ข่ าวประชาสั มพันธ์
กสม. หารือร่ วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในการขั บเคลื่ อนหลั กการชี ้แนะว่ าด้ วยธุรกิจ
กับสิ ทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ
คณะกรรมการสิ ท ธิ มนุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ (กสม.) นาโดย นายวั ส ติ ง สมิ ต ร ประธานกรรมการ
สิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ง ชาติ พร้ อมด้ วย กรรมการสิ ทธิ มนุษ ยชนแห่งชาติ ได้แก่ นางประกายรัตน์ ต้ นธี รวงศ์
นางเตื อ นใจ ดี เทศน์ นายชาติ ชาย สุ ทธิ กลม นายสุ รเชษฐ์ สถิ ตนิ รามัย ได้เข้าพบนายสุ วพันธุ ์ ตันยุว รรธนะ
รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงยุติธรรม เพื่ อหารื อเรื่ องการขับเคลื่ อนหลักการชี้ แนะว่าด้วยธุ รกิจกับสิ ทธิ มนุษยชน
ของสหประชาชาติ (UN Guiding Principle on Business and Human Rights – UNGPs) ในประเทศไทย
เมื่อวันศุ กร์ที่ 17 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุ มกระทรวงยุติธรรม
หลักการชี้ แนะว่าด้วยธุ รกิจกับสิ ทธิ มนุษยชนของสหประชาชาติ ประกอบด้วย 3 เสาหลั ก ได้แก่
เสาหลักที่ 1 การคุ ้มครอง (Protect) กาหนดให้รัฐคุ ้มครองสิ ทธิ มนุษยชนของประชาชนไม่ให้ถูกละเมิดโดย
ภาคธุ รกิ จ และเสาหลั ก ที่ 2 การเคารพ (Respect) ก าหนดให้ ภาคธุ รกิ จ เคารพในสิ ท ธิ มนุ ษ ยชน และ
เสาหลักที่ 3 การเยียวยา (Remedy) ซึ่ งหมายความว่า หากประชาชนได้รับผลกระทบจากการประกอบธุ รกิจ
ประชาชนต้องได้รับการเยียวยาอย่างรวดเร็ว
ด้ว ยเห็ นถึ ง ความส าคัญ ของหลั ก การชี้ แ นะว่ า ด้ว ยธุ รกิจ กับ สิ ท ธิ มนุษ ยชนของสหประชาชาติ
คณะกรรมการสิ ทธิ มนุษยชนแห่งชาติ จึงได้วางยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่ อนหลักการชี้ แนะฯ ไว้ในหลายมิติ
เช่ น การจั ด ท าโครงการน าร่ อ งในการนาหลั ก การชี้ แนะดั ง กล่ า วมาให้ ภาคธุ รกิ จ การท่อ งเที่ ยว และ
การโรงแรมใช้ในโรงแรมแถบอั นดามัน และที่ ส าคั ญ คื อ การจั ด สั มมนาวิ ช าการ “การเผยแพร่ และ
ขับเคลื่ อนหลักการชี้ แนะ เรื่ อ ง ธุ รกิจกับสิ ทธิ มนุ ษยชนของสหประชาชาติ ในประเทศไทย” โดยมีเจ้าภาพ
ในการร่วมจัดหลายองค์กร และหนึ่งในองค์กรที่สาคัญ คื อ กระทรวงยุติธรรม ซึ่ งจะเป็ นผูจ้ ดั ทาแผนปฏิ บตั ิ การ
ชาติ ว่าด้ วยธุ รกิจ กับสิ ทธิ มนุษยชน การสั มมนานี้ กาหนดจะจัดขึ้ นในระหว่างวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2560
ณ ศู นย์ป ระชุ มสหประชาชาติ ในงานนอกจากจะมี การสั มมนาในเรื่ อง หลั ก การชี้ แนะว่ าด้ ว ยธุ รกิ จ
กับ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนของสหประชาชาติ แล้ ว จะมี ก ารลงนามในบันทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ (MOU)
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแสดงเจตจานงอันแน่วแน่ในการขับเคลื่ อนหลักการชี้ แนะดังกล่าวให้บงั เกิดผล
อย่างเป็ นรู ปธรรมในประเทศไทย
นอกจากนี้ กสม. และรั ฐมนตรี ว่ า การกระทรวงยุ ติ ธรรม ยัง ได้ ห ารื อ เกี่ ยวกับการประสาน
ความร่ วมมือ ด้านการส่ง เสริ มและคุ ้มครองสิ ทธิ เสรี ภาพ และสิ ทธิ มนุษยชนของประชาชน โดยสองฝ่ าย
เห็นพ้องที่จะพัฒนากลไกการประสานงานระหว่างกันที่มีอยูแ่ ล้วให้สามารถเฝ้ าระวังสถานการณ์ ขับเคลื่ อน
งานด้า นสิ ทธิ มนุ ษ ยชน ตลอดจนติ ดตามและผลัก ดั นข้อ เสนอแนะต่ า งๆ ของ กสม. ให้ เ ป็ นไปอย่า งมี
ประสิ ทธิ ภาพประสิ ทธิ ผลยิ่งขึ้ นต่อไป
สำนักงำนคณะกรรมกำรสิ ทธิ มนุษยชนแห่งชำติ
20 มีนำคม 2560

