การประชุมสัมมนา Informal Asia –Europe Meeting (ASEM) Seminar on Human Rights ครั้งที่
11 เรื่อง “กลไกสิทธิมนุษยชนระดับภูมิภาคและระดับชาติ”ระหว่างวันที่ 23- 24 พฤศจิกายน 2554 ณ
กรุงปราก สาธารณรัฐเช็ก
1.1 ผู้เข้าร่วมการประชุม
ประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ(กระทรวงยุติธรรมและกระทรวงการต่างประเทศ)
สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการกลไกสิทธิมนุษยชนในระดับภูมิภาค ตลอดจนผู้แทน
จากภาคประชาสังคม และผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชนจากประเทศในภูมิภาคเอเชีย 16 ประเทศ และยุโรป 27
ประเทศ รวมทั้ ง ศาสตราจารย์ อมรา พงศาพิ ช ญ์ ประธานกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ ผู้ แ ทน
คณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (AICHR) จากอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์
และไทย นอกจากนี้ ยังมีผู้แทนจากออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และรัสเซีย เข้าร่วมด้วย โดนมีจานวนผู้เข้าร่วม
ประชุมทั้งสิ้นประมาณ 120 คน
1.2 ความเป็นมา
ในระหว่างการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศ ASEM ที่สิงคโปร์ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2540 สวีเดน
และฝรั่งเศสได้เสนอให้มีการจัดประชุมสัมมนาอย่างไม่เป็นทางการว่าด้วยประเด็นสิทธิมนุษยชนภายใต้กรอบ
ASEM โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความเข้าใจและความร่วมมือระหว่างสองภูมิภาคในเรื่องดังกล่าว ก่อน
หน้านี้ ได้มีการจัดประชุมมาแล้วรวม 10 ครั้ง ในประเด็นต่างๆได้แก่ (1) การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม (ปี
2540 ที่สวีเดน) (2) สิทธิในการศึกษา (ปี 2542 ที่ประเทศจีน) (3) เสรีภาพในการแสดงออก (ปี 2543 ที่
ฝรั่งเศส) (4) เสรีภาพในการนับถือศาสนา (ปี 2544 ที่อินโดนีเซีย) (5) สิทธิของบรรษัทข้ามชาติและการลงทุน
จากต่างประเทศ (ปี 2546 ที่สวีเดน) (6) การโยกย้ายถิ่นฐานและการคุ้มครองแรงงานต่างด้าว (ปี 2547 ที่
ประเทศจีน) (7) สิทธิมนุษยชนกับกลุ่มชาติพันธุ์ (ปี 2549 ที่ฮังการี) (8) เสรีภาพในการแสดงออก (ปี 2550 ที่
กัมพูชา) (9) สิทธิมนุษยชนและระบบยุติธรรมทางอาญา (ปี 2552 ที่ฝรั่งเศส (10) สิทธิมนุษยชนและความ
เสมอภาคทางเพศ ( ปี 2553 ที่ฟิลิปปินส์)
สาหรับการจัดประชุมสัมมนาครั้งที่ 11 นี้ กระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐเช็กได้รับเป็น
เจ้ าภาพ โดยมี ผู้ ป ระสานงานหลั ก ได้แ ก่ กระทรวงการต่า งประเทศฝรั่ งเศส กระทรวงการต่ างประเทศ
ฟิลิปปินส์ และสถาบัน Raoul Wallenberg ของประเทศสวีเดน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีสาหรับ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการเสริมสร้างความแข็ง แกร่งให้กับกลไกสิทธิมนุษยชนทั้งในระดับชาติและระดับ
ภูมิภาค ทั้งนี้ การประชุมสัมมนา ASEM ครั้งที่ 11 ถือได้ว่ามีจานวนผู้เข้าร่วมประชุมมากที่สุดนับตั้งแต่มีการ
จัดประชุมครั้งที่ 1 เมื่อปี 2540
1.3 สรุปผลการประชุม
(1) พิธีเปิด
เอกอัครราชทูต Michel Filhol (ผู้อานวยการบริหารของ Asia-Europe Foundation)
กล่าวถึงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลไกสิทธิมนุษยชนระดับภูมิภาค โดยเฉพาะในเอเชีย เนื่องจากหลาย
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ประเทศในภูมิภาคนี้ยังไม่มีสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประกอบกับได้มีการจัดตั้งคณะกรรมาธิการระหว่าง
รัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (AICHR) เมื่อปี 2552 ซึ่งเป็นกลไกสิทธิมนุษยชนระดับ อนุภูมิภาค ใน
การนี้ จึงเป็นโอกาสอันดีที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับกับผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิมนุษยชน
จากภูมิภาคอื่นๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการนาข้อคิดเห็นไปปรับใช้ภายในประเทศและภูมิภาคต่อไป
นาย Jiri Schneider รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐเช็ก กล่าว
ว่า การประชุมในครั้งนี้เป็นประโยชน์อย่างมากที่จะนาไปสู่การพัฒนากลไกสิทธิมนุษยชนในทุกระดับด้วยการ
เรียนรู้จากประสบการณ์ การปฏิบัติที่ดีตลอดจนปัญหาและบทเรียนของประเทศต่างๆร่วมกัน เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาภายในกลไกสิทธิมนุษยชนในทุกระดับได้อย่างมีประสิทธิผลและเป็น
รูปธรรม
นาย Brian Burdekin จากสถาบัน Raoul Wallenberg ประเทศสวีเดน กล่าวถึง การ
เปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร์ของโลกที่ผ่านมาซึ่งส่งผลต่อพั ฒนาการด้านสิทธิมนุษยชน อย่างไรก็ตาม ไม่มี
ประเทศใดในโลกที่ปราศจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน ดังนั้น จึงควรมีการสร้างหลักประกันว่ารัฐบาลจะต้อง
คุ้มครองประชาชนโดยปฏิบั ติตามหลั กการว่าด้ว ยสิ ทธิมนุษยชนและอนุสั ญญาระหว่างประเทศด้านสิ ทธิ
มนุษยชนที่เข้าเป็นภาคีอย่างเคร่งครัด
นาย Rafendi Djamin ผู้แทนอินโดนีเซียใน AICHR ได้ให้มุมมองเกี่ยวกับกฎบัตรอาเซียน
(ASEAN Charter) ว่า มีส่วนผลักดันให้ประเทศในกลุ่มอาเซียนปรับเปลี่ยนทัศนคติ และเริ่มให้ความสาคัญกับ
สิทธิมนุษยชน จนสามารถนาไปสู่การจัดตั้ง AICHR ซึ่งเป็นกลไกว่าด้วยสิทธิมนุษยชนในอนุภูมิภาคเมื่อ 3 ปีที่
แล้ ว ด้ ว ยความร่ ว มมือและการหารื อ อย่ างสร้า งสรรค์จ ากทุ กภาคส่ ว นทั้ง ในและนอกภู มิภ าค ซึ่ง ถือ เป็ น
ความสาเร็จที่สาคัญของอาเซียน
อย่างไรก็ตาม รั ฐบาลยังคงเป็นแกนนาหลักการในการผลักดันให้เกิดการส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชนภายในประเทศ กลไกสิทธิมนุษยชนในระดับภูมิภาคเป็นเพียงกลไกที่จะเข้ามาช่วยเสริม
เพื่อกากับดูแลสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในภาพกว้างในเบื้องต้นเท่านั้น ทั้งนี้ ในส่วนของ AICHR เองจะให้
ความสาคัญกับการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่สาคัญๆในภูมิภาค อาทิ ปัญหาบุคคลไร้รัฐ และการ
ลักลอบค้ามนุษย์ ขณะเดียวกันก็พบว่ายังมีสิ่งท้าทายอีกมากที่จะต้องแก้ไขต่อไป โดยเฉพาะการเพิ่มมิติด้าน
การคุ้มครองเข้าไว้ใน TOR ของ AICHR
นาย Kieren Fitzpatrick จากสานักเลขาธิการ APF ได้กล่าวถึงความสาคัญของกลไกสิทธิ
มนุษยชนในระดับชาติซึ่งทาหน้าที่ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในประเทศ แม้จะมีรูปแบบที่แตกต่างกัน
แต่ก็มีหน้าที่พื้นฐานใกล้เคียงกันตามหลักการปารีส อาทิ การติดตามการทางานของรัฐ การให้คาปรึกษาและ
ข้อเสนอแนะ การส่งเสริมให้รัฐเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน รวมถึงการผลักดันให้
มีการทบทวนนโยบายและกฎหมายภายในให้ส อดคล้องกับมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ การ
ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนศึกษา การรับข้อร้องเรียน การไต่สวนข้อเท็จจริง และการให้คาปรึกษาแก่ ฝ่ายตุลาการ
เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการงาน กลไกสิทธิมนุษยชนระดับชาติของทุกประเทศในภูมิภาค ควร
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สร้างเครือข่ายการทางานร่วมกัน และประสานงานอย่างใกล้ชิด ตลอดจนการสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับกลไกในระดับ
ภูมิภาคและกลไกระหว่างประเทศ
(2) ประเด็นการแลกเปลี่ยนในทุกกลุ่ม
หลักการปารีส (Paris Principles)
-ที่ป ระชุมปรึกษาหารือเรื่องหลักการปารีส และเห็ นว่าหลั กการนี้ยังเป็นหลักการที่
สาคัญและควรยึดมั่น แม้ว่าสถาบัน สิทธิระดับชาติห ลายองค์กรมีคุณสมบัติไม่ส อดคล้องกับหลักการปารีส
ทั้งหมด โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นเรื่องการแต่งตั้งกรรมการ อย่างไรก็ดี ที่ประชุมเห็นว่ายังควรพยายามยึด
ตามหลักการปารีส และไม่ควรลดมาตรฐานลง
-ที่ ป ระชุ ม เสนอให้ มี ก ารจั ด ท าเอกสารเพิ่ ม เติ ม ในลั ก ษณะคู่ มื อ และหาลู่ ท างให้
คาแนะนารัฐบาลให้เข้าใจถึงหลักการปารีส เพราะฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติของประเทศต่างๆยังขาด
ความเข้าใจในหลักการปารีสซึ่งกาหนดคุณลักษณะและคุณสมบัติขององค์กรสิทธิมนุษยชนระดับชาติ
-ในการจัดทารายงานประเทศ Universal Periodic Review (UPR) ครั้งต่อไปในรอบ
ที่สองซึ่งจะเริ่มในปี พ.ศ. 2555 สหประชาชาติจะต้องยึดตามมาตรฐานของหลักการปารีสอย่างเข้มงวดมากขึ้น
นอกจากนี้ การทบทวนสถานภาพองค์กรสิทธิมนุษยชนครั้งต่อไป ICC จะปฏิบัติตามหลักการปารีสที่เคร่งครัด
ขึ้นด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ ภาคประชาสังคมจะติดตามตรวจสอบการทางานขององค์กรสิทธิมนุษยชนอย่างใกล้ชิด
กสม. ไทยจะได้รับการทบทวนครั้งต่อไปในปี พ.ศ. 2556
การตรวจสอบประสิทธิภาพและประสิทธิผลการทางานของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ที่ประชุมให้ความเห็นว่า ควรให้ความสาคัญกับประเด็นประสิทธิผล(effectiveness) มากกว่า
ประสิทธิภาพ (efficiency) แต่ที่ประชุมไม่มีข้อสรุปว่าปัจจัยของความสาเร็จคืออะไร อาจพิจารณาจาก
-การยอมรับของสาธารณชน
-การยอมรับ/รับฟังความเห็นของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติโดยองค์กรต่างๆของ
รัฐ รวมทั้งรัฐสภาและศาล
-การทาหน้าที่ของกลไกสิทธิในเรื่องที่ท้าทาย แตกต่างจากเรื่องในขอบเขตเดิม
-การร่วมมือกับภาคประชาสังคมในการส่งเสริมและคุ้มครองสิ ทธิมนุษยชน รวมทั้ง
ความร่วมมือกับภาคประชาสังคมในหัวข้อธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนโดยให้ความสาคัญกับผู้ได้รับผลกระทบ
-กลไกสิทธิมนุ ษยชนระดับชาติจะต้องประสานงานอย่างใกล้ ชิดกับองค์กรตุลาการ
ภายในประเทศ
กลไกสิทธิมนุษยชนในระดับภูมิภาค
-กลไกสิทธิมนุษยชนระดับภูมิภาคจะต้องเคารพอานาจอธิปไตยรวมทั้งไม่แทรกแซง
กิจการภายในประเทศ
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-ที่ ป ระชุ ม มี ค วามเห็ น ว่ า การก าหนดมาตรฐานต่ า งๆโดยสหประชาชาติ อ าจเป็ น
อุปสรรคในการดาเนินงาน เพราะแต่ละประเทศมีภูมิหลังทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรม
รวมทั้งระดับการพัฒนาที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม มาตรฐานที่จะนามาใช้ดาเนินงานก็ไม่ควรต่ากว่ามาตรฐาน
ขั้นต่าระหว่างประเทศ
-ที่ป ระชุม เห็ น ความส าคัญ ของการจัด ทาปฏิญ ญาสิ ทธิม นุษยชนอาเซียน (ASEAN
Declaration on Human Rights) เพื่อให้เป็นบรรทัดฐานในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนใน อนุ
ภูมิภาคอย่างกว้างขวาง แม้แต่ละประเทศสมาชิกจะมีกลไกและระบบการปกครองที่แตกต่างกันก็ตาม
-ที่ประชุมได้แสดงความชื่นชมในเจตนารมณ์ของกลไกสิทธิมนุษยชนของอาเซียนที่เน้น
การเปิดกว้างเพื่อหารือร่วมกันกับทุกภาคส่วน
ประสิทธิผลของกลไกระดับภูมิภาค
ที่ประชุมมีความเห็นร่วมกันว่า สิทธิมนุษยชนเป็นเรื่ องที่มีความเกี่ยวเนื่องและเชื่อมโยงกัน
รวมทั้ งมี ความเป็ น สากล โดยได้ห ารื อกั น ถึ งปั จจั ยส าคั ญที่ จะนาไปสู่ ค วามส าเร็จ และประสิ ท ธิผ ลในการ
ปฏิบัติงานของกลไกสิทธิมนุษยชนระดับภูมิภาค
-ข้อเสนอแนะของกลไกระดับภูมิภาคสามารถนาไปปรับใช้ภายในประเทศได้อย่าง
เหมาะสม เพื่อประกันการเข้าถึงความยุติธรรมของประชาชนภายในประเทศ นอกจากนี้ ยังไม่ควรจากัดสิทธิ
ของประชาชนในการเข้าถึงกลไกสิทธิมนุษยชนระดับภูมิภาค
-กลไกระดับภูมิภาคจาเป็นต้องมีทรัพยากรและงบประมาณที่เพียงพอในทุกๆด้าน
-สามารถบูรณการการทางานร่วมกับกลไกต่างๆซึ่งไม่ใช่ศาล (non-judicial actor)
เพื่อสร้างความเป็นธรรมให้กับสังคม โดยเฉพาะในกรณีที่ระบบตุลาการภายในประเทศล้มเหลวหรือมีปัญหา
-การเยียวยาภายในประเทศควรทาด้วยความรวดเร็ว เพราะถือว่าเป็นการบรรเทา
ความเสียหายในเบื้องต้น รวมทั้งจะเป็นการสร้างความเข้มแข็งและความน่าเชื่อถือให้กับกลไกสิทธิมนุษยชนใน
ประเทศ
- กลไกสิทธิมนุษยชนภายในประเทศควรหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับกลไก
สิทธิมนุษยชนระดับภูมิภาคอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้เกิดกระบวนการทบทวนการทางานร่วมกัน (peer to peer
review) ภายในภูมิภาค รวมทั้ง อาจมีการหารือกับกลไกสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคอื่นๆด้วย เพื่อยกระดับ
มาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชน
- การดาเนินงานในทุกขั้นตอนของกลไกควรเป็นไปอย่างโปร่งใสและมีการหารือ
ร่วมกับภาคส่วนต่างๆอย่างสร้างสรรค์ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือต่อสาธารณชน โดยเฉพาะการทางานอย่าง
ใกล้ชิดร่วมกับภาคประชาสังคม
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- ที่ประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะถึงความเป็นไปได้ในการพิจารณาและจัดตั้งกลไกสิทธิ
มนุษยชนรายประเด็นหรือตามสถานการณ์เฉพาะเรื่อง และโดยให้มีการติดต่อประสานงานระหว่างกลไกพิเศษ
เหล่านี้ เพื่อสร้างความเชื่อมโยงระหว่างกันในอนาคต
- นอกจากนี้ ที่ประชุมได้แสดงความกังวลต่อความซ้าซ้อนของกลไกการคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชนในยุโรป รวมทั้ง ภาระงานที่คั่งค้างจานวนมากของศาลสิทธิมนุษยชนยุโรป
ความสัมพันธ์ของกลไกสิทธิมนุษยชนระดับต่างๆ
- ที่ประชุมเห็นว่า กลไกสิทธิมนุษยชนทั้ง 3 ระดับ มีความสัมพันธ์ที่ดีกั นอยู่แล้ว
โดยเฉพาะกลไกสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ ซึ่งสามารถเป็นต้นแบบของการทางานที่มีมาตรฐาน มีกรอบ
การทางานที่ชัดเจน และมีข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะที่เป็นรูปธรรม อย่างไรก็ตาม ยังมีปัญหาในทางปฏิบัติ
กล่าวคือ การที่หน่วยงานของรัฐตลอดจนฝ่ายตุลาการในบางประเทศไม่ ยอมนาข้อเสนอแนะที่ได้รับจากกลไก
สิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศไปปฏิบัติ และในบางกรณีก็เกิดความซ้าซ้อนของพื้นที่ปฏิบัติงานโดยกลไกสิทธิ
มนุษยชนที่แตกต่างกัน
- ที่ประชุมสนับสนุนให้มีการดาเนินงานจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องภายในประเทศใน
การปฏิ บั ติ ต ามพั น ธกรณี ร ะหว่ า งประเทศ นั บ ตั้ ง แต่ ห น่ ว ยงานของรั ฐ ศาล(รวมทั้ ง ผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เช่ น
ทนายความ) เรื่อยมาจนถึงภาคประชาสังคม ประชาชนและชุมชน ซึ่งจาเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจหลักสิทธิ
มนุษยชน
-กลไกสิทธิมนุษยชนในทุกระดับจาเป็นต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับสาธารณชน โดย
ปัจจัยสาคัญดังนี้ ได้แก่ ความรับผิด (accountability)โดยการนาตัวผู้กระทาผิดมาลงโทษให้ได้ ความมี
ประสิทธิภาพโดยเฉพาะการเยียวยา การจัดทารายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชน พร้อมข้ อเสนอแนะที่เป็น
ประโยชน์ต่อสังคมที่สามารถใช้อ้างอิงได้ การจัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสมให้แก่กลไกสิทธิมนุษยชน ส่งเสริม
บทบาทของสื่อในการนาเสนอข่าวสารให้ถูกต้องชัดเจน การแก้อคติที่ขัดแย้งกับหลักการสิทธิมนุษยชน
(3) สรุปผลการประชุมในภาพรวมและข้อสังเกต
- ที่ประชุมทุกกลุ่มได้ให้ความส าคัญต่อบทบาทของรัฐ ในการคุ้มครองและส่ งเสริมสิทธิ
มนุษยชน โดยเห็นว่า สิทธิมนุษยชนจะต้องเริ่ มจากในบ้าน “Human Rights start at home” ทั้งนี้ รัฐมี
หน้าที่จัดตั้งกลไกสิทธิมนุษยชนระดับชาติซึ่งมีกระบวนการทางานที่มีประสิทธิภาพในการตรวจสอบการทางาน
ของภาครัฐ
- ในส่วนของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ แม้ในชั้นนี้ที่ประชุมมีความเห็นว่า ยังไม่จาเป็นที่
จะต้องทบทวนหลักการปารี สซึ่งได้รั บการรับรองมากกว่า 20 ปีแล้ ว ก็ตาม แต่สิ่ งที่จะเป็นเครื่องมือวัด
ความสาเร็จในการปฏิบัติหน้าที่ของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้แก่ การนาหลักการดังกล่าวมาพัฒนา
วิธีการทางานของสถาบันฯให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ หลักการปารีสไม่ควรถูกมองว่าเป็นมาตรฐานขั้นสูง แต่ควรถือว่า
เป็นมาตรฐานขั้นต่า (minimum standards) ซึ่งจะต้องได้รับการพัฒนาต่อไป
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- รัฐและสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติควรให้การศึกษาและอบรมความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน
แก่ทุกภาคส่วนให้เข้าใจและรู้จักสิทธิของตนเอง รวมทั้งการเคารพในสิทธิของผู้อื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ควรให้
ความรู้ เ พื่ อสร้ า งความเข้ า ใจที่ ถู กต้ อ งให้ แ ก่เ จ้ า หน้ า ที่ บัง คั บ ใช้ ก ฎหมาย ซึ่ ง ได้ แ ก่ ทหาร ต ารวจ รวมทั้ ง
หน่วยงานด้านข่าวกรอง นอกจากนี้ หลักสูตรที่จะอบรมไม่ควรจากัดเพียงแค่ความรู้เกี่ยวกับหลักการสิทธิ
มนุษยชนแต่ควรสร้างความเข้าใจถึงบทบาทของผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชน (human rights defenders) ซึ่งมักจะ
ตกเป็นเป้าหมายของการถูกลอบทาร้ายและการแก้แค้น ขณะเดียวกัน ก็ควรมีการจัดทาหลักสูตรเฉพาะให้แก่
เจ้าหน้าที่ของรัฐ สมาชิกรัฐสภา ผู้พิพากษา นักกฎหมาย และทนายความด้วย
- กลไกสิทธิมนุษยชนในทุกระดับจะต้องเปิด โอกาสให้ภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมใน
การทางานได้อย่างแท้จริง ซึ่งจะช่วยให้การดาเนินงานประสบความสาเร็จ ในลักษณะเดียวกันกับการจัดทา
รายงาน Universal Periodic Review (UPR) ซึ่งเป็นตัวอย่างของความร่วมมือกับภาคประชาสังคม
- กลไกสิทธิมนุษยชนระดับภูมิภาคจะต้องคานึงถึงพื้นฐานทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
และประวัติศาสตร์ของแต่ละประเทศ รวมทั้งต้องเคารพอานาจอธิปไตยและการไม่แทรกแซงในกิจการภายใน
ของแต่ละประเทศ ตามหลัก subsidiarity principles ที่เปิดโอกาสให้ใช้กระบวนการภายในประเทศในการ
เยียวยาจนถึงที่สุด
- การที่ AICHR มีผู้แทนเข้าร่วมในการประชุมสัมมนาครั้งนี้ถึง 4 ประเทศ ซึ่งได้ แก่
อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการที่ AICHR จะเริ่มมีปฏิบัติสัมพันธ์เพื่อให้
เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และการปฏิบัติที่ดีกับองค์กรทางด้านสิทธิมนุษยชนอื่นๆ ทั้งในและนอก
ภูมิภาค แม้จะเป็นการเข้าร่วมประชุมในลักษณะ individual capacity ก็ตาม โดยเฉพาะการเข้าร่วมประชุม
ของผู้แทนจากสิ งคโปร์ ซึ่งตามปกติไม่ค่อยเปิดกว้างในเรื่องของสิทธิมนุษยชน อย่างไรก็ตาม ในส่ วนของ
อาเซียน การที่จะมีกลไกสิทธิมนุษยชนระดับอนุภูมิภาคที่ มีประสิทธิภาพตลอดจนการมีเอกสารสาคัญว่าด้วย
สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนที่ ไ ด้ ม าตรฐานสากลและมีผ ลในทางปฏิบั ติ อ ย่า งเคร่ง ครั ด คงต้ องอาศัย ระยะเวลาในการ
ดาเนิ นการพอสมควร เพื่อที่จ ะพัฒนาให้ทัดเทียมกับองค์กรในภูมิภ าคอื่น โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับ
European Court of Human Rights ซึ่งมีประวัติการทางานที่ยาวนานและเป็นที่ยอมรับทั้งในและนอก
ภูมิภาค

