การเป็ นเจ้าภาพจัดการประชุมประจาปี และ Biennial Conference ของ APF ครัง้ ที่ 16 วันที่ 6-8
กันยายน 2554
กสม. ได้เป็ นเจ้าภาพจัดการประชุมประจาปี ของ APF ครัง้ ที่ 16 และการประชุม APF
Biennial Conference ระหว่างวันที่ 6-8 กันยายน 2554 ทีโ่ รงแรมแชงกรีลา กรุงเทพฯ โดยมีผเู้ ข้าร่วม
ประชุมซึง่ ประกอบด้วยผูแ้ ทนจากสถาบันสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติซง่ึ เป็ นสมาชิก APF ผูแ้ ทนภาครัฐบาล
องค์การระหว่างประเทศ และภาคประชาสังคมกว่า 200 คน
การประชุมในครัง้ นี้ เปิ ดโอกาสให้สมาชิก APF ได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับ
บทบาทของสถาบันสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติในการส่งเสริมสิทธิมนุ ษยชนในเรื่องต่างๆ โดยเปิ ดเวทีให้
ภาคประชาสังคมและหน่ วยงานของรัฐเข้าร่วมให้ข้อคิดเห็นด้วย ในโอกาสที่กสม.เป็ นเจ้าภาพจัดการ
ประชุมครัง้ นี้ กสม.ได้พยายามสนับสนุ นให้ภาคประชาสังคมของไทยในระดับท้องถิน่ ได้มสี ่ว นร่วมให้
ข้อคิดเห็นต่อการประชุม โดยจัดเวทีค่ขู นานกับการประชุมเพื่อให้ภาคประชาสังคมในประเทศไทยและใน
ภูมภิ าคเอเชีย-แปซิฟิกได้หารือร่วมกับกับสถาบันสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติในประเด็นทีม่ กี ารพิจารณาในที่
ประชุม ได้แก่ สิทธิของผูม้ คี วามหลากหลายทางเพศ และสิทธิในการพัฒนาที่ เกี่ยวข้องกับบทบาทของ
สื่อ ผู้พ ิท ัก ษ์ ส ิท ธิม นุ ษ ยชน และทรัพ ยากร รวมทัง้ มีข้อ เสนอต่ อ บทบาทของสถาบันสิทธิมนุ ษ ยชน
แห่งชาติในการส่งเสริมสิทธิดงั กล่าวด้วย
ผลการประชุมทีส่ าคัญ สถาบันสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติทเ่ี ป็ นสมาชิก APF ได้ให้คามันที
่ ่
จะผลักดันให้สทิ ธิในการพัฒนาเกิดผลในทางปฏิบตั อิ ย่างจริงจัง ตามปฏิญญาว่าด้วยสิทธิในการพัฒนาที่
สหประชาชาติได้รบั รองมาครบรอบ 25 ปี (ปี 2554) โดยจะดูแลภาคส่วนต่างๆโดยเฉพาะการทีร่ ฐั บาลจะ
ให้ค วามเคารพในสิทธิมนุ ษ ยชนในกระบวนการพัฒนาของแต่ ละประเทศเพื่อให้การพัฒนาสามารถ
นาไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวติ ของประชาชนอย่างทัวถึ
่ ง
ศ. ประเวศ วะสี ประธานสมัช ชาปฏิรูป ประเทศไทย และดร. หัส วุ ฒ ิ วิฑ ิต วิร ิย กุ ล
ประธานศาลปกครองสูงสุด ได้ให้เกียรติมากล่าวเปิดประชุมและกล่าวปาฐกถาเกี่ยวกับการส่งเสริมสิทธิ
มนุษยชนและสิทธิในการพัฒนา ซึง่ ถือเป็นสิทธิมนุษยชนประเภทหนึ่ง ศ. ประเวศ ได้กล่าวถึงระบบสิทธิ
มนุ ษยชนใหม่ว่าจะต้องมีการเชื่อมโยงระหว่างสิทธิมนุ ษยชน ศักดิ ์ศรีความเป็ นมนุ ษย์ ความเท่าเทียมกัน
ความเป็ นพลเมือ ง และจิต ส านึก ใหม่ ส่ ว นประธานศาลปกครองสูง สุ ดได้กล่ า วถึง บทบาทของศาล
ปกครองในการคุ้มครองสิทธิต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสิทธิในการพัฒนาซึ่งได้รบั การรับรองในรัฐธรรมนู ญ
ปี 2550ได้แก่ สิทธิชุมชนในมาตรา 66 และ 67 เพื่อช่วยเหลือให้ท่ปี ระชาชนได้รบั ผลกระทบจาก
การพัฒนา และถูกละเมิดสิทธิได้รบั ความเป็นธรรม
ในการส่ งเสริมให้ส ิทธิใ นการพัฒนาเกิดผลจริงจัง ที่ประชุมเห็นพ้อ งว่า สถาบันสิทธิ
มนุ ษยชนแห่งชาติควรดูแลผูพ้ ทิ กั ษ์สทิ ธิมนุ ษยชนทีป่ กป้องสิทธิในการพัฒนาให้ได้รบั ความคุม้ ครองจาก
การถู ก ข่มขู่คุ ก คาม ส่ งเสริมให้ประชาชนมีส่ ว นร่ว มในการพัฒนาเพื่อ ให้การพัฒนามีประชาชนเป็ น
ศูนย์ก ลาง และสนับสนุ นบทบาทของสื่อมวลชน โดยเฉพาะสังคมแห่งการสื่อสารให้เข้ามามีบทบาท

ตรวจสอบการละเมิดสิทธิ สร้างความตระหนักแก่สงั คมในเรือ่ งสิทธิมนุษยชน และสิทธิในการพัฒนา และ
การป้องกันผลกระทบจากโครงการพัฒนาทัง้ ของภาครัฐและเอกชนต่อชุมชนและฐานทรัพยากร
นอกจากการส่งเสริมสิทธิในการพัฒนาแล้ว ทีป่ ระชุม APF ยังได้แลกเปลีย่ นข้อคิดเห็น
เกี่ยวกับการส่งเสริมสิทธิของผูม้ คี วามหลากหลายทางเพศในภูมภิ าค ทีป่ ระชุมเห็นว่าความหลากหลาย
ทางเพศเป็ นความหลากหลายทางธรรมชาติ บุค คลกลุ่ มนี้จ ึงควรได้รบั การเคารพและการคุ้มครอง
เช่นเดียวกับบุคคลทัว่ ไป และสถาบันสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติควรส่งเสริมการขจัดการเลือกปฏิบตั ิต่อ
บุคคลด้วยเหตุแห่งความหลากหลายทางเพศ ซึง่ ในส่วนของกสม. ได้มกี ารทางานร่วมกับเครือข่ายความ
หลากหลายทางเพศอย่างต่อเนื่อง และมีแผนจะร่วมมือกับเครือข่ายในการส่งเสริมให้คนกลุ่มนี้ได้รบั
การเคารพสิทธิเช่นบุคคลอื่นทัง้ ในเรือ่ งการรับรองสถานะทางกฎหมายและสิทธิในการใช้ชวี ติ คู่ต่อไป
ในการประชุมครัง้ นี้ ที่ประชุม APF ได้มมี ติเลือ กศาสตราจารย์อ มรา พงศาพิชญ์
ประธาน กสม. ให้ดารงตาแหน่ งประธาน APF นับตัง้ แต่เดือนกันยายน 2554 จนถึงการประชุม
Biennial Conference ครัง้ ถัดไปในช่วงครึง่ หลังของปี 2556 ซึ่งสถาบันสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติของ
กาตาร์ร บั ที่จ ะเป็ น เจ้า ภาพ นอกจากนี้ กสม.ของไทยยัง ได้ร บั เลือ กให้เ ป็ น ผู้แ ทนของ APF ใน
คณะกรรมการบริหาร (Bureau) ของคณะกรรมการประสานงานระหว่างประเทศว่าด้วยสถาบันสิทธิ
มนุ ษยชนแห่งชาติ (International Coordinating Committee of National Institutions for the
Promotion and Protection of Human Rights – ICC) ซึง่ เป็ นเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบัน
สิทธิมนุษยชนของประเทศต่างๆในระดับโลก โดยวาระการดารงตาแหน่ งของกสม.ใน ICC Bureau นี้จะ
มีระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ.2555-2558)

