริ หำรในสำนักเลขำธิกำรใหญ่ สภำวกำรณ์ควำมยำกลำบำกทำงกำรเงินขององค์กรในปัจจุบนั
รวมถึงผลกำรดำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ และสภำวะด้ำนสุ ขภำพกำย-สุ ขภำพจิตของทั้งขบวนกำรเคลื่อนไหว วิคำลี
(Mwikali) ยำโก้ (Jacco) และคูมิ (Kuni) รับทรำบเป็ นอย่ำงดีและเสี ยใจต่อควำมท้ำทำยหลำยๆ
ประกำรที่ขบวนกำรเคลื่อนไหวกำลังเผชิญอยูใ่ นปัจจุบนั พร้อมๆ กันนั้น
ก็ได้ผสำนสร้ำงควำมมุ่งมัน่ ที่จะทำงำนด้วยกันอย่ำงขันแข็งขึ้น เพื่อระบุปัญหำมูลเหตุของสถำนกำรณ์ทำงกำรเงินในปัจจุบนั
เพื่อเข้ำใจและจัดทำกำรถอดบทเรี ยนที่จำเป็ นต่อทั้งขบวนกำรเคลื่อนไหว
โดยมีเป้ำหมำยที่จะร่ วมกันสร้ำงกรอบทำงกำรเงินที่มีประสิ ทธิภำพและใช้งำนได้จริ ง
สำหรับกำรบรรลุภำรกิจด้ำนสิ ทธิมนุษยชนของเรำทุกคน ขณะนี้
เรำยังต้องกำรควำมเข้ำใจเชิงลึกถึงสิ่ งที่เรำในฐำนะผูก้ ำกับดูแลขบวนกำรเคลื่อนไหวสำมำรถทำได้ต่ำงออกไป
และต่อคำถำมที่ว่ำโครงสร้ำงด้ำนกำรกำกับดูแลองค์กรของเรำนั้น
ต้องเปลี่ยนแปลงเพื่อตอบสนองช่วงเวลำที่ซบั ซ้อนและยำกลำบำกหรื อไม่
โดยมีเสี ยงสะท้อนเชิงลึกและสำคัญให้คณะกรรมกำรบริ หำรมีควำมกล้ำหำญที่จะชี้แจงปัญหำเหล่ำนี้
ระหว่ำงที่เรำเรี ยนรู ้ว่ำจะสำมำรถปรับปรุ งสถำนกำรณ์ให้ดีข้ นึ ได้อย่ำงไรในอนำคต
คูมิได้กล่ำวในรำยละเอียด ถึงกระแสโลกที่หลำกหลำยและเกี่ยวโยงกันเป็ นลูกโซ่ อันได้แก่ กำรผงำดขึ้นของเผด็จกำรนิยม
เทคโนโลยี กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ และควำมไม่เท่ำเทียม ซึ่งล้วนแต่เป็ นภัยคุกคำมต่อสิ ทธิมนุษยชน
ในกำรจัดกำรกับภัยคุกคำมเหล่ำนี้อย่ำงมีประสิ ทธิภำพ
เขำเรี ยกร้องให้ขบวนกำรเคลื่อนไหวสะท้อนว่ำเรำจะจัดกำรกับควำมแตกต่ำงภำยในองค์กรอย่ำงไร
ในทำงที่เห็นอกเห็นใจกันมำกขึ้น เริ่ มต้นจำกเรื่ องกำรขำดแคลนควำมเชื่อมัน่ ระหว่ำงกัน
กำรเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมฐำนรำกขององค์กรเท่ำนั้นที่จะทำให้แอมเนสตี้กำ้ วถึงผลสำเร็ จเต็มศักยภำพขององค์กร
ขณะที่เรำกำลังออกแบบยุทธศำสตร์สำหรับห้ำปี ต่อไป เรำจะต้องมุง่ เน้นควำมสำคัญที่ว่ำ เรำจะต่อกรกับระบบอำนำจอย่ำงไร
มำกกว่ำมุ่งควำมสนใจไปยังประเด็นที่เรำต้องกำรทำงำนเพียงอย่ำงเดียว
ในกำรประชุมเชิงปฏิบตั ิกำรคูข่ นำน ผูเ้ ข้ำร่ วมได้เสวนำในประเด็นกำรโยกย้ำยถิ่นฐำน รำยงำนของเหรัญญิก
และหลักเกณฑ์กำรนิยำมกำรยึดครองทำงทหำร ในประเด็นกำรโยกย้ำยถิ่นฐำน
ได้มีกำรพูดคุยในรำยละเอียดเกี่ยวกับประเด็นที่ประเทศต้นทำง ประเทศทำงผ่ำน และประเทศผูร้ ับต้องเผชิญ นอกจำกนี้
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ในที่ประชุมยังพูดถึงควำมสำคัญที่จะต้องประเมินกันก่อนว่ำ เรำต้องกำรนโยบำยหรื อวิสัยทัศน์ในกำรทำงำน
และสร้ำงควำมตระหนักในกำรควบรวมงำนใดๆ ในประเด็นกำรโยกย้ำยถิ่นฐำนเข้ำสู่ยทุ ธศำสตร์ในอนำคต
สำหรับกำรประชุมเชิงปฏิบตั ิกำรของเหรัญญิก มีคำถำมหลำยประกำร ได้แก่ เรื่ องกำรระดมทุน
มำตรกำรที่จะสร้ำงหลักประกันว่ำกำรเงินและจำนวนของเจ้ำหน้ำที่ในสำนักเลขำธิกำรใหญ่จะมีกำรบริ หำรจัดกำรที่ดี
เรื่ องกลไกจัดสรรทรัพยำกร (Resource Allocation Mechanism - RAM)
รวมถึงกองทุนสำรองและสภำพคล่องทำงกำรเงินของสำนักเลขำธิกำรใหญ่ ทั้งนี้
สำนักเลขำธิกำรใหญ่และคณะกรรมกำรบริ หำรระดับนำนำชำติได้เน้นย้ำถึงควำมมุ่งมัน่ ที่จะทำงำนอย่ำงใกล้ชิดกับเซ็คชัน่ เพื่อ
สร้ำงควำมเชื่อมัน่ และควำมมัน่ ใจ ในกำรประชุมปฏิบตั ิกำรลำดับที่สำม
ผูเ้ ข้ำร่ วมได้เสวนำกำรนำเสนอกรอบนโยบำยเพื่อปกป้องสิ ทธิมนุษยชนในอำณำเขตที่ถูกยึดครอง (occupied territories)
และได้้ทบทวนควำมท้ำทำยต่องำนของแอมเนสตี้ในข้อสำคัญ เช่น ควำมเป็ นกลำงไม่ฝักใฝ่ ฝ่ ำยใด ควำมคงเส้นคงวำของจุดยืน
รวมถึงเจตจำนงในกำรกำหนดอนำคตตนเอง (self-determination) ของพื้นที่พิพำท
ส่วนสุ ดท้ำยของกำรประชุมในวันแรกเป็ นกำรผลักดันธีม "ควำมเข้มแข็งในควำมเป็ นเอกภำพ"
ซึ่งเป็ นเสำหลักของยุทธศำสตร์ภำพลักษณ์ใหม่ของแอมเนสตี้ ภำยใต้แนวคิดมนุษยชำติ
นักปกป้องสิ ทธิมนุษยชนจำกแอฟริ กำได้พูดคุยให้เรำฟังเกี่ยวกับกำรต่อสู ้รัฐและบรรษัทข้ำมชำติ
แบ่งปันเรื่ องรำวกำรเดินทำงที่เป็ นส่วนตัวมำก ในกำรไม่ยอมแพ้ต่อระบบที่กดขี่ นักกิจกรรมหลำยๆ
ท่ำนต่ำงขอบคุณแอมเนสตี้ที่ให้กำรสนับสนุน ในควำมหมำยที่เขำไม่รู้สึกโดดเดี่ยวระหว่ำงเส้นทำงกำรต่อสู ้ ในทำงกลับกัน
เรำเองก็รู้สึกทึ่งและเกรงขำมต่อควำมกล้ำหำญของบุคคลเหล่ำนี้ ผูย้ อมที่จะเสี ยสละทุกสิ่ ง แม้แต่ชีวิตของพวกเขำเอง
เพื่อควำมเป็ นธรรมและควำมเท่ำเทียม เรำจบกำรประชุมวันนั้นด้วยสำส์นที่ว่ำ "being human is teamwork"
ซึ่งยังก้องอยูใ่ นโสตกำรรับรู ้ของเรำทุกคน
"ควำมกล้ำหำญทำงศีลธรรม" คือ เสำหลักที่สองของยุทธศำสตร์ภำพลักษณ์ใหม่ของเรำ
และได้นำเรำเข้ำสู่กำรประชุมในวันที่สอง
เรำทุกคนได้รับเกียรติอย่ำงยิ่งจำกอดีตรองประมุขแห่งศำลยุติธรรมประเทศแอฟริ กำใต้ คุณดิคกัง โมเซนเนเกอ (Dikgang
Moseneke) ซึ่งเข้ำร่ วมกำรประชุมด้วย หลังจำกที่ถูกคุมขังบนเกำะร็ อบเบ็นพร้อมกับเนลสัน แมนเดลลำในวัย 15 ปี
สู่ผทู ้ ี่ร่ำงรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของประเทศแอฟริ กำใต้ในปี 2537 และยืนยันบังคับตัวบทกฏหมำยนี้บนบัลลังก์ศำลฎีกำ
ท่ำนผูพ้ ิพำกษำโมเซนเนเกอได้ให้เกียรติกล่ำวถึงควำมสนับสนุนจำกแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชัน่ แนล
ที่เสริ มสร้ำงกำรตัดสิ นใจอุทิศชีวิตให้กบั ประชำธิปไตยและควำมยุติธรรมแก่ผคู ้ นทั้งปวง
โดยขอให้แอมเนสตี้คงกำรต่อสู ้เพื่อสิ ทธิทำงเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
และทำงำนใกล้ชิดกับขบวนกำรเคลื่อนไหวทำงสังคมต่อไป เนื่องจำกกำรทำงำนของเรำจะไม่เข้ำใกล้ควำมเปลี่ยนแปลงใดๆ
หำกปรำศจำกกำรต่อสู ้เพื่อเป้ำหมำยที่ใหญ่กว่ำ อันนำไปสู่กำรสร้ำงชีวิตที่ควรค่ำแก่กำรมีชีวิตอยู่
“จงเตรี ยมตัวให้พร้อมสำหรับผูก้ ดขี่คนต่อไป” คือข้อควำมที่ท่ำนทิ้งท้ำยไว้
ด้ำนเยำวชนผูน้ ำกำรเสวนำ ในสองส่วนแรกของกำรประชุมเพื่อวำงเป้ำหมำยด้ำนยุทธศำสตร์ใหม่ของเรำนั้น ท้ำทำยให้คดิ ว่ำ
เรำจะร่ วมมือกับคนรุ่ นใหม่และกลุ่มต่ำงๆ ที่ต่อสู ้เพื่อสิ ทธิควำมหลำกหลำยทำงเพศ และกำรเปลี่ยนแปลงสภำพอำกำศอย่ำงไร
เช่นเดียวกับท่ำนผูพ้ ิพำกษำโมเซนเนเกอ
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พวกเขำได้เตือนสติให้เรำยืนหยัดต่อกำรจัดตั้งโครงสร้ำงองค์กรที่นอ้ มรับควำมหลำกหลำย
และนำกำรมีส่วนร่ วมอย่ำงแท้จริ งมำสู่แอมเนสตี้ในทุกระดับ ตั้งแต่กำรวำงแผนงำน กำรตัดสิ นใจ
ไปจนถึงกำรเป็ นผูน้ ำองค์กร ในโลกที่แบ่งขั้วอย่ำงชัดเจนมำกขึ้นเรื่ อยๆ นั้น
แอมเนสตี้ไม่สำมำรถนิ่งนอนใจและตั้งตนเป็ นกลำงได้ เรำจะต้องเป็ นสะพำนเชื่อมคนธรรมดำ ผูเ้ ชี่ยวชำญ และนักกำรเมือง
ในกำรรณรงค์เพื่อสิ ทธิมนุษยชนของเรำ
ในช่วงเสวนำเกี่ยวกับสุ ขภำพกำย-ใจ เรำได้ทรำบว่ำแรงไฟในกำรต่อสู ้เพื่อสิ ทธิมนุษยชนและควำมอยุติธรรม
จะต้องถูกจับคู่อย่ำงเท่ำเทียมกับควำมเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน เมื่อควำมรู ้สึกถูกให้คุณค่ำ
เรำต่ำงได้รับอนุญำตให้ทำผิดพลำดได้ และมีควำมชัดเจนว่ำควำมคำดหวังที่กองอยูบ่ นตัวเรำ คือ องค์ประกอบต่ำงๆ
ที่จะช่วยปรับปรุ งสุ ขภำพกำย-ใจของทั้งขบวนกำรเคลื่อนไหว แอมเนสตี้เห็นพ้องที่จะลงมือสนับสนุนด้ำนสุ ขภำพกำย-ใจ
ขององค์กรผ่ำนกำรจัดสรรงบประมำณ ผ่ำนควำมฉลำดทำงอำรมณ์ เรำจะรับฟังมำกขึ้น
และสร้ำงพื้นที่ปลอดภัยให้กนั และกัน รวมถึงให้ควำมสำคัญกับกำรดูแลตัวเอง
ผูด้ ำเนินกำรเสวนำจำกภำยนอกได้ทิ้งทำยให้เรำปฏิญำณตนว่ำ เรำจะไม่สื่อสำรกันด้วยห้วงควำมคิดเพียงอย่ำงเดียว
แต่ให้แสดงหัวใจของเรำออกมำด้วย
เรำจบกำรประชุมวันที่สองด้วยกำรเฉลิมฉลองตัวอย่ำงควำมสำเร็ จในประเด็นเพศสภำพและควำมหลำกหลำยทำงเพศ
จำกทั้งขบวนกำรเคลื่อนไหว ได้แก่ งำนของแอมเนสตี้ ประเทศบรำซิล ที่ทำร่ วมกับเยำวชน และคนดำจำกย่ำนฟำเวลำ (the
favela) งำนของแอมเนสตี้ ประเทศโมร็ อกโก ในเรื่ องนโยบำยเพศสภำพและควำมหลำกหลำยทำงเพศ
รวมถึงงำนของแอมเนสตี้ ประเทศกำน่ำ ที่เชื่อมสะพำนไปยังชุมชนชนบทเพื่อสนับสนุนเครื อข่ำยผูห้ ญิงที่นนั่
เรำสร้ำงควำมก้ำวหน้ำ ในขณะที่ยงั มีงำนอีกมำกมำยต้องทำ งำนจะมีเข้ำมำตลอดกำล
และเรำจะต้องไม่ลืมว่ำควำมจริ งเป็ นเช่นนั้น
วันสุ ดท้ำยของเรำมีธีมงำนเกี่ยวกับภำพลักษณ์ขององค์กร นัน่ คือ "กำรเปลี่ยนแปลงเป็ นไปได้" ซึ่งปลุกเร้ำให้เรำคิดว่ำ
แอมเนสตี้ตอ้ งเปลี่ยนแปลงอย่ำงไร เพื่อยังคงเป็ นแอมเนสตี้ที่สร้ำงควำมเปลี่ยนแปลง ผูน้ ำเสวนำรับเชิญ ปี ลำโต้ (PilAto)
และมำร์ค เฮย์วดู ้ (Mark Heywood) ท้ำท้ำยให้เรำสะท้อนถึงมูลค่ำเพิ่มจำกกำรทำงำนของแอมเนสตี้
ที่ถูกส่งต่อให้กบั ผูท้ ี่ถูกละเมิดสิ ทธิมนุษยชน ซึ่งยังคงเกิดขึ้นในทุกโมงยำม เช่นเดียวกับผูน้ ำกำรเสวนำในวันที่สอง
พวกเขำได้ขอให้เรำเชื่อมโยงงำนด้ำนสิ ทธิทำงเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
เข้ำกับงำนด้ำนสิ ทธิพลเมืองและสิ ทธิทำงกำรเมือง และใช้เอกสิ ทธิของควำมเป็ นแอมเนสตี้เชื่อมร้อยคนธรรมดำ
องค์กรภำคประชำสังคม และสถำบันทำงอำนำจต่ำงๆ เข้ำด้วยกัน ในส่วนท้ำยของกำรเสวนำ เป็ นที่ประจักษ์ว่ำ
ขบวนกำรเคลื่อนไหวของเรำยังมีสิ่งที่ตอ้ งคิดอีกมำกเกี่ยวกับยุทธศำสตร์ต่อไป แต่เรำทรำบแน่ชดั แล้วว่ำจะเดินไปทำงไหน
อย่ำงไร
ในช่วงสุ ดท้ำยของกำรเสวนำห้องใหญ่ เรำได้หยิบยกกำรสนทนำที่ยงั ไม่ได้ขอ้ สรุ ปเกี่ยวกับบทบำทของเซ็คชัน่
สำหรับกำรพิจำรณำว่ำ เรำจะทำงำนด้วยกันเพื่อบรรลุยทุ ธศำสตร์ใหม่อย่ำงไร เรำได้ฉนั ทำมติที่ว่ำ
กระบวนกำรตัดสิ นใจต้องมำจำกควำมเชื่อใจของทุกๆ คน
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เรำต้องกำรกำรวำงแผนงำนร่ วมกันและกำรอบรมพัฒนำศักยภำพเจ้ำหน้ำที่ที่ดีข้ นึ
ในกำรคลี่คลำยคำถำมปลำยเปิ ดในประเด็นกลไกลกำรจักสรรทรัพยำกร (RAM) เรำได้ขอให้วงประชุมของผูอ้ ำนวยกำร
(Directors' Forum) ดำเนินกำรเสวนำต่อในกำรประชุมวันพรุ่ งนี้ โดยเรำยืนยันที่จะชี้แจงประเด็นเหล่ำนี้
และทำให้แอมเนสตี้เป็ นองค์กรที่มีประสิ ทธิภำพมำกขึ้น ดีข้ นึ บูรณำกำรขึ้น นัน่ ก็คือ
แอมเนสตี้ในฐำนะขบวนกำรเคลื่อนไหวที่ยิ่งใหญ่ข้ นึ กล้ำหำญกว่ำเดิม และมีส่วนร่ วมมำกขึ้น นัน่ เอง
สำมวันของกำรทำงำนหนัก และอีกหลำยร้อยชัว่ โมงที่ใช้เตรี ยมกำรและถกเถียงหำข้อสรุ ป
เหล่ำนี้ได้แสดงให้เรำเห็นอีกครั้งว่ำ เมื่อเรำทำมันอย่ำงถูกต้อง เรำคือผูท้ ี่จะไม่มีวนั แพ้
ข้อมติและข้อผูกมัดจำกกำรประชุมสมัชชำโลกจะทำให้แอมเนสตี้เป็ นขบวนกำรเคลื่อนไหวที่แข็งแกร่ งขึ้น
และจะเสริ มสร้ำงจุดเปลี่ยนผ่ำนกำรรณรงค์ไปยังสิ่ งที่สำคัญยิ่งยวดที่สุด นัน่ คือ มนุษยชำติ!
แอน เบอร์โรส์ (Ann Burroughs),
ประธำนคณะกรรมกำรเตรี ยมกำรและสมัชชำโลก

กำรประชุมสมัชชำโลก 2562: มติจำกกำรประชุม
ต่อไปนี้ คือ มติจำกกำรประชุมสมัชชำโลก 2562 อ้ำงอิงจำกพันธกิจที่บญั ญัติไว้ในระเบียบกำรกำกับดูแลระดับโลก :
•

ทุกส่วนของขบวนกำรเคลื่อนไหวกำหนดให้ตอ้ งปฏิบตั ิตำมมติจำกสมัชชำโลก (ระเบียบฯ 6.2.3)

•

ในกำรประชุมสมัชชำโลกครั้งต่อไป จะต้องนำเสนอรำยงำนกำรปฏิบตั ิตำมมติสมัชชำโลก
เพื่อกำรอนุมตั ิในที่ประชุมใหญ่สมัชชำโลกสำมัญประจำปี (ระเบียบฯ 10.1.2 (f) )

•

โปรดทรำบว่ำมติที่ 2019/01 ของสมัชชำโลกปี 2562 คือ มติว่ำด้วย "กำรไม่ลงทุนในบริ ษทั เชื้อเพลิงฟอสซิล"
กรุ ณำดูหมำยเลขเอกสำร ORG 50/0348/2019: "กำรประชุมสมัชชำโลกกรณี ฉุกเฉิน พฤษภำคม 2562:
กำรไม่ลงทุนในบริ ษทั เชื้อเพลิงฟอสซิล: มติสมัชชำโลก" เพื่อทรำบข้อมูลเพิ่มเติม
**********************************

มติที่ 2019/02:
กระบวนกำรแสวงหำข้ อตกลงสำหรับกำรแก้ไขเนื้อหำที่ไม่ใช่ สำระสำคัญของ
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ระเบียบกำรกำกับดูแลระดับโลก
และกำรแก้ไขข้ อกำหนดคณะกรรมกำรนำนำชำติที่มำจำกกำรเลือกตั้ง
สมัชชำโลก
รับรอง กระบวนกำรที่ได้ช้ ีแจงไว้ในภำคผนวก 1
ในกำรแสวงหำข้อตกลงสำหรับกำรแก้ไขเนื้อหำที่ไม่ใช่สำระสำคัญของระเบียบกำรกำกับดูแลระดับโลก
และกำรแก้ไขข้อกำหนดคณะกรรมกำรนำนำชำติที่มำจำกกำรเลือกตั้ง 1; และ
อนุมตั ิกำรแก้ไขตำมที่เสนอมำต่อธรรมนูญของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชัน่ แนล และระเบียบกำรกำกับดูแลระดับโลก
ตำมที่ได้ระบุไว้ในภำคผนวก 2
--------------------------------------------------------------

ภำคผนวก 1: กระบวนกำรแสวงหำข้ อตกลงสำหรับกำรแก้ไขเนื้อหำที่ไม่ ใช่ สำระสำคัญของระเบียบกำรกำกับดูแลระดับโลก
และกำรแก้ไขข้อกำหนดคณะกรรมกำรนำนำชำติที่มำจำกกำรเลือกตั้ง
•

หน่วยงำนสมำชิก สมำชิกระดับนำนำชำติ และคณะกรรมกำรบริ หำรระดับนำนำชำติ
สำมำรถนำส่งกำรเสนอแก้ไขเนื้อหำใดๆ ที่ไม่ใช่สำระสำคัญของระเบียบกำกับดูแลระดับโลก เช่นเดียวกับ
ข้อเสนอแก้ไขข้อกำหนดคณะกรรมกำรนำนำชำติที่มำจำกกำรเลือกตั้ง สำมำรถนำส่งโดยหน่วยงำนสมำชิก
สมำชิกระดับนำนำชำติ และคณะกรรมกำรบริ หำรระดับนำนำชำติได้ ทั้งนี้ ข้อเสนอขอแก้ไขจะต้องถูกนำส่ง
พร้อมกับหลักกำรและเหตุผลโดยย่อ ไปยังผูป้ ระสำนงำนสมัชชำโลก และคณะกรรมกำรบริ หำรระดับนำนำชำติ
ซึ่งจะส่งต่อข้อเสนอขอแก้ไขเหล่ำนี้โดยเร็ ว ไปยังประธำนสมัชชำโลก
และประธำนคณะกรรมกำรบริ หำรระดับนำนำชำติ

•

ในกรณี ที่มีกำรเสนอแก้ไขเกี่ยวกับระเบียบฯ
ประธำนสมัชชำโลกและประธำนคณะกรรมกำรบริ หำรนำนำชำติจะร่ วมพิจำรณำข้อเสนอแก้ไขนั้น
โดยมุ่งหำควำมเห็นจำกคณะทำงำนในสำนักเลขำธิกำรใหญ่ ก่อนที่จะให้ควำมเห็นเกี่ยวกับสำระสำคัญ
หรื อสิ่ งที่ไม่ใช่สำระสำคัญของข้อเสนอแก้ไข [ตำมนิยำมในระเบียบฯ 13 และ 14]
หำกพิจำรณำว่ำข้อเสนอแก้ไขเป็ นสำระสำคัญ ก็จะส่งกลับข้อเสนอแก้ไขดังกล่ำวไปยังผูน้ ำเสนอ
และขอให้นำเสนอข้อเสนอแก้ไขนั้นไปยังกำรประชุมสมัชชำโลกครั้งต่อไป ตำมระเบียบฯ 13

กระบวนกำรดังกล่ำวไม่ได้พจิ ำรณำข้อกำหนดว่ำด้วยคณะกรรมกำรกำรเงินและกำรตรวจสอบบัญชี เนื่องจำก
กระบวนกำรนี้ได้รับกำรอนุมตั ิโดยคณะกรรมกำรบริ หำรระดับนำนำชำติ หลังจำกที่ได้นำเสนอต่อสมัชชำโลกเพื่อรับฟังควำมเห็น [โปรดดู ระเบียบฯ 2.3.5]
กระบวนกำรนี้ ยังปรำศจำกกำรมีส่วนร่ วมของคณะกรรมกำรทบทวนสมำชิกภำพ (MRC) เนื่องจำก (i) ควำมสำคัญของ MRC
เกี่ยวกับควำมเป็ นสมำชิกในองค์กรและ (ii) เพรำะ กำรทำงำนของ MRC จะมีข้ นึ เมื่อจำเป็ นต้องมีกำรทบทวนในวัตถุประสงค์เฉพำะ
และไม่ได้เป็ นส่ วนหนึ่งของกำรกำกับดูแลองค์กรในเวลำปกติ และที่เกิดขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง
1
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ในกรณี ขอ้ เสนอแก้ไขข้อกำหนดคณะกรรมกำรนำนำชำติที่มำจำกกำรเลือกตั้ง
ประธำนสมัชชำโลกและประธำนคณะกรรมกำรบริ หำรต้องมุ่งหำควำมเห็นและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมกำรฯ
และคณะทำงำนในสำนักเลขำธิกำรใหญ่ ก่อนที่จะดำเนินกำรในขั้นต่อไป
•

ในกรณี กำรแก้ไขเนื้อหำที่ไม่ใช่สำระสำคัญของระเบียบฯ และกำรแก้ไขใดๆ
เกี่ยวกับข้อกำหนดคณะกรรมกำรนำนำชำติ
ให้ประธำนสมัชชำโลกและประธำนคณะกรรมกำรบริ หำรระดับนำนำชำติส่งหนังสื อเวียนไปยังผูแ้ ทนถำวร
ซึ่งประกอบไปด้วยข้อเสนอแก้ไข หลักกำรและเหตุผล
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรที่เกี่ยวข้องอื่นใดในเรื่ องกำรแก้ไขข้อกำหนดที่ได้จดั ทำโดยหน่วยงำนสมำชิก และ/หรื อ
ควำมเห็นจำกประธำนสมัชชำโลกและประธำนคณะกรรมกำรบริ หำรระดับนำนำชำติ หำกมี

•

ผูแ้ ทนถำวรจะมีเวลำหนึ่งเดือนในกำรจัดทำคำตอบ หรื อ กำรส่งคำตอบเกี่ยวกับกำรเสนอแก้ไขผ่ำนช่องทำงออนไลน์ใดๆ
รวมถึง (i) กำรปฏิเสธสถำนะ "อันมิใช่สำระสำคัญ" ของข้อเสนอแก้ไขระเบียบฯ และ (ii) กำรปฏิเสธควำมเห็น
หรื อกำรเสนอเปลี่ยนแปลงข้อเสนอแก้ไขใดๆ

•

หำกภำยในกรอบเวลำดังกล่ำว ผูแ้ ทนถำวรหนึ่งในสำมหรื อมำกกว่ำคัดค้ำนสถำนะ "อันมิใช่สำระสำคัญ"
ของกำรเสนอแก้ไขระเบียบฯ กำรเสนอแก้ไขนั้นจะถูกส่งกลับไปยังผูน้ ำเสนอ
เพื่อขอให้นำข้อเสนอแก้ไขนั้นไปยังกำรประชุมสมัชชำโลกครั้งต่อไป ตำมระเบียบฯ 13 หำกไม่มีกำรคัดค้ำน
ประธำนสมัชชำโลกและประธำนคณะกรรมกำรบริ หำรระดับนำนำชำติจะทำกำรสรุ ป
และอนุมตั ิกำรเสนอแก้ไขนั้นอย่ำงเป็ นทำงกำร โดยนำเอำควำมเห็นจำกคณะผูแ้ ทนถำวรมำพิจำรณำด้วย

•

หำกภำยในกรอบเวลำดังกล่ำว
คณะผูแ้ ทนถำวรส่วนใหญ่ปฏิเสธข้อเสนอแก้ไขข้อกำหนดคณะกรรมกำรนำนำชำติที่มำจำกกำรเลือกตั้ง
ข้อเสนอแก้ไขจะถูกส่งกลับไปยังผูน้ ำเสนอ เพื่อทำงำนร่ วมกับกรรมกำรนำนำชำติฯ ที่เกี่ยงข้อง
ในกำรพัฒนำปรับปรุ งข้อเสนอนั้น หำกผูน้ ำเสนอเป็ นตัวกรรมกำรฯ เอง คณะกรรมกำรจะแจ้งควำมเห็นใดๆ
จำกผูแ้ ทนถำวรเพื่อพัฒนำปรับปรุ งข้อเสนอนั้น2

•

กำรแก้ไขจะมีผลบังคับใช้ภำยหลังจำกวันที่ได้รับกำรอนุมตั ิจำกประธำนสมัชชำโลก
และประธำนคณะกรรมกำรบริ หำรระดับนำนำชำติอย่ำงสมบูรณ์

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ภำคผนวก 2: กำรแก้ไขมำตรำ 8 และ 16 ของธรรมนูญแอมเนสตี้ อินเตอร์ เนชั่นแนล
และระเบียบที่เกี่ยวข้ องกับระเบียบกำรบริหำรระดับโลก
แก้ไขมำตรำ 8(c) และ 16(b) ของธรรมนูญแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชัน่ แนล (POL 20/7298/2017) ดังต่อไปนี้ :

หำกปรำกฏว่ำ ข้อเสนอแก้ไขข้อกำหนดคณะกรรมกำรนำนำชำติที่มำจำกกำรเลือกตั้งไม่เกิดควำมคืบหน้ำตำมกระบวนกำรนี้
ประธำนสมัชชำโลกจะเป็ นผูช้ ้ ีขำดว่ำ กำรแก้ไขจะถูกส่ งกลับไปยังสมัชชำโลกผ่ำนกระบวนกำรลงคะแนนเสี ยงในญัตติ หรื อไม่
2
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8.

สมัชชำโลก ถือเป็ นหน่วยกำรตัดสิ นใจสู งสุ ดของขบวนกำรเคลื่อนไหว ซึ่ง

[…]

c.
อนุมตั ิกำรเปลี่ยนแปลงไปยัง (i) ธรรมนูญนี้ รวมถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ คุณค่ำหลัก และ (ii)
ระเบียบกำรกำกับดูแลระดับโลก
ซึ่งเอกสำรทั้งสองฉบับนี้ร่วมกันกำหนดขั้นตอนกำกับดูแลขบวนกำรเคลื่อนไหวในระดับโลก;
[…]

16.
สมัชชำโลกจะดำเนินกำรตัดสิ นใจโดยใช้เสี ยงข้ำงมำกจำกผูท้ ี่เข้ำร่ วมและเป็ นตัวแทนกำรลงคะแนนเสี ยง ยกเว้น
กำรตัดสิ นใจดังต่อไปนี้ ซึ่งจะต้องใช้เสี ยงอย่ำงน้อยสองในสำมของกำรลงคะแนน
จำกผูท้ ี่เข้ำร่ วมและเป็ นตัวแทนกำรลงคะแนนเสี ยง:
[…]

b. เพื่อกำรแก้ไขสำระสำคัญ3 ในระเบียบกำรกำกับดูแลระดับโลก;
-------------------------------

แก้ไขระเบียบกำรกำกับดูแลระดับโลก (ORG 50/9402/2018) ดังต่อไปนี้:
2.1.6 กำรแก้ไขข้อกำหนดคณะกรรมกำรเตรี ยมกำร ได้รับกำรรับรองตำมกระบวนกำรที่ได้ช้ ีแจงไว้ในระเบียบฯ 14
คณะกรรมกำรเตรี ยมกำรสำมำรถเสนอแก้ไขข้อกำหนดดังกล่ำว นอกกระบวนกำรลงคะแนนเสี ยงญัตติในสมัชชำโลก
ตำมกระบวนกำรที่ได้ช้ ีแจงไว้ในระเบียบฯ 14
2.2.5 กำรแก้ไขข้อกำหนดคณะกรรมกำรกำรเสนอชื่อระดับนำนำชำติ
ได้รับกำรรับรองตำมกระบวนกำรที่ช้ ีแจงไว้ในระเบียบฯ 14
คณะกรรมกำรกำรเสนอชื่อระดับนำนำชำติสำมำรถเสนอแก้ไขข้อกำหนดดังกล่ำว
นอกกระบวนกำรลงคะแนนเสี ยงญัตติในสมัชชำโลก ตำมกระบวนกำรที่ได้ช้ ีแจงไว้ในระเบียบฯ 14
13.

กำรแก้ไขเนื้อหำที่เป็ นสำระสำคัญของระเบียบกำรกำกับดูแลระดับโลก

13.1 ข้อเสนอสำหรับกำรแก้ไขสำระสำคัญของระเบียบฯ สำมำรถนำเสนอได้โดยหน่วยงำนสมำชิก หรื อ
คณะกรรมกำรบริ หำร และถือเป็ นกำรยื่นญัตติ (โปรดดู ระเบียบฯ 5.1) กำรแก้ไขสำระสำคัญรวมถึง (i)
กำรเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบหลักของกระบวนกำรกำรประชุมสมัชชำโลก ตัวอย่ำงเช่น: สิ ทธิในกำรออกเสี ยง
กำรกำหนดองค์ประชุมและกำรประกำศข้อกำหนดพื้นฐำนสำหรับกำรเรี ยกประชุม และ (ii)
กำรเปลี่ยนแปลงที่จะมีผลต่อหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของหน่วยงำนในขบวนกำรเคลื่อนไหว ได้แก่
หน้ำที่และอำนำจของประธำนสมัชชำโลก หรื อ
กระบวนกำรที่เกี่ยวกับกำรทบทวนกำรตัดสิ นใจของคณะกรรมกำรบริ หำรที่กระทำโดยหน่วยงำนสมำชิก
13.2 กำรแก้ไขเนื้อหำที่เป็ นสำระสำคัญในระเบียบฯ เหล่ำนี้ตอ้ งได้รับกำรอนุมตั ิ
3

ตำมนิยำมในระบียบกำรกำกับดูแลระดับโลก
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ด้วยเสี ยงสองในสำมจำกผูท้ ี่เข้ำร่ วมและเป็ นตัวแทนกำรลงคะแนนเสี ยงในสมัชชำโลก
กำรแก้ไขสำระสำคัญที่ได้รับกำรรับรองจำกสมัชชำโลกจะมีผลบังคับใช้ภำยหลังจบกำรประชุมสมัชชำโลกที่เกี่ยวข้อง
14.
กำรแก้ไขเนื้อหำที่ไม่ ใช่ สำระสำคัญในระเบียบกำรจัดกำรระดับโลก และกำรแก้ไขใดๆ
ต่ อข้ อกำหนดคณะกรรมกำรนำนำชำติที่มำจำกกำรเลือกตั้ง
14.1 กำรเปลี่ยนแปลงเนื้อหำที่ไม่ใช่สำระสำคัญ รวมถึง กำรเปลี่ยนแปลงอื่นใด ได้แก่ (i)
กำรปรับปรุ งเนื้อหำเล็กน้อยเกี่ยวกับกระบวนกำรสมัชชำโลก เช่น กำรเปลี่ยนแปลงขั้นตอนและกำหนดเวลำวันนำเสนอญัตติ
หรื อกำรปรับปรุ งเนื้อหำเล็กน้อยเกี่ยวกับกำหนดเวลำ เช่น กำหนดเวลำกำรเสนอชื่อ และ (ii)
กำรแก้ไขเพื่อปรับปรุ งควำมกระจ่ำงของร่ ำงเนื้อหำที่มีอยูแ่ ล้ว กำรปรับปรุ งศัพท์บญั ญัติ หรื อกระบวนกำรที่จะทำให้ระเบียบฯ
เป็ นปัจจุบนั และสอดคล้องกับพัฒนำกำรอื่นๆ กำรปรับปรุ งระเบียบฯ เหล่ำนี้และกำรปรับปรุ งใดๆ
ต่อข้อกำหนดคณะกรรมกำรนำนำชำติที่มำจำกกำรเลือกตั้ง4 ไม่จำเป็ นต้องได้รับอนุมตั ิจำกที่ประชุมสมัชชำโลก
และอำจได้รับกำรอนุมตั ิตำมกระบวนกำรต่อไปนี้:
•

หน่วยงำนสมำชิก สมำชิกระดับนำนำชำติ และคณะกรรมกำรบริ หำรระดับนำนำชำติ
สำมำรถนำส่งกำรเสนอแก้ไขเนื้อหำใดๆ ที่ไม่ใช่สำระสำคัญของระเบียบกำกับดูแลระดับโลก เช่นเดียวกับ
ข้อเสนอแก้ไขข้อกำหนดคณะกรรมกำรนำนำชำติที่มำจำกกำรเลือกตั้ง สำมำรถนำส่งโดยหน่วยงำนสมำชิก
สมำชิกระดับนำนำชำติ และคณะกรรมกำรบริ หำรระดับนำนำชำติได้ ทั้งนี้ ข้อเสนอขอแก้ไขจะต้องถูกนำส่ง
พร้อมกับหลักกำรและเหตุผลโดยย่อ ไปยังผูป้ ระสำนงำนสมัชชำโลก และคณะกรรมกำรบริ หำรระดับนำนำชำติ
ซึ่งจะส่งต่อข้อเสนอขอแก้ไขเหล่ำนี้โดยเร็ ว ไปยังประธำนสมัชชำโลก
และประธำนคณะกรรมกำรบริ หำรระดับนำนำชำติ

•

ในกรณี ที่มีกำรเสนอแก้ไขเกี่ยวกับระเบียบฯ
ประธำนสมัชชำโลกและประธำนคณะกรรมกำรบริ หำรนำนำชำติจะร่ วมพิจำรณำข้อเสนอแก้ไขนั้น
โดยมุ่งหำควำมเห็นจำกคณะทำงำนในสำนักเลขำธิกำรใหญ่ ก่อนที่จะให้ควำมเห็นเกี่ยวกับสำระสำคัญ
หรื อสิ่ งที่ไม่ใช่สำระสำคัญของข้อเสนอแก้ไข [ตำมนิยำมในระเบียบฯ 13 และ 14]
หำกพิจำรณำว่ำข้อเสนอแก้ไขเป็ นสำระสำคัญ ก็จะส่งกลับข้อเสนอแก้ไขดังกล่ำวไปยังผูน้ ำเสนอ
และขอให้นำเสนอข้อเสนอแก้ไขนั้นไปยังกำรประชุมสมัชชำโลกครั้งต่อไป ตำมระเบียบฯ 13
ในกรณี ของข้อเสนอแก้ไขข้อกำหนดคณะกรรมกำรนำนำชำติที่มำจำกกำรเลือกตั้ง
ประธำนสมัชชำโลกและประธำนคณะกรรมกำรบริ หำรต้องมุ่งหำควำมเห็นและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมกำรฯ
และคณะทำงำนในสำนักเลขำธิกำรใหญ่ ก่อนที่จะดำเนินกำรในขั้นต่อไป

•

ในกรณี กำรแก้ไขเนื้อหำที่ไม่ใช่สำระสำคัญของระเบียบฯ และกำรแก้ไขใดๆ

กระบวนกำรดังกล่ำวไม่ได้พิจำรณำข้อกำหนดว่ำด้วยคณะกรรมกำรกำรเงินและกำรตรวจสอบบัญชี เนื่องจำก
กระบวนกำรนี้ได้รับกำรอนุมตั ิโดยคณะกรรมกำรบริ หำรระดับนำนำชำติ หลังจำกที่ได้นำเสนอต่อสมัชชำโลกเพื่อรับฟังควำมเห็น [โปรดดู ระเบียบฯ 2.3.5]
กระบวนกำรนี้ ยังปรำศจำกกำรมีส่วนร่ วมของคณะกรรมกำรทบทวนสมำชิกภำพ (MRC) เนื่องจำก (i) ควำมสำคัญของ MRC
4

เกี่ยวกับควำมเป็ นสมำชิกในองค์กรและ (ii) เพรำะ กำรทำงำนของ MRC จะมีข้ นึ เมื่อจำเป็ นต้องมีกำรทบทวนในวัตถุประสงค์เฉพำะ
และไม่ได้เป็ นส่วนหนึ่ งของกำรกำกับดูแลองค์กรในเวลำปกติ และที่เกิดขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง
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เกี่ยวกับข้อกำหนดคณะกรรมกำรนำนำชำติ
ให้ประธำนสมัชชำโลกและประธำนคณะกรรมกำรบริ หำรระดับนำนำชำติส่งหนังสื อเวียนไปยังผูแ้ ทนถำวร
ซึ่งประกอบไปด้วยข้อเสนอแก้ไข หลักกำรและเหตุผล
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรที่เกี่ยวข้องอื่นใดในเรื่ องกำรแก้ไขข้อกำหนดที่ได้จดั ทำโดยหน่วยงำนสมำชิก และ/หรื อ
ควำมเห็นจำกประธำนสมัชชำโลกและประธำนคณะกรรมกำรบริ หำรระดับนำนำชำติ หำกมี
•

ผูแ้ ทนถำวรจะมีเวลำหนึ่งเดือนในกำรจัดทำคำตอบ หรื อ กำรส่งคำตอบเกี่ยวกับกำรเสนอแก้ไขผ่ำนช่องทำงออนไลน์ใดๆ
รวมถึง (i) กำรปฏิเสธสถำนะ "อันมิใช่สำระสำคัญ" ของข้อเสนอแก้ไขระเบียบฯ และ (ii) กำรปฏิเสธควำมเห็น
หรื อกำรเสนอเปลี่ยนแปลงข้อเสนอแก้ไขใดๆ

•

หำกภำยในกรอบเวลำดังกล่ำว ผูแ้ ทนถำวรหนึ่งในสำมหรื อมำกกว่ำคัดค้ำนสถำนะ "อันมิใช่สำระสำคัญ"
ของกำรเสนอแก้ไขระเบียบฯ กำรเสนอแก้ไขนั้นจะถูกส่งกลับไปยังผูน้ ำเสนอ
เพื่อขอให้นำข้อเสนอแก้ไขนั้นไปยังกำรประชุมสมัชชำโลกครั้งต่อไป ตำมระเบียบฯ 13 หำกไม่มีกำรคัดค้ำน
ประธำนสมัชชำโลกและประธำนคณะกรรมกำรบริ หำรระดับนำนำชำติจะทำกำรสรุ ป
และอนุมตั ิกำรเสนอแก้ไขนั้นอย่ำงเป็ นทำงกำร โดยนำเอำควำมเห็นจำกคณะผูแ้ ทนถำวรมำพิจำรณำด้วย

•

หำกภำยในกรอบเวลำดังกล่ำว
คณะผูแ้ ทนถำวรส่วนใหญ่ปฏิเสธข้อเสนอแก้ไขข้อกำหนดคณะกรรมกำรนำนำชำติที่มำจำกกำรเลือกตั้ง
ข้อเสนอแก้ไขจะถูกส่งกลับไปยังผูน้ ำเสนอ เพื่อทำงำนร่ วมกับกรรมกำรนำนำชำติฯ ที่เกี่ยงข้อง
ในกำรพัฒนำปรับปรุ งข้อเสนอนั้น หำกผูน้ ำเสนอเป็ นตัวกรรมกำรฯ เอง คณะกรรมกำรจะระบุควำมเห็นใดๆ
จำกผูแ้ ทนถำวรเพื่อพัฒนำปรับปรุ งข้อเสนอนั้น5

•

กำรแก้ไขจะมีผลบังคับใช้ภำยหลังจำกวันที่ได้รับกำรอนุมตั ิจำกประธำนสมัชชำโลก
และประธำนคณะกรรมกำรบริ หำรนำนำชำติอย่ำงสมบูรณ์

15.

กำรตีควำม

15.1 กำรอ้ำงอิงในเอกสำรชิ้นนี้และบทบัญญัติของประกำศที่เขียนถึง
รวมถึงบทบัญญัติขอ้ มูลที่อยูใ่ นรู ปแบบอิเลคทรอนิกส์ดว้ ย
จำกกำรแปรญัตติ 1.1
*****************************

หำกปรำกฏว่ำ ข้อเสนอแก้ไขข้อกำหนดคณะกรรมกำรนำนำชำติที่มำจำกกำรเลือกตั้งไม่เกิดควำมคืบหน้ำตำมกระบวนกำรนี้
ประธำนสมัชชำโลกจะเป็ นผูช้ ้ ีขำดว่ำ กำรแก้ไขจะถูกส่ งกลับไปยังสมัชชำโลกผ่ำนกระบวนกำรลงคะแนนเสี ยงในญัตติ หรื อไม่
5
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มติที่ 2019/03: มำตรกำรภำยในเพื่อบรรเทำภำวะโลกร้ อน
สมัชชำโลก
กำกับ คณะกรรมกำรบริ หำรระดับนำนำชำติ (International Board)
เพื่อพัฒนำยุทธศำสตร์รอบด้ำนในกำรบรรเทำภำวะโลกร้อนภำยในปี 2021 โดยมีเป้ำหมำยให้แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชัน่ แนล
เป็ นองค์กรที่เป็ นกลำงทำงคำร์บอน (carbon neutral) ภำยในปี 2035 โดยแผนยุทธศำสตร์ควรประกอบไปด้วย :
1. มำตรฐำนภำยในซึ่งสำมำรถปรับใช้ได้ทวั่ โลก พร้อมเครื่ องมือสำหรับวัดผลและรำยงำนค่ำรอยเท้ำคำร์บอน (carbon
footprint) อันประกอบไปด้วย ข้อมูลเกี่ยวกับกำรเดินทำง, กำรใช้พลังงำน
(ระบบทำควำมร้อน/ระบบปรับอำกำศและกำรใช้ไฟฟ้ำ), กำรจัดซื้อจัดจ้ำง, กำรรับบริ กำร, กำรจัดอีเวนท์
และกำรจัดกำรขยะ
2. นโยบำยกำรเดินทำงที่คำนึงถึงผลกระทบด้ำนภูมิอำกำศ และแนวนโยบำยสำหรับทั้งขบวนกำรเคลื่อนไหว
โดยระบุเป้ำหมำยชัดเจนที่จะลดกำรเดินทำงทำงอำกำศเฉพำะโอกำสที่จำเป็ นที่สุดเพื่อกำรทำงำนด้ำนสิ ทธิมนุษยชน
ของเรำ บังคับให้มีกำรชดเชยทำงคำร์บอนสำหรับทุกเที่ยวบิน
และให้แนวนโยบำยนี้ควบรวมอยูใ่ นกำรคิดคำนวณค่ำเดินทำงรวมทั้งองค์กร (fare-pooling)
เพื่อสร้ำงระบบกำรแชร์ควำมรับผิดชอบค่ำชดเชยทำงคำร์บอนแก่หน่วยงำนสมำชิกในพื้นที่ห่ำงไกล
3. แผนกำรพัฒนำระบบกำรประชุมทำงไกล (video conference)
และกำรพัฒนำเครื่ องมือประสำนงำนกำรใช้ฐำนข้อมูลระบบคลำวด์สำหรับกำรอบรมภำยใน กำรประสำนงำน
กำรสร้ำงเครื อข่ำย และกำรประชุมกำกับดูแลองค์กร เพื่อลดกำรเดินทำงให้นอ้ ยที่สุด
โดยแผนกำรดังกล่ำวจะพิจำรณำควำมพร้อมใช้งำน ควำมปลอดภัย และควำมเชื่อถือได้ ของเทคโนโลยีเหล่ำนี้
เช่นเดียวกับผลกระทบด้ำนลบที่อำจเกิดขึ้นได้ และสุ ขภำพกำย-ใจของบุคคล
4. กำรพิจำรณำงบประมำณที่หน่วยงำนต่ำงๆ ใช้จดั กำรรอยเท้ำคำร์บอน
(โดยมีเป้ำหมำยชัดเจนว่ำผูป้ ล่อยมลพิษรำยใหญ่ที่สุดและผูม้ ีทรัพยำกรมำกที่สุด คือ ผูท้ ี่ตอ้ งรับผิดชอบมำกกว่ำ)
สมัชชำโลกต้อง
กำกับ ให้คณะกรรมกำรบริ หำรระดับนำนำชำติสร้ำงพื้นที่กลำง (platform) ซึ่งสำนักเลขำธิกำรใหญ่ เซ็คชัน่
และหน่วยงำนอื่นๆ ในขบวนกำรเคลื่อนไหว บันทึกตัวเลขรอยเท้ำคำร์บอน และมำตรกำรที่ได้กระทำเพื่อลดรอยเท้ำเหล่ำนี้
13
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รวมถึงแลกเปลี่ยนกำรรวบรวมและกำรวิเครำะห์ขอ้ มูลนี้ในสมัชชำโลกทุกปี
สมัชชำโลกยังต้อง
กำหนดให้ หน่วยงำนแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชัน่ แนลทุกส่วน ปฏิบตั ิมำตรกำรเหล่ำนี้โดยไม่ล่ำช้ำ
1. สร้ำงข้อผูกมัดตำมควำมสมัครใจเพื่อหลีกเลี่ยงกำรเดินทำงทำงอำกำศ
หำกกำรเดินทำงขำเดียวสำมำรถกระทำได้โดยวิธีอื่นๆ ที่ใช้เวลำน้อยกว่ำ 6 ชัว่ โมง

และปลอดภัย

2. สร้ำงข้อผูกมัดตำมควำมสมัครใจเพื่อลดกำรเดินทำงทำงอำกำศลง 30% ภำยในปี 2019 (เมื่อสำมำรถกระทำได้
และไม่ใช่กำรลดมำตรฐำนขั้นต่ำที่หน่วยงำนมีอยูแ่ ล้ว)
3. แบ่งปันโมเดลแนวปฏิบตั ิ (best practice) เกี่ยวกับมำตรกำรลดรอยเท้ำคำร์บอนจำกประสบกำรณ์ของตน
4. แต่งตั้งตัวแทนกำรติดต่อ ซึ่งมีหน้ำที่ประสำนงำนกับสำนักเลขำธิกำรใหญ่ เกี่ยวกับกำรพัฒนำและปฏิบตั ิตำมแผน
จากการแปรญัตติ 2.1
*****************************

มติที่ 2019/04: โมเดลกำรจัดสรรงบประมำณ
สมัชชำโลก
ลงมติให้แก้ไขโมเดลกำรจัดสรรงบประมำณ (ระบบกำรประเมินสำหรับกำรเคลื่อนไหว) ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ต้งั แต่วนั ที่ 1
มกรำคม 2020 ดังต่อไปนี้ :
(i)

กำรประเมินกำรให้ควำมสนับสนุนแก่หน่วยงำนสมำชิกในปี หนึ่งๆ
จะมีฐำนมำจำกกำรประเมินรำยรับที่ประเมินได้ในปี เดียวกัน หน่วยงำนสมำชิกซึ่งมีรำยรับที่ประเมินได้ต่ำกว่ำ 1
ล้ำนยูโร จะได้รับกำรประเมินรำยปี ในไตรมำสสี่ หน่วยงำนสมำชิกซึ่งมีรำยรับที่ประเมินได้ 1 ล้ำนยูโร หรื อมำกกว่ำ
จะได้รับกำรประเมินในทุกไตรมำส สำหรับสำมไตรมำสแรกของแต่ละปี
กำรประเมินค่ำใช้จ่ำยจะถูกคำนวณโดยตัวเลขงบประมำณของปี นั้น
และกำรประเมินค่ำใช้จ่ำยสำหรับไตรมำสสุ ดท้ำยของปี จะมำจำกกำรประมำณกำรของสำนักงำนประเทศจำกสำมไตร
มำสแรก (ตำมรำยงำนแต่ละไตรมำสของสำนักงำนประเทศ ผ่ำนระบบกำรรำยงำน COCOA)
ส่วนต่ำงตำมค่ำใช้จ่ำยจริ งในไตรมำสสุ ดท้ำยของปี จะถูกคำนวณและส่งคืนในไตรมำสแรกของปี ต่อไป

(ii)

เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์กำรคำนวณรำยรับที่ประเมินได้ และกำรประเมินกำรรับควำมสนับสนุนในค่ำเงินยูโร
อัตรำแลกเปลี่ยนที่ใช้จะต้องเป็ นอัตรำเฉลี่ยที่คำนวณมำจำกปี ก่อนหน้ำ
กำรให้กำรสนับสนุนทั้งหมดจะต้องออกใบแจ้งหนี้ (invoice) และจ่ำยในหน่วยเงินท้องถิ่น
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(iii)

ในเดือนกุมภำพันธ์แต่ละปี หน่วยงำนสมำชิกจะต้องยืนยันกำรประเมินเพื่อขอควำมสนับสนุนกำรทำงำนของปี ถัดไป
นอกจำกนี้ หน่วยงำนสมำชิกจะต้องยืนยันแผนกำรทำงำนที่คำดหวังในปี นั้นๆ ตำมที่รำยงำนในระบบงบประมำณ
COCOA รวมถึงส่วนต่ำงค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจำกกำรทำงำนในปี ก่อน
และหำกคำดกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงทำงงบประมำณที่มำกกว่ำ 200,000 ยูโร
หน่วยงำนสมำชิกจะต้องแจ้งสำนักเลขำธิกำรใหญ่ทนั ทีที่ทรำบ

(iv)

ตำมที่ต้งั เป้ำไว้ในแผนงำน ภำยในเดือนสิ งหำคม หรื อก่อน 15 กันยำยนของแต่ละปี
หน่วยงำนสมำชิกจะต้องแจ้งข้อมูลทบทวนกำรประมำณกำรงบประมำณของปี นั้น
(ในรู ปแบบที่สำนักเลขำธิกำรใหญ่ร้องขอ) และให้ยืนยันกำรเปลี่ยนแปลงที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น
ในกำรจัดสรรงบประมำณสำหรับปี ถัดไป

(v)

หน่วยงำนสมำชิกที่มีแผนลงทุนด้ำนกำรระดมทุนที่เพิ่มขึ้นอย่ำงมำก (ตำมนิยำม คือ 400,000 ยูโร หรื อมำกกว่ำ)
จะต้องสื่ อสำรกับสำนักเลขำธิกำรใหญ่อย่ำงสม่ำเสมอ เพื่อรำยงำนแผนกำรลงทุนให้ทรำบอย่ำงเร็ วที่สุด
ซึ่งควรกระทำอย่ำงน้อยล่วงหน้ำ 6 เดือน

(vi)

ค่ำใช้จ่ำยในงำนระดมทุนจะต้องนิยำมในผังบัญชีกลำง (the Common Chart of Accounts)
ซึ่งรวมถึงค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรระดมทุนที่สนับสนุนโดยกองทุนเพื่อกำรลงทุนด้ำนกำรระดมทุน (Fundraising Investment
Fund - FIF)

(vii) หน่วยงำนสมำชิกที่ระดมทุนเพื่อรำยรับที่สงวนไว้ให้แก่งบประมำณระหว่ำงประเทศ
สำมำรถแจ้งเคลมเครดิตรำยรับสงวน (Restricted Income Credit) ขนำนกับกำรประเมินกำรรับควำมสนับสนุน
ซึ่งเทียบเท่ำหรื อมำกกว่ำ 20% ของจำนวนทุนที่ระดมได้
(viii) เครดิตรำยรับสงวนจะถูกนำมำใช้ได้เฉพำะกองทุนสงวนที่ได้รับกำรอนุมตั ิล่วงหน้ำจำกสำนักเลขำธิกำรใหญ่
เครดิตนี้จะถูกนำไปใช้ในปี ที่รำยรับดังกล่ำวรับรองโดยสำนักเลขำธิกำรใหญ่ สำหรับหน่วยงำนใดๆ
ที่ระดมทุนในกองทุนสงวนที่ได้รับกำรอนุมตั ิแล้ว และมียอดรวมทั้งหมด 25,000 ยูโร หรื อมำกกว่ำ
กำรทำรำยงำนส่งให้ผบู ้ ริ จำครำยบุคคลจะกระทำเมื่อมีกำรบริ จำค 25,000 ยูโร หรื อมำกกว่ำ
องค์ประกอบอื่นทั้งหมดในโมเดลกำรจัดสรรงบประมำณ ให้คงไว้เช่นเดียวกับมติกำรตัดสิ นใจดั้งเดิมในกำรประชุม ICM ปี
2015 (มติลำดับที่ 7)
นอกจำกนี้ สมัชชำโลกจะต้องกำกับให้คณะกรรมกำรบริ หำรระดับนำนำชำติกระทำกำรดังนี้
(i)

จัดตั้งกลไกกำรพิจำรณำกลัน่ กรอง (peer review mechanism) สำหรับกำรลงทุนในกำรระดมทุนเพื่อกำรเคลื่อนไหว
โดยมีรูปแบบดังต่อไปนี้ :
•

จัดทำโดยคณะกรรมกำรกลัน่ กรองซึ่งประกอบไปด้วย ตัวแทนจำกสำนักเลขำธิกำรใหญ่
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•

•
•

•

และหน่วยงำนสมำชิกทั้งจำกซีกโลกเหนือและซีกโลกใต้
มุ่งเป้ำเฉพำะไปยังผลตอบแทนจำกกำรลงทุนระยะยำวและรำยรับสุทธิ
รำยงำนกำรพิจำรณำกลัน่ กรองจะต้องมีกำรเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์กำรลงทุนของ FIF
และเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์ดำ้ นข้อแนะนำกำรลงทุน ซึ่งนำเอำมุมมองระดับภูมิภำคและจุดอิ่มตัวของตลำด
(market maturity) เข้ำมำพิจำรณำด้วย
กำหนดให้ผลกำรพิจำรณำกลัน่ กรองต้องถูกรำยงำนกลับไปยังคณะกรรมกำรกลัน่ กรอง
ประกันว่ำหน่วยงำนสมำชิกที่ได้รับทุนสนับสนุนทุกหน่วยงำน
ต้องถูกพิจำรณำกลัน่ กรองภำยในสองปี ถัดไป
และต้องจัดทำกำรประเมินกลไกพิจำรณำกลัน่ กรองภำยในรอบกำรกลัน่ กรองนั้นๆ
จัดทำรอบพิจำรณำกลัน่ กรองอย่ำงต่อเนื่อง
ซึ่งทุกหน่วยงำนสมำชิกที่ได้รับทุนสนับสนุนจะผ่ำนกำรกลัน่ กรองอย่ำงน้อย 1 ครั้งในทุกๆ 3 ปี

•

ตอบสนองต่อกำรแจ้งเตือนกำรลงทุนเพื่อกำรระดมทุนที่เพิ่มขึ้นอย่ำงมำก จำกหน่วยงำนสมำชิก

(ii)

จัดตั้งคณะทำงำนพิจำรณำทำงเลือกต่ำงๆ ในกำรจัดทำระบบกำรประเมินควำมล่ำช้ำในรอบ 1 ปี
เพื่อทำกำรอภิปรำยระหว่ำงกำรประชุมสมัชชำโลกภำยในปี 2020 นอกจำกนี้
คณะทำงำนจะทำกำรทบทวนโมเดลกำรประเมินที่ใช้ในปัจจุบนั ซึ่งมำจำกกำรทบทวนในปี 2019
รวมถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อเซ็คชัน่ และสำนักเลขำธิกำรใหญ่

(iii)

ในกำรอภิปรำยระหว่ำงสมัชชำโลกอย่ำงเร็ วที่สุด ภำยในปี 2021 นั้น:
a.
ต้องทำกำรวิเครำะห์ปัจจัยที่จะส่งผลต่อกำรลดลงของอัตรำส่วนผลตอบแทนจำกกำรลงทุน
และผลกระทบกับงำนของเรำ
b.

ค้นหำทำงเลือกที่จะเชื่อมโยงผลตอบแทนจำกกำรลงทุน กับกำรลงทุนด้ำนกำรระดมทุน
โดยคำนึงถึงระดับกำรลงทุนที่จะแบ่งเบำกำรระดมทุนได้

จากการแปรญัตติ 2.2
*****************************

มติที่ 2019/05: กำรร่ ำงนโยบำยว่ำด้วยกำรยึดครองทำงทหำร (Military Occupation)
สมัชชำโลก
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รับทรำบว่ำ ผูค้ นที่อำศัยอยูภ่ ำยใต้กำรยึดครองทำงทหำร โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรยึดครองอย่ำงยำวนำน
มีควำมเปรำะบำงเป็ นพิเศษต่อกำรถูกละเมิดสิ ทธิมนุษยชน รวมถึงกำรถูกเลือกปฏิบตั ิอย่ำงเป็ นระบบ
และผูค้ นที่อยูภ่ ำยใต้กำรยึดครองนั้น
โดยส่วนใหญ่จะพบกับอุปสรรคนำนัปกำรที่ตอ้ งกำรกำรชดเชยเยียวยำอย่ำงมีประสิ ทธิภำพ
รับทรำบว่ำ กฏหมำยระหว่ำงประเทศห้ำมมิให้ฝ่ำยที่ใช้อำนำจยึดครองทำงทหำร
ใช้อำนำจเพียงฝ่ ำยเดียวในกำรสร้ำงกำรเปลี่ยนแปลงถำวรให้เกิดกับสถำนะของอำณำเขตที่ถูกยึดครอง
หรื อประชำกรในอำณำเขตที่ถูกยึดครองนั้น
สังเกตว่ำ บำงฝ่ ำยที่ใช้อำนำจยึดครองทำงทหำรได้ละเมิดอำนำจหน้ำที่ (authority) ของตน
ในกำรละเมิดสิ ทธิมนุษยชนอย่ำงกว้ำงขวำงและเป็ นระบบ รวมถึงอำชญำกรรมในกฏหมำยระหว่ำงประเทศ
โดยลอยนวลพ้นผิด
ยำ้ เตือนถึง มติที่ 13/2017 ของสภำสำกล (International Council Decision 13 of 2017)
ที่ได้เรี ยกร้องให้คณะกรรมกำรบริ หำรระดับนำนำชำติ พัฒนำร่ ำงนโยบำยว่ำด้วยกำรยึดครองทำงทหำร รวมถึง
เกณฑ์เชิงวัตถุประสงค์ว่ำ เมื่อใดที่แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชัน่ เนล จะต้องต่อต้ำนกำรยึดครองทำงทหำร
น้ อมรับ กำรนำส่งรำยงำนโดยคณะกรรมกำรบริ หำรระดับนำนำชำติ: "ว่ำด้วยนโยบำยของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชัน่ แนล
เรื่ องกำรยึดครองทำงทหำร: ร่ ำงเกณฑ์กำรพิจำรณำและกรณี ศึกษำ" (30/9802/2019) ในเดือนมีนำคม 2562
และรำยงำนสมัชชำโลก "กำรยึดครองทำงทหำรและสิทธิมนุษยชน: กรอบนโยบำย" ในเดือนมิถุนำยน 2562
ซึ่งนำเสนอเกณฑ์กำรพิจำรณำฉบับปรับปรุ ง เพื่อคัดค้ำนกำรยึดครองทำงทหำร
ตำมมำด้วยกำรหำรื อกับเซ็คชัน่ ในเดือนมีนำคม และเมษำยน 2562
ยืนยันว่ำ พื้นฐำนทำงนโยบำยสำหรับจุดยืนของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชัน่ แนล
ว่ำด้วยเรื่ องกำรยึดครองทำงทหำรควรที่จะยืนอยูบ่ นกฏหมำยสิ ทธิมนุษยชนและกฏหมำยมนุษยธรรมระหว่ำงประเทศ
ซึ่งสอดคล้องกับนโยบำยของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชัน่ แนล เรื่ องสิทธิในกำรกำหนดอนำคตตนเอง (self-determination)
กำรใช้กำลังทำงกำรทหำรในควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ
รวมถึงยึดมัน่ ต่อควำมตั้งใจของขบวนกำรที่จะไม่เลือกฝักฝ่ ำยและมีควำมเป็ นสำกล
เรียกร้ องให้ นโยบำยที่จะเกิดขึ้นวำงอยูบ่ นเกณฑ์วตั ถุประสงค์ดำ้ นล่ำงทุกประกำร หำกแอมเนสตี้
อินเตอร์เนชัน่ แนลจะคัดค้ำนกำรยึดครองทำงทหำร:
1. สถำนกำรณ์ที่เกิดขึ้น สำมำรถจัดประเภทได้ว่ำเป็ นกำรยึดครองทำงทหำร
ตำมนิยำมที่บญั ญัติไว้ในกฏหมำยมนุษยธรรมระหว่ำงประเทศ
2. กำรยึดครองทำงทหำรนำไปสู่กำรละเมิดสิ ทธิมนุษยชน
และกำรยุติกำรยึดครองทำงทหำรมีแนวโน้มที่จะพัฒนำสถำนกำรณ์สิทธิมนุษยชนไปในทำงที่ดีข้ นึ
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3. เกิดอำชญำกรรมตำมกฏหมำยระหว่ำงประเทศ หรื อ กำรละเมิดสิ ทธิมนุษยชนอย่ำงร้ำยแรงและเป็ นระบบ
ต่อประชำกรในดินแดนที่ถูกยึดครอง หรื อ เกิดกำรพลัดถิ่นโดยบังคับ เนื่องจำกกำรยึดครองทำงทหำร
4. ฝ่ ำยท้้ี ่ ใช้อำนำจยึดครองทำงทหำรละเมิดหลักกำรที่เป็ นแกนกลำงของกำรยึดครองทำงทหำร ตัวอย่ำงเช่น
กระทำให้กำรยึดครองทำงทหำรเกิดขึ้นเป็ นกำรถำวร ในทำงปฏิบตั ิ
5. ควำมพยำยำมที่จะยุติและชดเชยเยียวยำกำรละเมิดสิ ทธิมนุษยชนในบริ บทกำรยึดครองทำงทหำร
เป็ นไปโดยไม่มีประสิ ทธิภำพ ไม่ก่อให้เกิดกำรปรับปรุ งสถำนกำรณ์ให้ดีข้ นึ อย่ำงเป็ นกิจลักษณะ

เรียกร้ องให้ คณะกรรมกำรบริ หำรระดับระหว่ำงประเทศประกันว่ำ
หน่วยงำนระดับประเทศจะมีโอกำสทบทวนและให้ควำมเห็นต่อร่ ำงนโยบำยฉบับสุ ดท้ำย ก่อนที่จะมีกำรรับรอง
ลงมติให้ แอมเนสตี้ไม่คดั ค้ำนกำรยึดครองทำงทหำรใดๆ จนกว่ำนโยบำยจะได้รับกำรรับรอง
เรียกร้ องให้ มติคดั ค้ำนกำรยึดครองทำงทหำรจะมีข้ นึ ได้ ก็ต่อเมื่อมีกำรหำรื อกับผูแ้ ทนถำวรแห่งสมัชชำโลก
ซึ่งจะพิจำรณำประกอบกำรประเมินควำมเสี่ ยงอย่ำงรอบด้ำนและมีเวลำทบทวนอย่ำงเหมำะสม เพียงพอ
เรียกร้ องในโอกำสต่ อไปให้ มติคดั ค้ำนกำรยึดครองทำงทหำรจะกระทำโดยคณะกรรมกำรบริ หำรระดับระหว่ำงประเทศ
โดยพิจำรณำประกอบควำมเห็นจำกผูแ้ ทนถำวรแห่งสมัชชำโลก
จากการแปรญัตติ 3.1
*****************************

มติที่ 2019/06: วิสัยทัศน์ ในประเด็นกำรโยกย้ำยถิ่นฐำน
สมัชชำโลก
รับทรำบว่ำ กระบวนกำรวำงแผนยุทธศำสตร์โลกอยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร
และสนับสนุนให้วิสัยทัศน์และยุทธศำสตร์ในประเด็นกำรโยกย้ำยถิ่นฐำนได้รับกำรพัฒนำต่อไปยังยุทธศำสตร์โลกในอนำคต
ซึ่งประกอบไปด้วยมุมมองที่จะสร้ำงควำมเข็มแข็งให้กบั งำนของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชัน่ แนล
ในกำรที่จะปกป้องและส่งเสริ มสิทธิมนุษยชน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งของผูล้ ้ ีภยั ผูแ้ สวงหำที่ล้ ีภยั แรงงำนข้ำมชำติ
และแรงงำนข้ำมชำติที่ไม่มีเอกสำรเข้ำเมืองตำมปกติ (irregular migrants)
รวมถึงยกระดับควำมเปลี่ยนแปลงเชิงบวกต่อนโยบำยและแนวกำรปฏิบตั ิเรื่ องผูล้ ้ ีภยั ผูแ้ สวงหำที่ล้ ีภยั และกำรโยกย้ำยถิ่นฐำน
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จากการแปรญัตติ 3.2
*****************************

มติที่ 2019/07: กำรสร้ ำงควำมเข้ มแข็งให้ กบั งำนวิจัยสิทธิมนุษยชนของแอมเนสตี้ อินเตอร์ เนชั่นแนล
สมัชชำโลก
กำกับให้ คณะกรรมกำรบริ หำรระดับนำนำชำติ :
-

ประกันว่ำงำนวิจยั ด้ำนสิทธิมนุษยชนและกำรวิเครำะห์ทำงกฏหมำยที่มียทุ ธศำสตร์ สอดคล้อง ทันกับสถำนกำรณ์
เป็ นประโยชน์ และคุณภำพสู ง
ยังคงเป็ นพื้นฐำนกำรแคมเปญและกำรสื่ อสำรสำหรับยุทธศำสตร์ในอนำคตของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชัน่ แนล
รวมถึงกำรลงมือปฏิบตั ิยทุ ธศำสตร์โลกของแอมเนสตี้ ได้แก่ กำรมีแผนกำรวิจยั

-

ปรับปรุ งและสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กบั กำรส่งรำยงำนที่สอดคล้อง ทันกับสถำนกำรณ์ มียทุ ธศำสตร์ และคุณภำพสู ง
รวมถึงให้ควำมสนับสนุนด้ำนวิธีวิทยำกับนักวิจยั และด้ำนกำรบริ หำรในระดับระหว่ำงประเทศ ภูมิภำค
และระดับชำติ (รวมถึงเซ็คชัน่ )

-

นำเสนอกำรประเมินในรำยละเอียด เรื่ องกำรวัดควำมเปลี่ยนแปลงเชิงบวกด้ำนสิ ทธิมนุษยชน
ในฐำนะที่เป็ นส่วนหนึ่งของกระบวนกำรสร้ำงกำรประเมินของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชัน่ แนล ที่ดำเนินกำรอยูถ่ ึงปี
2020

จากการแปรญัตติ 3.3
*****************************
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