สรุปผลการประชุม Special Event with National Human Rights Institutions
ในโอกาสครบรอบ European Development Day
ระหว่างวันที่ 3 - 4 มิ ถนุ ายน 2558 ณ กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม
---------------------1. ระเบียบวาระเรื่องบทบาทของสถาบันสิ ทธิ มนุษยชนแห่งชาติ กบั SDGs
1.1 นาง Lotte Knudsen ตาแหน่ ง Director for Human Development and Migration
คณะกรรมาธิก ารยุโรป ซึ่งทาหน้ าที่ประธานการประชุม ได้กล่าวว่า ประชาคมยุโรปจะผลักดันการ
ดาเนิน งานเพื่อ ส่ง เสริม สิท ธิม นุ ษ ยชนและความเป็ น ประชาธิป ไตย ซึ่ง เป็ น พื้น ฐานที่สาคัญ ในการ
จัดตัง้ สหภาพยุโรป พร้อมกับยา้ ถึงนโยบายต่างประเทศของ EU ทีเ่ น้น 2 เสาหลัก คือ (1) ประชาธิปไตยสิทธิ
มนุษยชน และหลักนิตริ ฐั และ (2) นโยบายพัฒนาเพื่อการเจริญเติบโตอย่างยังยื
่ น
ปจั จุ บนั สหภาพยุโ รปมีประเทศสมาชิก ที่มกี ารจัด ตัง้ สถาบันสิท ธิมนุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ
รวม 15 ประเทศและได้รบั สถานะ ‘A’ คณะกรรมาธิการยุโรปจึงได้เสนอแผนปฏิบตั กิ าร (Plan of Action)
ฉบับใหม่ว่าด้วยสิทธิมนุ ษยชนกับประชาธิปไตย ครอบคลุมวาระการทางานระหว่างปี 2558 – 2563
ซึง่ ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะมนตรียุโรป (European Council) โดยหนึ่งในกิจกรรมภายใต้
แผนปฏิบตั ิก ารฉบับนี้ก็ค ือ การเสริมสร้างศักยภาพและความเข้ม แข็ง ให้ก ับ สถาบัน สิท ธิม นุ ษ ยชน
แห่งชาติ พร้อมทัง้ จัดสรรงบประมาณสาหรับการจัดตัง้ กลไกเพื่อสนับสนุ นการดาเนินงานตามแผนดังกล่าว
1.2 นาย Lourence Mushwana ประธาน ICC กล่าวขอบคุณ Directorate General ของ
คณะกรรมาธิการยุโรปว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศและการพัฒนาซึง่ เป็ นเจ้าภาพจัด การประชุม
Special event ในครัง้ นี้ โดยจะเน้นบทบาทการดาเนินงานทีส่ าคัญของสถาบันสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติใน
ประเด็นสิทธิมนุ ษยชนกับการพัฒนาในช่วงเวลาต่อจากนี้ไป รวมทัง้ การสร้างความเป็ นหุ้นส่วนระหว่าง
สหภาพยุโรป ICC เครือข่ายระดับภูมภิ าคและสมาชิกภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่าง EU กับ ICC
แผนพัฒนาแห่งสหัสวรรษ หรือ Millennium Development Goals (MDGs) ทีก่ าลังจะ
สิ้นสุ ดลงในปี 2558 นี้ ถือ ว่าไม่ประสบผลสาเร็จเท่าที่ค วรเนื่อ งจากขาดการนาแนวทางและมิติทาง
ด้านสิทธิมนุ ษยชน (human rights-based approach) มาใช้ในกระบวนการอนุ วตั กิ าร ในขณะที่ SDGs
ซึ่ง ก าลัง จะเข้า มาแทนที่จ ะเน้ น ย้ า ถึง ความสัม พัน ธ์แ ละความเกี่ย วข้อ งที่แ ยกกัน ไม่ อ อกระหว่ า ง
สิท ธิม นุ ษ ยชนกับ การพัฒ นา ซึ่ง สามารถสะท้อ นได้ใ นทุ ก มิติก ารท าหน้ า ที่ข องกลไกต่ า งๆ ของ
สหประชาชาติอยูใ่ นปจั จุบนั
ในการนี้ จึงไม่อาจปฏิเสธได้ว่าสถาบันสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติจะต้องทาหน้าที่ในการ
ประกันให้ SDGs ได้รบั การปฏิบตั ิต ามและประสบผลสาเร็จ ในระดับประเทศ ซึ่งจาเป็ นต้อ งทุ่มเท
ความเชีย่ วชาญและความรับผิดชอบเป็นอย่างมาก สิง่ ทีเ่ ห็นได้ชดั เจนในการมีส่วนร่วมของสถาบันสิทธิฯ
คือ การติดตามการปฏิบตั ิงานของรัฐบาลและหน่ ว ยงานของรัฐ โดยการใช้ข้อ มูล สถิติ และตัวชี้วดั
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ตลอดจนเกณฑ์มาตรฐานต่างๆ เป็ นเครื่อ งมือ เพื่อ แยกประเภท (disaggregation) ตามกลุ่มบุค คล
โดยเฉพาะกลุ่มคนยากจนและผู้อ่อนด้อยที่ต้องได้รบั การดูแลเอาใจใส่เป็ นพิเศษเพื่อให้บุคคลเหล่านี้
สามารถเข้าถึงและได้รบั ผลประโยชน์ จากการดาเนินงานตามเป้าหมายต่างๆ อย่างแท้จริง
1.3 นาย Vladen Stefanov จากหน่ วยงาน National Institutions and Regional
Mechanism Section (NIRMS) ของ OHCHR กล่าวว่า การจัด Special Event กับ NHRIs ภายใต้
กรอบ European Development Day มีขน้ึ ในช่วงเวลาที่รฐั บาลของประเทศต่างๆ กาลังเจรจาร่าง
เอกสารสุดท้าย (Zero Draft) ของการจัดทา Post-2015 Development Agenda ซึ่งประกอบด้ว ย
เป้ าหมาย (Goals) วิธ ีก ารอนุ ว ัต ิก าร (Means of implementation) การติด ตามและทบทวน
(Follow-up and review) ก่ อ นนาเสนอให้ท่ปี ระชุมระดับ สุดยอด (Summit) รับรองอย่างเป็ นทางการ
ในเดือนกันยายน 2558 ทีน่ ครนิวยอร์กต่อไป
กรอบ SDGs ได้ส อดแทรกประเด็นหลักทางด้านสิทธิมนุ ษ ยชน (key human
rights elements) เข้าไว้ในเป้าหมายหลัก 17 หัวข้อและเป้าหมายรองอีก 169 หัวข้อ แต่สงิ่ สาคัญทีส่ ุด
คือการดาเนินงานในระดับชาติท่ตี ้องการประกันให้เ กิดการปฏิบตั ิตามอย่างเป็ นรูปธรรม ซึ่งถือ เป็ น
ความรับผิดชอบ (accountability) ของรัฐบาลทีม่ ตี ่อประชาชน ในการนี้ สถาบันสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติ
จึงสามารถแสดงบทบาทที่โดดเด่นในการประกันว่าแนวทาง human rights-based approach จะถูก
นามาใช้เ ป็ น เครื่อ งมือ ประกอบการวางแผนเพื่อ กาหนดนโยบายว่าด้ว ยการพัฒนา การปฏิบตั ิต าม
การติดตามและการวัดผลในบริบทของแต่ละประเทศ โดยการให้ความรู้ในเรื่องมิติสทิ ธิมนุ ษยชนและ
พันธกรณีระหว่างประเทศแก่หน่ วยงานของรัฐ รวมทัง้ สร้างความตระหนักให้แก่สาธารณชนในประเด็นเหล่านี้
1.4 นาย Ignacio Saiz ตาแหน่ ง Executive Director, Centre for Economic and
Social Rights กล่าวถึงความล้มเหลวของ MDGs ที่ไม่สามารถนามิตทิ างด้านสิทธิมนุ ษยชนมาใช้ใน
กระบวนการปฏิบตั ติ ามเพื่อให้บรรลุผลสาเร็จ เนื่องจากรัฐบาลของประเทศส่วนใหญ่โดยเฉพาะประเทศ
ก าลังพัฒนาได้มุ่งความสนใจไปที่ก ระแสความช่ ว ยเหลือ ทางการเงิน สาหรับการพัฒนาเพื่อ ใช้ เ ป็ น
ข้อต่อรองในการเจรจาทางการเมืองกับประเทศผูบ้ ริจาค (donor) มากกว่าทีจ่ ะคานึงถึงพันธกรณีระหว่าง
ประเทศทางด้านสิทธิมนุษยชนทีร่ ฐั พึงยึดถือและปฏิบตั ิ
จากบทเรียนของ MDGs จึงทาให้ผู้ทท่ี างานด้านสิทธิมนุ ษยชนและองค์กรเอกชน
ต่ า งๆ ได้พ ยายามรณรงค์เ รีย กร้อ งมาเป็ น เวลานานหลายปี ถึง การมีเ ป้ า หมายใหม่ ท่ีส อดคล้อ งกับ
มาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ รวมทัง้ จะต้องผลักดันให้รฐั ตระหนักถึงความรับผิดชอบโดยตรง
(state’s accountability) ต่อประชาชน
1.5 นาย Michel Forst ผูเ้ สนอรายงานพิเศษของสหประชาชาติว่าด้วยสถานการณ์ของผู้
พิทกั ษ์สทิ ธิมนุ ษยชน (Human Rights Defender) ระบุถงึ การทีร่ ฐั มักจะนาข้อขัดแย้งระหว่างโครงการ
พัฒนากับสิทธิมนุ ษยชนมาเป็ นข้ออ้างเพื่อขัดขวางการทาหน้าที่ของผู้พทิ กั ษ์สทิ ธิมนุ ษยชน ซึ่งนับเป็ น
ข้อห่วงกังวลของผู้ท่ที างานหรือมีส่ว นเกี่ย วข้อ งโดยเฉพาะในการต่อ ต้า นโครงการประเภท Mega
Projects ของรัฐ หลายครัง้ ที่บุ ค คลเหล่ า นี้ ต้ อ งถู ก ฆาตกรรม ข่ ม ขู่ ติด คุ ก หรือ ถู ก ลอบทาร้า ย
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แต่ ร ฐั กลับ ไม่ส ามารถน าผู้ก ระท าผิด มาลงโทษได้ ในประเทศที่ย งั ปล่อ ยให้ผู ้ก ระท าผิด ลอยนวล
(impunity) เราจะสามารถเห็นถึงความเชื่อมโยงกัน ระหว่างผูท้ ม่ี อี านาจทางการเมืองและเศรษฐกิจเพื่อ
ร่วมกันต่อต้านผูพ้ ทิ กั ษ์สทิ ธิมนุษยชน
บุคคลเหล่านี้ได้รบั การตีตราหรือถูกจากัดความโดยหน่ วยงานของรัฐว่าเป็ นบุคคล
อันตรายและเป็นภัยต่อการพัฒนาประเทศ เช่นเดียวกับสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติซง่ึ ก็อาจจะตกเป็ น
เป้าหมายของการถูกโจมตี บีบบังคับ และข่มขู่ในขณะที่ทางานเพื่อผลักดันให้มกี ารคุ้มครองและเคารพ
สิทธิมนุ ษยชนในประเทศ ดังนัน้ รัฐจึงจาเป็ นที่จะต้อ งสร้างหลักประกันว่าสถาบันสิทธิฯ จะสามารถ
ทางานได้อย่างเป็นอิสระ
2. การอภิ ปรายในหัวข้อสถาบันสิ ทธิ มนุษยชนแห่ งชาติ กบั สิ ทธิ ทางเศรษฐกิ จ สังคม
และวัฒนธรรม : การสร้างศักยภาพให้เกิ ดขึ้นในกระบวนการพัฒนา
2.1 ศาสตราจารย์ Allan Miller ประธานกรรมการสิทธิมนุ ษยชนของสก็อตแลนด์
(Scottish Human Rights Commission) ซึง่ เป็นผูด้ าเนินการอภิปรายภายใต้หวั ข้อนี้ได้กล่าวนาโดยระบุ
ถึงกระบวนการเจรจาที่เป็ นแรงผลักดันทางการเมือง (political momentum) เพื่อให้เกิดระเบียบวาระ
ว่าด้ว ยการพัฒนาภายหลังปี 2558 (Post-2015 agenda) พร้อ มกับการยอมรับในบทบาทและการ
มีส่วนร่วมของสถาบันสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติในเรื่องนี้ ดังจะเห็นได้จากการพัฒนาความสัมพันธ์และ
ความร่วมมือระหว่างคณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission) สานักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อ
สิท ธิม นุ ษ ยชนแห่งสหประชาชาติ (OHCHR) โครงการพัฒนาแห่ง สหประชาชาติ (UNDP) ICC
และภาคประชาสังคม
2.2 นาย Patrick Keuleers ผูแ้ ทน UNDP สานักงานใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก ได้เน้นถึง
ความสาคัญในการเสริมสร้างความเชื่อมโยงระหว่างการพัฒนากับสิทธิมนุ ษยชนพร้อมกับสนับสนุ นการ
ดาเนินบทบาทของสถาบันสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติในการส่งเสริมและคุม้ ครองสิทธิมนุ ษยชน โดยเฉพาะ
การช่วยเหลือและให้คาแนะนาแก่รฐั บาลไม่เพียงแต่ในเรื่องของการวางแผนงานในระดับชาติ แต่รวมไป
ถึง การสร้างเกณฑ์ม าตรฐานในการวัด ผลและการติด ตามความคืบหน้ า ในการด าเนิ น งานที่อ าจส่ ง
ผลกระทบต่อการละเมิดสิทธิมนุ ษยชน ประเด็นการพัฒนาสาหรับภายหลังปี 2558 ถือเป็ นสิง่ ท้าทายที่
ทุกองค์กรจะต้องให้ความสาคัญและมีส่ว นร่วมโดยเฉพาะสถาบันสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติจะต้องร่วมเป็ น
ส่วนหนึ่งของการดาเนินงานในเรือ่ งดังกล่าว
2.3 ผูแ้ ทนสถาบันสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติของกานา (Commission on Human Rights
and Administrative Justice) ได้กล่าวถึงบทบาทการดาเนินงานของสถาบันฯ ในประเด็นเรื่อ งสิทธิ
ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ซึง่ ได้มกี ารจัดตัง้ คณะทางานขึน้ มาศึกษาและรายงานถึงผลกระทบ
และการละเมิดสิทธิดงั กล่าว รวมถึงการมีขอ้ เสนอแนะต่อรัฐบาลเพื่อให้ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน
นอกจากนี้ยงั ให้ความรูแ้ ก่ประชาชนถึงสิทธิทพ่ี งึ ได้รบั ตามที่กาหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ ตัวอย่างทีเ่ ห็นได้
ชัดเจน คือ การโน้มน้าวให้รฐั บาลปรับเปลีย่ นแผนการใช้งบประมาณจากโครงการทีไ่ ม่เกิดประโยชน์แก่
สังคมมาทุ่มเทให้กบั นโยบายทางด้านการศึกษาแทน โดยการพัฒนาโรงเรียน เทคโนโลยีและสิง่ อานวย
ความสะดวกต่างๆ ให้แก่นกั เรียนโดยเฉพาะเด็กหญิง
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2.4 ผู้แทนภาคประชาสังคมของตูนิเซีย (Forum Tunisien Pour les Droits
Economiques et Sociaux) กล่าวถึงสถานการณ์ในประเทศตูนิเซียในฐานะเป็ นประเทศเปลีย่ นผ่านไปสู่
ความเป็ นประชาธิปไตย (transition to democracy) ซึ่งเดิมประชาชนขาดโอกาสในการแสดงออก
อย่า งกว้า งขวางในสัง คม ในการนี้ ภ าคประชาสัง คมจึง ได้ร เิ ริม่ จัด ตัง้ องค์ก รดัง กล่า วในลัก ษณะ
หน่ ว ยสังเกตการณ์ ทางสังคม (Social Observatory) เพื่อ ทาหน้ าที่ต ิด ตาม เฝ้ าระวัง และเผยแพร่
ข่าวสารข้อมูลแก่หน่วยงานและประชาชน สิง่ ท้าทายในการทางานได้แก่ การทีก่ ระบวนการพัฒนาทีผ่ ่าน
มาของประเทศตูนิเซียไม่ได้เปิดโอกาสให้แก่การมีส่วนร่วมของประชาชนเท่าทีค่ วร
2.5 Dr. Khaw Lake Tee รองประธานกรรมการสิทธิมนุ ษ ยชนแห่งชาติมาเลเซีย
(SUHAKAM) ได้กล่าวถึงการทางานของ SUHAKAM ในส่วนทีเ่ กี่ยวกับ ESCR ในช่วงทีผ่ ่านมา อาทิ
(1) การส่งเสริมสิทธิในการศึกษาของเด็กทีม่ ปี ญั หาในการเรียนรู้ (Children with learning disabilities)
ซึ่งต้อ งเน้ นการฝึ ก อบรมทัก ษะพิเ ศษให้กับครูและผู้ช่ว ย รวมทัง้ การใช้ส ิ่ง อ านวยความสะดวกและ
เครื่อ งมือ ที่ท ัน สมัย ในการพัฒ นาสภาพร่า งกายและจิต ใจของเด็ก เพื่อ กระตุ้น ให้เ กิด การเรีย นรู้
(2) การศึกษาวิจยั เรื่องสิทธิของผูส้ ูงอายุเพื่อเสนอต่อรัฐบาลโดยระบุถงึ ปญั หาและอุปสรรคต่างๆ ในการ
ดาเนินชีวติ ของผูส้ งู อายุโดยเฉพาะการทาธุรกรรมทางการเงิน ปญั หาสุขภาพ การประกอบอาชีพส่วนตัว
และการให้บริการของรัฐ (3) นอกจากนี้ SUHAKAM ยังได้ใช้ประสบการณ์จากการตรวจเยีย่ มสถานที่
กักกันต่างๆ (places of detention) จัดทาข้อเสนอต่อรัฐบาลในเรื่องการดูแลสิทธิของเจ้าหน้าทีแ่ ละ
ผูป้ ฏิบตั งิ านในเรือนจาและสถานทีก่ กั กันต่างๆ ด้วย
2.6 นาย Stavros Lambrinidis ผูแ้ ทนพิเศษของสหภาพยุโรปทางด้านสิทธิมนุ ษยชน
(EU Special Representative for Human Rights) ได้กล่าวสรุปในช่วงท้ายของการประชุมว่า สหภาพ
ยุโรปมีประชากรคิด เป็ นร้อ ยละ 10 ของประชากรทัวโลก
่
มีสดั ส่ ว นครอบครองร้อ ยละ 20 ในระบบ
เศรษฐกิจโลก แต่ได้จดั สรรโครงการและงบประมาณเพื่อการพัฒนาคิดเป็ นร้อยละ 55 ซึ่งนับเป็ นสิง่ ที่
น่ าภูมใิ จ เช่นเดียวกับบทบาทของสถาบันสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติท่มี คี วามสาคัญในสายตาของสหภาพ
ยุโรป สิทธิมนุ ษยชนถือเป็ นความรับผิดชอบของรัฐบาลและประชาชนทุกคนในสังคม สถาบันสิทธิฯ ใน
ฐานะเป็ นตัวแทนของประชาชนจะต้องสามารถหารือกับรัฐบาลและติดตามการทางานของรัฐบาลได้
ในขณะที่รฐั บาลก็จาเป็ นที่จะต้องรับฟงั รายงานและสิง่ ที่สถาบันสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาตินาเสนอ การที่
รัฐบาลปฏิเสธรายงานของสถาบันสิทธิฯ ถือเป็ นการทาลายกลไกสิทธิมนุ ษยชนในระดับชาติ (national
human rights system)
3. การประชุ มในหัว ข้ อ สถาบัน สิ ท ธิ มนุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ ก บั ประเด็น ธุร กิ จกับสิ ท ธิ
มนุษยชน (NHRIs and Business and Human Rights)
ทีป่ ระชุมรับทราบความคืบหน้าเกีย่ วกับการดาเนินงานโดยภาคส่วนต่างๆ นับตัง้ แต่การ
รับรอง UN Guiding Principles on Business and Human Rights โดยทีป่ ระชุมคณะมนตรีสทิ ธิมนุ ษยชน
แห่งสหประชาชาติเ มื่อ เดือ นมิถุ นายน 2554 การจัดทา National Action Plan on Business and
Human Rights ซึ่ง จนถึง ขณะนี้ ไ ด้ม กี ารประกาศใช้ไ ปแล้ว 5 ประเทศ คือ สหราชอาณาจัก ร
เนเธอร์แลนด์ เดนมาร์ก ฟินแลนด์และลิธวั เนีย และทีก่ าลังอยูร่ ะหว่างจัดทาอีกกว่า 20 ประเทศ ล่าสุดได้
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มีการจัดตัง้ UN Intergovernmental Working Group on international legally binding instrument on
business and human rights เพื่อจัดทาตราสารระหว่างประเทศทีม่ ผี ลผูกพันทางกฎหมาย สาหรับ
ก าหนดพัน ธกรณี ข องรัฐ ในการควบคุ ม การท างานของภาคธุ ร กิ จ ซึ่ ง มีล ัก ษณะข้ า มพรมแดน
(transnational corporations)
ในการนี้ ที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับบทบาทและกิจกรรมที่สาคัญๆ
ของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ดังนี้
(1) มาเลเซีย (SUHAKAM) จัดทากระบวนการไต่สวนระดับชาติ (National Inquiry)
ในเรื่องสิทธิในทีด่ นิ ทากินของชนพืน้ เมืองในมาเลเซีย ซึง่ ได้รบั ผลกระทบจากการทาอุตสาหกรรมป่าไม้
และการพัฒ นาพื้น ที่เ กษตรกรรมของภาคธุ ร กิจ โครงการศึก ษาวิจ ยั เกี่ย วกับ ป ญั หาการละเมิด
สิท ธิม นุ ษ ยชนโดยภาคธุร กิจ การประชุ ม หารือ กับ ทุก ภาคส่ว นเพื่อ ติด ตามผลการปฏิบ ตั ิต าม
UN Guiding Principles อันนาไปสู่การจัดทากรอบยุทธศาสตร์ว่าด้วยแผนปฏิบตั กิ ารแห่งชาติเรื่องธุรกิจ
กับสิทธิมนุษยชน ซึง่ ได้นาเสนอต่อนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียไปแล้วเมือ่ เดือนมีนาคม 2558
(2) เยอรมนี (The German Institute for Human Rights) ได้จดั ทาการศึกษาข้อมูล
พืน้ ฐาน (baseline study) สาหรับแผนปฏิบตั กิ ารพร้อมกับรณรงค์ทงั ้ ต่อภาครัฐและภาคธุรกิจ ตลอดจน
ผูเ้ กีย่ วข้องอื่นๆ ให้มฉี นั ทมติในเรือ่ งการจัดทาแผนปฏิบตั กิ ารฯ เพื่อนาเสนอรัฐบาลของสหพันธ์ต่อไป
(3) เครือข่ายสถาบันสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติในยุโรป (European Network of National
Human Rights Institutions) ได้มขี ้อ เสนอต่อ คณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission)
เมือ่ เดือนเมษายน 2558 เพื่อขอให้ทบทวนนโยบายว่าด้วยเรื่องความรับผิดชอบทางสังคมของภาคธุรกิจ
(Corporate Social Responsibility – CSR) โดยเน้นความสาคัญในประเด็นเรื่อง การจัดทาแผนปฏิบตั กิ าร
ระดับชาติ การศึกษาผลกระทบของนโยบายจัดซื้อจัดจ้างของรัฐที่มตี ่อสิทธิมนุ ษยชน การอนุ วตั ิตาม
UN Guiding Principles การจัดทาการเฝ้าระวังด้านสิทธิมนุ ษยชน (human rights due diligence) และ
การจัดทารายงานผลการประกอบการของภาคธุรกิจทีม่ ใิ ช่รายงานทางการเงิน (non-financial reporting)
เป็นต้น
(4) สถาบันสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติของหลายประเทศ อาทิ มาเลเซีย แทนซาเนียและ
เคนยาได้ก าหนดให้มเี จ้าหน้ าที่รบั ผิดชอบในเรื่อ งนี้โดยเฉพาะ พร้อ มกับทาการฝึ กอบรมเพื่อ สร้า ง
ความเชี่ยวชาญให้ก ับผู้ป ฏิบตั ิงานโดยร่ว มมือ กับหน่ ว ยงานและองค์ก ารระหว่างประเทศ ตลอดจน
สถาบันสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติท่มี คี วามชานาญการมาให้ความรู้ ในขณะที่ แอฟริกาใต้ได้เรียกร้องให้
รัฐบาลออกกฎระเบียบเพื่อ ตรวจสอบการดาเนิน งานของภาคธุ ร กิจเพื่อ สร้างหลักประกันว่าผู้ได้ร บั
ผลกระทบหรือ ผู้ต กเป็ นเหยื่อ จะได้รบั การเยียวยา ส่ ว นเม็กซิโ กได้จดั ทาเอกสารวิเ คราะห์ค วาม
รับผิดชอบของภาคธุรกิจเพื่อเสนอต่อหน่วยงานระดับรัฐและท้องถิน่
(5) ผูแ้ ทน Business and Human Rights Resources Centre ได้กล่าวแสดงความชื่นชม
บทบาทของ กสม. ของไทยในการทางานด้านธุรกิจข้ามพรมแดนโดยยกตัวอย่าง กรณีโรงงานน้ าตาลที่
เกาะกง โครงการเขือ่ นไซยะบุร ี และเขตเศรษฐกิจพิเศษทะวาย รวมทัง้ บทบาทของ กสม. ในอดีตในการ
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จัดทาข้อเสนอแนะเรื่องผลกระทบของการทาข้อตกลงว่าด้วยการค้ าเสรี (free trade agreement) ทีม่ ตี ่อ
สิทธิมนุษยชน
4. สรุป บทบาทของสถาบัน สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ ใ นการอนุ ว ตั ิ ก าร Post-2015
SDGs ที่ได้รบั จากการประชุม
4.1 สถาบันสิทธิฯ สามารถใช้บทบาทพิเศษของตนในการสร้างความเชื่อมโยงระหว่าง
สากลกับการดาเนินงานภายในประเทศ เชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานของรัฐ ระหว่างรัฐบาลกับภาคประชาสังคม
รวมทัง้ เชื่อมโยงระหว่างสิทธิประเภทต่างๆ เข้าด้วยกัน ทัง้ นี้ ความร่วมมือระหว่างทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ถือเป็ นประเด็นสาคัญอย่างยิง่ เพื่อให้การอนุ วตั กิ ารตามเป้าหมายดังกล่าวเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4.2 ภายใต้หลักการปารีส สถาบันสิทธิฯ ควรได้รบั อานาจหน้าทีอ่ ย่างกว้างขวางเพื่อให้
สามารถแสดงบทบาทได้อย่างรอบด้าน นับตัง้ แต่การศึกษาวิจยั การให้คาแนะนา การศึกษา การส่งเสริม
การติดตามและตรวจสอบ การไกล่เกลี่ย การเยียวยา ความร่วมมือกับหน่ วยงานภายในและองค์ก าร
ระหว่างประเทศ รวมถึงการมีปฏิสมั พันธ์กบั ศาลและรัฐสภา อานาจเหล่านี้สามารถยกระดับบทบาทของ
สถาบันสิทธิฯ ให้มคี วามเด่นชัดซึ่งจะเป็ นตัวจักรที่สาคัญในกระบวนการติดตามผลการดาเนินงานตาม
SDGs
4.3 การดาเนิ น งานในการติด ตาม SDGs ในระดับ ชาติจ ะเปิ ด โอกาสให้ ส ถาบัน
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติสามารถมีปฏิสมั พันธ์กบั หน่วยงานต่างๆ ได้ ดังนี้
(1) ให้คาแนะนาแก่ หน่ ว ยงานรัฐ สมาชิกรัฐสภา ผู้ค รองสิทธิ (rights holders)
ภาคประชาสังคม หน่ วยงานที่รบั ผิดชอบด้านสถิตแิ ละข้อมูลเกี่ยวกับมิตสิ ทิ ธิมนุ ษยชนที่ปรากฏอยู่ใน
SDGs รวมทัง้ การนาแนวทางสิทธิมนุ ษยชน (human rights – based approach) มาใช้ในการปรับแต่ง
SDGs ให้เข้ากับบริบทภายในประเทศ โดยผ่านกระบวนการปรึกษาหารือ (consultation) การจัดลาดับ
ความสาคัญ (priority setting) การกาหนดนโยบาย (policy making) การวางแผน (planning) และการ
จัดสรรงบประมาณ (budgeting)
(2) สถาบันสิทธิฯ สามารถทาการประเมินผลกระทบทีม่ ตี ่อสิทธิมนุ ษยชน (human
rights impact assessment) จากการอนุ วตั กิ ารตามเป้าหมาย SDGs ของรัฐ โดยพิจารณาว่ากฎหมาย
กฎระเบียบ นโยบายและโครงการใดของรัฐที่จะส่งผลกระทบต่อสิทธิทางพลเมือง การเมือง เศรษฐกิจ
สัง คม และวัฒ นธรรม โดยการให้ ข้ อ เสนอแนะที่เ ป็ น ประโยชน์ ต่ อ รัฐ บาลในการน ามาตรฐาน
สิทธิมนุษยชนมาใช้ให้เกิดผลในทางปฏิบตั ิ
(3) สถาบันสิทธิฯ สามารถใช้ค วามเชี่ยวชาญและประสบการณ์ ในการทาหน้ าที่
ติด ตาม (monitoring) การทางานของรัฐ มาใช้ใ นกระบวนการอนุ ว ัต ิก ารตาม SDGs เพื่อ ให้เ กิด
ความก้าวหน้าในการปฏิบตั แิ ละเพื่อประกันว่ารัฐมีความรับผิดชอบต่อพันธกรณีในเรื่องนี้ รวมทัง้ เพื่อให้
การดาเนินงานนาไปสู่การบรรลุเป้าหมายของการสร้างความเท่าเทียม การมีประสิทธิภาพและสอดคล้อง
กับ หลัก การสิท ธิม นุ ษ ยชน โดยการประสานและท างานร่ ว มกัน อย่ า งใกล้ชิด กับ หน่ ว ยงานที่ไ ด้ร ับ
มอบหมายให้เป็นกลไกติดตามระดับชาติ (national monitoring mechanism)
/(4)...
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(4) สถาบัน สิท ธิฯ สามารถจัด ท ารายงานเพื่อ ติ ด ตามความคืบ หน้ า ในการ
ดาเนินงานของรัฐโดยการศึกษาและวิเคราะห์สาเหตุของปญั หาต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับความไม่เท่าเทียม
กันและการเลือกปฏิบตั ิท่มี อี ยู่ในสังคม โดยเฉพาะที่เกิดขึน้ บนพื้นฐานของความพิการ อายุ เพศ และ
กลุ่มชาติพนั ธุ์ เพื่อคุ้มครองบุคคลเหล่านี้มใิ ห้ต้องถูกทอดทิ้งหรือถูกกีดกันมิให้ได้รบั ผลประโยชน์จาก
กระบวนการ SDGs ตามหลักการ (Leave no one behind) ของเลขาธิการสหประชาชาติ
(5) สถาบันสิทธิฯ สามารถทาหน้าทีก่ ่งึ ศาล (quasi-judicial) ในการรับคาร้องหรือ
ริเริม่ การตรวจสอบ เพื่อ ประกันให้เกิดความรับผิดชอบ (accountability) และการเข้าถึงความยุตธิ รรม
(access to justice) โดยหน่ ว ยงานของรัฐ และภาคธุร กิจ ที่จ ะพึง มีต่ อ ประชาชนและชุม ชนที่ไ ด้ร บั
ผลกระทบและถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนจากกิจกรรมหรือโครงการทางด้านการพัฒนา การทีส่ ถาบันสิทธิฯ
สามารถรับคาร้องทีเ่ กีย่ วกับการละเมิดสิทธิมนุ ษยชนโดยภาคธุรกิจ นับว่ามีความสาคัญและเป็ นทีจ่ บั ตา
มองท่ามกลางกระแสที่ภาคธุรกิจกาลังมีบทบาทที่เพิม่ ขึ้น อย่างเห็นได้ชดั ในโครงการพัฒนาต่างๆ ที่
กระจายอยูท่ ุกภูมภิ าคในขณะนี้

-----------------------------------

นายภูวดล วีรเวชพิสยั
ผูอ้ านวยการสานักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
จัดทารายงาน

