สรุปผลการประชุม ICC Bureau การประชุม ICC General Meeting ครัง้ ที่ 28 และการประชุม
คู่ขนานต่ างๆ ระหว่างวันที่ 11-13 มีนาคม 2558 ณ สานักงานสหประชาชาติ นครเจนี วา
1. การประชุม ICC Bureau
(1) การเปลีย่ นแปลงสมาชิกภาพใน ICC Bureau
การประชุม ICC Bureau ในครัง้ นี้มกี ารเปลี่ยนแปลงสมาชิกจากภูมภิ าคต่างๆ ได้แก่
ประธานสถาบันสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติของเวเนซุเอลา และเม็กซิโก จากภูมภิ าคอเมริกา การเข้า
รับหน้ าที่ประธานภูมภิ าคแอฟริก าของประธานสถาบัน สิทธิมนุ ษ ยชนแห่ งชาติของแคเมอรูน ใน
ภูมภิ าคเอเชีย-แปซิฟิ ก ประธานกสม.ของออสเตรเลีย และประธานกสม.ของมองโกเลีย ในฐานะ
ประธานของ APF คนต่อไปได้เข้าทาหน้าทีส่ มาชิก ICC Bureau ในฐานะตัวแทนภูมภิ าคสืบแทน
ประธานกสม.ของไทยและมาเลเซีย
(2) การรายงานผลตาม Strategic Plan
เจ้าหน้าที่ ICC Secretariat ได้สรุปรายงานผลการดาเนินงานตาม Strategic Plan ของ
ICC ทีส่ าคัญ ได้แก่ การที่ ICC ได้ให้การสนับสนุ นสถาบันสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติในการมีปฏิสมั พันธ์
กับคณะมนตรีสทิ ธิมนุ ษยชนแห่งสหประชาชาติ (HRC) ภายใต้กระบวนการ UPR และการประชุม
HRC ทัง้ 3 สมัยประชุมในรอบปี 2557 รวมทัง้ การกล่าวถ้อยแถลงในทีป่ ระชุม HRC ดังกล่าวในนาม
ของสมาชิก ICC นอกจากนี้ยงั ได้ให้ความช่วยเหลือสถาบันสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติหลายแห่ งในการ
จัดทารายงานคู่ขนาน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการประจาอนุ สญ
ั ญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุ ษยชน
ต่างๆ
ในส่ ว นของความสัม พัน ธ์กับ หน่ ว ยงานของสหประชาชาติท่ีนครนิว ยอร์ก ICC ได้
ดาเนินการตามข้อมติของสมัชชาสหประชาชาติเมื่อเดือนธันวาคม 2556 ที่ให้การสนับสนุ นการทา
หน้ าที่ข อง ICC ในการส่ ง เสริมและคุ้มครองสิท ธิมนุ ษ ยชน รวมถึงการมีบทบาทในกรอบการ
ดาเนินงานของสหประชาชาติทงั ้ ทีน่ ครเจนีวาและนิวยอร์ก ICC จึงได้ใช้โอกาสดังกล่าวรณรงค์เพื่อ
สร้างการยอมรับในเวทีการประชุมซึง่ มีขน้ึ ทีน่ ครนิวยอร์ก โดยเฉพาะการส่งเสริมบทบาทของสถาบัน
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติในกระบวนการจัดทา Post-2015 Development Agenda
(3) การส่งเสริมความเป็นหุน้ ส่วนเชิงยุทธศาสตร์ระหว่าง ICC-OHCHR และ UNDP
ICC ยังคงยึดมันในการด
่
าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์เพื่อความเป็ นหุน้ ส่วน (Strategic
Partnership) ระหว่าง ICC OHCHR และ UNDP แม้ว่าในขณะนี้ OHCHR จะอยู่ในช่วงปรับปรุง
โครงสร้าง รวมทัง้ การถูกตัดงบประมาณ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการทางานของ NIRMS ในการ
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สนับสนุ นกิจกรรมของ ICC โดยเฉพาะการจัดทาคาแปลภาษาต่างๆในเอกสารประกอบการประชุม
แต่กเ็ ชื่อมันว่
่ า การเปลีย่ นแปลงดังกล่าวจะไม่กระทบต่ออานาจหน้าทีข่ อง OHCHR ในการสนับสนุ น
และให้ความช่วยเหลือสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติต่อไป
ในส่วนของ UNDP ซึง่ ผ่านการปรับปรุงโครงสร้างมาแล้ว ICC ก็หวังว่าจะนาไปสู่การสร้าง
ความเป็ นหุ้นส่ วนที่แ ข็งแกร่งระหว่าง 3 หน่ วยงาน โดยเฉพาะการจัดประชุมไตรภาคี ( Tripartite
Meeting) ซึง่ มีขน้ึ เป็นประจาทุกปีทน่ี ครนิวยอร์ก
(4) การชาระค่าบารุง ICC
ทีป่ ระชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการด้านการเงิน (Finance Committee) เกี่ยวกับ
การชาระค่าบารุง ICC จากประเทศสมาชิกซึง่ เพิม่ ขึน้ จากเดิม 48 สถาบันในปี 2556 เป็ น 52 สถาบัน
ตามรายงานของช่วงปลายเดือนธันวาคม 2557 ในการนี้ประธาน ICC ได้กล่าวขอบคุณประธาน
เครือ ข่ายของภูมภิ าคต่ างๆ และผู้ป ระสานงาน (Regional coordinator) ที่ได้ช่ว ยติด ตามและ
ประสานงานกับสมาชิกทีย่ งั ค้างชาระค่าบารุง โดยเฉพาะประเทศในแอฟริกาและลาตินอเมริกา ทีค่ า้ ง
ชาระโดยมิได้ให้เหตุผล หรือติดต่อขอยกเว้นค่าบารุง ซึง่ ประธาน ICC จะติดตามสถานการณ์โดยอาจ
พิจารณามีหนังสือสอบถามไปยังรัฐบาลของประเทศทีเ่ กีย่ วข้องต่อไป
เกี่ย วกับ เรื่อ งนี้ ประธาน ICC ได้ข อความร่ว มมือ จากกลุ่ ม ภูม ิภ าคต่ า งๆ เพื่อ ให้
ความสาคัญกับเรื่องการชาระค่าบารุง ซึ่งเป็ นแหล่งงบประมาณที่สาคัญของ ICC ในการดาเนิน
กิจกรรมต่างๆ รวมทัง้ การจัดจ้างเจ้าหน้าที่ประจา Secretariat ที่นครเจนีวา เนื่องจากในช่วงเวลา
ปจั จุบนั ได้มคี วามคาดหวัง อย่างสูงจากสังคมทัง้ ในประเทศและระหว่างประเทศต่ อการทางานที่ม ี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(5) การจัดตัง้ คณะทางานของ ICC
ที่ประชุมรับทราบความส าคัญ ของกระบวนการจัดทาระเบียบวาระว่าด้ว ยการพัฒนา
ภายหลังปี 2558 (Post-2015 Development Agenda) และการมีส่วนร่วมของสถาบันสิทธิมนุ ษยชน
แห่งชาติในการให้ขอ้ เสนอแนะในประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องกับสิทธิมนุษยชน ในการนี้ทป่ี ระชุมได้รบั รองการ
จัดตัง้ คณะทางานของ ICC ภายใต้การนาของศาสตราจารย์ Allan Miller ประธานคณะกรรมการสิทธิ
มนุ ษยชนของสก็อตแลนด์ และนาย Allan Jorgensen จากสถาบันสิทธิมนุ ษยชน (Danish Institute
for Human Rights) ของเดนมาร์ก เพื่อรับผิดชอบและดาเนินการในเรือ่ งดังกล่าว

3

(6) เงินสนับสนุนจากสหภาพยุโรป (EU funding)
ที่ป ระชุ ม รับ ทราบข้อ เสนอของสหภาพยุโ รปที่จ ะจัด สรรความช่ ว ยเหลือ เพื่อ พัฒ นา
ศักยภาพการดาเนินงานของ ICC เป็ นจานวนเงิน 5 ล้านยูโร ภายใต้โครงการ European Instrument
for Democracy and Human Rights โดยมีสถาบันสิทธิมนุ ษยชนของเดนมาร์กเป็ นผูบ้ ริหารเงิน
ดังกล่าวตามมาตรฐานของระเบียบและเงื่อนไขทีเ่ คร่งครัดของ EU ว่าด้วยการให้ทุนสนับสนุ นองค์กร
หรือหน่วยงานต่างๆ
ในชัน้ นี้ เ งิน จ านวน 5 ล้า นยูโ ร จะน ามาใช้ส นับ สนุ น โครงการและกิจ กรรมเพื่อ พัฒ นา
ศักยภาพการปฏิบตั งิ านของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยจะเน้นไปทีก่ ารดาเนินงานตามอานาจ
หน้ า ที่ ตัง้ แต่ ก ารติด ตาม (monitoring) การจัด การค าร้อ ง (complaint-handling) ผู้ พิท ัก ษ์ ส ิท ธิ
มนุ ษยชน (human rights defenders) การทาหน้าทีใ่ ห้คาแนะนา (advisory function) การจัดทา
รายงานคู่ขนานและการมีปฏิสมั พันธ์กบั Treaty bodies ต่างๆ รวมทัง้ การทางานที่เกี่ยวข้องกับ
ประเด็นธุรกิจและสิทธิมนุษยชน และ ESCR เป็นต้น
(7) รายงานของคณะอนุ กรรมการประเมินสถานะของสถาบันสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติใน ICC
(ICC Sub-Committee on Accreditation- SCA)
ที่ประชุมรับทราบรายงานของ ICC-SCA ถึงผลการประเมินและทบทวนสถานะของ
สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติใน ICC ในรอบปี 2557 ซึง่ คณะอนุ กรรมการฯ ได้จดั การประชุมรวม 2
ครัง้ เมือ่ เดือนมีนาคม และตุลาคม 2557 โดยมีสถาบันสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติทไ่ี ด้เข้ารับการประเมิน
(accreditation) เป็ นครัง้ แรก 5 แห่ง และได้รบั สถานะ “A” 3 แห่ง คือ เนเธอร์แลนด์ ฟินแลนด์ และ
ฮังการี ได้รบั สถานะ “B” 2 แห่ง คือ สโลวาเกีย และลิเบีย สาหรับสถาบันสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติทเ่ี ข้า
รับการทบทวน (re-accreditation) และได้รบั สถานะ “A” มีจานวน 10 แห่ง คือ กานา อินโดนีเซีย
อัฟกานิสถาน แอลเบเนีย เคนย่า มอริเชียส มองโกเลีย รัสเซีย ยูเครน และเนปาล ส่วนสถาบันสิทธิ
มนุ ษยชนแห่งชาติท่ถี ูกเสนอให้ลดระดับจาก “A” เป็ น “B” มี 1 แห่ง คือ กสม.ของไทย ในขณะที่
เกาหลีใต้ และมาลาวีถูกเลื่อนออกไปพิจารณาในครัง้ ต่อไป และการทบทวนเป็ นกรณีพเิ ศษ (Special
Review) ของเวเนซุเอลาถูกเลื่อนออกไปเป็นในสมัยประชุม SCA ครัง้ ที่ 1 ในเดือนมีนาคม 2558
ประเด็นการขอทบทวนสถานะเป็ นกรณีพเิ ศษของ Defensoria del Pueblo (DPV) ของ
เวเนซุเอลา โดย ICC-SCA มีความต่อเนื่องมาจากการประชุม ICC ทีแ่ อฟริกาใต้เมื่อเดือนตุลาคม
2557 ที่ยงั หาข้อสรุปมิได้และยังคงเป็ นหัวข้อโต้แย้งในที่ประชุม ICC ในครัง้ นี้ โดย DPV ของ
เวเนซุเอลาได้เข้ารับการทบทวนสถานะใน ICC พร้อมกับได้รบั สถานะ “A” มาแล้ว เมื่อเดือ น
พฤษภาคม ปี 2556 แต่ถูก SCA ขอให้รบั การทบทวนเป็ นกรณีพเิ ศษ เนื่องจากได้รบั ข้อมูลจาก
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องค์กร NGOs ว่า ประธานสถาบันสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติของเวเนซุเอลามีพฤติกรรมทีไ่ ม่เหมาะสม
ในการปฏิบตั ิห น้ าที่ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การแสดงความคิดเห็นเข้าข้างรัฐบาลที่มกี ารละเมิดสิทธิ
มนุ ษยชน นอกจากนี้ยงั เพิกเฉยและไม่ดาเนินการใดๆต่อสถานการณ์ภายในประเทศที่อยู่ในระดับ
วิก ฤติ อาทิ การพิจารณาคดีพ ลเรือ นโดยศาลทหาร การตัดสินลงโทษทางอาญาต่ อ ผู้นาสหภาพ
แรงงานทีใ่ ช้สทิ ธิตามรัฐธรรมนูญในการหยุดงานประท้วง การถอนตัวของประเทศเวเนซุเอลาออกจาก
การเป็ นภาคีอนุ สญ
ั ญา American Convention on Human Rights การเพิกเฉยไม่ยอมปฏิบตั ติ าม
คาสังของ
่
Inter-American Court ทีใ่ ห้การคุม้ ครองเหยือ่ ของการละเมิดสิทธิมนุ ษยชนในประเทศ เป็ น
ต้น
ในการนี้ผแู้ ทนของ DPV และสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมภิ าคลาตินอเมริกาทีใ่ ห้
การสนับสนุ นได้โต้แย้งประธาน SCA ว่าใช้ประเด็นการเมืองเข้ามาแทรกแซงการดาเนินงานของ
SCA ทัง้ ที่ DPV ได้เคยชีแ้ จงมาก่อนหน้านี้ว่าได้ดาเนินการไปอย่างไรบ้าง ตามรายงานเมื่อเดือน
มีนาคม 2557 แต่ SCA มิได้ให้ความสาคัญ แต่กลับไปให้น้ าหนักกับรายงานของ NGOs และสื่อ
ต่างๆแทน ซึง่ DPV เห็นว่ารายงานเหล่านี้มสี าระทีเ่ กินความจริง และมีจุดประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เกิด
กระแสต่อต้านประธานาธิบดี รัฐบาล และสร้างความเกลียดชังให้เกิดขึน้ ภายในประเทศ
อย่างไรก็ตาม ในการประชุม SCA ล่าสุดระหว่างวันที่ 16-20 มีนาคม 2558 ทีป่ ระชุมได้
ตัดสินใจทีจ่ ะลดสถานะของ DPV จาก “A” เป็ น “B” โดยให้เวลา 1 ปี ในการปรับปรุงการทางานและ
ให้ขอ้ มูลเพิม่ เติมแก่ SCA ทัง้ นี้ SCA เห็นว่า การดาเนินงานของ DPV ที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึง
ความไม่เป็นกลางในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ อง DPV อย่างเห็นได้ชดั อันเป็ นการขัดต่ออานาจหน้าทีต่ ามที่
ระบุไว้ในหลักการปารีส
2. การประชุมในช่วง General Meeting
2.1 การกล่าวถ้อยแถลงทีส่ าคัญ
(1) นาย Lourence Mushwana ประธาน ICC กล่าวถึงสถานการณ์สาคัญทีเ่ กิดขึน้ ในส่วน
ต่างๆ ของโลกภายหลังจากการประชุมประจาปีของ ICC ครัง้ ที่ 27 เมื่อเดือนมีนาคม 2557 นับตัง้ แต่
การแพร่ระบาดของโรคอีโบล่าในภูมภิ าคแอฟริกาตะวันตก เหตุการณ์รุนแรงในประเทศไนจีเรียและ
การลักพาตัวนักเรียนหญิงโดยกลุ่มโบโกฮาราม ความขัดแข้งในเขต West Bank ของปาเลสไตน์ซง่ึ
ส่งผลให้มผี เู้ สียชีวติ มากกว่า 2 พันคน รวมไปถึงการสูร้ บในประเทศซีเรียและอิรกั
ในส่วนของสถาบันสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติหลายแห่งยังต้องเผชิญกับสถานการณ์ท่ผี นั
ผวนและแรงกดดันภายในประเทศ ดังเช่นสถาบันสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติของมัลดีฟส์ท่ถี ูกศาลฎีกา
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ฟ้ อ งร้อ งจากการแสดงความเห็นในรายงานสถานการณ์ ส ิทธิมนุ ษ ยชนภายใต้ก ระบวนการ UPR
รวมถึงประธานสถาบันสิทธิฯของออสเตรเลียที่ถู กโจมตีจากรัฐบาลออสเตรเลีย จากการเปิ ดเผย
รายงานการไต่สวนระดับชาติ (National Inquiry) ในเรื่องเด็กในสถานทีก่ กั ซึง่ ได้วจิ ารณ์นโยบายและ
การดาเนินงานของรัฐบาลในเรือ่ งนี้อย่างตรงไปตรงมา
ขณะเดียวกันประธาน ICC ได้แสดงความขอบคุณ OHCHR ที่ได้ให้การสนับสนุ น
กระบวนการทางานเพื่อการประเมินและทบทวนสถานะ (Accreditation) ของ ICC-SCA ซึ่งมี
วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความน่ าเชื่อถือและการมีประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิหน้ าที่ของสถาบันสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติทวโลกให้
ั่
เป็นทีย่ อมรับ
(2) นาย Zeid Ra’ ad Al Hussein ข้าหลวงใหญ่สทิ ธิมนุ ษยชนแห่งสหประชาชาติ ได้
แสดงความยินดีทม่ี โี อกาสมากล่าวเปิ ดการประชุมประจาปี ของ ICC เป็ นครัง้ แรก พร้อมกับชื่นชม
บทบาทของสถาบันสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติในการทาหน้าที่เพื่อเสริมสร้างหลักธรรมาภิบาลและหลัก
นิตริ ฐั ภายในประเทศ รวมทัง้ การทาหน้าทีเ่ ชื่อมโยงระหว่างรัฐบาล รัฐสภา ศาล และภาคประชาสังคม
ในบางประเทศการปฏิบ ัติง านของสถาบัน สิท ธิม นุ ษ ยชนต้อ งตกอยู่ภ ายใต้ ส ถานการณ์ ที่ว ิก ฤติ
โดยเฉพาะกรณีของความขัดแย้ง ซึ่งสถาบันสิทธิฯ จาเป็ นต้องใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการ
สร้างความยุตธิ รรมและเยียวยาให้กบั ผูท้ ต่ี กเป็ นเหยื่อของการละเมิดสิทธิมนุ ษยชน รวมถึงการนามา
ซึง่ ความปรองดองให้เกิดขึน้ ในสังคม
สถาบันสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติมภี าระหน้ าที่ท่มี คี วามเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ในการ
ติด ตาม ตรวจสอบและป้อ งกันการละเมิด สิทธิมนุ ษ ยชน อาทิ การทรมาน การกัก ขัง โดยพลการ
การค้ามนุษย์และการเลือกปฏิบตั ใิ นทุกรูปแบบ สถาบันสิทธิฯ หลายแห่งได้จดั ทากระบวนการไต่สวน
ระดับชาติเพื่อระดมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อหามาตรการในการแก้ไข รวมทัง้ ป้องกันมิให้เกิด
เหตุการณ์การละเมิดขึน้ อีก ในขณะที่หลายสถาบันได้ดาเนินบทบาทที่แข็งขันในการรณรงค์เพื่อให้
เกิดการปฏิรูปโครงสร้างและการแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายเพื่อเอื้ออานวยต่อการส่งเสริมและ
คุม้ ครองสิทธิมนุษยชนในประเทศ
ข้าหลวงใหญ่ฯ ได้กล่าวถึงหลักการปารีสว่าเป็ นพืน้ ฐานในการสร้างความน่ าเชื่อถือให้แก่
สถาบันสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติ ทัง้ ในระดับประเทศ ภูมภิ าค และระดับสากลโดยเฉพาะภายใต้กลไก
ทางด้านสิทธิมนุ ษยชนระหว่างประเทศ กระบวนการทบทวนสถานะ (accreditation process) จึงถือ
เป็ นความสาเร็จของ ICC เนื่องจากข้อเสนอแนะที่ได้จากกระบวนการดังกล่าวสามารถส่งผลให้เกิด
แรงผลัก ดันที่ท าให้ร ฐั ตระหนัก ถึงความจาเป็ น ในการปฏิรูปกฎหมายและโครงสร้า งของสถาบัน
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สนับ สนุ นด้า นงบประมาณ สร้า งความเข้ม แข็ง ในศัก ยภาพและความเป็ น อิส ระของสถาบัน สิท ธิ
มนุษยชนแห่งชาติ
ท้ายที่สุ ดข้าหลวงใหญ่ ฯ ได้ย้าในเงื่อ นไขความเป็ นอิส ระ ความน่ าเชื่อ ถือ และความ
สอดคล้องกับหลักการปารีสของสถาบันสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติ OHCHR จะร่วมมืออย่างใกล้ชดิ กับ
ICC ในการพัฒนากระบวนการทบทวนสถานะให้มคี วามเข้มงวด โปร่งใส่และยุตธิ รรม เพื่อให้ได้มาซึง่
สถาบันสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติท่มี สี ถานะ “A” ซึ่งเป็ นที่ยอมรับและสามารถให้ความร่วมมือกับคณะ
มนตรีสทิ ธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติและ treaty bodies ได้อย่างเต็มที่
(3) นาย Joachim Rucker ประธานคณะมนตรีสทิ ธิมนุ ษยชนแห่งสหประชาชาติ (HRC)
กล่ าวถึงความร่ว มมือ ระหว่างสถาบันสิทธิมนุ ษ ยชนแห่งชาติกับ HRC ว่า สถาบันสิทธิฯ เป็ น
แหล่งทีม่ าของข้อมูลทีส่ าคัญเพื่อสร้างหลักประกันให้ HRC มีความเข้าใจในสถานการณ์สทิ ธิมนุ ษยชน
ภายในประเทศได้อย่างถูกต้อง รวมทัง้ การนาข้อมติและท่าทีจากที่ประชุม HRC กลับไปปรับใช้
ภายในประเทศ โดยสหประชาชาติและ HRC ได้ตระหนักถึงความสาคัญในเรื่องนี้ดงั จะเห็นได้จากการ
มีขอ้ มติท่เี น้ นย้าการทาหน้ าที่ของสถาบันสิทธิมนุ ษยชนฯและการเรียกร้องให้รฐั บาลประเทศต่างๆ
จัดตัง้ และสร้างความเข้มแข็งให้กบั สถาบันฯ
ข้อห่วงกังวลของคณะมนตรีสทิ ธิมนุ ษยชนแห่งสหประชาชาติได้แก่ การที่สถาบันสิทธิ
มนุ ษยชนแห่งชาติหลายแห่ งต้องถูก ตอบโต้จากการจัดทารายงานที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์หรือ
ประเด็นการละเมิดสิทธิมนุ ษยชนภายในประเทศ ซึ่งเป็ นสิง่ ที่ไม่สามารถยอมรับได้ ตามรายงานที่
HRC ได้รบั สมาชิกและเจ้าหน้าทีข่ องสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหลายแห่งได้รบั การข่มขู่ คุกคาม
ซึง่ รวมถึงแรงกดดันทางการเมือง การทาร้ายร่างกาย หรือถูกกระทาด้วยวิธกี ารต่างๆ รวมถึงการตัด
งบประมาณโดยไม่มเี หตุผล ขณะเดียวกันก็ต้องขอขอบคุณสถาบันสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติท่แี สดง
ั หาการละเมิด สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนของป จั เจกและกลุ่ ม บุ ค คล
บทบาทในการป้ องกัน และแก้ ไ ขป ญ
ภายในประเทศ สิทธิมนุ ษยชนไม่อาจบังเกิดขึ้นได้เพียงแค่การทางานของฝ่ายบริหารและฝ่ายนิ ติ
บัญญัติ แต่จาเป็นต้องอาศัยความช่วยเหลือจากสถาบันสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติ ดังนัน้ จึงขอเรียกร้อง
ให้รฐั บาลประเทศทีย่ งั ไม่มกี ลไกดังกล่าว จัดตัง้ สถาบันสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติทม่ี คี วามเป็ นอิสระและ
สะท้อนความหลากหลายในสังคม สอดคล้องกับหลักการปารีส ซึ่งจะเป็ นหนทางที่สาคัญในการให้
ความคุม้ ครองสิทธิมนุษยชนทัง้ ภายในประเทศและระหว่างประเทศ
ท้ายที่สุด ประธาน HRC ได้กล่าวถึงกระบวนการจัดทาระเบียบวาระว่าด้วยการพัฒนา
ภายหลังปี 2558 (Post-2015 Development Agenda) ซึง่ เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างสันติภาพ
ความมันคง
่ การพัฒนาและสิทธิมนุ ษยชนเข้าไว้ด้วยกันในฐานะ 3 เสาหลักของสหประชาชาติ การ
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พัฒนาที่ยงยื
ั ่ นไม่อาจเกิดขึน้ ได้โดยปราศจากสิทธิมนุ ษยชน ในขณะที่สทิ ธิมนุ ษยชนก็ไม่อาจเกิดขึน้
ได้เช่นกันหากไม่มกี ารพัฒนาทีย่ งยื
ั ่ น ในการนี้ สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจะมีบทบาทอย่างสาคัญ
ในการณรงค์เพื่อสร้างความเข้าใจ ความตระหนักและความเกี่ยวข้องซึง่ กันและกันระหว่าง 3 เสาหลัก
ดังกล่าว
(4) นาย Magdy Martinez-Soliman ผู้ช่วยเลขาธิการสหประชาชาติและผู้อานวยการ
สานักงานนโยบายและสนับสนุ นโครงการ (Bureau for Policy and Programmer Support) ของ
UNDP นครนิวยอร์ก กล่าวถึงความสัมพันธ์ทไ่ี ม่สามารถแยกออกจากกันได้ระหว่างสิทธิมนุ ษยชนกับ
การพัฒนา ซึง่ ถือเป็ นพันธกิจหลัก (core mission) ของ UNDP ในการสนับสนุ นให้เกิดการพัฒนา
มนุ ษย์อย่างยังยื
่ น (sustainable human development) แม้ในช่วงระยะเวลา 10 ปีทผ่ี ่านมาระดับของ
ความยากจนขัน้ รุนแรง (extreme poverty) จะลดลงแต่ความไม่เท่าเทียมยังคงมีอยู่และยังถือเป็ นสิง่
ท้าทายที่สาคัญต่อกระบวนการพัฒนาในระดับประเทศ ดังจะเห็นได้จากการแข่งขันกันอย่างสูงเพื่อ
แย่งชิงทรัพยากรธรรมชาติทม่ี อี ยู่อย่างจากัด โดยกลุ่มคนชายขอบหรือกลุ่มเปราะบางทัง้ หลายจะเป็ น
บุคคลกลุ่มแรกทีถ่ ูกกีดกันออกจากผลประโยชน์ทไ่ี ด้รบั จากการแข่งขันดังกล่าว
เมื่อปี 2557 UNDP ได้เริม่ ดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี ซึง่ เน้นความสาคัญของ
การใช้แนวทางสิทธิมนุ ษยชน (human rights-based approach) เป็ นพืน้ ฐานในการกาหนดแผนงาน
เพื่อการพัฒนาทีต่ ้องมีการรับฟงั การมีส่วนร่วม และการส่งเสริมความเท่าเทียมกัน ในการนี้ UNDP
จึงได้ให้การสนับสนุ นบทบาทของสถาบันสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติทจ่ี ะเป็ นตัวเชื่อมระหว่างภาคประชา
สังคมกับหน่ วยงานของรัฐเพื่อเสริมสร้างสังคมที่เป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน ทัง้ นี้ ในปี ท่ผี ่านมาเพียงปี
เดียว UNDP ได้รว่ มมือกับ OHCHR สนับสนุนให้มกี ารจัดตัง้ สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเพิม่ ขึน้ ใน
ภูมภิ าคแอฟริกาและแปซิฟิก รวมทัง้ การพัฒนาศักยภาพในเรื่องของการรับคาร้อง การปฏิบตั ติ าม
กระบวนการ UPR การตรวจเยีย่ มสถานที่กกั และการทาหน้ าที่กลไกป้องกันระดับชาติ (National
Preventive Mechanism)
ขณะนี้ สหประชาชาติและประเทศสมาชิกกาลังก้าวเข้าสู่ช่วงเวลาของกระบวนการพัฒนา
ภายหลังปี 2558 (post-2015 development agenda) ซึง่ จะส่งผลให้เกิดการลดภาวะความยากจน
พัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชน ส่งเสริมสันติภาพและการเคารพในหลักธรรมาภิบาลที่ดี รวมถึง
หลักนิติรฐั ในระยะเวลานับจากนี้ไป เป้าหมายของการพัฒนาที่ยงยื
ั ่ นจะเป็ นปจั จัยที่สาคัญในการ
กาหนดนโยบายในระดับชาติ การออกกฎหมายและการจัดสรรงบประมาณ เป้าเหมายการพัฒนาแห่ง
สหัสวรรษ (MDGs) ทีผ่ ่านมาเมื่อ 15 ปีทแ่ี ล้ว แม้จะมีความก้าวหน้าในหลายด้าน แต่ผคู้ นอีกจานวน
มากในหลายภาคส่วนก็ยงั คงถูกกีดกันออกจากกระบวนการพัฒนาและการบริการขัน้ พืน้ ฐาน ประเด็น
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หนึ่ ง ที่ท าให้ MDGs ขาดความก้า วหน้ า เท่ า ที่ค วรได้แ ก่ การขาดกลไกตรวจสอบ (oversight
framework) ทีจ่ ะเข้ามาช่วยสร้างหลักประกันถึงความรับผิดชอบ (accountability) ที่รฐั บาลพึงมีต่อ
ประชาชน ในการนี้ UNDP จึงมีความเห็นว่า สถาบันสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติจะสามารถทาหน้าทีใ่ น
การติดตามการดาเนินงานของรัฐตามเป้าหมายว่าด้วยการพัฒนาฉบับใหม่ นับตัง้ แต่การวางแผน การ
ปฏิบตั ติ ามและการรายงานผล โดยใช้มาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศเป็ นแนวทาง
2.2 การประชุมภายใต้ระเบียบวาระต่างๆ
2.2.1 การประชุมภายใต้ระเบียบวาระเรื่อง การจัดทากระบวนการไต่สวนระดับชาติ
(National Inquiries)
(1) ที่ประชุมรับทราบและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของสถาบันสิทธิ
มนุ ษยชนแห่งชาติในการจัดทากระบวนการไต่สวนระดับชาติ (National Inquiries) เพื่อใช้เป็ น
เครื่องมือในการตรวจสอบกรณีละเมิดสิทธิมนุ ษยชนทัง้ ที่กระทาโดยหน่ วยงานของรัฐ ภาคเอกชน
หรือกลุ่มบุคคลต่างๆ และมีผทู้ ่ตี กเป็ นเหยื่อ หรือได้รบั ผลกระทบเป็ นวงกว้าง สถาบันสิทธิมนุ ษยชน
แห่งชาติทม่ี อี านาจหน้าทีท่ ก่ี ว้างขวางในการส่งเสริมและคุม้ ครองสิทธิมนุ ษยชนจึงอยู่ในสถานะพิเศษ
(unique position) ที่จะดาเนินการจัดทาการไต่สวนระดับชาติดงั กล่าว เพื่อจัดทารายงานและ
ข้อ เสนอแนะที่เ ป็ น ประโยชน์ ม าเสนอต่ อ รัฐ บาลและหน่ ว ยงานในการปรับ ปรุ ง แก้ ไ ขกฎหมาย
กฎระเบียบ ตลอดจนแนวทางปฏิบตั เิ พื่อสร้างวัฒนธรรมการคุม้ ครองสิทธิมนุษยชนสาหรับทุกคน โดย
ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนทีเ่ กี่ยวข้อง นับตัง้ แต่หน่ วยงานของรัฐ ภาคธุรกิจ องค์กร
เอกชน นักกฎหมาย แพทย์ ผูน้ าชุมชน ศาสนา นักสถิติ นักวิชาการ สื่อมวลชน ตลอดจนสาธารณชน
โดยทัวไป
่ ทัง้ นี้ รายงานดังกล่ า วจะต้อ งมีค วามน่ า เชื่อ ถือ โปร่ง ใส เป็ น กลาง และเป็ นที่ยอมรับ
สามารถสร้างความตระหนักเพื่อผลแห่งการเปลีย่ นในสังคมในวงกว้าง
(2) ทีป่ ระชุมรับทราบประสบการณ์การจัดทากระบวนการไต่สวนสาธารณะจากสถาบัน
สิท ธิม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติข องออสเตรเลีย เรื่อ งเด็กในสถานที่กัก ของหน่ ว ยงานตรวจคนเข้าเมือ ง
(Children in Immigration Detention) สถาบันสิทธิฯ ของไอร์แลนด์เหนือ เรื่อง การให้บริการฉุ กเฉิน
ทางด้านสาธารณสุข (Emergency health care) สถาบันสิทธิฯของเคนยาในเรื่องการละเมิดสิทธิ
มนุ ษยชนของบริษทั ผลิตเกลือ (Salt manufacturing companies) และการสังหารหมู่ทเ่ี มือง Wagalla
ในประเทศเคนยา (Wagalla massacre) และสถาบันสิทธิฯ ของเม็กซิโกในประเด็นเรื่องการทรมาน
(Torture)
(3) ประเด็นที่ไ ด้รบั ความสนใจจากที่ป ระชุม มากที่สุ ดได้แก่ บทบาทของ กสม.
ออสเตรเลียในการเปิดเผยรายงานการไต่สวนสาธารณะเรื่อง Children in Immigration Detention ซึง่
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ก่อให้เกิดปฏิกริ ยิ าทัง้ จากรัฐบาลและสาธารณชนและได้กลายเป็ นจุดสนใจทัง้ ภายในและต่างประเทศ
โดยเฉพาะการทาหน้าที่ของสถาบันสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติอย่างเป็ นอิสระและปราศจากความเกรง
กลัว หรืออยูภ่ ายใต้การครอบงาของฝา่ ยต่างๆ โดยเฉพาะอานาจทางการเมือง
วัตถุประสงค์ในการเลือกประเด็นเรือ่ งเด็กในสถานทีก่ กั ของหน่วยงานตรวจคนเข้าเมือง
มีสาเหตุมาจากการทีร่ ฐั บาลออสเตรเลียไม่ว่าจะมาจากพรรคการเมืองใดล้วนมีนโยบายทีเ่ ข้มงวดและ
ไม่ยอมผ่อ นปรนในเรื่อ งผู้อ พยพที่เป็ นเด็กมาโดยตลอดระยะเวลา 20 กว่าปี ท่ผี ่านมา เด็กกลุ่ ม
ดังกล่าวต้องใช้เวลาในค่ายผู้อพยพหรือสถานที่กกั ไม่ต่ ากว่า 200 วัน ก่อนที่จะได้รบั การปล่อยตัว
ก่ อ ให้เ กิด ภาวะทางจิต ใจที่ส ับ สน บางรายได้ใ ช้ค วามรุน แรงทัง้ ต่ อ ตัว เองและผู้อ่ืน นอกจากนี้
สภาพแวดล้อมภายในห้องกักก็ยงั มีความเสีย่ งต่อการแพร่เชือ้ โรค นอกจากนี้จากข้อมูลประกอบการ
จัดทารายงาน ยังพบว่าในช่วงระยะเวลา 15 เดือน ระหว่างปี 2556-2557 ยังได้มที ารกเกิดใหม่ถงึ
128 คน ในค่ายผู้อพยพและต้องอยู่ในสถานที่ด ังกล่าวพร้อ มกับบิดามารดาไปโดยปริยาย ทัง้ นี้
อานาจในการปล่อยตัวจะขึน้ อยูก่ บั รัฐมนตรีผรู้ บั ผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดียว
(4) ศาสตราจารย์ Gillian Triggs ประธาน กสม. ออสเตรเลียได้รบั การตาหนิอย่าง
รุนแรงจากรัฐบาล ซึง่ ได้กล่าวหาว่าใช้ขอ้ มูลทีไ่ ม่เป็ นกลางและเลือกข้างโดยวิพากษ์วจิ ารณ์รฐั บาลชุด
ปจั จุบนั มากเกินไป ในขณะที่ภาคประชาสังคม รวมทัง้ สื่อมวลชนในประเทศกลับให้การสนับสนุ น
รายงานฉบับนี้ท่กี ล้าวิจารณ์นโยบายของรัฐ บาลอย่างตรงไปตรงมา พร้อมกับคัดค้านรัฐบาลที่มที ่าที
แข็งกร้าว ซึง่ รวมถึงความพยายามทีจ่ ะกดดันให้ประธาน กสม. ออกจากตาแหน่ ง อย่างไรก็ตาม กสม.
ของออสเตรเลีย ก็ไ ด้อ อกมาโต้แ ย้ง ท่ าทีข องรัฐ บาล พร้อ มกับ ชี้แ จงกระบวนการจัด ท า National
Inquiry ในครัง้ นี้ซง่ึ ได้ดาเนินการตามขัน้ ตอนทุกอย่าง ตัง้ แต่การจัดเก็บสถิติ ข้อมูล หลักฐานทีอ่ ้างอิง
ซึ่งครอบคลุมนโยบายและการทางานของทุกรัฐบาลที่เ กี่ยวข้องในช่ว งเวลาการจัดทาการไต่ ส วน
นอกจากนี้ยงั มีการสัมภาษณ์บุคคลทีเ่ กีย่ วข้องจากทุกภาคส่วนและการจัดตัง้ ทีมงานทาการศึกษาวิจยั
ซึ่งประกอบด้ว ยนักกฎหมาย แพทย์ นักสาธารณสุ ข จิตแพทย์ นักวิชาการ ตลอดจนสมาคมและ
องค์ก รด้า นเด็ก และผู้อ พยพ เพื่อ ให้ไ ด้ร ายงานที่ส ามารถสะท้อ นให้เ ห็น ถึง ข้อ เท็จ จริง พร้อ มกับ
ข้อเสนอแนะทีส่ มเหตุสมผลมากทีส่ ุด
2.2.2 สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกบั โครงสร้างการบริหาร (NHRI’s Governance)
(1) ทีป่ ระชุมรับทราบและแลกเปลีย่ นข้อคิดเห็นในประเด็นโครงสร้างการบริหารของ
สถาบัน สิท ธิม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ ซึ่ง แตกต่ า งกัน ไปในแต่ ล ะประเทศไม่ ว่ า จะอยู่ ใ นรูป แบบของ
คณะกรรมการสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติ (Commission) ผูต้ รวจการแผ่นดิน (Ombudsman) Mediator
หรือ สถาบัน (Institute) ทัง้ นี้ เป็ นไปตามประวัตศิ าสตร์ สภาพทางสังคมและวัฒนธรรมของแต่ละ
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ประเทศ แต่ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด ทุกสถาบันจะต้องยึดมาตรฐานตามหลักการปารีส ทัง้ ในประเด็น
การจัดตัง้ (establishment) ความเป็ นกลาง (independence) และการปฏิบตั ิหน้ าที่ท่สี ามารถ
ตรวจสอบได้ (accountability)
(2) ประธานสถาบันสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติของแคเมอรูน (National Commission on
Human Rights and Freedoms – NCHRF) ได้กล่าวถึงความเป็ นอิสระ (independence) ของ
NCHRF ว่า จัดตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายเลขที่ 2004/016 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2547 ซึง่ ได้รบั การแก้ไข
อีกครัง้ หนึ่งเมื่อปี 2553 เพื่อเพิม่ ความเป็ นอิสระ โดยการจากัดสิทธิในการออกเสียงจากสมาชิก
(members) ทีม่ าจากภาครัฐ
ในส่วนของงบประมาณ ขณะนี้กาลังมีการแก้ไขกฎหมายเพื่อกาหนดให้มกี ารรับรอง
กฎหมายว่าด้วยงบประมาณของ NCHRF โดยผ่านการเจรจาต่อรองกันในรัฐสภา แทนทีจ่ ะเป็ นการ
จัดสรรโดยตรงจากรัฐบาล นอกจากนี้ ในประเด็นเรื่องการทางานและการบริหารภายใน NCHRF ได้
เน้นการมีส่วนร่วมของสมาชิกและเจ้าหน้าที่ในกระบวนการตัดสินใจ (decision-making) เพื่อให้ได้
ท่าทีรว่ มกันเพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กบั องค์กร รวมทัง้ ให้ทุกคนได้รบั ทราบปญั หาหรือสิง่ ท้าทายที่
กาลังเผชิญอยูเ่ พื่อสร้างความร่วมมือในการแก้ไข
นอกจากนี้ สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตอ้ งเป็ นองค์กรทีส่ ามารถถูกตรวจสอบได้ทงั ้
ในเรื่องการใช้งบประมาณและการบริหารจัดการ (financial and managerial accountability) ทัง้ นี้
NHCHF ได้จดั ทารายงาน 2 ฉบับ คือ รายงานทางการเงิน (financial report) เพื่อเสนอต่อ
กระทรวงการคลังและรายงานประจาปีเสนอต่อหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบและต่อสาธารณชน
(3) ผู้แทนสถาบันสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติของอินเดีย (National Human Rights
Commission of India) ได้นาเสนอโครงสร้างบริหารของสถาบันฯ ซึง่ มีการจัดตัง้ ตามพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการคุม้ ครองสิทธิมนุ ษยชน (Protection of Human Rights Act พ.ศ. 2536) องค์ประกอบของ
คณะกรรมการสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติ ซึ่งกาหนดให้ประกอบด้วยบุคคลที่เคยเป็ นอดีตประธานศาล
ฎีกา หรืออดีตผูพ้ พิ ากษาศาลฎีกา หรือ ประธานผูพ้ พิ ากษาศาลสูง (high court) จานวน 3 คน แต่ก็
ยัง มีส มาชิ ก อื่ น ที่ ถู ก ก าหนดให้ ม ีค วามรู้ แ ละมีป ระสบการณ์ ด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน นอกจากนี้
พระราชบัญญัตฯิ ยังกาหนดให้มบี ุคคลทีเ่ ป็นตัวแทนจากชนกลุ่มน้อย วรรณะ ชนเผ่า และสตรีเข้าร่วม
เป็ นสมาชิก โดยในกระบวนการแต่งตัง้ ได้กาหนดให้ประธานาธิบดีเ ป็ นผู้ต ัดสินใจโดยผ่ านการให้
คาแนะนาของคณะกรรมการสรรหาทีป่ ระกอบด้วยนายกรัฐมนตรี ประธานสภาผูแ้ ทนราษฎร ผูแ้ ทน
รัฐบาล รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย ผูน้ าพรรคฝา่ ยค้านและผูน้ าพรรคฝา่ ยค้านในสภาแห่งรัฐ
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ทัง้ นี้ สถาบันสิทธิมนุ ษ ยชนแห่งชาติของอินเดียมีอ านาจหน้ าที่ก่ึงตุ ล าการ (quasijudicial functions) โดยรัฐบาลได้มอบความไว้วางใจให้กบั ข้อเสนอแนะหรือข้อสังการ
่
(directive) ของ
สถาบันฯ โดยไม่เ พิก เฉยหรือตรวจสอบซ้าอีก เนื่อ งจากถือว่าผ่ านการวินิจฉัยของกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ ซึง่ เคยเป็นอดีตผูพ้ พิ ากษาศาล จานวนถึง 3 คนมาแล้ว
2.2.3 สถาบันสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติกบั ระเบียบวาระว่าด้วยการพัฒนา (NHRLs and Post2015 Development Agenda)
(1) ที่ประชุมรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการจัดทาเป้าหมายว่าด้วยการพัฒนาที่ยงยื
ั่ น
(Sustainable Development Goals-SDGs) ซึ่ง เป็ นองค์ป ระกอบส าคัญ ของ Post-2015
Development Agenda ประกอบด้วยเป้าหมายหลักทีป่ ระเทศสมาชิก UN จะต้องดาเนินการเพื่อให้
บรรลุผลสาเร็จภายในปี 2573 หรืออีก 15 ปี นับจากนี้ไป จานวน 17 เป้าหมายโดยในช่วง 2-3 ปีท่ี
ผ่านมาได้มกี ารเรียกร้องให้ยอมรับแนวทางด้ านสิทธิมนุ ษยชน (human rights based approach)
เป็ นเครื่องมือในการจัดทาเป้าหมายดังกล่าว รวมไปถึงกระบวนการอนุ วตั ิการในระดับชาติและการ
ติดตามผล โดยบทบาทของสถาบันสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติกไ็ ด้รบั การกล่าวถึงในการทาหน้าทีเ่ พื่อให้
ข้อเสนอแนะและติดตามการดาเนินงานของรัฐบาลโดยใช้มติ ทิ างด้านสิทธิมนุษยชนมาเป็ นเครือ่ งมือ
(2) ที่ประชุมได้อภิปรายกันอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสถาบันสิทธิ
มนุ ษยชนแห่งชาติตามหลักการปารีสในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุ ษยชนภายในประเทศโดย
การให้คาแนะนา การวิจยั การศึกษา ติดตาม ตรวจสอบ ไกล่เกลีย่ และให้การเยียวยา พร้อมกับทา
หน้ า ที่เ ชื่อ มโยงกับ หน่ ว ยงานระดับ ชาติ ระดับ สากล และการมีป ฏิส ัม พัน ธ์กับ องค์ก รตุ ล าการ
ขณะเดียวกัน ก็ทาหน้าทีเ่ พื่อสร้างความตระหนักรูแ้ ละสร้างอานาจต่อรองให้แก่ประชาชนโดยเฉพาะ
กลุ่มคนชายขอบและเปราะบางให้มคี วามรูใ้ นเรื่องสิทธิพร้อมกับเรียกร้องสิทธิท่ตี นพึงได้รบั ในส่วน
ความสัมพันธ์กบั รัฐ สถาบันสิทธิฯ จะต้องเพิม่ การสร้างความตระหนักให้แก่หน่ วยงานรัฐถึงพันธกรณี
ระหว่างประเทศ รวมทัง้ หน้าทีใ่ นการเคารพ (respect) คุม้ ครอง (protect) และบรรลุ (fulfill) สิทธิ
มนุษยชน
(3) สถาบันสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติสามารถให้คาแนะนาทีด่ แี ก่รฐั บาลและหน่ วยงานใน
ประเด็น เรื่อ งสิทธิมนุ ษ ยชน สนับสนุ นให้มกี ารเข้าเป็ น ภาคีส นธิสญ
ั ญาระหว่างประเทศด้านสิท ธิ
มนุ ษ ยชนเพิ่ม ขึ้น ให้ค าแนะน ารัฐ ในการจัด ท ารายงานตามพัน ธกรณี มีส่ ว นร่ ว มในการจัด ท า
แผนปฏิบตั กิ ารระดับชาติดา้ นสิทธิมนุษยชน รวมทัง้ ทบทวน กฎหมาย หรือเสนอขอแก้ไขกฎหมายให้
ครอบคลุมและคานึงในมิตสิ ทิ ธิมนุษยชนให้มากขึน้ สาหรับความสัมพันธ์กบั องค์กรตุลาการ สถาบันสิทธิฯ
สามารถให้คาแนะนาข้อกฎหมายให้กบั ผูต้ กเป็ นเหยื่อของการละเมิดสิทธิมนุ ษยชนเพื่อเรียกร้องการ

12

เยียวยา การเสนอเรื่องเข้าสู่ศาล หรือการเข้าในไปมีส่วนร่วมในกระบวนการพิจารณาคดีของศาลใน
ลักษณะ amicus curiae
(4) ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการทาหน้าที่อย่างเป็ นอิสระของสถาบันสิทธิมนุ ษยชน
แห่ ง ชาติ สถาบัน สิท ธิฯ แต่ ล ะแห่ ง สามารถจัด ท ารายงานว่ า ด้ ว ยสถานการณ์ ส ิท ธิม นุ ษ ยชน
ภายในประเทศหรือในประเด็นใดประเด็นหนึ่งโดยเฉพาะ การจัดทา National Inquiries และการจัดทา
รายงานคู่ขนานเพื่อเสนอต่อกลไกสิทธิมนุ ษยชนระหว่างประเทศ พร้อมกันนี้สถาบันสิทธิฯ สามารถ
ทาการรณรงค์เพื่อให้กลุ่มคนชายขอบหรือกลุ่มเปราะบางได้รบั ผลประโยชน์จากเป้าหมาย SDGs ใน
ระดับชาติมากทีส่ ุด รวมถึงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจของชุมชน การผลักดัน
ให้เกิดการจัดลาดับความสาคัญทางด้านนโยบายและการจัดสรรงบประมาณทีค่ านึงถึงสิทธิมนุ ษยชน
ให้มากทีส่ ุด และทีส่ าคัญต้องสร้างหลักประกันในการเคารพต่อความรับผิดชอบ (accountability) และ
การเยียวยาในกรณีทเ่ี กิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน
2.2.4 บทบาทของสถาบันสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติกบั การต่อต้านความรุนแรงต่อสตรี (NHRIs
and Violence Against Women)
(1) ทีป่ ระชุมรับทราบถ้อยแถลงของนาง Maria Orazia Giammarinaro ผูเ้ สนอรายงาน
พิเศษของสหประชาชาติว่าด้วยเรื่องการค้ามนุ ษย์โดยเฉพาะสตรีและเด็ก ซึง่ ได้กล่าวถึงการค้ามนุ ษย์
ว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนและเป็นหนึ่งในรูปแบบของการใช้ความรุนแรงต่อสตรี ในขณะทีม่ กี าร
กระทาอีกหลายประเภททีจ่ ดั ว่ามีความโยงใยเกีย่ วข้องกับการค้ามนุษย์ นับตัง้ แต่การบังคับใช้แรงงาน
การช าระหนี้ด้ว ยการใช้แ รงงาน การค้า ทาส การบังคับ ให้แ ต่ งงาน การค้า ประเวณี แต่ เ ป็ นที่น่ า
เสียดายว่ามีเพียงสนธิส ญ
ั ญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุ ษ ยชนเพียงสองฉบับที่มขี ้อบทที่อ้างถึง
การค้ามนุ ษย์ ซึง่ ได้แก่ อนุ สญ
ั ญา CEDAW และ CRC ดังนัน้ จึง่ เป็ นที่มาของการจัดตัง้ ตาแหน่ งผู้
เสนอรายงานพิเศษว่าด้วยการค้ามนุ ษย์ข้นึ มาเมื่อปี 2547 โดยคณะกรรมการสิทธิมนุ ษยชนแห่ง
สหประชาชาติ และนับแต่นนั ้ มาภารกิจดังกล่าว ได้เน้นแนวทางการทางานใน 2 มิติ คือ แนวทางสิทธิ
มนุษยชน (human rights-based) และการเน้นผูต้ กเป็นเหยือ่ เป็นศูนย์กลาง (victim-centered)
(2) รายงานระดับโลกว่าด้วยการค้ามนุ ษย์ (Global Report on Trafficking in
Persons) ของ UNODC เมือ่ ปี 2557 เปิดเผยว่า ร้อยละ 49 ของผูต้ กเป็ นเหยื่อทีส่ บื ทราบได้เป็ นสตรี
ส่วนร้อยละ 33 ทีส่ บื ทราบได้เป็นเด็ก จากหลักฐานทีไ่ ด้รบั พบว่า บุคคลทีถ่ ูกล่อลวงไปค้าประเวณีและ
แรงงานตามบ้านส่วนใหญ่เป็ นสตรีและเด็กหญิง ส่วนผู้ชายและเด็กชายจะถูกลักลอบและบังคับใช้
แรงงานประเภทอื่นๆ
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(3) ผู้เสนอรายงานพิเศษฯ ได้กล่าวถึงอานาจหน้าที่ของตนในการเดินทางไปเยือน
ประเทศต่ างๆ ตามค าเชิญ ของรัฐบาลเพื่อ เก็บ ข้อ มู ล ในพื้นที่ ซึ่งท าให้ม ีโอกาสได้ท างานร่ว มกับ
สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในประเทศนัน้ ๆ การทางานร่วมกันในลักษณะการเป็ นหุน้ ส่วนเช่นนี้ถอื
ว่ามีคุณค่าอย่างยิง่ เพราะสถาบันสิทธิฯ มีความรู้และความเชี่ยวชาญในประเด็นสิทธิมนุ ษยชนใน
ระดับชาติ การหารือกับสถาบันสิทธิฯ จึงเป็ นแหล่งของข้อมูลทีส่ าคัญในการประเมินสถานการณ์สทิ ธิ
มนุ ษยชนในประเทศ โดยเฉพาะเพื่อจัดทาข้อเสนอแนะในการปรับปรุง และเสริมสร้างกลไกลในการ
คุม้ ครองผูต้ กเป็ นเหยื่อของการค้ามนุ ษย์ นอกจากนี้ สถาบันสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติหลายแห่งยังได้
ทาหน้ าที่อย่างแข็งขันในการติดตาม (follow-up) ความคืบหน้ าในการดาเนินงานของรัฐบาลตาม
ข้อเสนอแนะของผูเ้ สนอรายงานพิเศษฯ ทีไ่ ด้จดั ทามาก่อนหน้านี้ดว้ ย
(4) ผูเ้ สนอรายงานพิเศษฯ ยังได้กล่าวถึงบทบาทของสถาบันสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติใน
การรณรงค์ให้รฐั เข้าเป็นภาคีอนุสญ
ั ญาระหว่างประเทศทีเ่ กีย่ วข้องกับการค้ามนุ ษย์ โดยเฉพาะพิธสี าร
Palermo Protocol (Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons,
Especially Women and Children) ซึง่ เป็ นพิธสี ารต่อท้าย UN Convention against Transnational
Organized Crime รวมทัง้ การใช้แนวทางตาม Recommended Principles and Guidelines on
Human Rights and Human Trafficking ในการกาหนดแผนงานหรือกิจกรรมการดาเนินงานที่
เกีย่ วข้องกับการต่อต้านการค้ามนุษย์
ขณะเดียวกัน ผู้เสนอรายงานพิเศษฯ ยังได้กล่าวถึง การทาหน้ าที่ของกลไกผู้เสนอ
รายงานระดับชาติว่าด้วยการค้ามนุ ษย์ (National Rapporteur on Trafficking in Persons) ซึง่ มี
สถาบันสิทธิฯ หลายแห่งได้ทาหน้าทีน่ ้ี อาทิ สถาบันสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติของเนปาล และฟินแลนด์
โดยอาศัยอานาจหน้าทีท่ ก่ี ว้างขวางและความเป็ นอิสระในการติดตามการดาเนินงานของรัฐ กฎหมาย
และกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง ตลอดจนการส่งเสริมความร่วมมือกับรัฐบาล ภาคประชาสังคม และผูท้ ต่ี ก
เป็นเหยือ่ บนพืน้ ฐานของความไว้วางใจซึง่ กันและกัน
(5) นอกจากนี้ทป่ี ระชุมยังได้รบั ทราบผลการจัดทา National Inquiry ของสถาบันสิทธิ
มนุ ษยชนแห่งชาติของอัฟกานิสถานในเรื่อง Honors Killings ซึง่ เป็ นการใช้ความรุนแรงต่อสตรีโดย
ผสมผสานเข้ากับความเชื่อทางศาสนาและประเพณีนิยมโดยเฉพาะเป็ นการกระทารุนแรงและทารุณ
ต่ อสตรีโดยสมาชิกในครอบครัว ที่อ้างว่ า กระทาไปเพื่อ รัก ษาศักดิ ์ศรีและเกียรติยศของครอบครัว
ข้อเสนอแนะของสถาบันสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติจากการจัดทา National Inquiry ในครัง้ นี้ได้แก่ การ
เสนอขอแก้ไขกฎหมายภายใน รวมทัง้ ผลักดันให้ฝา่ ยตุลาการยึดมันในหลั
่
กนิตริ ฐั และความยุตธิ รรมที่
เท่าเทียมสาหรับบุคคลทุกคน โดยเฉพาะระบบยุตธิ รรมในประเทศ จะต้องได้รบั การปรับปรุง และ
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เสริมสร้างความเข้มแข็งเพื่อป้องกันการใช้อานาจเถื่อน หรือการตัดสินลงโทษโดยพลการโดยชุมชน
หรือผูน้ าทางศาสนาประจาหมูบ่ า้ นหรือท้องถิน่
(6) ผู้แทนหน่ วยงาน Violence against Women Unit ของคณะมนตรีแห่งยุโรป
(Council of Europe) ได้กล่าวถึงอนุ สญ
ั ญาฉบับใหม่ซง่ึ คณะมนตรีแห่งยุโรปเป็ นผูจ้ ดั ทาขึน้ ภายใต้ช่อื
Convention on Preventing and Combating Violence against Women and Domestic Violence
หรือมีช่อื เรียกย่อว่า Istanbul Convention มีผลบังคับใช้ไปเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2557 และขณะนี้มรี ฐั
ภาคีรวม 16 ประเทศ โดยอีก 21 ประเทศได้ลงนามไปแล้ว ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นสมาชิกคณะมนตรีแห่ง
ยุโรป อย่างไรก็ตามกาลังเริม่ มีแนวโน้มว่าประเทศทีม่ ไิ ด้เป็ นสมาชิกคณะมนตรีฯ ได้ให้ความสนใจกับ
อนุ ส ัญ ญาฉบับ นี้ โดยเฉพาะการน าข้อ บทต่ า งๆ ภายใต้ อ นุ ส ัญ ญาฯ ไปเป็ น แนวทางในการ
ประกอบการจัดทาข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย กฎระเบียบภายในประเทศว่าด้วยเรื่อง
การต่อต้านการค้ามนุษย์ ดังตัวอย่างเช่น สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของโมร็อกโก
อนุสญ
ั ญา Istanbul ได้เน้นความสาคัญของหลักการ 4 Ps ซึง่ ประกอบด้วยการป้องกัน
(Prevention) การคุม้ ครอง (Protection) การลงโทษ (Prosecution) และการประสานนโยบาย (Coordinated policies) ทัง้ นี้ ในส่วนของกลไกที่จะทาหน้ าที่ในการติดตามการอนุ วตั กิ ารอนุ สญ
ั ญา
(monitoring machinery) นัน้ ขณะนี้กาลังอยู่ระหว่างการจัดทาข้อเสนอซึง่ ประกอบด้วย 2 องค์กร
ได้แก่ (1) องค์กรผู้เชี่ยวชาญต่อต้านการใช้ความรุนแรงต่อสตรีและความรุนแรงภายในครอบครัว
(Group of Experts on Action Against Violence Against Women and Domestic ViolenceGREVIO) และ (2) คณะกรรมการประจาอนุสญ
ั ญา (Committee of the Parties)
เป็ นที่เชื่อว่า ในอนาคตเมื่อองค์กรติดตามผลการดาเนินงานตามอนุ สญ
ั ญาโดยเฉพาะ
GREVIO เริม่ รับหน้าที่ สิง่ แรกที่ GREVIO จะต้องกระทาคือ การรวบรวมข้อมูลจากทุกภาคส่วน
โดยเฉพาะสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและองค์กร NGOs อย่างไรก็ตาม สถาบันสิทธิฯ จะสามารถ
มีบทบาทร่วมกับ GREVIO ในฐานะผูใ้ ห้คาปรึกษา (advisory role) ได้มากน้อยแค่ไหนนัน้ ย่อมต้อง
ขึน้ อยูก่ บั ระดับของความเชีย่ วชาญและศักยภาพของแต่ละสถาบันสิทธิฯ เป็นสาคัญ
2.2.5 ระเบียบวาระเรือ่ งสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกบั สิทธิของคนพิการ : พัฒนาการและ
การดาเนินงานในอนาคต (NHRIs and the Rights of Persons with Disabilities : Recent
developments and way forward)
(1) ที่ประชุมรับฟงั Video Message จากประธานคณะกรรมการประจาอนุ สญ
ั ญา
CRPD กล่าวถึงการทางานของคณะกรรมการฯ ซึง่ มีวตั ถุประสงค์เพื่อส่งเสริมโอกาสทีเ่ ท่าเทียม การ
ไม่เลือกปฏิบตั ิ การมีส่วนร่วม การเข้าถึงและการยอมรับคนพิการในฐานะเป็ นส่วนหนึ่งของสังคมที่
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เต็มไปด้ว ยความหลากหลาย ภาระการทาหน้ าที่ของคณะกรรมการฯ ที่สาคัญ ได้แก่ การติดตาม
ตรวจสอบ สถานการณ์ดา้ นสิทธิมนุ ษยชนของคนพิการภายในรัฐภาคีอนุ สญ
ั ญา CRPD จากข้อมูลที่
ได้รบั จากหน่วยงานของรัฐและภาคประชาสังคม โดยเฉพาะองค์กรทีท่ างานด้านคนพิก าร
คณะกรรมการฯ ทราบดีว่า สถาบันสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติในหลายภูมภิ าคของโลกได้
มีความร่วมมือและให้การสนับสนุ นเป็ นอย่างดีต่อองค์กรคนพิการในประเทศ และมีส่วนร่วมในการ
จัดทารายงานคู่ขนานเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการฯ ซึ่งเป็ นประโยชน์ และเกื้อกูลต่อการทางานของ
คณะกรรมการฯ
(2) ขณะเดียวกัน ปญั หาของคนพิการนับว่ามีความหลากหลายและมีความแตกต่างกัน
ออกไปในแต่ละสังคม นับตัง้ แต่ความบกพร่องทางร่างกาย จิตเวช ระบบประสาท (sensory impairs)
คนพิการที่ถูกทอดทิ้งอย่างโดดเดี่ยวตามท้องถิ่นต่างๆ ทัง้ ในชุมชนและในชนบทห่างไกล หรือคน
พิการทีเ่ ป็นเด็ก สตรี และคนชรา ซึง่ คนพิการบางกลุ่มต้องได้รบั การเอาใจใส่ดูแลเป็ นพิเศษ สิง่ เหล่านี้
ถือเป็นการท้าทายต่อการทางานของสถาบันสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติในการติดตามและให้ขอ้ เสนอแนะ
เกี่ยวกับกฎหมาย หรือ นโยบายของรัฐบาล ตลอดจนแนวทางการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของ
ประเทศทีม่ คี วามเกีย่ วข้องกับคนพิการประเภทต่างๆ
คณะกรรมการฯ ขอชื่นชมต่อการมีส่วนร่วมของสถาบันสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติในการ
เสนอรายงานและการจัดทา oral presentation เกี่ยวกับมุมมองของสถาบันสิทธิฯ ทีม่ ตี ่อสถานการณ์
ของคนพิก ารในประเทศ ซึ่งมีส่ ว นช่ว ยอย่า งสาคัญ ต่ อ การทาหน้ า ที่ข องคณะกรรมการฯ ในการ
วิเคราะห์ และทบทวนรายงานทีเ่ สนอโดยภาครัฐ นาไปสู่การจัดทา concluding observations พร้อม
ข้อเสนอแนะที่ชดั เจนและสอดคล้องกับความเป็ นจริงอันจะเป็ นประโยชน์ ต่อการปรับปรุงมาตรฐาน
สาหรับคนพิการภายในประเทศต่อไป
(3) การจัดประชุมระหว่างคณะกรรมการประจาอนุ สญ
ั ญา CRPD กับสถาบันสิทธิ
มนุ ษยชนแห่งชาติและองค์กรทีท่ าหน้าทีเ่ ป็ นกลไกอิสระในการติดตามการปฏิบตั ติ ามอนุ สญ
ั ญาฯ ใน
ระดับชาติตามข้อ 33.2 ของอนุ สญ
ั ญาฯ เมื่อเดือนกันยายน 2557 ทีน่ ครเจนีวาถือเป็ นก้าวสาคัญของ
การปูพน้ื ฐานเพื่อสร้างความเป็ นหุน้ ส่วนและการพัฒนาแนวทาง (guidelines) สาหรับการมีส่วนร่วม
ของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการทางานของคณะกรรมการประจาอนุสญ
ั ญา CRPD ต่อไป
(4) ขณะเดียวกันที่ประชุมได้รบั ทราบตัวอย่างการปฏิบตั ทิ ด่ี ี (best practices) ของ
Equality and Human Rights Commission ของสหราชอาณาจักรในฐานะที่ EHRC ได้ทาหน้าทีเ่ ป็ น
Independent Mechanism ในการส่งเสริม คุม้ ครองและติดตามการปฏิบตั ติ าม CRPD ในประเทศ
โดยที่ผ่านมาผลการดาเนินงานที่สาคัญได้แก่ การให้ความช่วยเหลือและแนะนาทางกฎหมาย การ
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สอบสวนกรณีเสียชีวติ ระหว่างการสอบปากคาของวัยรุ่นทีม่ ปี ญั หาทางจิต การเอารัดเอาเปรียบและ
การใช้ประโยชน์จากคนพิการ รวมถึงการตรวจสอบสถานทีพ่ กั ฟื้นของคนชรา นอกจากนี้ EHRC ยัง
ได้รณรงค์เพื่อส่งเสริมศักยภาพและสร้างความตระหนักในการมีส่วนร่วมของคนพิการและองค์กรที่
ทางานด้านคนพิการ
(5) ในส่วนของเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติในยุโรป
(European Network of National Human Rights Institutions-ENNHRI) ก็ได้จดั ตัง้ CRPD Working
Group เพื่อทาหน้าที่เป็ นจุดติดต่อ (point of contact) ในเรื่องสิทธิของคนพิการระหว่างสมาชิก
ENNHRI รวมทัง้ เพื่อพัฒนาและส่งเสริมแนวทางการปฏิบตั ิท่ดี ีในเรื่องบทบาทและกิจกรรมของ
สถาบันสิทธิฯ ในการส่งเสริม คุม้ ครองและติดตามการอนุวตั กิ ารตาม CRPD ภายในยุโรปและภูมภิ าค
อื่นๆ นอกจากนี้ ยังมีส่วนช่วยในการตีความข้อบทของ CRPD ในกรอบการทางานของ European
Court of Human Rights และ Court of Justice ของสหภาพยุโรปอีกด้วย
(6) ที่ประชุมได้หารือกันถึงแนวทางการดาเนินงานในอนาคตเกี่ยวกับบทบาทของ
สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและความสัมพันธ์กบั คณะกรรมการประจาอนุสญ
ั ญา CRPD ดังนี้
- สนับสนุ นให้มกี ารจัดทาแนวทางการมีส่วนร่วมของสถาบันสิทธิฯ ในการทางาน
ของคณะกรรมการ CRPD ในทุกขึ้นตอน อาทิ การมีสทิ ธิท่จี ะกล่าวถ้อยแถลงได้อย่างเป็ นอิสระ
(independent speaking rights) การใช้เทคโนโลยีส่อื สารสมัยใหม่ในการเข้าร่วมประชุม ความชัดเจน
เกีย่ วกับบทบาทของสถาบันสิทธิฯ ในกระบวนการจัดทารายงาน
- เสนอให้รฐั ภาคีอนุสญ
ั ญา CRPD จัดสรรงบประมาณทีเ่ พียงพอให้กบั สถาบันสิทธิ
ฯ ทีไ่ ด้รบั การมอบหมายให้ทาหน้าทีเ่ ป็นกลไกอิสระ (Independent Mechanism)
- พัฒนาตัวชีว้ ดั หลักและการเก็บสถิตขิ อ้ มูล
- เสริมสร้างบทบาทของคณะกรรมการ CRPD ในการทาหน้าที่พฒ
ั นาศักยภาพ
การทางานของภาคส่วนต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
- สนับสนุนการมีส่วนร่วมขององค์กรทีท่ าหน้าทีด่ า้ นคนพิการ
- จัดทา General Comment ภายใต้ขอ้ 33 ของอนุสญ
ั ญา CRPD
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3. การประชุม side events
3.1 การประชุมเรือ่ งการใช้แนวทางสิทธิมนุษยชนในการทางานขององค์กรผูต้ รวจการแผ่นดิน
(A Human Rights Based Approach to the Work of Ombudsman)
(1) ประธานสถาบันสิทธิมนุ ษยชนของไอร์แลนด์เหนือ (Northern Ireland Human Rights
Commission) ในฐานะผูด้ าเนินการประชุมได้เริม่ ต้นโดยชีใ้ ห้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างผูต้ รวจการ
แผ่ น ดิน ที่ท าหน้ า ที่ค วบคุ ม และตรวจสอบการใช้ อ านาจรัฐ ของฝ่ า ยบริห าร เพื่อ ขจัด ความไร้
ประสิทธิภาพของการปฏิบตั ริ าชการ (maladministration) ซึง่ เป็ นรูปแบบผูต้ รวจการแผ่นดินประเภท
Classical หรือ Traditional กับผู้ตรวจการแผ่นดินที่มอี านาจหลากหลาย ทัง้ การตรวจสอบการใช้
อานาจรัฐ การคุ้มครองสิทธิมนุ ษยชน และการต่อต้านการทุจริตคอรัปชัน่ ผู้ตรวจการแผ่นดินแบบ
ประยุกต์หรือแบบผสม (Hybrid Ombudsman) นี้ในปจั จุบนั หลายแห่งได้ทาหน้ าทีเ่ ป็ นสถาบันสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติดว้ ย
(2) รองผูต้ รวจการแผ่นดินของไอร์แลนด์เหนือ ได้ยกตัวอย่างการทาหน้าทีข่ องผูต้ รวจการ
แผ่นดินของไอร์แลนด์เหนือ ซึง่ เป็ น Classical Ombudsman จัดตัง้ ขึน้ เมื่อปีพ.ศ. 2512 เพื่อทาการ
สอบสวนเหตุการณ์ความไม่สงบและความขัดแย้งระหว่างกลุ่มคนทีน่ ับถือศาสนาต่างกัน ตลอดจนการ
ใช้ก ฎหมายและการใช้อ านาจหน้ า ที่ข องหน่ ว ยงานต่ า งๆของรัฐ ในช่ ว งเริ่ม แรกของการท างาน
ผูต้ รวจการแผ่นดินจะจากัดขอบเขตอยู่ทก่ี ารแก้ไขข้อบกพร่องในการปฏิบตั ริ าชการของเจ้าหน้าทีร่ ฐั
และการตรวจสอบกฎหมาย และกฎระเบีย บต่ า งๆที่ไ ม่เ หมาะสม แต่ ยงั ไม่ ส ามารถคุ้มครองหรือ
เยียวยาให้แก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อมาในภายหลังจึงได้ตระหนักถึงความสาคัญของ
การนามาตรฐานทางด้านสิทธิมนุ ษยชนระหว่างประเทศมาใช้เ ป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงานของ
เจ้าหน้าที่ เพื่อให้สามารถใช้มุมมองทางด้านสิทธิมนุ ษยชนในการตรวจสอบ หรือจัดทาข้ อเสนอแนะ
ต่างๆ เพื่อสร้างความเป็ นธรรมให้แก่ผู้รอ้ งที่ได้รบั ผลกระทบ มากกว่าที่จะพิจารณาจากข้อบทของ
กฎหมายแต่เพียงอย่างเดียว
อย่างไรก็ตาม การทีจ่ ะปรับเปลีย่ นทัศนคติ หรือวิธกี ารทางานของเจ้าหน้าทีม่ ใิ ช่เรื่องง่าย
ผูต้ รวจการแผ่นดินของไอร์แลนด์เหนือต้องใช้เวลาไม่ต่ากว่า 10 ปี ในการพัฒนาแนวคิดของเจ้าหน้าที่
ดังกล่ าว โดยผ่ านกระบวนการเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับหน่ วยงานอื่น โดยเฉพาะ
คณะกรรมการสิทธิมนุ ษยชนของไอร์แลนด์เหนือ ซึ่งเมื่อเร็วๆนี้ทงั ้ 2 หน่ วยงานได้มโี ครงการใน
ลักษณะ joint project เพื่อนาแนวทาง human rights based approach มาใช้ในกระบวนการ
ตรวจสอบของผูต้ รวจการแผ่นดิน โดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้จดั ส่งทีมเจ้าหน้าทีเ่ ข้า
ไปปฏิบตั หิ น้าที่ในสานักงานผูต้ รวจการแผ่นดิน พร้อมกับให้การอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ ตลอดจน
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ผู้บริหารระดับสูงให้มคี วามรูเ้ กี่ยวกับมาตรฐานสิทธิมนุ ษยชน โครงการดังกล่าวได้รบั การสนับสนุ น
ทางด้านเงินทุนจาก International Ombudsman Institute ซึง่ ต่อมาได้รบั การพัฒนาไปสู่การจัดทา
Human Rights Manual เพื่อใช้เป็ นคู่มอื การทางานของเจ้าหน้าที่ให้สามารถประเมินผลกระทบ
ทางด้านสิทธิมนุษยชนจากการตรวจสอบคาร้องในเรือ่ ง maladministration ด้วย
(3) ผูต้ รวจการแผ่นดินของออสเตรีย (The Austrian Ombudsman Board- AOB) และ
เลขาธิการ (Secretary general) ของ IOI ได้กล่าวถึงการทางานของผู้ตรวจการแผ่นดินในฐานะ
สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ซึง่ มีอานาจหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุ ษยชน
ในประเทศว่า AOB ได้นาสาระของ Human Rights Manual ซึง่ ผูต้ รวจการแผ่นดินและคณะกรรมการ
สิทธิมนุ ษ ยชนของไอร์แ ลนด์เ หนื อ ร่ว มกันจัด ทา มาเป็ น แนวทางในการปฏิบตั ิง านของพนัก งาน
เจ้า หน้ า ที่ โดยเฉพาะการน าหลัก การและมาตรฐานสิท ธิม นุ ษ ยชนมาใช้เ ป็ น บรรทัด ฐานในการ
ตรวจสอบการปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ละการใช้อานาจของเจ้าหน้าทีร่ ฐั นอกจากนี้ AOB ยังทาหน้าทีเ่ ป็ นกลไก
ป้องกันระดับชาติ (National Preventive Mechanism- NPM) ร่วมกับคณะกรรมาธิการระดับท้องถิน่
ทัวประเทศอี
่
ก 6 แห่งในการตรวจเยีย่ มสถานทีเ่ สีย่ งต่างๆ อาทิ เรือนจา สถานพยาบาล และสถาบัน
สงเคราะห์คนพิการ ตามพันธกรณีในอนุสญ
ั ญาสหประชาชาติ 2 ฉบับ คือ OPCAT และ CRPD
3.2 การประชุมเรื่อง “กระบวนการ UPR รอบที่ 2 (2nd Cycle) และบทเรียนของสถาบันสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ”
ทีป่ ระชุมรับทราบความสาคัญของกระบวนการ UPR จากผูแ้ ทน OHCHR ซึง่ เป็ นการ
รายงานสถานการณ์สทิ ธิมนุ ษยชนภายในประเทศของสมาชิกสหประชาชาติในทุกๆ 4 ปี UPR มีขน้ึ
ตามข้อมติสมัชชาสหประชาชาติท่ี 60/251 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2549 ซึง่ เป็ นข้อมติเดียวกันกับที่
จัดตัง้ คณะมนตรีสทิ ธิมนุ ษยชนแห่งสหประชาชาติ (HRC) โดย 1 ปีหลังจากนัน้ คณะมนตรี HRC ก็
ได้รบั รองข้อมติท่ี 5/1 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2550 กาหนด roadmap ว่าด้วยการทางานของ HRC
ในอนาคต ซึง่ หนึ่งในนัน้ คือ กระบวนการ UPR
เป้าหมายของ UPR ได้แก่ การปรับปรุงสถานการณ์ ทางด้านสิทธิมนุ ษยชนในแต่ล ะ
ประเทศ โดยเฉพาะการสนับสนุนบทบาทของรัฐบาลในการส่งเสริมและคุม้ ครองสิทธิมนุ ษยชนในพืน้ ที่
โดยเน้ นไปที่การแก้ไขปญั หาการละเมิดสิทธิมนุ ษยชนทีเ่ กิดขึน้ นอกจากนี้ HRC ยังประสงค์ทจ่ี ะใช้
กระบวนการดังกล่าว นามาซึ่งความช่วยเหลือทางด้านวิชาการให้แก่รฐั บาล เพื่อให้สามารถพัฒนา
ศักยภาพในการจัดการกับสิง่ ท้าทายทางด้านสิทธิมนุ ษยชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทัง้ เน้นการมี
ส่วนร่วมในการแลกเปลีย่ นและแบ่งปนั ประสบการณ์ ตลอดจนข้อคิดเห็นระหว่างรัฐและผูม้ สี ่วนได้เสีย
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อื่นๆ ปจั จุบนั กระบวนการ UPR ได้ดาเนินการมาอยู่ในรอบที่ 2 (second cycle) ระหว่างปี 25552559 แล้ว
ที่ประชุมได้อภิปรายกันในประเด็นบทบาทของสถาบันสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติ ภายใต้
กระบวนการ UPR มาตัง้ แต่ในรอบแรก (1st cycle) ระหว่างปี 2551-2555 และในช่วงที่ 2 ซึ่งได้
ดาเนินการมากว่า 3 ปีแล้ว โดยจะเสร็จสิน้ ลงในปี 2559 สรุปสาระสาคัญดังนี้
(1) สถาบันสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติทไ่ี ด้รบั สถานะ “A” ใน ICC นับเป็ นผู้มสี ่วนได้เสียที่
สาคัญในกระบวนการ UPR การมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันของสถาบันสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติได้เพิม่
คุณค่าให้กบั การทางานในกรอบดังกล่าว โดยอาศัยความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเป็ น
กลาง ความน่าเชื่อถือ และความรับผิดชอบทัง้ ในระดับชาติและเวทีระหว่างประเทศ
(2) ข้อมติคณะมนตรี HRC ที่ 16/21 ได้ยกระดับการเข้าร่วมและการมีส่วนร่วมของ
สถาบันสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติทไ่ี ด้รบั สถานะ “A” ภายใต้กระบวนการ UPR รอบที่ 2 โดยเปิดโอกาส
ให้มกี ารนาเสนอรายงานที่แ ยกเป็ นส่ วนเฉพาะของสถาบันสิทธิมนุ ษ ยชนแห่งชาติ เพื่อ รวมอยู่ใ น
Summary of Stakeholders Information (NHRIs และ CSOs) นอกเหนือจากรายงานของรัฐบาล
(National Report) และรายงานของหน่ วยงานต่างๆ ของ UN นอกจากนี้ ยังสามารถกล่าวถ้อยแถลง
ได้ทนั ทีภายหลังถ้อยแถลงของรัฐในช่วง plenary session ของทีป่ ระชุมคณะมนตรี HRC ที่มกี าร
รับ รองรายงานประเทศแล้ว อย่างไรก็ต าม ในกรณีท่ีไ ม่ส ามารถเข้าร่ว มประชุม ได้ สถาบันสิท ธิ
มนุษยชนแห่งชาติสามารถกล่าวถ้อยแถลงได้โดยผ่านระบบ video statement
(3) ในการจัดทารายงานคู่ขนานในส่วนของสถาบันสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติ สถาบันฯ ควร
ต้องเน้นถึงความคืบหน้าในการปฏิบตั ติ ามข้อเสนอแนะ (recommendation) ที่รฐั ให้การยอมรับจาก
กระบวนการ UPR ในรอบแรก รวมทัง้ อาจรายงานตามข้อ เสนอแนะที่รฐั ไม่ยอมรับด้ว ยก็ไ ด้
เช่ น เดียวกับ ประเด็น สิทธิม นุ ษ ยชนอื่น ๆ ที่อ ยู่ใ นความห่ว งกัง วลโดยเฉพาะเหตุ ก ารณ์ ท่ีเ กิด ขึ้น
ภายหลังการรายงานในรอบแรก
(4) สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจะต้องมีส่วนร่วมในการสนับสนุ นให้เกิดการปฏิบตั ติ าม
ข้อเสนอแนะโดยหน่ วยงานภาครัฐรวมทัง้ การติดตามผล ในการนี้จงึ ต้องทางานในลักษณะสร้างความ
เป็ นหุ้นส่วนกับภาคประชาสังคม ซึ่งได้แก่ องค์กรเอกชน นักวิชาการ ชุมชน ผู้ แทนวิชาชีพต่างๆ
รวมทัง้ สื่อมวลชน เพื่อผลักดันให้มกี ารบรรจุข้อเสนอแนะอยู่ในแผนหรือนโยบายระดับชาติ รวมทัง้
แผนปฏิบตั งิ านของสถาบันสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติเอง ทัง้ นี้ โดยการกาหนดมาตรฐานดาเนินงานที่
เป็ นรูปธรรม มีเป้าหมาย ตัวชีว้ ดั และเครือ่ งมือในการติดตามทีช่ ดั เจนและสามารถปฏิบตั ไิ ด้พร้อมกับ
ประเมินความคืบหน้าในการปฏิบตั ติ ามข้อเสนอแนะเหล่านัน้
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(5) สถาบันสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติบางแห่งได้ใช้ช่องทางในการมีปฏิสมั พันธ์กบั รัฐสภา
เพื่อผลักดันให้ขอ้ เสนอแนะจากกระบวนการ UPR มีผลในทางปฏิบตั ิ โดยเฉพาะในส่วนทีเ่ กี่ยวข้อง
กับการปรับปรุงแก้ไ ขกฎหมายภายในประเทศให้ส อดคล้อ งกับมาตรฐานสิทธิมนุ ษ ยชนระหว่า ง
ประเทศ หรือการเข้าเป็นภาคีอนุสญ
ั ญาทางด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศเป็ นการเพิม่ เติม
(6) สถาบันสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติค วรมีการประสานงานต่อเนื่องกับหน่ วยงานภาครัฐ
เกี่ย วกับ ประเด็น ข้อ เสนอแนะที่ ร ฐั บาลยัง ไม่ใ ห้ก ารยอมรับ ทัง้ นี้ ใ นการติด ตามผล สถาบัน สิท ธิ
มนุ ษยชนแห่งชาติได้รบั การกระตุ้นให้จดั ทา mid-term report ซึ่งเป็ นหนึ่งในเครื่องมือเพื่อติดตาม
ความคืบหน้า และถือเป็นการวัดผลความสาเร็จจากการจัดทารายงานสถานการณ์ภายใต้กระบวนการ
UPR ทีม่ งุ่ หวังให้เกิดการเปลีย่ นแปลงภายในประเทศ
3.3 การประชุม ภายใต้หวั ข้อ “Rights of Older Persons”
(1) ที่ประชุมรับทราบสรุปผลการประชุมสาคัญๆ ในรอบปี 2557 ที่ผ่านมา เกี่ยวกับ
ประเด็นเรื่องสิทธิของผูส้ ูงอายุ ได้แก่ การประชุม Asia Pacific Regional Workshop ระหว่างวันที่
15-16 พฤษภาคม 2557 ที่ซดิ นีย์ ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งจัดโดยคณะกรรมการสิทธิมนุ ษยชน
แห่งชาติของออสเตรเลีย การประชุม Fifth Working Session of the UN Open-ended Working
Group on Ageing ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2557 ทีน่ ครนิวยอร์ก การประชุม
Human Rights Council สมัยที่ 27 ระหว่างวันที่ 8-26 กันยายน 2557 ทีน่ ครเจนีวา ภายใต้ระเบียบ
วาระว่าด้วย Report of the Independent Expert on Older Persons การประชุม Workshop on the
Social Integration and the Rights of Older Persons ระหว่างวันที่ 30 กันยายน – 2 ตุลาคม 2557
ทีก่ รุงเทพฯ และการประชุม World Human Rights Forum ภายใต้ระเบียบวาระเรื่อง “Old age
Human Rights” ระหว่างวันที่ 27-30 พฤศจิกายน 2557 ทีเ่ มืองมาราเกซ ประเทศโมร็อกโก
(2) ผู้เข้าร่วมประชุมได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับปญั หาทีผ่ สู้ ูงอายุต้องประสบอยู่ใน
ปจั จุบนั ซึง่ ส่วนใหญ่จะได้แก่ ปญั หาการถูกทอดทิ้งให้อยู่อย่างโดดเดี่ยว การใช้ความรุนแรงและการ
เลือกปฏิบตั ิ สุขภาพอนามัย การขาดโครงสร้างพื้นฐานที่จดั ทาสาหรับผู้สูงอายุเป็ นการเฉพาะ การ
เข้าถึงความยุตธิ รรม การทาธุรกรรมทางการเงิน สถานพยาบาลสาหรับผูส้ งู อายุ การดูแลเอาใจใส่เป็ น
พิเศษและระยะยาว การได้รบั โอกาสในการทางาน ความสัมพันธ์กบั บุคคลในครอบครัว การมีส่วน
ร่วมในสังคม นอกจากนี้ท่ปี ระชุมยังเห็นว่า ควรจะต้องมีการปรับเปลีย่ นนโยบายและทัศนคติทงั ้ ของ
หน่วยงานและสังคมทีม่ ตี ่อผูส้ ูงอายุในฐานะเป็ นเพียงผูไ้ ด้รบั การสงเคราะห์ให้กลายเป็ นผูท้ ม่ี สี ่วนร่วม
ในการสร้างสรรค์และทาประโยชน์ให้กบั สังคม
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(3) ที่ประชุมต่างให้การสนับสนุ นกระบวนการจัดทาอนุ สญ
ั ญาระหว่างประเทศทางด้าน
สิทธิมนุ ษยชนของผูส้ ูงอายุ ภายใต้กรอบการทางานของ UN Open-ended Working Group on
Ageing และมีความเห็นว่า สถาบันสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติควรมีบทบาท และมีส่วนร่วมในการให้
ข้อคิดเห็นต่อคณะทางานดังกล่าว โดยทีผ่ ่านมาสถาบันสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติกไ็ ด้รบั เชิญให้เข้าร่วม
เป็ น panelist ภายใต้ระเบียบวาระต่างๆของคณะทางาน แต่ยงั มิได้รบั โอกาสเข้าร่วมในกระบวนการ
เจรจาเพื่อจัดทาร่างอนุสญ
ั ญาฯ แต่อย่างใด สาหรับในส่วนของการดาเนินงานภายในประเทศ สถาบัน
สิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติควรใช้อานาจที่มอี ยู่ผลักดันให้รฐั บาล รัฐสภา และหน่ วยงานต่างๆของรัฐ ให้
ความสาคัญกับปญั หาของผูส้ ูงอายุ โดยการเสนอแนะข้อคิดเห็นเพื่อการปรับปรุงหรือแก้ไขกฎหมาย
และนโยบาย รวมทัง้ การยึดมันในพั
่
นธกรณีระหว่างประเทศตามอนุ สญ
ั ญาหรือแผนปฏิบตั กิ ารระหว่าง
ประเทศทีเ่ กีย่ วข้องกับประเด็นสิทธิของผูส้ งู อายุทม่ี อี ยูอ่ ย่างจริงจัง
3.4 การประชุม Side event ภายใต้หวั ข้อ “Monitoring Sustainable Development Goals
(Water and Sanitation) : The Role of NHRIs”
(1) ทีป่ ระชุมรับทราบการนาเสนอแนวคิดและวัตถุประสงค์ของการจัดประชุม side event
ในเรื่องนี้จากนาย Marcel Szabo, Hungarian Ombudsman for Future Generations จากประเทศ
ฮังการี ซึง่ ได้เน้นย้าในความสัมพันธ์และความเกี่ยวข้องระหว่างประเด็นเรื่องน้ ากับการบริหารจัดการ
น้ าและสุขภาพอนามัยอย่างยังยื
่ น ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยงยื
ั ่ น (SDGs) เป้าหมายที่ 6 และ
เป้าหมายที่ 12-17
(2) นาย Szabo ได้กล่าวถึงบทบาทของสถาบันสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติในการมีส่วนร่วม
เพื่อผลักดันให้มกี ารดาเนินงานตามเป้าหมายที่ 6 ของ SDGs ว่าด้วยการประกันในการจัดหาและ
บริหารน้ าและสุขภาพอนามัยอย่างยังยื
่ นสาหรับทุก คน (Ensure availability and sustainable
management of water and sanitation for all) ให้เกิดผลในทางปฏิบตั ิ เพื่อสร้างความเท่าเทียมใน
การเข้าถึง รวมทัง้ การเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิรปู กฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับต่างๆ โดย
ใช้มติ หิ รือแนวทางด้านสิทธิมนุษยชนเป็ นพืน้ ฐาน รวมทัง้ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
(3) นอกจากนี้ สถาบันสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติยงั สามารถริเริม่ ในการสร้างเวทีสนทนา
(dialogue) ระหว่างหน่ วยงานภาครัฐและประชาชนเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น อันจะส่งผลต่อการ
จัดทานโยบายในการบริหารจัดการน้ าอย่างยังยื
่ น รวมทัง้ การสร้างความเชื่อมโยงระหว่างผูม้ สี ่วนได้
เสียต่างๆ ที่รบั ผิดชอบในด้านการจัดการสิง่ แวดล้อม และประเด็นทางด้านสิทธิทางเศรษฐกิจและ
สัง คม ตลอดจนการตรวจสอบในประเด็น เรื่อ งน้ า ที่เ กี่ ย วข้อ งกับ สิท ธิม นุ ษ ยชน ทัง้ โดยผ่ า น
กระบวนการรับคาร้อง หรือริเริม่ ตรวจสอบด้วยตนเอง
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(4) ท้ายที่สุ ดที่ป ระชุม รับ ทราบประสบการณ์ ก ารทางานที่เ กี่ย วข้อ งจากสถาบันสิท ธิ
มนุษยชนแห่งชาติในภูมภิ าคต่างๆ ซึง่ ส่วนใหญ่อยู่ในภูมภิ าคแอฟริกาและลาตินอเมริกา ซึง่ ทีผ่ ่านมา
ประสบปญั หาการขาดแคลนน้ าอันเนื่องมาจากสภาพอากาศ การทาลายสิง่ แวดล้อมและการบริหาร
จัดการทีล่ ม้ เหลวของรัฐบาล
4. การประชุม Conference on Legal Accountability of Business for Human Rights Impacts
มูลนิธ ิ Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) สถาบันสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติของเดนมาร์ก
(Danish Institute for Human Rights- DIHR) และ ICC ร่วมกันจัดการประชุมครัง้ นี้ขน้ึ เมื่อวันที่ 14
มีนาคม 2558 ซึง่ มีวตั ถุประสงค์ในการหารือถึงสถานะการนา UN Guiding Principles (UNGPs) on
Business and Human Rights มาใช้ในปจั จุบนั รวมถึงแนวคิดริเริม่ ในการยกร่างตราสารระหว่าง
ประเทศที่มผี ลผูกพัน เพื่อสร้างหลักประกันให้เกิดความรับผิดชอบทางกฎหมายของภาคธุรกิจต่อ
ผลกระทบทางด้านสิทธิมนุษยชน สรุปสาระสาคัญดังนี้
(1) มูลนิธ ิ FES ได้เชิญประธานสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจากประเทศต่างๆ ทีเ่ ข้า
ร่วมประชุมประจาปี ครัง้ ที่ 28 ของ ICC ที่นครเจนีวาเข้าร่วมประชุมในครัง้ นี้ โดยมีสถาบันสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติทต่ี อบรับรวม 14 สถาบัน รวมทัง้ ประธาน กสม. ของไทย เพื่อรับฟงั ความเห็นจาก
สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจากภูมภิ าคต่างๆ รวมทัง้ ผูเ้ ชีย่ วชาญเกี่ยวกับบทบาทของสถาบันสิทธิ
มนุ ษยชนแห่งชาติในกระบวนการยกร่างตราสารระหว่างประเทศดังกล่าว เช่นเดียวกับโอกาสในการ
ใช้กลไกทางด้านสิทธิมนุ ษยชนที่มอี ยู่ท ัง้ ในระดับชาติ ระดับภูมภิ าค และระดับสากลในการป้องกัน
และเยียวยาผูไ้ ด้รบั ผลกระทบจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยภาคธุรกิจ
(2) ทีป่ ระชุมยอมรับว่า UN Guiding Principles หรือ UNGPs มีความสาคัญในฐานะเป็ น
เครื่องมือชีน้ าสาหรับรัฐ ภาคธุรกิจ และผูม้ สี ่วนได้เสียอื่นๆ ในการจัดการกับผลกระทบทางด้านสิทธิ
มนุ ษ ยชนที่เ กิด ขึ้น จากการดาเนิน กิจกรรมของภาคธุ ร กิจ แม้ UNGPs จะมิไ ด้ก าหนดพัน ธกรณี
ทางด้านสิทธิมนุ ษยชนขึน้ มาใหม่ แต่กส็ ามารถช่วยให้เกิดความชัดเจนในพันธกรณีของรัฐ และความ
รับผิดชอบของภาคธุรกิจได้มากยิง่ ขึน้
(3) แนวทางของ UNGPs ที่มลี กั ษณะเป็ น soft law ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
นโยบายของรัฐไปในทิศทางทีด่ ขี น้ึ โดยทีป่ ระชุมมีความเห็นว่า เปรียบเสมือนเสาหลักในการส่งเสริม
ให้เ กิดความเคารพในสิท ธิม นุ ษ ยชนโดยภาคธุ ร กิจ อย่า งไรก็ต าม แม้ข ณะนี้จ ะมีค วามพยายาม
ผลักดันให้ประเทศต่างๆ จัดทา National Action Plan on Business and Human Rights แต่ท่ี
ประชุมก็ยงั มองเห็นว่า กระบวนการในการอนุ วตั กิ ารตาม UNGPs ยังดาเนินไปค่อนข้างช้า สาเหตุ
อาจเป็นเพราะ UNGPs ไม่มผี ลผูกพันทางกฎหมาย รวมทัง้ การขาดกลไกในการติดตาม
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(4) ที่ป ระชุม เห็น ว่า UNGPs มีข้อ จ ากัด ในการด าเนินการให้ภาคธุ รกิจ รับ ผิด ต่ อ การ
ละเมิดสิทธิมนุ ษยชน รวมทัง้ ช่องทางในการเข้าถึงการเยียวยาทางกฎหมาย หลายฝ่ายจึงได้แสดง
ความเห็นว่า ควรมีการเจรจากันอย่างเป็ นทางการระหว่างรัฐ โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมและการ
ปรึกษาหารือกับทุกภาคส่วน และผู้มสี ่วนได้เสีย เพื่อจัดทามาตรฐานให้รฐั และภาคธุรกิจปฏิบตั ติ าม
โดยพร้อมเพรียงกัน
(5) ท้ายที่สุด ทีป่ ระชุมแสดงความเห็นถึงความจาเป็ นที่จะแสวงหาช่องทางในการจัดทา
ตราสารที่มผี ลผูกพัน ทีจ่ ะสามารถจัดการกับปญั หาการละเมิดสิทธิมนุ ษยชนโดยภาคธุรกิจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพในอนาคต แต่ก็ได้ย้า ว่าการพัฒนาไปสู่การมีกลไกหรือพันธกรณีฉบับใหม่ จะต้องไม่ม ี
ผลกระทบต่อความพยายามทีจ่ ะอนุวตั กิ ารตาม UNGPs ในปจั จุบนั
5. การลงนามใน MOU ระหว่าง ICC กับ IOI
เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558 นาย Lourence Mushwana ประธาน ICC กับนาย John R.
Walters ประธาน International Ombudsman Institute (IOI) ได้ร่วมกันลงนามในบันทึกความเข้าใจ
(Memorandum of Understanding- MOU) เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง 2 องค์กร สืบเนื่องมา
ตัง้ แต่ปี 2552 ซึง่ IOI ได้เริม่ มีปฏิสมั พันธ์อย่างใกล้ชดิ กับ ICC โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความ
เข้าใจและตระหนักรูใ้ นหมู่ประชาคมสถาบันสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติกบั บทบาทและความสาคัญในการ
ทาหน้าทีข่ อง Ombudsman ในการส่งเสริมและคุม้ ครองสิทธิมนุ ษยชน รวมทัง้ การต่อต้านการกระทา
ใดๆ ทีถ่ อื เป็นการละเมิดสิทธิเหล่านี้
ทัง้ ICC และ IOI ต่างก็มเี ป้าหมายการทางานร่วมกัน ในการเสริมสร้างความแข็งแกร่ง
และความมีประสิทธิภาพให้กบั สถาบันในการส่งเสริมและคุม้ ครองสิทธิมนุ ษยชน โดย MOU ทีไ่ ด้ลง
นามร่วมกันในครัง้ นี้ จะนามาซึ่งประโยชน์และความร่วมมือระหว่างกันในด้านต่างๆ ซึ่งรวมถึงการ
แลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร ความเชี่ยวชาญ ตลอดจนสนับสนุ นการเข้าร่วมในเวทีเจรจา การพบปะ
หารือ การจัด study visits และการจัด workshop
ขณะเดียวกัน ประธาน ICC และ IOI ได้กล่าวว่า บันทึกความเข้าใจนี้จะช่วยเพิม่ คุณค่า
ในการปฏิบตั งิ าน โดยสมาชิกจะได้รบั ประโยชน์รว่ มกันทัง้ ในระดับสากลและภายในประเทศ
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6. การหารือระหว่างคณะผูแ้ ทน กสม. ทีเ่ ข้าร่วมการประชุม ICC Bureau และ ICC General Meeting
กับผูแ้ ทนสมาคมป้องกันการทรมาน (APT) เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2558 ทีส่ านักงานสหประชาชาติ
นครเจนีวา
(1) Ms. Shazeera Zawawi, Asia-Pacific Programme Officer และ Ms. Barbara Bernath,
Chief of Operations ของสมาคมป้องกันการทรมาน (Association for the Prevention of TortureAPT) แจ้งวัตถุประสงค์ทข่ี อเข้าพบว่า เพื่อขอทราบความคืบหน้าเกี่ยวกับการดาเนินการของ กสม.
เพื่อเตรียมทาหน้ าที่เป็ นกลไกป้องกันการทรมานระดับชาติ (National Preventive MechanismNPM) ตามพิธสี ารเลือกรับของอนุสญ
ั ญาต่อต้านการทรมานฯ (Optional Protocol to the Convention
against Torture- OPCAT) หลังจากที่ APT ได้รว่ มประชุมกับ กสม. และจัดการอบรมเกี่ยวกับพิธสี าร
OPCAT ให้แก่เจ้าหน้าทีข่ องสานักงาน กสม. เมือ่ วันที่ 17-19 ธันวาคม 2557 ทีก่ รุงเทพฯ
(2) ทีป่ รึกษาสานักงาน กสม. (นางหรรษาฯ) ได้แจ้งว่า ผูบ้ ริหารของสานักงาน กสม. ได้
พิจารณาโครงสร้างที่จะรองรับการทางานของ กสม. ในฐานะ NPM แล้ว โดยในชัน้ นี้จะใช้แนวทาง
เดียวกับ NPM ของมัล ดีฟ ส์ คือ จะตัง้ หน่ ว ยงานภายในส านัก งาน กสม. เพื่อ ทาหน้ าที่ NPM
โดยเฉพาะ โดยให้หน่วยงานดังกล่าวขึน้ ตรงกับเลขาธิการและให้มกี รรมการสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติ 1
ท่านกากับดูแลการทางานของหน่วย NPM ดังกล่าว ในช่วง 1-2 ปีแรก หน่ วย NPM นี้อาจมีเจ้าหน้าที่
ระดับปฏิบตั ิการประมาณ 5-6 คนและมีหวั หน้ าหน่ วย 1 คน โดยเจ้าหน้ าที่ส่วนหนึ่งจะมาจาก
เจ้าหน้าทีส่ านักงาน กสม. ทีม่ ปี ระสบการณ์การเข้าเยีย่ มสถานทีค่ ุมขังมาก่อน และอีกส่วนหนึ่งจะรับ
สมัครใหม่ หลังจากนัน้ อาจมีการขยายหน่วย NPM โดยรับเจ้าหน้าทีเ่ พิม่ เติมตามความเหมาะสม
(3) สานักงาน กสม. ได้กาหนดแผนการดาเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมสาหรับการทา
หน้าทีเ่ ป็ น NPM บนสมมติฐานว่า ประเทศไทยจะดาเนินการเข้าเป็ นภาคีพธิ สี าร OPCAT ภายในปี
2558 ดังนี้
ปี 2558
- จัดทาข้อเสนอเรือ่ ง การจัดตัง้ หน่วย NPM ภายในสานักงาน กสม. เสนอต่อ กสม. ให้
ความเห็นชอบ
- จัดเตรียมคาของบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สาหรับการ
เตรียมการจัดตัง้ และการดาเนินงานของหน่วย NPM (ดาเนินการแล้ว)
- เตรียมการรับสมัครบุคลากรสาหรับหน่วย NPM
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- ดาเนินการรับสมัครบุคลากรสาหรับหน่วย NPM
- จัดการอบรมสาหรับเจ้าหน้าทีท่ ป่ี ฏิบตั งิ านในหน่วย NPM เกีย่ วกับแนวทางการตรวจ
เยีย่ มสถานทีค่ ุมขัง / ควบคุมตัวบุคคล และมาตรฐานระหว่างประเทศทีเ่ กีย่ วข้อง
- ประสานงานกับองค์กรทีเ่ กีย่ วข้องเพื่อขอความร่วมมือในการจัดหาผูเ้ ชีย่ วชาญในบาง
สาขาเข้าร่วมการตรวจเยีย่ ม เช่น ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการแพทย์ โดยอาจใช้วธิ กี ารขึน้
ทะเบียนผูเ้ ชีย่ วชาญ / ผูท้ รงคุณวุฒขิ อง กสม. หรือทาความตกลงเป็นการเฉพาะ
- จัดทาแผนงานการตรวจเยีย่ ม
(4) แผนงานข้างต้นเป็นแผนงานทีจ่ ะดาเนินการในสถานการณ์ปกติ แต่หากมีการควบ
รวม กสม. เข้ากับผูต้ รวจการแผ่นดิน ก็อาจต้องมีการปรับแผนงานตามความเหมาะสม ผูแ้ ทน APT
ได้สอบถามความคืบหน้าเกีย่ วกับการยกร่างรัฐธรรมนูญ ซึง่ คณะผูแ้ ทน กสม. แจ้งว่า กระบวนการยก
ร่างรัฐธรรมนูญมีกาหนดจะเสร็จสิน้ ในราวเดือนกันยายน 2558
(5) ผูแ้ ทน APT แจ้งว่า สานักงานข้าหลวงใหญ่สทิ ธิมนุ ษยชนแห่ งสหประชาชาติ (Office
of the High Commissioner for Human Rights- OHCHR) ประจาภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ท่ี
กรุง เทพฯ มีแ ผนจะจัด การอบรมสัม มนาให้แ ก่ เ จ้า หน้ าที่ห น่ ว ยงานที่เ กี่ย วข้อ ง โดยร่ว มกับ กรม
คุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพ และสานักงาน OHCHR สนใจทีจ่ ะเชิญ กสม. เข้าร่วมด้วย ซึง่ ทาง APT จะ
ประสานกับสานักงาน OHCHR ที่กรุงเทพฯ เพื่อแจ้งรายละเอียดให้สานักงาน กสม. ทราบและ
พิจารณาต่อไป
------------------------------------------

นายภูวดล วีรเวชพิสยั
ผูอ้ านวยการสานักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
จัดทาสรุปผลการประชุม

