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สรุปผลการประชุมประจาปีและการประชุมใหญ่ทุก 2 ปีของ APF ครั้งที่ 20
ณ กรุงอูลานบาตอร์ ประเทศมองโกเลีย
1. ผู้เข้าร่วมประชุม
1.1 ศาสตราจารย์อมรา พงศาพิชญ์
ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
1.2 นางภิรมย์ ศรีประเสริฐ
เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
1.3 นางหรรษา บุญรัตน์
ที่ปรึกษาสานักงานกสม. (ดูแลภารกิจด้านต่างประเทศ)
1.4 นายภูวดล วีรเวชพิสัย
ผู้อานวยการสานักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
1.5 นายสันติ ลาตีฟี
นักวิชาการสิทธิมนุษยชนชานาญการ
กลุ่มงานพันธกรณีและมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
สานักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
2. การประชุม APF Forum Councillors และ Annual General Meeting
2.1 การดารงตาแหน่งประธาน APF
ที่ประชุมได้มีมติรับรองการเข้าดารงตาแหน่งประธาน APF ของนาย Byambadorj Jamsran
ประธานสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของมองโกเลียในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมใหญ่ทุก 2 ปีในครั้งนี้สืบต่อ
จากกาตาร์ โดยจะมีวาระการดารงตาแหน่ง 2 ปี จนถึงปี 2560
2.2 การรับรองแผนยุทธศาสตร์การทางานของ APF (APF Strategic Plan)
ที่ประชุมให้การรับรองแผนยุทธศาสตร์การทางานของ APF สาหรับช่วงระยะเวลาระหว่างปี
2558-2563 ซึ่งจะผลักดันการสร้างสรรค์สิทธิมนุษยชน สันติภาพ และความมั่นคง โดยเน้นความสาคัญของ
สิทธิทางการเมืองและพลเมือง สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม สาหรับกลุ่มบุคคลที่จาเปนนต้องให้การ
ดูแลเปนนพิเศษ ได้แก่ เด็ก สตรี คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้แสวงหาที่พักพิง ผู้อพยพ และผู้โยกย้ายถิ่นฐานทั้งภายใน
และระหว่างประเทศ
2.3 กิจกรรมระหว่างประเทศ (International Activities)
ที่ประชุมรับทราบรายงานจากศาสตราจารย์ Alan Miller ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนของ
สก็อตแลนด์ในฐานะรองประธาน ICC เกี่ยวกับกิจกรรมการดาเนินงานของ ICC ดังนี้
(1) เครือข่ายสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของภูมิภาคยุโรปจะเข้ารับตาแหน่งประธาน ICC ใน
เดือนมีนาคม 2559 โดยมีวาระการดารงตาแหน่ง 3 ปี สืบต่อจากเครือข่ายภูมิภาคแอฟริกา ซึ่งสถาบันสิทธิ
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มนุษยชนแห่งชาติของแอฟริกาใต้ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวมาเปนนเวลาเกือบ 3 ปีแล้ว อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังไม่
เปนนที่ชัดเจนว่าสถาบันสิทธิฯของประเทศใดในยุโรปที่จะดารงตาแหน่ งประธาน ICC คนต่อไป แต่คาดว่าจะมี
การตัดสินใจได้ในเร็วๆนี้
(2) ขณะนี้มีความจาเปนนที่จะต้องเสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติหน้าที่ของสานักงานเลขานุการ
ของ ICC (ICC Secretariat) ที่นครเจนีวา โดยคาดหวังว่าเงินสนับสนุน (grant) ส่วนหนึ่งที่จะได้รับจากสหภาพ
ยุโรป (EU) ในอนาคต จะนามาใช้สาหรับกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งรวมถึงข้อเสนอในการบรรจุตาแหน่ง งานใหม่ 2
ตาแหน่งภายในสานักงานของประธาน ICC ซึ่งได้แก่ ตาแหน่งผู้แทนพิเศษ (Special Representative) และตาแหน่ง
เจ้าหน้าที่สนับสนุนทางด้านบริหาร (administrative support position) ทั้งนี้ ที่ประชุม ICC Bureau ซึ่งจะมี
ขึ้นในระหว่างช่วงการประชุม ICC International Conference ในเดือนตุลาคม 2558 ที่ประเทศสหรัฐ
เม็กซิโก จะพิจารณารายละเอียดในเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่ง
(3) ขณะนี้ ICC กาลังรณรงค์เพื่อขยายบทบาทของ ICC และสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่ งชาติ ให้เปนน
ที่ยอมรับในกรอบการประชุมของสหประชาชาติ อาทิ การเน้นย้าบทบาทของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ใน
การดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน การผลักดันให้สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเข้า
ร่วมในเวทีการประชุมต่างๆ ของ UN ซึ่งจัดขึ้น ณ นครนิวยอร์ก และการรณรงค์เพื่อให้มีการรับรองข้อมติว่า
ด้วยสถาบันแห่งชาติในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน โดยที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยที่ 70 ซึ่ง
จะเริ่มขึ้นในช่วงกลางเดือนกันยายน 2558 เปนนต้นไป
2.4 ถ้อยแถลงของผู้แทนองค์การระหว่างประเทศ
ที่ประชุมรับทราบถ้อยแถลงของ Ms. Nadia Rasheed จากหน่วยงาน HIV, Health and
Development ส านั กงานภูมิภาคของ UNDP ซึ่งได้รับเชิญให้เข้าร่ว มประชุมในครั้งนี้ โดยเน้นย้าถึง
วัตถุประสงค์ร่วมกันของ UNDP และ APF ในการพัฒนาประสิทธิภาพการทางานของสถาบันสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ โดยเฉพาะการจัดทาแนวทางและวิธีการในการประเมินศักยภาพ (capacity assessment) ของ
สถาบันสิทธิฯ และเมื่อเร็วๆนี้ UNDP ได้ร่วมกับ APF ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการว่าด้วยกลุ่ม LGBT
บทบาทของภาคประชาสังคม และอุตสาหกรรมการทาเหมืองแร่ที่กระทบต่อสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะกลุ่มชน
พื้นเมืองดั้งเดิมทั้งชายและหญิง นอกจากนี้ ผู้แทน UNDP ยังได้กล่าวถึงเป้าหมายว่าด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืน
(SDGs) โดยเฉพาะเป้าหมายที่ 10 ว่าด้วยการลดความไม่เท่าเทียม และเป้ าหมายที่ 16 ว่าด้วยสังคมที่สงบสุข
และเน้นการมีส่วนร่วมว่าจะเปนนพื้นฐานของความร่วมมือระหว่าง UNDP และ APF ต่อไปในอนาคต
2.5 การเลือกตั้งผู้แทนของ APF ใน ICC (APF-ICC Representation)
(1) ตาแหน่งสมาชิกคณะอนุกรรมการประเมินสถานะของสถาบันสิทธิฯ ใน ICC (ICC SubCommittee on Accreditation หรือ ICC-SCA) จานวน 1 ตาแหน่ง สืบแทนนาง Randa Siniora ผู้แทน
สถาบันสิทธิฯ ของปาเลสไตน์ซึ่งได้ลาออกไป ในการนี้ได้มีผู้สมัครเข้ารับเลือกตั้งรวม 3 รายด้วยกัน คือ ผู้แทน
จากสถาบันสิทธิฯ ของปาเลสไตน์ อินเดีย และจอร์แดน ผลปรากฏว่าที่ ประชุมได้ลงคะแนนเสียง (voting) ให้
นาย Mousa Burayzat จากสถาบันสิทธิฯ ของจอร์แดนเปนนผู้แทนของ APF ใน ICC-SCA โดยได้รับคะแนน
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สนั บ สนุ น 7 เสี ย ง ในขณะที่ ป าเลสไตน์ และอิ น เดี ย ได้ รั บ คะแนนสนั บ สนุ น 4 เสี ย งเท่ า กั น จาก Forum
Councillors ที่มีสิทธิออกเสียง (voting rights) รวมทั้งสิ้น 15 สถาบัน
(2) ตาแหน่งสมาชิกคณะทางานว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (ICC Working Group on
Business and Human Rights) จานวน 1 ตาแหน่ง สืบแทนสถาบันสิทธิฯ ของฟิลิปปินส์ที่ครบวาระการดารง
ตาแหน่ง โดยมีผู้สมัครทั้งสิ้น 3 รายจากมองโกเลีย ออสเตรเลีย และกาตาร์ แต่ต่อมาออสเตรเลียและกาตาร์ได้
ขอถอนตัวจากการเสนอชื่อ ดังนั้นผู้แทนของมองโกเลียจึงได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งดังกล่าวโดยฉันทา
มติ (consensus)
อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมได้อภิปรายกันอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับหลักปฏิบัติว่าด้วยการดารงตาแหน่ง
ใน ICC ของสมาชิก APF ว่าสถาบันสิทธิฯ 1 ประเทศไม่ควรรับตาแหน่งเกินกว่า 1 หน่วยงานใน ICC เนื่องจาก
ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 3 ประเทศล้วนดารงตาแหน่งสมาชิก ICC Bureau อยู่แล้วทั้งสิ้น การเสนอชื่อผู้สมัคร
ที่ยังคงดารงตาแหน่งอื่นๆใน ICC ด้วยจึงเท่ากับปิดกั้นโอกาสในการเปนนตัวแทนที่เท่าเทียมกันระหว่างสมาชิก
APF ด้วยกันเอง
2.6 การเป็นเจ้าภาพการประชุมประจาปี และการประชุมใหญ่ทุก 2 ปี ครั้งที่ 22 ของ APF
ที่ประชุมได้ลงคะแนนเสียงสนับสนุน เลือกสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของอัฟกานิสถานที่เสนอ
เปน น เจ้ า ภาพจั ด การประชุ ม ประจ าปี (Annual
Meeting) และการประชุ ม ใหญ่ ทุ ก 2 ปี (Biennial
Conference) ครั้งที่ 22 ในปี 2560 โดยมีคะแนนเสียงสนับสนุนทั้งสิ้น 7 เสียง ในขณะที่ผู้เสนอตัวเปนนเจ้าภาพ
อีก 2 สถาบัน คือเนปาล และฟิลิปปินส์ ได้รับคะแนนเสียงสนับสนุน 5 เสียง และ 3 เสียงตามลาดับ
2.7 การเข้ารับตาแหน่งรองประธาน APF (Deputy Chairs)
ตามธรรมเนียมปฏิบัติของ APF ผู้ที่ดารงตาแหน่งประธาน APF คนก่อน (immediate past
chairperson) และผู้ที่จะทาหน้าที่เจ้าภาพจัดการประชุม Annual Meeting และ Biennial Conference
ครั้งต่อไป จะเข้ารับตาแหน่งรองประธาน APF โดยอัตโนมัติ ในการนี้ ที่ประชุมจึงมีมติรับรองการทาหน้าที่ใน
ตาแหน่งรองประธาน APF ของกาตาร์ และอัฟกานิสถาน ซึ่งจะมีวาระการดารงตาแหน่งจนถึงปี 2560
2.8 การปฏิรูปการบริหารงานของ APF (APF Governance Reform)
สืบเนื่องจากการขยายตัวของสมาชิก APF ซึ่งมีจานวน 22 สถาบันในปัจจุบัน และคาดว่าจะเพิ่ม
มากขึ้นเปนน 30 แห่งภายในระยะเวลา 5 ปีข้างหน้า ในการนี้ จึงได้มีการจัดตั้ง Forum Council Working
Group (FCWG) ซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนจากสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของปาเลสไตน์ อินเดีย เกาหลีใต้
ฟิลิปปินส์ และออสเตรเลียเมื่อปี 2555 เพื่อหารือและจัดทาข้อเสนอในเรื่องการปฏิรูปการบริหารงานของ APF
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และความโปร่งใส จนถึงขณะนี้ FCWG ได้จัดการประชุมไปแล้ว
2 ครั้ง พร้อมกับจัดทาข้อเสนอต่อที่ประชุม APF ครั้งที่ 20 โดยมีสาระสาคัญดังนี้
(1) การจัดตั้งสมัชชา APF (APF General Assembly) ซึ่งประกอบด้วย สมาชิก APF ทั้งหมด
ทั้งสมาชิกประเภทสามัญ (Full member) และประเภทสมทบ (Associate member) แต่เปลี่ยนชื่อเปนน
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สมาชิกประเภท ‘A’ และ ‘B’ ตามสถานะใน ICC โดยสมัชชา APF จะมีอานาจในการตัดสินใจเช่ นเดียวกับที่
ประชุม Forum Council
(2) การจัดตั้ง APF Board ซึ่งประกอบด้วย ประธาน (Chairperson) 1 คน รองประธาน 1 คน
และสมาชิกอีก 3 คน โดยเลือกจากที่ประชุมสมัชชา APF หน้าที่สาคัญของ APF Board ได้แก่ การกากับดูแล
การดาเนินงานตามข้อตัดสินใจ (decision) ของสมัชชา APF พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ (recommendation)
สมาชิกของ Board มีวาระการดารงตาแหน่งคนละ 2 ปี และสามารถต่อได้อีก 1 วาระ โดยประธาน Board จะ
เข้าดารงตาแหน่งสมาชิก ICC Bureau ในฐานะประธานจากเครือข่ายภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ส่วนสมาชิก ICC
Bureau อีก 3 ที่นั่งในอัตราส่วนของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก จะทาการเลือกตั้งโดยที่ประชุมสมัชชา APF
(3) ที่ประชุม APF ครั้งที่ 20 ได้อภิปรายกันในประเด็นดังกล่าวอย่างกว้างขวาง พร้อมกับ
เห็นชอบในหลักการสาคัญๆของเอกสาร APF Governance Reform ยกเว้นในประเด็นที่เสนอให้สมาชิก
ประเภท ‘A’ เพีย งประเภทเดีย วที่มีสิ ทธิล งคะแนนเสี ยง ซึ่งผู้ แทนบางประเทศเห็ นว่า ในปัจจุบันสมาชิก
ประเภท ‘B’ หลายประเทศ ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของ APF อย่างแข็งขัน ดังนั้นจึงควรมีสิทธิออกเสียง
เช่นเดียวกัน นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้เสนอให้ขยายจานวนสมาชิก APF Board จาก 5 ตาแหน่ง เปนน 7
ตาแหน่ง ซึ่ง FCWG จะได้นาข้อคิดเห็นดังกล่าวไปพิจารณาต่อไป
2.9 การจัดทายุทธศาสตร์ว่าด้วยการระดมเงินทุนสนับสนุน
ที่ประชุมรับทราบการรายงานของผู้แทน Global Philanthropic จากประเทศแคนาดา ซึ่ง APF
ได้ว่าจ้างให้ทาหน้าที่ศึกษา และจัดทารายงานการวิจัยว่าด้วยยุทธศาสตร์การระดมเงินทุน เพื่อสนับสนุนการ
ทางานของ APF ในอนาคต โดยยุทธศาสตร์ดังกล่าวจะเน้นวิธีการดาเนินงานใน 4 ประเด็นด้วยกันคือ
(1) การแสวงหาหุ้นส่วนใหม่ๆ ที่สนใจในการดาเนินงานของ APF และประเด็นการส่งเสริมสิทธิ
มนุษยชน
(2) การประเมินปัจจัยที่จะดึงดูดความสนใจเพื่อการลงทุน สาหรับผู้บริจาคในปัจจุบัน และที่คาด
ว่าจะมีขึ้นในอนาคต
(3) การเสริมสร้างการมีปฏิสัมพันธ์และความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้บริจาครายใหม่
(4) การมีส่วนร่วมของสมาชิก APF ในการระดมทุน
ทั้งนี้ บริษัทได้คาดการณ์ว่าจะมีผู้ที่สนใจให้การสนับสนุนทางด้านเงินทุน จานวน 47 รายด้วยกัน
โดยแบ่งเปนนปัจเจกบุคคล (individual) 20 ราย สถาบันหรือมูลนิธิ 8 ราย ภาคเอกชน 17 ราย และองค์กร
เอกชนที่มีชื่อเสียง 2 ราย ซึ่งส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก
2.10 ประเด็นอื่นๆ (General Business)
(1) การจัดตั้งกลไกสิทธิมนุษยชนระดับภูมิภาค Ms. Sima Samar ประธานสถาบันสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติของอัฟกานิสถาน พร้อมด้วยผู้แทนองค์กรเอกชนได้ร่วมกันแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าของ
การดาเนินงาน เพื่อการจัดตั้งกลไกสิทธิมนุษยชนระดับภูมิภาค (regional mechanism) ของภูมิภาคเอเชียใต้
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ซึ่งขณะนี้ได้มีการจัดตั้งคณะทางาน ซึ่งประกอบด้ว ย ผู้แทนองค์กรเอกชน (NGOs) จากทั่วทั้งภูมิภาค เพื่อ
จัดทาแนวคิดและร่วมในการรณรงค์ ในการนี้ จึงขอเชิญชวนให้สมาชิก APF โดยเฉพาะสถาบันสิทธิฯ ที่อยู่ใน
ภูมิภาคเอเชียใต้สนับสนุนการดาเนินงานดังกล่าว
(2) โทษประหารชีวิต (Death Penalty) ศาสตราจารย์ GillianTriggs ประธานสถาบันสิทธิ
มนุ ษยชนแห่งชาติของออสเตรเลี ย ได้เรียกร้องให้ส มาชิก APF ร่ว มมือกันโน้มน้าวให้รัฐบาลในภูมิภ าค
ดาเนินการเพื่อนาไปสู่การพักโทษโดยพฤตินัย (de facto moratorium) หรือการยกเลิกโทษประหารชีวิต
(abolition) โดยประเทศที่ย กเลิ กโทษดังกล่ าวไปแล้ ว ได้แก่ ออสเตรเลี ย ติมอร์เลสเต้ กัมพูช า ฟิลิปปินส์
มองโกเลีย และนิวซีแลนด์ ส่วนไทย ลาว และฟิจิได้มีการพักโทษโดยพฤตินัย ในขณะที่มาเลเซีย เมียนมาร์ และ
สิงคโปร์ ได้เปลี่ยนจากโทษประหารชีวิตมาเปนนการจาคุกตลอดชีวิต
(3) การจัดทาแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ผู้แทนสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ของนิวซีแลนด์ ได้นาเสนอแนวทางและวิธีก ารจัดทาแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ซึ่งสถาบัน
สิ ท ธิ ฯ ได้ รั บ อ านาจตามกฎหมายให้ ท าหน้ า ที่ เ ปน น กลไกหลั ก ในการจั ด ท า โดยได้ ใ ช้ ข้ อ เสนอแนะ
(recommendations) จากกระบวนการ UPR ทั้ง 2 รอบเปนนพื้นฐาน พร้อมกับเปิดโอกาสให้สาธารณชน
โดยทั่วไปสามารถมีส่วนร่วมให้ข้อคิดเห็นและติดตามความคืบหน้าในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐผ่าน
ระบบเว็บไซด์ของสถาบันสิทธิฯ
(4) การประชุม ASEM ผู้แทนสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของเกาหลีใต้ได้แจ้งให้ที่ประชุม
ทราบถึงกาหนดการประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิของผู้สูงอายุ ระหว่างวันที่ 26-28 ตุลาคม 2558 ที่กรุง
โซล ซึ่งเปนนการจัดร่วมกันระหว่างสถาบันสิทธิฯของเกาหลีใต้กับ ASEM โดยวันที่ 26 ตุลาคม 2558 จะเปนนการ
จัด Special Session ว่าด้วยบทบาทของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการทางานเพื่อคุ้มครองสิทธิของ
ผู้สูงอายุ ในการนี้ จึงขอเชิญ APF และสมาชิกเข้าร่วมการประชุม
(5) นาย Ali Nawaz Chowhan ประธานสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของปากีสถาน ซึ่งได้รับ
เชิญให้เข้าร่วมประชุมประจาปีของ APF เปนนครั้งแรก ได้กล่าวถึงการจัดตั้งและการทาหน้าที่ของสถาบันสิทธิฯ
พร้อมกับแสดงความประสงค์ที่จะเข้าร่วมเปนนสมาชิก APF ในอนาคต
3. การประชุมในช่วง Biennial Conference
3.1 การกล่าวถ้อยแถลงที่สาคัญ
นาย Byambadorj Jamsran ประธาน กสม มองโกเลีย กล่าวว่า กสม. มองโกเลียให้ ความสาคัญ
กับการทางานด้านการป้องกันการทรมานและการปฏิบัติห รือการลงโทษอื่นที่โ หดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือ
ที่ย่ายีศักดิ์ศรี (ill-treatment) ทั้งนี้ ปฏิญญาไนโรบี (Nairobi Declaration) ซึ่งเปนนเอกสารผลลัพธ์ของการ
ประชุมสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเมื่อปี 2551 ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงไนโรบี ประเทศเคนยา ได้ย้าถึงบทบาทของ
สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการทางานร่วมกับรัฐบาลในเรื่องการป้องกันการทรมาน
นาย Tsakhiagiin Elbegdorj ประธานาธิบดีมองโกเลีย กล่าวถึงความสาคัญของสิทธิมนุษยชนซึ่ง
ได้บัญญัติรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญของมองโกเลีย และย้าถึงบทบาทของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการ
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ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ทั้งนี้ มองโกเลียได้ยกเลิกโทษประหารชีวิต แก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้
การคุ้มครองสิทธิของกลุ่มสตรี เด็ก และคนพิการ และให้การรับรองเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น เพื่อ
นาไปสู่การพิทักษ์ผลประโยชน์ของประชาชนต่อไป
นาย Zandaakhuugiin Enkhbold ประธานสภาผู้แทนราษฎรมองโกเลีย กล่าวว่า เมื่อปี 2545
มองโกเลียได้แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาว่าด้วยการแต่งตั้งคณะกรรมการประจาเรือนจา การคุ้มครอง
สิทธิของกลุ่มคนด้อยโอกาสในสังคม และการออกกฎหมายต่อต้านการค้ามนุษย์ นอกจากนี้ มองโกเลียยังได้เข้า
เปนนภาคีสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนฉบับต่างๆ เช่น อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรม
ข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร และพิธีสารเลือกรับฉบับที่ 2 ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมือง
และสิทธิทางการเมืองเรื่องการยกเลิกโทษประหารชีวิต
3.2 การอภิปรายและหารือในประเด็นต่างๆ
(1) บทบาทของสถาบั น สิ ทธิมนุษยชนแห่ งชาติในการป้องกันการทรมานและการปฏิบัติที่ไ ม่
เหมาะสม โดยมี Tan Sri Hasmy Agam ประธาน กสม. มาเลเซีย ทาหน้าที่เปนน facilitator
Ms. Oyunchimeg Purev กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมองโกเลีย กล่าวว่า มองโกเลียได้
เข้าเปนนภาคีอนุสัญญา CAT แล้ว รัฐธรรมนูญของมองโกเลียยังได้บัญญัติห้ามการทรมานไว้ ด้วย นอกจากนี้ยัง
เปนนหนึ่งในประเด็นที่ กสม. ให้ความสาคัญ สาหรับปัญหาที่สาคัญในมองโกเลียซึ่งคล้ายคลึงกับหลายประเทศ
ได้แก่ สภาพความเปนนอยู่ในสถานที่คุมขัง ทั้งนี้ กสม. ได้ทางานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ตารวจ และ
ศาล ภายหลังจากการทางานพบว่า มีพัฒนาการเชิงบวกที่สร้างความเปลี่ยนแปลงในทางปฏิบัติอย่างชัดเจน
มีการจัดทาบันทึกความเข้าใจ (MoU) กับหน่วยงานของรัฐ จัดการฝึกอบรมร่วมกัน (joint training) นอกจากนี้
กสม. มองโกเลียยังได้จัดทารายงานเสนอต่อรัฐสภาเพื่อเสนอแนะให้รัฐเยียวยาผู้เสียหายจากการทรมานด้วย
Ms. Shazeera Zawawi ผู้แทนสมาคมเพื่อป้องกันการทรมาน (Association for the
Prevention of Torture – APT) กล่าวว่า การป้องกันการทรมานถือเปนนยุท ธศาสตร์ที่สาคัญระดับโลก ทั้งนี้ มี
ความเปนนไปได้ที่การทรมานจะเกิดขึ้นจากปัจจัยด้านการเมือง กรอบทางกฎหมายที่ไม่เหมาะสม หน่วยงานที่
ขาดประสิทธิภาพ การเลือกปฏิบัติทางสังคม และระบบยุติธรรมทางอาญาที่ไม่เหมาะสม พร้อมนี้ผู้แทน APT
ได้นาเสนอแนวคิด “บ้านแห่งการป้องกันการทรมาน” (House of Prevention) ซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วน
ได้แก่ 1) การสร้างกรอบทางกฎหมาย (legal framework) โดยสนับสนุนให้รัฐบาลของประเทศต่างๆ เข้าเปนน
ภาคีอนุสัญญา CAT และพิธีสาร OPCAT 2) การดาเนินการ (implementation) เช่น การฝึกอบรม การ
รวบรวมข้อมูล และการส่งเสริมการเยีย วยาและการคุ้มครองผู้เสียหาย เปนนต้น และ 3) การมี/จัดตั้งกลไก
ควบคุม (control mechanism) เพื่อดาเนินการติดตามข้อเสนอแนะและตรวจเยี่ยมสถานที่คุมขังประเภท
ต่างๆ นอกจากนี้ ที่ผ่านมา APT ได้ดาเนินโครงการฝึกอบรมร่วมกับ APF ดังเช่นที่จัดขึ้นในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันตก และโครงการ Torture Prevention Ambassadors เปนนต้น
Ms. Simar Samar ประธาน กสม. อัฟกานิสถาน กล่าวถึงสภาพปัญหาภายในประเทศ เช่น
การขาดหน่วยงานที่ทาหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงและสังคมยังขาดความตระหนักในเรื่องการป้องกันการทรมาน
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แม้อัฟกานิสถานได้เข้าเปนนภาคีอนุ สัญญา CAT แล้วก็ตามแต่ปัจจุบันยังไม่มีนโยบายและกฎหมายที่อนุวัติการ
ตามอนุสัญญาแต่อย่างใด ที่ผ่านมา กสม. ได้ติดตาม ตรวจสอบ รายงาน และรับเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการ
ทรมานจนส่งผลให้รัฐบาลเตรียมการยกร่างกฎหมายป้องกันการทรมานและแผนปฏิบัติการแห่งชาติในเรื่องนี้
ผู้เสียหายจากการทรมานได้รับ การคุ้มครองจากรัฐ การทรมานในประเทศมีแนวโน้มลดลง สามารถเข้าถึง
สถานที่คุมขังต่างๆ ได้กว้างขวางมากขึ้น และไม่พบการทรมานอย่างเปนนระบบอีกต่อไป สาหรับการดาเนินการ
ในอนาคต กสม. จะรณรงค์ให้รัฐบาลเข้าเปนนภาคีพิธีสาร OPCAT เพื่อสร้างความโปร่งใสให้สถานที่คุมขังต่างๆ
มากขึ้น และมอบหมายให้ กสม. ทาหน้าที่เปนนกลไกป้องกันการทรมานระดับชาติ (NPM) ตามพิธีสารฯ ต่อไป
นาย Sevan Doraisamy ผู้อานวยการองค์กร SUARAM มาเลเซีย (ภาคประชาสังคม) ได้เสนอแนะ
ต่อที่ประชุมในเรื่องต่างๆ ดังนี้ 1) ควรจัดทาแนวปฏิบัติว่าด้วยการเสียชีวิตของบุคคลในระหว่างการควบคุมตัว
ของเจ้าพนักงานของรัฐ 2) สาหรับประเทศที่ยังไม่ได้เข้าเปนนภาคีอนุสัญญา CAT ควรรณรงค์ให้รัฐบาลเข้าเปนน
ภาคีอนุสัญญาดังกล่าว 3) ควรเข้าแทรกแซงหากมีกรณีลิดรอนสิทธิในการชุมนุมเกิดขึ้น 4) บัญญัติให้การ
ทรมานเปนนความผิดทางอาญา 5) ตรวจเยี่ยมเรือนจาและสถานที่คุมขังต่างๆ และ 6) มีส่วนร่วมในกระบวน
พิจารณาคดีผ่านการสอบสวนที่เปนนอิสระ
(2) การติดตามภายใต้พิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาต่อต้านการทรมานฯ (OPCAT) โดยมี นาย
Marco Mona อดีตประธานสมาคมเพื่อป้องกันการทรมาน (APT) ทาหน้าที่เปนน facilitator
นาย Ahmad Harb กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติปาเลสไตน์ กล่าวว่า ปาเลสไตน์มี
กฎหมายภายในที่ห้ามการทรมาน กสม. สนับสนุนให้รัฐบาลเข้าเปนนภาคีพิธีสาร OPCAT ในอนาคต และ
สนับสนุนให้รัฐบาลบัญญัติกฎหมายให้การทรมานเปนนความผิดทางอาญาและควรมีกลไกที่โปร่งใสเพื่อป้องกัน
การทรมาน กสม. ได้ตรวจเยี่ยมสถานที่คุมขังและรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทรมาน ทั้งนี้ หากมีกรณีร้ายแรง
เกิดขึ้น กสม. จะประสานงานกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว กสม. ได้เ น้นย้าถึงปัญหาการ
ทรมานและรณรงค์สร้างความตระหนักในเรื่องนี้ต่อภาคส่วนต่างๆ
Ms. Jacqueline Miller กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินิวซีแลนด์ด้านโอกาสการจ้างงาน
อย่างเท่าเทียม (Equal Employment Opportunities Commissioner) กล่าวว่า นิวซีแลนด์ได้เข้าเปนนภาคี
พิธีสาร OPCAT เมื่อปี 2546 มีการแก้ไขกฎหมายภายในและนาไปสู่การแต่งตั้งกลไกป้องกันการทรมาน
ระดับชาติ (NPM) เมื่อปี 2550 โดยมีอานาจหน้าที่ในการตรวจเยี่ยมสถานที่คุมขังประเภทต่างๆ ในประเทศ ซึ่ง
หน่วยงานอิสระในประเทศที่ได้รับการแต่งตั้งเปนน NPM ประกอบด้วย 1) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
นิวซีแลนด์ในฐานะเปนนกลไกกลาง (Central NPM) 2) ผู้ตรวจการแผ่นดิน 3) หน่วยงานอิสระเพื่อตรวจสอบ
การทาหน้าที่ของตารวจ (Independent Police Conduct Authority – IPCA) 4) กรรมการด้านเด็ก
(Children’s Commissioner) และ 5) ผู้ตรวจการสถานที่ร าชทัณฑ์ (Inspector of Service Penal
Establishments) อย่างไรก็ดี NPMs ยังเผชิญกับปัญหาข้อท้าทายทั้งในเรื่องการขาดอานาจหน้าที่ที่ชัดเจน
ตลอดจนข้อจากัดด้านทรัพยากรและงบประมาณ
นาย Mousa Burayzat ประธาน กสม. จอร์แดน กล่าวว่า จอร์แดนได้ดาเนินโครงการรณรงค์
ระดับ ชาติ มีการตรวจเยี่ย มและจั ดทารายงานประจาปีว่าด้ว ยเรือนจาต่างๆ มีการเสริมสร้างศักยภาพแก่
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เจ้าหน้าที่ตารวจ จัดทาโครงการร่วมกับองค์กรต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ ตรวจสอบสถานที่คุมขัง และจัดให้
มีโทรศัพท์สายด่วน นอกจากนี้ ยังได้มอบหมายให้มีคณะตรวจสอบแห่งชาติ (National Monitoring Team)
ทั้งนี้ กสม. จอร์แดนหวังว่าเมื่อรัฐบาลเข้าเปนนภาคี OPCAT กสม. จะได้รับการแต่งตั้งจากรัฐบาลให้ทาหน้าที่
NPM นอกจากนี้ กสม. ยังได้ส่งเสริมบทบาทของภาคประชาสังคม และสร้างความตระหนักแก่สาธารณชนใน
เรื่องทรมาน ตลอดจนสนับสนุนให้มกี ารปฏิรูปกฎหมายต่อไป
Ms. Shahindha Ismail ผู้อานวยการเครือข่ายประชาธิปไตยมัลดีฟส์ (ภาคประชาสังคม)
ได้นาเสนอข้อสังเกตเกี่ยวกับการทาหน้าที่ NPM ของ กสม. มัลดีฟส์ ดังนี้ 1) ด้านศักยภาพ NPM ต้อง
ปราศจากการแทรกแซงทั้งปวงดังเช่นกรณีของ กสม. มัลดีฟส์ ซึ่งยังคงถูกแทรกแซงจากการใช้อานาจด้านการ
คุ้มครอง 2) NPM ขาดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาสังคมทั้งด้านองค์ประกอบของคณะตรวจเยี่ยมและด้าน
การจัดทารายงาน 3) ภาคประชาสังคมเห็นว่ายังคงมีช่องว่างในการสื่อสารระหว่าง NPM และภาคประชาสังคม
ทั้งสองฝ่ายจึงจาเปนนต้องทางานร่วมกันให้มากขึ้น
(3) การทางานร่ว มกับ เจ้ าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายและความมั่นคง โดยมีศาสตราจารย์อมรา
พงศาพิชญ์ ประธาน กสม. ทาหน้าที่เปนน facilitator ซึ่งได้กล่าวนาพร้อมกับให้ความสาคัญในการทางาน
ร่ ว มกั บ เจ้ า หน้ า ที่ ต ารวจและฝ่ า ยความมั่ น คงซึ่ ง เปน น เจ้ า หน้ า ที่ บั ง คั บ ใช้ ก ฎหมาย พร้ อ มกั บ ยกตั ว อย่ า ง
ประสบการณ์การทางานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ที่ประชุมได้รับทราบ
นาย Kazi Reazul Hoque กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ของบังกลาเทศ กล่าวว่า กสม.
ได้ดาเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพแก่เจ้าหน้าที่ตารวจซึ่งได้รับการสนับสนุนจากโครงการเพื่อการพัฒนาแห่ง
สหประชาชาติ (UNDP) รัฐธรรมนูญบังกลาเทศได้บัญญัติห้ามการทรมานไว้ ทั้งนี้ บังกลาเทศได้เข้าเปนนภาคี
อนุสัญญาต่อต้านการทรมานฯ และสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนอื่นๆ แต่ยังไม่ได้เปนนเข้าเปนนภาคีพิธีสาร
OPCAT และนาย Hoque ได้ย้าถึงพันธกรณีของบังกลาเทศในเรื่องการชดเชยเยียวยาแก่ผู้เสียหายจากการ
ทรมานตามข้อ 14 วรรคหนึ่งของอนุสัญญาฯ
นาย Nur Kholis ประธาน กสม. อินโดนีเซีย กล่าวว่า อินโดนีเซียมีกฎหมายภายในที่ป้องกัน
การทรมานที่สาคัญได้แก่รัฐธรรมนูญ กสม. มีอานาจหน้าที่ในการป้องกันการทรมาน อย่างไรก็ดี พบว่า กสม.
ยังประสบปัญหาการเข้าถึงสถานที่คุมขังและการตรวจเยี่ยมโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า นอกจากนี้ ประมวล
กฎหมายอาญาของอินโดนีเ ซียยังมิได้บัญญัติเรื่องการทรมานไว้ อินโดนีเซียมีการคุมขังบุคคลทั้งที่เปนนทางการ
และไม่เปนนทางการ และมีสถานที่คุมขังเปนนจานวนมาก อย่างไรก็ดี กสม. อินโดนีเซียได้ดาเนินความร่วมมือกับ
หน่วยงานต่างๆ ทั้งในรูปของการจัดทาบันทึกความเข้าใจ (MoU) การประชุมหารือแลกเปลี่ ยน การจัดทา
หลักสูตรต่างๆ และการให้การศึกษาและฝึกอบรม
ผู้พิพากษา Shri Cyriac Joseph รักษาการประธาน กสม. อินเดีย กล่าวว่า การทรมานถือ
เปนนเรื่องที่มีความร้ายแรง หากเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทาทรมานย่อมไม่อาจสร้างความยุติธรรมและความสงบสุข
ให้เกิดขึ้นในสังคมได้ รัฐธรรมนูญของอินเดีย ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
พระราชบัญญัติพยานหลักฐาน และพระราชบัญญัติตารวจล้วนห้ามการทรมานทั้งสิ้น สาหรับอานาจหน้าที่ของ
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กสม. ที่สาคัญประการหนึ่งในเรื่องนี้ได้แก่ การสอบสวนเรื่องร้องเรียนการทรมานโดยเจ้าหน้าที่ ตารวจและ
เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย ที่ผ่านมา กสม. ได้เสนอแนะให้รัฐบาลชดเชยเยียวยาให้แก่ผู้เสียหาย และสร้าง
ความตระหนักถึงปัญหาการทรมานแก่เจ้าหน้าที่ตารวจ
Ms. Poengky Indarti ผู้อานวยการองค์กร Imparsial อินโดนีเซีย (ภาคประชาสังคม) กล่าว
ว่า การป้ องกัน การทรมานจาเปนน ต้องขจัดวัฒ นธรรมการกระทาผิ ดแล้ ว ลอยนวล (impunity) โดยต้องนา
ผู้กระทาความผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ที่ผ่านมาได้ทางานร่วมกับ กสม. เพื่อสนับสนุนให้มีการบัญญัติ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเห็นว่ารัฐบาลควรเพิ่มอานาจการเรียกพยานหลักฐาน (subpoena) ให้แก่ กสม.
ดาเนินการปฏิรูปกฎหมาย และเปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบทั้งจากหน่วยงานภายในประเทศและระหว่าง
ประเทศ
(4) โครงการ Torture Prevention Ambassadors ของ APF โดยมีศาสตราจารย์ Gillian
Triggs ประธาน กสม. ออสเตรเลีย ทาหน้าที่เปนน facilitator
นาย Agar-Erdene Gankhuyag, Torture Prevention Ambassador ของ กสม. มองโกเลีย
กล่าวว่า กสม. มองโกเลียดาเนินโครงการนี้โดยเน้นการเสริมสร้างศักยภาพความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ป้องกันการทรมาน จัดทาคู่มือว่าด้วยการป้องกันการทรมานโดยมีเนื้อหาประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ ในการ
ตรวจเยี่ยมเพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบและตรวจเยี่ยมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ได้แบ่งระยะการดาเนิน
โครงการออกเปนน 4 ช่วง ได้แก่ 1) ช่วงการพัฒนาคู่มือ 2) ช่วงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ 3) ช่วงการตรวจสอบ
สถานที่คุมขัง และ 4) ช่วงการจัดพิมพ์คู่มือดังกล่าวเปนนภาษาอังกฤษและภาษามองโกเลีย
Ms. Young-Hye Kim, Torture Prevention Ambassador ของ กสม. เกาหลีใต้ กล่าวถึง
การดาเนินโครงการนี้ได้เน้นไปที่การปรับเปลี่ยนทัศนคติ โดยให้ความสาคัญกับประเด็นทางทหาร ทั้งนี้ รัฐสภา
ได้จัดตั้งคณะกรรมการพิเศษว่าด้วยทหารและสิทธิมนุษยชนขึ้น ตลอดจนแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ กสม.
เกาหลีใต้ด้วย ด้านการดาเนินการ กสม. เกาหลีใต้ได้ดาเนินการสอบสวน ณ สถานที่คุมขัง ในลักษณะ on-site
investigation ดาเนินโครงการรณรงค์ให้รัฐบาลเข้าเปนนภาคีพิธีสาร OPCAT ให้การศึกษาแก่ภาคส่วนต่างๆ
โดยมีวัตถุประสงค์สาคัญเพื่อนาไปสู่การป้องกันการทรมาน และประชาสัมพันธ์เรื่องการป้องกั นการทรมาน ที่
ผ่า นมา กสม. ได้ป ระชุม หารือ ร่ว มกับ รัฐ มนตรีช ่ว ยว่า การกระทรวงยุติธรรม ผู้บัญชาการทหารเรือ และ
หัวหน้าของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
นาย Sidonio Soares ในฐานะ Torture Prevention Ambassador ของสถาบันสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติของติมอร์เลสเต้ ได้รายงานต่อที่ประชุมถึงความคืบหน้าเกี่ยวกับการดาเนินโครงการฝึกอบรม
เรื่องการเก็บรวบรวมข้อมูลให้กับเจ้าหน้าที่ของสานักงานประจาภูมิภาค ทั้งนี้ เนื่องจากข้อจากัดทั้งในเรื่อง
ทรัพยากรและงบประมาณ จึงจาเปนนต้องขอรับการสนับสนุนจาก APF ต่อไป
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4. การประชุม APF-NGO dialogue: สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน
(Human Rights Defenders)
ที่ประชุมรับทราบการบรรยายพิเศษของนาย Michel Forst ผู้เสนอรายงานพิเศษของสหประชาชาติ
ว่าด้วยนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน (UN Special Rapporteur on the Situation of Human Rights Defenders)
ซึ่งได้เน้นถึงความสาคัญในการทาหน้าที่ของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพื่อปกป้องสถานการณ์การทางาน
ของนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน ดังนี้
(1) กระตุ้น ให้ รั ฐ บาลตระหนั ก ถึงความรับผิ ดชอบในการส่ งเสริมและคุ้ มครองสิ ทธิมนุษ ยชนและ
เสรีภาพขั้นพื้นฐาน
(2) ส่งเสริมให้มีการปรับปรุงกฎหมายเพื่อคุ้มครอง สนับสนุน และส่งเสริมศักยภาพให้กับนักต่อสู้เพื่อ
สิทธิมนุษยชนที่สอดคล้องกับกฎหมายและมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
(3) ยืนหยัดต่อสู้เพื่อการนาผู้กระทาผิดมาลงโทษ และส่งเสริมการเข้าถึงความยุติธรรม
(4) ปรับปรุงและพัฒนานโยบาย รวมทั้งกลไกการทางานเพื่อส่งเสริมความร่วมมือกับนักต่อสู้เพื่อสิทธิ
มนุษยชน
(5) ร่วมแก้ไขปัญหาความท้าทายที่นักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนบางกลุ่มเผชิญอยู่ โดยเฉพาะนักต่อสู้เพื่อ
สิทธิมนุษยชนที่เปนนสตรี หรือผู้ที่ต่อสู้เพื่อสิทธิสตรี และกลุ่มอื่นๆ
ขณะเดียวกัน ที่ประชุมได้รับฟังความคิดเห็นจากผู้แทนเครือข่ายองค์กรเอกชนของเอเชีย (ANNI) ที่
เน้นย้าการทาหน้าที่ของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ทั้งในฐานะที่ให้ความคุ้มครองนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน
และการทาหน้าที่เปนนนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน ซึ่งในบางครั้งก็ต้องถูกข่มขู่ กลั่นแกล้ง หรือถูกตอบโต้จากรัฐ
หรือผู้มีอิทธิพลเช่นเดียวกัน
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