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คำนำ 
เอกสาร เรื่อง “คู่มือการดำเนินงานของกรอบความร่วมมือเครือข่ายพันธมิตรระดับโลกว่าด้วย

สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (Global Alliance of National Human Rights Institutions: GANHRI)” 
จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อมูลความรู้ประกอบการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและบุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
สามารถใช้เป็นแหล่งค้นคว้าเบื้องต้นในการเข้าถึงข้อมูลความรู้เกี่ยวกับความเป็นมาและความสำคัญของ
สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ การรวมกลุ่มเป็นเครือข่ายสิทธิมนุษยชนระดับสากล โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ 
รูปแบบการดำเนินงาน บทบาทความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกับเครือข่ายความร่วมมือ
ดังกล่าว และความสัมพันธ์กับกลไกด้านสิทธิมนุษยชนอื่น ๆ ตลอดจนการเตรียมตัวเพื่อเดินทางเข้าร่วมการ
ประชุมประจำปีของกรอบความร่วมมือเครือข่ายพันธมิตรระดับโลกว่าด้วยสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ซึ่ง
จะเป็นประโยชน์ในการกำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงาน การกำหนดท่าทีและการแสดงบทบาทของ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในเวทีระหว่างประเทศ รวมถึงการกำหนดแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของ
สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเพ่ือสนับสนุนภารกิจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ให้มีประสิทธิผลสูงสุด 

 

      กลุ่มงานความร่วมมือสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ๑ 
สำนักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ 
          เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ 
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คำจำกัดความ 
GANHRI (Global Alliance of National Human Rights Institutions) เครือข่ายพันธมิตร

ระดับโลกว่าด้วยสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เกิดขึ้นจากการรวมกลุ่มกันของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ทั่วโลก เดิมใช้ชื่อว่า “คณะกรรมการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศว่าด้วยสถาบันระดับชาติเพื่อการ
ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน” (International Coordinating Committee of the national institutions 
for the promotion and protection of human rights: ICC) และเปลี ่ยนชื ่อมาเป็น GANHRI ในปี ๒๐๑๖ 
(พ.ศ. ๒๕๕๙)  

GANHRI Bureau คณะกรรมการบริหาร GANHRI ประกอบด้วยสมาชิกจากสถาบันสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติที่มีสถานะ ‘A’ จาก ๔ ภูมิภาครวมทั้งประธาน GANHRI และเลขานุการ GANHRI จำนวนทั้งสิ้น ๑๖ คน 
ทำหน้าที ่เป็นองค์กรบริหาร รับผิดชอบการดำเนินการให้เป็นไปตามมติของที ่ประชุมสมัชชาใหญ่ รวมถึง  
การพัฒนานโยบายและแนวปฏิบัติขององค์กร การดำเนินการเพื ่อให้โครงการต่าง ๆ เกิดผลในทางปฏิบัติ  
การติดตามตรวจสอบการบริหารการเงิน และการให้บริการแก่สมาชิก GANHRI และที่สำคัญ คือ การรับรองผล
การพิจารณาประเมินสถานะของสมาชิก 

GANHRI Statute ธรรมนูญ GANHRI เป็นกฎข้อบังคับในการดำเนินงานของ GANHRI ได้รับ
การยอมรับให้นำมาใช้ครั้งแรกเมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๐๐๘ (พ.ศ. ๒๕๕๑) ณ กรุงไนโรบี สาธารณรัฐเคนยา 
และได้ผ่านการแก้ไขปรับปรุงมาแล้วหลายครั้งจากที่ประชุมสมัชชาใหญ่ของ GANHRI โดยฉบับล่าสุดที่อ้างอิง
ถึงในเอกสารนี้เป็นฉบับที่มีการแก้ไขปรับปรุงเมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑ มีเนื้อหาแบ่งออกเป็น ๑๖ หมวด 
จำนวน ๕๙ ข้อ 

HRC (Human Rights Council) คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ เป็นองค์การ
ระหว่างรัฐบาลในระบบสหประชาชาติ มีหน้าที่สำคัญในการสอดส่องดูแลการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้น  
ทั่วโลกหยุดยั้งการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นสร้างบรรทัดฐานของการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุ ษยชน
และให้ข้อเสนอแนะรวมทั้งส่งเสริมขีดความสามารถสำหรับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในประเทศ
ต่าง ๆ โดยได้รับการจัดตั้งขึ้นแทนหน่วยงานเดิม คือ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (United 
Nations Commission on Human Rights หรือ UNCHR) ด้วยข้อมติ A/RES/60/251 เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๙ 

NHRIs (National Human Rights Institutions) สถาบันสิทธ ิมน ุษยชนแห่งชาติ  เป็น
องค์กรที่แม้จะจัดตั้งขึ ้นโดยรัฐแต่มีความเป็นอิสระจากรัฐบาล มีอำนาจหน้าที่เฉพาะในการส่งเสริมและ
คุ ้มครองสิทธิมนุษยชน การเฝ้าระวังสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศ รวมถึงการทบทวนกฎหมาย 
นโยบาย และแนวปฏิบัติ สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงได้รับการยอมรับโดยชุมชนระหว่างประเทศให้เป็น
กลไกสำคัญในการเชื่อมประสานช่องว่างในการนำไปสู่การปฏิบัติระหว่างพันธกรณีของรัฐด้านสิทธิมนุษยชน
ระหว่างประเทศกับความสุขจากการใช้สิทธิมนุษยชนของประชาชนในระดับประเทศ และได้รับการรับรอง



๖ 

ภายใต้ระบบสหประชาชาติ โดยมีอำนาจหน้าที่สำคัญตามหลักการปารีส ปัจจุบันการจัดตั้ง NHRIs ในภูมิภาค
ต่าง ๆ ทั ่วโลกมี ๖ รูปแบบ ได้แก่ ๑) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน ๒) สถาบันผู ้ตรวจการแผ่นดินด้าน 
สิทธิมนุษยชน ๓) สถาบันแบบผสมผสาน ๔) หน่วยงานให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะ ๕) สถาบันและศูนย์ 
และ ๖) หลายสถาบันรวมกัน 

OHCHR (Office of the High Commissioner for Human Rights) สำนักงานข้าหลวง
ใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการของ GANHRI โดยมีแผนกสถาบัน
แห ่งชาต ิและกลไกระด ับภ ูม ิภาค (National Institutions and Regional Mechanisms -NIRMS) เป็น
หน่วยงานรับผิดชอบหลักภายใน OHCHR  

SCA (Sub-Committee on Accreditation) คณะอนุกรรมการประเมินสถานะ รับผิดชอบ
ในการพิจารณาให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประเมินสถานะของ NHRIs ต่อ GANHRI  

UN (United Nations) องค์การสหประชาชาติ เป็นองค์การระหว่างประเทศที่จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 
๑๙๔๕ (พ.ศ. ๒๔๘๘) ปัจจุบันมีสมาชิก ๑๙๓ ประเทศ มีวัตถุประสงค์และแนวทางการดำเนินงานเพื่อธำรงไว้
ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม การส่งเสริมและ
สนับสนุนการเคารพสิทธิมนุษยชนและอิสรภาพสำหรับทุกคน และเป็นศูนย์กลางการประสานการดำเนินงาน
ของประชาชาชาติทั้งหลาย ตามท่ีกำหนดไว้ในกฎบัตรสหประชาชาติ (UN Charter) ซึ่งถือเป็นตราสารก่อตั้งที่
สถาปนาองค์การให้เกิดขึ้นอย่างเป็นทางการ  

UNGA (United Nations General Assembly) สมัชชาสหประชาชาติ หรือที่ประชุมของ
ประเทศสมาชิกทั้งหมด เพ่ือปรึกษาหารือและตัดสินใจประเด็นต่าง ๆ ที่เป็นปัญหาระดับโลกร่วมกัน โดยฉันทา
มติหรือการลงคะแนนเสียง 

UPR (Universal Periodic Review) กระบวนการทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของ
ประเทศ เป็นกระบวนการที่ดำเนินโดยรัฐ (State-Led) ที่กำหนดให้ประเทศสมาชิกสหประชาชาติทบทวน
สถานการณ์สิทธิมนุษยชนระหว่างกันเอง (Peer Review) โดยสมาชิกสหประชาชาติทุกประเทศจะต้องถูก
ทบทวนเหมือนกันทั้งสิ ้นโดยไม่มีข้อยกเว้น ทั้งนี้ แต่ละประเทศจะถูกทบทวนผ่านการจัดทำและนำเสนอ
รายงาน UPR ต่อที่ประชุม HRC ทุก ๆ ๔ ปี เพื่อติดตามและตรวจสอบความก้าวหน้าและความท้าทายด้าน
สิทธิมนุษยชนของแต่ละประเทศบนพ้ืนฐานของความเท่าเทียมกัน 
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๑. บทนำ 

๑.๑ หลักการปารีสและสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ภายหลังครามโลกครั้งที่ ๒ องค์การสหประชาชาติและองค์กรในเครือบางแห่งได้จัดทำชุดรายงาน

เกี่ยวกับความเป็นไปได้ของการจัดตั้งสถาบันระดับชาติเพ่ือเป็นเครื่องมือในการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชน 
โดยรายงานดังกล่าวได้นำไปสู่การประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างประเทศของสหประชาชาติเกี ่ยวกับสถาบัน
ระดับชาติเพ่ือการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน (UN International Workshop on National Institutions 
for the Promotion and Protection of Human 
Rights) ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงปารีสในปี ๑๙๙๑ (พ.ศ. ๒๕๓๔) 
รวมถึงการจัดทำร่าง “หลักการเกี ่ยวกับสถานะของ
สถาบันแห่งชาติ๑ (Principles Relating to the Status 
of National Institutions)” หรือที่เรียกกันว่า "หลักการ
ปาร ีส" (Paris Principles) ถือเป ็นหลักการช ี ้แนะขั้น
พื้นฐานสำหรับการจัดตั้งและการดำเนินงานของสถาบัน
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ต่อมาในปี ๑๙๙๓ (พ.ศ. ๒๕๓๖) 
สมัชชาสหประชาชาติ (UN General Assembly) ได้ให้

 

๑ หลักการปารีสถูกร่างขึ้นในการประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างประเทศครั้งแรกเกี่ยวกับสถาบันระดับชาติเพ่ือการส่งเสริมและคุ้มครอง 

สิทธิมนุษยชน ณ กรุงปารีส ระหว่างวันท่ี 7 - 9 ตุลาคม พ.ศ. 2534 โดยได้รับการรับรองโดยมติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนท่ี 

1992/54 ปี 1992 (พ.ศ. 2535) และมติสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติท่ี 48/134 ปี 1993 (พ.ศ. ๒๕๓๖)  

ความตื่นตัวในเรื่องสิทธิมนุษยชนภายหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ เป็นแรงผลักดันสำคัญ  
ให้มีการสร้างหน่วยงานที่เป็นอิสระจากทุกภาคส่วนเพื ่อทำหน้าที ่ในการคุ ้มครองและส่งเสริม  
สิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นที่มาของการจัดทำ “หลักการเกี่ยวกับสถานะของสถาบันแห่งชาติ  (Principles 
Relating to the Status of National Institutions)” ณ กรุงปารีส จึงเรียกหลักการดังกล่าวโดยย่อ
ว่า “หลักการปารีส (Paris Principles)” เพื ่อเป็นกรอบหลักเกณฑ์ขั ้นพื ้นฐานในการจัดตั ้งและ
ดำเนินงานของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (NHRIs) ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด ในบทนี้จะกล่าวถึง
คุณลักษณะที่สำคัญสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รูปแบบของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่มีอยู่ใน
ปัจจุบัน และพัฒนาการของการรวมกลุ่มกันเป็นเครือข่ายความร่วมมือระดับโลกที่เรียกว่า GANHRI 
(Global Alliance of National Human Rights Institutions) 



๘ 

การรับรอง “หลักการปารีส” ตามข้อมติที ่ A/RES/48/134 โดยอาจสรุปหลักเกณฑ์พื ้นฐานที่สำคัญได้ ๕ 
ประการสำหรับ NHRIs ได้แก่  

 
(๑) อาณัติท่ีกว้างขวางครอบคลุมสิทธิมนุษยชนทุกด้าน 

(๒) การจัดตั้งและความเป็นอิสระที่รับรองโดย 
     รัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย 

(๓) ความเป็นอิสระจากรัฐบาล 

(๔) พหุนิยมและความหลากหลาย 

(๕) การมีอำนาจและทรัพยากรที่เพียงพอ 

สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (National Human Rights Institutions: NHRIs) มีอำนาจ
หน้าที่ตามหลักการปารีส ได้แก่ 

(๑) การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนผ่านการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ซึ่งอาจรวมถึงการนำคดี
ไปสู่ศาลในบางประเทศ หรือการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนผ่านกระบวนการทางเลือกและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท  

(๒) การส่งเสริมสิทธิมนุษยชนผ่านการศึกษา การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ส ื ่อส ิ ่งพิมพ์  
การฝึกอบรม และการเสริมสร้างศักยภาพ รวมถึงการให้คำปรึกษาแก่รัฐบาล  

(๓) การเฝ้าระวังและติดตามการปฏิบัติตามกฎหมายหรือมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่าง
ประเทศในประเทศของตน การเฝ้าระวังสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศและจัดทำรายงานผ่านกลไก
และกระบวนการทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศ (Universal Periodic Review: UPR)  

NHRIs ได้รับการยอมรับและรับรองภายใต้ระบบสหประชาชาติและสามารถแสดงบทบาทในเวที
ของสหประชาชาติได้ รวมทั ้งใช้ประโยชน์จากกลไกสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ๒ ทั ้งจากกลไก 
สิทธิมนุษยชนตามกฎบัตรสหประชาชาติ (charter-based mechanisms)๓ โดยการอ้างอิงหลักการ แนวทาง 
หรือมาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ มาประกอบการวิเคราะห์ ข้อเท็จจริงในการตรวจสอบ 
การละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวกับประเทศไทย และจากกลไก

 

๒ กลไกสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ หมายถึง องค์กรหรือกลไกหลักและย่อยในระบบสหประชาชาติ มีหน้าที่ในการตรวจสอบ ติดตาม 
ประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศต่าง ๆ การให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะต่อประเทศสมาชิก ตลอดจนจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้อง 

๓ กลไกภายใต้กฎบัตรสหประชาชาติ (Charter-based Bodies) หมายถึง กลไกที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับด้านสิทธิมนษุยชนในรูปแบบต่าง ๆ  ที่จัดตั้ง
ขึ้นตามที่ได้รับอาณัติจากกฎบัตรสหประชาชาติ ปัจจุบันกลไกหลัก ได้แก่ คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (Human Rights Council: 

HRC) เพ่ือให้สมาชิกสหประชาชาติพิจารณาประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนเป็นการเฉพาะ และให้ขึ้นตรงต่อที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ 



๙ 

ตามสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชน (treaty-based mechanisms)๔ ผ่านการอ้างอิงหลักการ แนวทาง หรือ
มาตรฐานในการตีความข้อบทของสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนและแนวทางการปฏิบัติตามพันธกรณีจาก
ข้อคิดเห็นทั่วไป (General Comments) ของคณะกรรมการประจำสนธิสัญญาต่าง ๆ  

๑.๒ การรวมกลุ่มเป็นเครือข่ายระดับโลก 

เมื่อปี ๑๙๙๓ (พ.ศ. ๒๕๓๖) NHRIs จากนานาประเทศที่เข้าร่วมประชุม
เชิงปฏิบัติการระหว่างประเทศ ครั ้งที ่ ๒ ได้รวมกลุ ่มกันจัดตั ้งเป็น
คณะกรรมการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศว่าด้วยสถาบัน
ระดับชาติเพื่อการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน (International 
Coordinating Committee of the national institutions for the 
promotion and protection of human rights: ICC) ในร ูปแบบของ
องค์กรเครือข่ายสมาชิก (member-based body) ที่รวบรวม NHRIs จาก
ทุกภ ูม ิภาคทั ่วโลก  มีล ักษณะเฉพาะพิเศษที ่ม ิ ใช ่องค์กรในระบบ
สหประชาชาต ิ  (Non-UN body) ม ีว ัตถ ุประสงค ์ เพ ื ่อ เสร ิมสร ้าง 
ความเข้มแข็งให้กับ NHRIs ในการปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับหลักการ
ปารีส สร้างความเป็นผู้นำในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ต่อมา

ในปี ๒๐๑๖ (พ.ศ. ๒๕๕๙) ที่ประชุมใหญ่ ICC ได้ลงมติเพื่อเปลี่ยนชื่อองค์กรเป็น “เครือข่ายพันธมิตรระดับ
โลกว ่าด ้วยสถาบ ันส ิทธ ิมน ุษยชนแห ่ งชาต ิ” (Global Alliance of National Human Rights 
Institutions: GANHRI) เป็นองค์กรไม่แสวงหากำไรภายใต้กฎหมายของสมาพันธรัฐสวิส 

 

 

 

 

 

กิจกรรมหลักของ GANHRI ที่สำคัญ ได้แก่ การสนับสนุนและอำนวยความสะดวกแก่ NHRIs  
ในการประสานงานกับกลไกสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศเพื่อเสริมสร้างสิทธิมนุษยชนในประเทศ โดยเฉพาะกับ
คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (Human Rights Council: HRC) และกลไกภายใต้สนธิสัญญาด้าน

 

๔ กลไกภายใต้สนธิสัญญา (Treaty-based Bodies) เป็นคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญอิสระ จัดตั้งขึ้นตามอาณัติที่สนธิสัญญาหลักด้านสิทธิมนุษยชน 
๙ ฉบับกำหนด มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง ๔ ปี มีหน้าที่หลักในการให้ข้อคิดเห็นทั่วไป (General Comments) เกี่ยวกับการตีความข้อบท
เพ่ือให้รัฐภาคีนำไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับพันธกรณีตามสนธิสัญญานั้น และพิจารณารายงานการปฏิบัติตามพันธกรณีซึ่งรัฐภาคีจะต้องเสนอ
ให้คณะกรรมการเป็นประจำตามระยะเวลาที่กำหนด รวมถึงพิจารณาเรื ่องร้องเรียนต่อรัฐภาคี ในกรณีที ่รัฐภาคียอมรับอำนาจของ
คณะกรรมการในเร่ืองดังกล่าว 

1993
• UNGA ให้การรับรองหลักการ

ปารีส และ ICC ถูกจัดต้ังขึ้น

1999
• ICC เร่ิมประเมิน

สถานะ NHRIs

2016
• ICC เปลี่ยนชื่อเป็น 

GANHRI



๑๐ 

สิทธิมนุษยชน (Treaty Bodies) เนื่องจาก NHRIs เป็นกลไกภายในประเทศที่ทำหน้าที่เบื้องต้นแทนกลไกสิทธิ
มนุษยชนสหประชาชาติ สามารถให้ข้อมูลและนำเสนอรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์ในประเทศได้อย่างเป็นอิสระ
และเชื่อถือได้ตามอำนาจหน้าที่ภายใต้หลักการปารีส ส่งเสริมและติดตามการดำเนินการตามข้อเสนอแนะที่รัฐบาล
ได้รับไว้จากกลไกสหประชาชาติ  เช่น คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (HRC) กลไกตามกระบวนการ
พิเศษ (special procedures) กลไก UPR รวมถึงกลไกตามสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชน  

 

 

 



๑๑ 

๒. โครงสร้างและกติกาการดำเนินงาน 
โดยที่ GANHRI เกิดขึ้นจากการรวมกลุ่มกันในรูปแบบขององค์กรเครือข่ายสมาชิก (member-

based body) ของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (National Human Rights Institutions: NHRIs) เนื้อหา

ในบทที่ ๒ จะกล่าวถึง องค์ประกอบ โครงสร้าง และกติกาการดำเนินงานของ GANHRI 

๒.๑ สมาชิกของ GANHRI จาก ๔ เครือข่ายระดับภูมิภาค แบ่งออกเป็นสมาชิกที่ได้รับสถานะ 

‘A’ และสมาชิกที่ได้รับสถานะ ‘B’  

 

๒.๒ โครงสร้างของ GANHRI ประกอบด้วย สมัชชาใหญ่ คณะกรรมการบริหาร  GANHRI 

คณะอนุกรรมการด้านต่าง ๆ และฝ่ายเลขานุการ 

 

 



๑๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒.๓ กติกาการดำเนินงานของ GANHRI ที่สำคัญ 

 



๑๓ 

๒.๑ สมาชิก GANHRI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

GANHRI ประกอบด้วย NHRIs จำนวน ๑๑๔ สถาบัน แบ่งเป็น NHRIs ที่ปฏิบัติหน้าที่สอดคล้อง
กับหลักการปารีส และได้รับสถานะ ‘A’ จำนวน ๘๐ สถาบัน กับ NHRIs ที่ปฏิบัติหน้าที่สอดคล้องกับหลักการ
ปารีสเพียงบางส่วน และได้รับสถานะ ‘B’ จำนวน ๓๔ สถาบัน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔)๕ จาก
เครือข่าย NHRIs ๔ ภูมิภาคได้แก่  

๒.๑.๑ เครือข่ายสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคแอฟริกา (Network of African 
National Human Rights Institutions: NANHRI)  

 

๒.๑.๒ เครือข่ายสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาค
เอเชีย-แปซิฟิก (Asia-Pacific Forum of National Human 
Rights Institutions: APF)  

๒.๑.๓ เครือข่ายสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคยุโรป 
(European Network of National Human Rights Institutions: 
ENNHRI)  

 

๒.๑.๔ เครือข่ายสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคอเมริกา (Network of 
National Human Rights Institutions of the Americas: RINDHCA) 

 

๕ ข้อมูลสมาชิก GANHRI, https://ganhri.org/membership/ สืบค้น ณ วันท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔. 



๑๔ 

๒.๒ โครงสร้างการบริหารงานของ GANHRI 

 

 



๑๕ 

GANHRI แบ่งโครงสร้างการบริหารงานออกเป็น 

๒.๒.๑ สมัชชาใหญ่ (General Assembly)  

ประกอบด้วยสมาชิกของ GANHRI ทั ้งหมด ถือเป็น
องค์กรกำหนดนโยบายของ GANHRI ทำหน้าที่รับรอง
และทบทวนโครงการกิจกรรมต่าง ๆ การคัดเลือกผู้แทน
ในหน่วยงานบริหารและติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการบริหาร (GANHRI Bureau) รับผิดชอบ
ต่อการแก้ไขปรับปรุงธรรมนูญ GANHRI และให้ความ
เห็นชอบต่องบประมาณและรายงานการเงิน โดยสมัชชา
ใหญ่จะทำการเลือกผู้แทน ๒ คนจากผู้นำของสถาบัน
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่ได้รับสถานะ ‘A’ ซึ่งได้รับการ

เสนอชื่อโดยเครือข่ายระดับภูมิภาคที่เกี่ยวข้องตามวงรอบหมุนเวียนกันเพื่อทำหน้าที่เป็นประธาน GANHRI 
และเลขานุการ GANHRI 

๒.๒.๒ คณะกรรมการบริหาร GANHRI (GANHRI Bureau)  

ประกอบด้วยสมาช ิกจากสถาบ ันส ิทธ ิมน ุษยชน
แห่งชาติที่มีสถานะ ‘A’ จาก ๔ ภูมิภาครวมทั้งประธาน 
GANHRI และเลขานุการ GANHRI จำนวนทั้งสิ ้น ๑๖ 
คน ทำหน้าที่ เป ็นองค์กรบร ิหาร ร ับผ ิดชอบการ
ดำเนินการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมสมัชชาใหญ่ 
รวมถึงการพัฒนานโยบายและแนวปฏิบัติขององค์กร 
การดำเนินการเพื ่อให ้โครงการต่าง ๆ เกิดผลใน 

ทางปฏิบัติ การติดตามตรวจสอบการบริหารการเงิน และการให้บริการแก่สมาชิก GANHRI และที่สำคัญ คือ  
การรับรองผลการพิจารณาประเมินสถานะของสมาชิก  

๒.๒.๓ สำนักงานใหญ่ (Head Office)  

สำน ักงานใหญ ่ของ GANHRI ต ั ้ งอย ู ่ ในอาคาร
สหประชาชาติ (Palais des Nations) นครเจนีวา 
สมาพันธรัฐสวิส โดยมีเจ้าหน้าที่ประจำทำหน้าที่
สนับสนุนการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการ
ทั่วไป การสนับสนุนด้านเทคนิคและประเด็นเฉพาะ
เรื่องแก่สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และการดูแล
ข้อมูลบนเว็บไซต์และแพลตฟอร์มการเรียนรู ้เพ่ือ



๑๖ 

อำนวยความสะดวกแก่สมาชิก GANHRI บุคลากรประจำสำนักงานใหญ่ประกอบด้วย ผู้แทนประจำเจนีวา 
ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่สิทธิมนุษยชน เจ้าหน้าที่การเงินและธุรการ เจ้าหน้าที่สื่อสารและการจัดการ
ความรู้ และผู้ช่วยด้านสิทธิมนุษยชน 

๒.๒.๔ สำนักงานเลขานุการ GANHRI  

ดำเนินงานโดยแผนกสถาบันแห่งชาติและกลไกระดับภูมิภาค (National Institutions 
and Regional Mechanisms -NIRMS) ของสำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ  
(UN Office of the High Commissioner for Human Rights - OHCHR) 

๒.๒.๕ คณะอนุกรรมการและคณะทำงานต่าง ๆ ได้แก่ 

(๑) คณะอนุกรรมการประเมินสถานะ (Sub-Committee on Accreditation: SCA) 
 

รับผิดชอบในการพิจารณาให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
การประ เม ิ นสถานะของ  NHRIs ต ่ อ  GANHRI 
ประกอบด้วยสมาชิกจาก NHRIs ที่มีสถานะ ‘A’ จาก
เครือข่ายระดับภูมิภาค ๆ ละ ๑ สถาบัน รวม ๔ 
สถาบัน โดยมี OHCHR ทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการ 

 

 (๒) คณะกรรมการด้านการเงิน (Finance Committee)  

ประกอบด้วยสมาชิกจาก NHRIs ที่มีสถานะ ‘A’ ซึ่ง
ได้ร ับการแต่งต ั ้งจากเคร ือข่ายภ ูมิภาคๆ ละ ๑ 
สถาบัน รวม ๔ สถาบัน มีวาระการดำรงตำแหน่ง
คราวละ ๓ ปี และสามารถดำรงตำแหน่งได้ ๒ คราว
ติดต่อกันประธานกรรมการมาจากการเลือกกันเอง
ของสมาชิกโดยหมุนเวียนกันไปตามภูมิภาค ประธาน
กรรมการดำรงตำแหน่งคราวละ ๓ ปีนับจากวันที่
ได้รับการแต่งตั้ง 

 

 

 

 



๑๗ 

(๓) คณะทำงานภายใต้ GANHRI ประกอบด้วย  

(๓.๑) คณะทำงานด้านธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน  

เป็นคณะทำงานเฉพาะเรื่องคณะแรกของ GANHRI ก่อตั้งขึ้นในเดือน
มีนาคม ๒๐๐๙ (พ.ศ. ๒๕๕๒) จัดการประชุมครั้งแรกที่กรุงโคเปนเฮเกน 
เมื่อเดือนสิงหาคม ๒๐๐๙ (พ.ศ. ๒๕๕๒) ประกอบด้วยสมาชิก GANHRI 
ประเภทที่มีสิทธิออกคะแนนเสียง (voting members) จากเครือข่าย
ระดับภูมิภาค ๆ ละ ๒ สถาบัน รวม ๘ สถาบันและผู ้แทนที ่ได้รับ
มอบหมายจากประธาน GANHRI โดยมีสำนักงานใหญ่ของ GANHRI ทำ
หน้าที่สนับสนุนการดำเนินงาน 

คณะทำงานด้านธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างขีด
ความสามารถด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชน ให้กับ NHRIs และเครือข่ายระดับภูมิภาค รวมถึงประเด็นสำคัญ
อื่น ๆ ส่งเสริมความพยายามของNHRIsในกิจกรรมด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชนทั้งในระดับระหว่างประเทศ
และระดับภูมิภาคตลอดจนแสวงหาแนวทางเพื่อส่งเสริมบทบาทของ NHRIs ในการสื่อสารข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
และแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดเกี่ยวกับประเด็นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน 

(๓.๒) คณะทำงานด้านสิทธิของผู้พิการ  

จัดตั้งขึ ้นโดยมติของคณะกรรมการบริหาร GANHRI ใน
การประชุมที ่เมืองมาราเกช ประเทศโมร็อกโก เมื ่อปี 
๒๐๑๘ (พ.ศ. ๒๕๖๑) ประกอบด้วยสมาชิก GANHRI 
ประเภทที่มีสิทธิออกคะแนนเสียง (voting members) 
จากเครือข่ายระดับภูมิภาค ๆ ละ ๒ สถาบัน รวม ๘ 
สถาบ ันและผ ู ้แทนที ่ ได ้ร ับมอบหมายจากประธาน 
GANHRI โดยมีสำนักงานใหญ่ของ GANHRI ทำหน้าที่
สนับสนุนการดำเนินงาน  

คณะทำงานด้านสิทธิของผู้พิการมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกใน 
การแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์และแนวปฏิบัติที่ดีระหว่าง NHRIs จากทุกภูมิภาคในการส่งเสริมการนำ
มาตรฐานระหว่างประเทศตามสนธิสัญญาไปใช้ในระดับประเทศ การติดตามการดำเนินงานระดับประเทศตาม
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของผู้พิการ รวมถึงบทบาทของ NHRIs ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกลไกการตรวจสอบ
อิสระ (Independent Monitoring Mechanisms: IMM) ภายใต้มาตรา ๓๓ (๒) ของอนุสัญญา และการ
ทำงานร่วมกันระหว่าง IMM และ NHRIs ที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น IMM ตลอดจนส่งเสริมการดำเนินงานให้
เป็นไปตามอนุสัญญาในระดับสากล 

 



๑๘ 

(๓.๓) คณะทำงานว่าด้วยวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ปี ๒๐๓๐ (พ.ศ. ๒๕๗๓)  

จัดตั้งขึ้นเมื่อปี ๒๐๑๕ (พ.ศ. ๒๕๕๘) อันเป็นผลมาจาก
การประชุมนานาชาติ GANHRI ครั้งที่ ๑๒ โดยได้รับการ
ร ั บ รอง ในปฏ ิญญา เมริ ด า  (Merida Declaration) 
คณะทำงานว่าด้วยวาระการพัฒนาที่ยั ่งยืน ปี ๒๐๓๐ 
ประกอบด้วยสมาชิก GANHRI ๕ คน จากเครือข่าย
ภูมิภาค ๆ ละ ๑ สถาบัน และผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย
จากประธาน GANHRI โดย มีสำน ักงานใหญ ่ของ 
GANHRI ทำหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงาน  

คณะทำงานว่าด้วยวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ปี ๒๐๓๐ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง
พ้ืนที่สำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูล แนวทางการปฏิบัติที่ดีและบทเรียนของ NHRIs ตลอดจนนำ GANHRI 
ไปสู่การมีส่วนร่วมและการประสานความร่วมมือกับสมาชิกในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืน 

(๓.๔) คณะทำงานด้านผู้สูงอายุ  

 เกิดขึ้นจากสถานการณ์ประชากรผู้สูงอายุในสังคมโลก
ได้เพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็วและสิทธิมนุษยชนของ
ผู้สูงอายุกลายมาเป็นประเด็นที่สำคัญยิ่งขึ้น GANHRI จึง
จัดตั้งคณะทำงานด้านผู้สูงอายุขึ ้นในปี ๒๐๑๒ (พ.ศ. 
๒๕๕๕) ประกอบด้วยสมาชิก GANHRI ที่มีส ิทธิออก
คะแนนเสียง (voting members) จากเครือข่ายภูมภิาค 
ๆ ละ ๒ สถาบัน รวม ๘ สถาบันและผู ้แทนที ่ได ้รับ
มอบหมายจากประธาน GANHRI โดยมีสำนักงานใหญ่
ของ GANHRI ทำหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงาน  

คณะทำงานด้านผู้สูงอายุมีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนการมีส่วนร่วมของ NHRIs 
ในคณะทำงานแบบเปิดของสหประชาชาติเกี ่ยวกับผู้สูงอายุ (Open-Ended Working Group on Ageing: 
OEWGA) เพ ื ่อหาร ือมาตรการสร ้างความร ่วมม ือระหว ่างประเทศเพ ื ่อการค ุ ้มครองและส ่ง เสริม  
สิทธิมนุษยชนของผู้สูงอายุ และเพ่ือสนับสนุนความพยายามของ GANHRI ในการขยายสิทธิการมีส่วนร่วมของ 
NHRIs อย่างเป็นทางการในการทำงานของ OEWGA และกระบวนการระหว่างประเทศที่นำไปสู่การพิจารณา
ตราสารระหว่างประเทศท่ีมีผลผูกพันด้านสิทธิของผู้สูงอายุ 

 

 



๑๙ 

๒.๓ กติกาการดำเนินงาน 
๒.๓.๑ ธรรมนูญ GANHRI (GANHRI Statute) (ฉบับปรับปรุงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒) 

เป็นกฎข้อบังคับในการดำเนินงานของ GANHRI มีเนื้อหาแบ่ง
ออกเป็น ๑๖ หมวด ๕๙ ข้อ ครอบคลุมเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 

(๑)  หมวด ๑ นิยามและการแปลความหมาย (ข้อ ๑) 

(๒)  หมวด ๒ ชื่อ ตราสัญลักษณ์ และสำนักงานที่ได้รับ 

      การจดทะเบียน (ข้อ ๒ – ๔) 

(๓)  หมวด ๓ วัตถุประสงค์(ข้อ ๕  - ๘) 

(๔)  หมวด ๔ การประสานงานกับองค์การระหว่างประเทศ  

      สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติอ่ืน ๆ และองค์กร 

      ภาคประชาสังคม (ข้อ ๙) 

(๕)  หมวด ๕ การประเมินสถานะตามหลักการปารีส (ข้อ ๑๐ – ๒๓) 

(๖)  หมวด ๖ สมาชิก (ข้อ ๒๔ – ๓๐) 

(๗)  หมวด ๗ เครือข่ายระดับภูมิภาคของสมาชิก (ข้อ ๓๑.๑ – ๓๑.๔) 

(๘)  หมวด ๘ สมัชชาใหญ่ของสมาชิก (ข้อ ๓๒ – ๓๗) 

(๙)  หมวด ๙ สิทธิออกเสียงและลงมติ (ข้อ ๓๘ – ๔๒) 

(๑๐) หมวด ๑๐ คณะกรรมการบริหาร GANHRI (ข้อ ๔๓ –๕๑) 

(๑๑) หมวด ๑๑ การบริหารการเงิน (ข้อ ๕๒) 

(๑๒) หมวด ๑๒ ทรัพย์สินของ GANHRI (ข้อ ๕๓ – ๕๔) 

(๑๓) หมวด ๑๓ การเลิกกิจการและการชำระบัญชี (ข้อ ๕๕ – ๕๖) 

(๑๔) หมวด ๑๔ ระเบียบวิธีปฏิบัติ (ข้อ ๕๗) 

(๑๕) หมวด ๑๕ การแก้ไขเพ่ิมเติมธรรมนูญ (ข้อ ๕๘) 

(๑๖) หมวด ๑๖ ภาษาที่ใช้บังคับ (ข้อ ๕๙) 

 

 

 



๒๐ 

๒.๓.๒ กลยุทธ์และแผนยุทธศาสตร์ GANHRI  

แผนยุทธศาสตร์ระยะ ๓ ปีของ GANHRI เป็นการรวบรวม
ประเด็นความต้องการ แนวโน้ม และพัฒนาการล่าสุดที่
เก ิดข ึ ้นจากการดำเน ินการของ GANHRI ตามแผน
ยุทธศาสตร์ฉบับก่อนหน้านี ้ โดยอาศัยกระบวนการ
ปรึกษาหารือร ่วมกับสมาชิกเครือข่ายระดับภูมิภาค 
หุ้นส่วนความร่วมมือรวมถึงกลไกสหประชาชาติและผู ้มี
ส่วนได้เสียอื่น ๆ เพื่อกำหนดแผนการดำเนินงานสำหรับ

สมาชิก หุ้นส่วนความร่วมมือ และเจ้าหน้าที่เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายภารกิจของ  GANHRI โดยแผน
ยุทธศาสตร์ฉบับปัจจุบันครอบคลุมแผนงานสำหรับปี ๒๐๒๐ – ๒๐๒๒ (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) มีเป้าหมายที่
สำคัญ คือ การเพิ่มการรับรู้เกี่ยวกับบทบาทของ GANHRI การดำเนินงานที่สำคัญของของสถาบันสมาชิกใน
ระดับระหว่างประเทศและระดับภูมิภาค การจัดการความรู้ที่มุ่งเน้นการพัฒนาพื้นที่สำหรับการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างสมาชิก ตลอดจนการพัฒนาความเข้มแข็งของ GANHRI 

๒.๓.๓ หลักการปารีสว่าด้วยสถานะของสถาบันระดับชาติ (Paris Principles relating to the 
status of national institutions)  

กำหนดให้ NHRIs ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนผ่านการศึกษา การเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ สื่อสิ่งพิมพ์ การฝึกอบรม การเสริมสร้างศักยภาพ และการให้
คำปรึกษาแก่ร ัฐบาล การปกป้องสิทธิมนุษยชน ตลอดจนการติดตาม
สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศและรายงานเกี ่ยวกับเรื ่องนี้   
การไกล่เกลี่ยความขัดแย้ง การสืบสวนสถานการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชน 
ซึ่งอาจรวมถึงการนำคดีไปสู่ศาล และการจัดการข้อร้องเรียนโดยกลไกทางเลือก  

 

 

 

 

 



๒๑ 

๒.๓.๔ ข้อบังคับการประชุมนานาชาติ (Rules of Procedure of International Conferences) 

 

เป็นเอกสารที่ร่างขึ้นโดยสมาชิก GANHRI ตั้งแต่ปี ๒๐๐๒ (พ.ศ. ๒๕๔๕)
เพื่อกำหนดกรอบแนวทางและรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับการประชุม
นานาชาติซึ่งปกติจะจัดขึ้นทุก ๓ ปี โดย GANHRI และ OHCHR ร่วมกับ
สมาชิก GANHRI หมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพจัดตามภูมิภาคต่าง ๆ 
ข้อบังคับการประชุมกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการ
ประชุม ผู้มีสิทธิเข้าร่วมการประชุม องค์ประกอบของคณะกรรมการ
จัดการประชุม และแนวทางการดำเนินการประชุม 

 

๒.๓.๕ ข้อบังคับการประชุม SCA (SCA Rules of Procedure)  

กำหนดระเบียบวิธีปฏิบัติของ SCA และขั้นตอนต่าง ๆ เกี่ยวกับ
การประเมินสถานะ เช่น องค์ประกอบของ SCA องค์ประชุม การ
เลือกประธาน SCA เลขาธิการของ SCA และผู ้ส ังเกตการณ์ 
ขั้นตอนการสมัครเพื่อขอรับการประเมินสถานะ การพิจารณา
เอกสารประกอบการประเมินสถานะ เป็นต้น 

 

 

๒.๓.๖ ข้อสังเกตทั่วไปของ SCA ว่าด้วยการประเมินสถานะ (SCA’s General Observations 
on Accreditation) 

เป็นคำอธิบายเพื่อให้เกิดความเข้าใจในสาระของหลักการปารีส
และการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดความสอดคล้องกับหลักการปารีส 
และใช้เป็นแนวทางประกอบการพิจารณาประเมินสถานะโดย SCA 
ตลอดจนเพื่อให้ NHRIs สามารถนำเสนอต่อองค์กรภายในประเทศ
ที่มีอำนาจหน้าที่เพื่อให้เกิดการปรับปรุงประเด็นที่เกี ่ยวข้องกับ
ความสอดคล้องกับหลักการปารีส  

 

 



๒๒ 

๓. บทบาทและการดำเนนิงานของ GANHRI 

 

โดยที่ GANHRI มีสมาชิกจากทั่วทุกมุมโลก การปรึกษาหารือเพ่ือดำเนินกิจกรรมของเครือข่าย

จึงกำหนดให้มีการดำเนินการในรูปแบบของการประชุมและลงคะแนนเสียง ซึ่งนอกเหนือไปจากการประชุม

และลงมติแล้ว การประชุมต่าง ๆ ของ GANHRI ยังเป็นเวทีสำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างสมาชิก 

ตลอดจนกำหนดบทบาทของ GANHRI ร่วมกัน เพื่อแสดงต่อเวทีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน เช่น ใน

การประชุมของกลไกด้านสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ นอกจากนี้ GANHRI ยังมีบทบาทสำคัญในการ

ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนแก่สมาชิกที่อยู่ตกในสถานการณ์ที่มีความท้าทาย หรือสมาชิกที่ขาดองค์

ความรู้บางประการเพื่อพัฒนาให้สามารถแสดงบทบาทของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้นต่อไป  

ในบทที่ ๓ จะกล่าวถึงรูปแบบการดำเนินงานที่สำคัญของ GANHRI เพื่อสร้างความร่วมมือ

ระหว่างสมาชิก ผ่านการประชุมและการพัฒนาศักยภาพด้านต่าง ๆ ตลอดจนการแสดงบทบาทความร่วมมือ

ของ GANHRI กับกลไกสหประชาชาติ  

 



๒๓ 

๓.๑ การประชุมประจำปี (Annual Meeting)  
 

การประชุมประจำปีของ GANHRI เป็นการรวมตัว
เพ่ือพบปะหารือกันเป็นประจำของ NHRIs จากทั่ว
ทุกมุมโลก ณ นครเจนีวา การประชุมจัดขึ้นโดย
ความร่วมมือระหว่าง GANHRI และ OHCHR โดย

มักจะจัดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันกับการประชุมรอบปกติของ HRC ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - เดือนมีนาคมของ
ทุกปี เนื่องจากในช่วงการประชุม HRC นั้น NHRIs จากแต่ละประเทศสามารถเข้าร่วมการประชุมรับฟัง โดย 
NHRIs ที่มีสถานะ ‘A’ สามารถแสดงข้อคิดเห็นของตนในวาระที ่เกี ่ยวข้องได้ ในขณะเดียวกัน GANHRI 
สามารถเข้าร่วมการประชุมและแสดงบทบาทในฐานะผู้แทนเครือข่ายในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

การประชุมประจำปีประกอบด้วย การประชุมคณะกรรมการบริหาร GANHRI (GANHRI 
Bureau) การประชุมสมัชชาใหญ่ (General Assembly) และการประชุมประจำปี (Annual Conference) 
นอกจากนี้ อาจมีการจัดการประชุมและกิจกรรมอื่น ๆ ในช่วงสัปดาห์เดียวกันนั้น เช่น  การประชุมเครือข่าย
ระดับภูมิภาคและกิจกรรมข้างเคียง (side-events) รวมถึงการจัดเวทีองค์กรพัฒนาเอกชนควบคู่ไปกับ 
การประชุมประจำปีเพื่ออำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง NHRIs กับภาคประชาสังคม 

๓.๒ การประชุมคณะกรรมการบริหาร GANHRI (GANHRI Bureau) 

การประชุมคณะกรรมการบริหาร GANHRI จะมีขึ้นปีละ ๒ 
ครั้ง โดยครั้งแรกจะจัดขึ้นที่นครเจนีวา ในช่วงเดียวกันกับ
การประชุมประจำปีราวเดือนมีนาคมของทุกปี และครั้งที่ 
๒ จะจ ัดราวเด ือนต ุลาคม โดยสถานท ี ่ประช ุมจะ
ผลัดเปลี ่ยนหมุนเวียนไปตามภูมิภาคที ่ทำหน้าที ่ เป็น
ประธาน หรืออาจจัดตามประเทศต่าง ๆ ที่มีการประชุม
นานาชาติของ GANHRI  



๒๔ 

๓.๓ การประชุมนานาชาติ (International Conference) 

การประชุมนานาชาติของ GANHRI จัดขึ้นทุก ๓ ปี โดย GANHRI และ OHCHR ร่วมกับสมาชิก 
GANHRI โดยหมุนเวียนกันจัดตามภูมิภาคต่าง ๆ ได้แก่ เอเชีย -แปซิฟิก อเมริกา แอฟริกา และยุโรป มี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่าง NHRIs เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนแนวความคิดและ
ประสบการณ์ระหว่าง NHRIs และร่วมกันจัดทำแนวปฏิบัติ/แนวทางในการนำหลักการปารีสมาปรับใช้ใน
เหตุการณ์จริง และเพื ่อหารือเกี ่ยวกับระเบียบวาระการประชุมตลอดจนติดตามผลการดำเนินงานใน
ระดับประเทศ  

สำหรับการประชุมนานาชาติที่ผ่านมามีประเด็นที่
เป็นที ่สนใจร่วมกันของ NHRIs และมีการรับรอง
เอกสารสำคัญในนามของสมาชิก GANHRI เช่น การ
ประชุมเมื่อปี ๒๐๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๓) ที่ประชุมรับรอง
ปฏิญญาเอดินเบอระ (Edinburgh Declaration)  
ว่าด้วยบทบาทของ NHRIs ที่เกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจ
กับสิทธิมนุษยชน การประชุมเมื่อปี ๒๐๑๒ (พ.ศ. 
๒๕๕๕) ที่ประชุมรับรองปฏิญญาอัมมาน (Amman 

Declaration) ว่าด้วยบทบาทของ NHRIs และสิทธิมนุษยชน
ของสตรี การประชุมเมื่อปี ๒๐๑๕ (พ.ศ. ๒๕๕๘) ที่ประชุม
ร ับรองปฏ ิญญาเมร ิดา (Merida Declaration) ว ่าด ้วย
บทบาทของ NHRIs กับการพัฒนาที่ยั่งยืน และการประชุม

น า น า ช า ติ ค รั้ ง ล่าสุดเมื่อปี ๒๐๑๘ (พ.ศ. ๒๕๖๑) ที่ประชุมได้ร่วมกันจัดทำ
แ ล ะ ล ง น า ม ใ น ปฏ ิญญามารา เกช  (Marrakesh Declaration) ว ่ าด ้ วย
บทบาทของ NHRIs ในการการขยายพื้นที่สาธารณะและการส่งเสริมและคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชนที่
เน้นบทบาทของสตรี 



๒๕ 

๓.๔ การสนับสนุนสมาชิกในด้านต่าง ๆ 
๓.๔.๑ การเสริมสร้างศักยภาพแก่ NHRIs  

 
GANHRI มุ่งเน้นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ NHRIs เพื่อให้สมาชิกสามารถจัดการกับ

ปัญหาสิทธิมนุษยชนและอำนวยความยุติธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยตั้งแต่ปี ๒๐๑๕ (พ.ศ. ๒๕๕๙) 
GANHRI ได้จัดให้มีการฝึกอบรมร่วมกับพันธมิตร เช่น OHCHR มูลนิธิ Friedrich Ebert Stiftung (FES) และ
สถาบันเพ่ือการฝึกอบรมและการวิจัยแห่งสหประชาชาติ (UNITAR) จัดหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับ NHRIs ว่าด้วย
ระบบสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ (Training Course for National Human Rights Institutions on the 
International Human Rights System) มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะเกี่ยวกับการทำงาน
ของกลไกสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ บทบาทของ NHRIs ในการมีส่วนร่วมกับกลไกดังกล่าวอย่างมี
ประสิทธิผลผ่านกระบวนการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการเขียนรายงานที่ดีและการออกแบบกลยุทธ์  
การติดตามผลการดำเนินการของรัฐตามข้อเสนอแนะของสหประชาชาติ โดยเนื้อหาของหลักสูตรครอบคลุม  
เรื่องระบบกลไกตามสนธิสัญญา การป้องกันการทรมาน คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติและกลไก 
ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกลไกตามกระบวนการพิเศษและกลไกการทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศ 
(Universal Periodic Review: UPR) ตลอดจนความร่วมมือกับองค์กรภาคประชาสังคม 

๓.๔.๒ การสนับสนุน NHRIs ภายใต้การคุกคาม  

แม้จะมีการกำหนดอำนาจหน้าที ่ของ NHRIs ไว้ใน
รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายจัดตั้งของ NHRIs แต่ NHRIs 
ในหลายประเทศทั่วโลกต้องเผชิญกับภัยคุกคามและ
การถูกข่มขู่อย่างรุนแรงในหลากหลายรูปแบบต่อ
ความพยายามในการปฏิบัติภารกิจด้านการส่งเสริม
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ซึ่งรวมถึง การเรียกร้องให้

รัฐบาลปฏิบัติตามพันธกรณีด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ทั้งจากรัฐและองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ  



๒๖ 

ในกรณีด ังกล ่าว GANHRI ได ้ทำงานอย่างใกล ้ช ิดกับ
เครือข่ายระดับภูมิภาคทั้ง ๔ ภูมิภาค เพื่อสนับสนุนให้
สมาชิกสามารถรักษาความเป็นอิสระจากรัฐบาลและบรรลุ
ภารกิจได้ รวมถึงการเสนอเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในกลไกสหประชาชาติ เช่น ผู้ช่วยเลขาธิการสหประชาชาติ 
ประธาน HRC และกลไกตามสนธ ิส ัญญาด ้านส ิทธิ
มนุษยชน ซึ่งสหประชาชาติได้เรียกร้องให้ประเทศสมาชิก
ทำหน้าที่ปกป้อง NHRIs ของตนและตรวจสอบภัยคุกคาม 
ดังที่มีการเน้นย้ำไว้ในข้อมติสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ 

ที่ A/RES/74/156 ซึ่งได้รับการรับรองด้วยมติเป็นเอกฉันท์เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๐๑๙ (พ.ศ. ๒๕๖๒)  

นอกจากนี้ GANHRI ยังได้ร่วมมือกับ OHCHR และ UNDP พัฒนาและจัดทำแนวทางการ
ดำเนินการกรณีมีการตอบโต้หรือการกระทำอ่ืน ๆ อันเป็นการคุกคาม NHRIs และบุคลากรของ NHRIs 

๓.๕ บทบาทของ GANHRI กับกลไกสหประชาชาติ  
เป้าหมายสำคัญประการหนึ่งของ GANHRI คือการสร้างอิทธิพลเชิงบวกต่อผลลัพธ์ที่สำคัญของ

กลไกและกระบวนการด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ โดย GANHRI ได้แสดงบทบาทผ่านการนำความ
คิดเห็นและประสบการณ์ของสมาชิกเข้าสู่การอภิปรายในเวทีโลก และการนำเสนอผลงาน ประสบการณ์ และ
แนวปฏิบัติที่ดีของสมาชิกผ่านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านสิทธิมนุษยชนของกลไกสหประชาชาติ โดยมี
รูปแบบ ดังนี้ 

๓.๕.๑ บทบาทของ GANHRI กับคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ  

NHRIs เป ็นกลไกภายในประเทศที ่ทำหน้าที่
เบื้องต้นแทนกลไกสิทธิมนุษยชนสหประชาชาติ 
สามารถให้ข้อมูลและนำเสนอรายงานเกี่ยวกับ
สถานการณ์ในประเทศได้อย่างเป็นอิสระและ
เชื่อถือได้ตามอำนาจหน้าที่ภายใต้หลักการปารีส 
ด้วยเหตุด ังกล่าว GANHRI ทำหน้าที ่ให ้การ
สน ับสน ุนสมาช ิกรายสถาบ ันในการแสดง
บทบาทในระหว่างการประชุมรอบปกติของ 
HRC ทั้ง ๓ รอบ ประสานความร่วมมือกับ HRC 
ตลอดจนนำเสนอถ้อยแถลงในนามของ NHRIs 
ทั่วโลก 

 



๒๗ 

๓.๕.๒ บทบาทของ GANHRI กับกลไกตามกระบวนการพิเศษ (Special Procedures) 

 

GANHRI มีส ่วนร ่วมกับกลไกตามกระบวนการพิ เศษ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลไกด้านผู้โยกย้ายถิ่นฐาน ในประเด็น
สิทธิในที ่อยู ่อาศัย นักปกป้องสิทธิมนุษยชน สิทธิใน
ส ิ ่ งแวดล ้อมท ี ่ ปลอดภ ัย และส ิทธ ิของผ ู ้ พล ัดถิ่ น
ภายในประเทศ 

 

๓.๕.๓ บทบาทของ GANHRI กับกลไก UPR 

 

ในปี ๒๐๑๙ (พ.ศ. ๒๕๖๒) GANHRI ได้ริเริ่มการสัมมนาออนไลน์ 
(webinar) ว่าด้วยกระบวนการ UPR โดยความร่วมมือกับ OHCHR 
และ UPR Info เพื่อสนับสนุนการเตรียมการจัดทำรายงาน UPR 
ของสมาช ิกในแต ่ละรอบ  รวมถ ึงการเตร ียมการเข ้าร ่วมใน
กระบวนการนำเสนอรายงานของประเทศ 

 

 

๓.๕.๔ บทบาทของ GANHRI กับกลไกตามสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชน 

โดยที่ NHRIs กับกลไกตามสนธิสัญญามีความ
ร ่วมม ือระหว ่างก ันในด ้านการต ิดตามการ
ดำเนินงานของรัฐตามพันธกรณีที ่กำหนดใน
สนธ ิส ัญญา ผ ู ้ เช ี ่ ยวชาญภายในกลไกตาม
สนธิส ัญญาให้ความเชื ่อถือตามรายงานของ 
NHRIs เพิ่มมากขึ้น รวมถึงเปิดรับการมีส่วนร่วม
ของ NHRIs ในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์
สิทธิมนุษยชนในประเทศของตน และในการ
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติให้เป็นไปตาม

รายงานของกลไกตามสนธิสัญญา ในทางกลับกัน NHRIs มีบทบาทในการให้ข้อมูลแก่สาธารณะเกี่ยวกับภารกิจ
ของกลไกตามสนธิสัญญา และในบางกรณีท่ีมีกฎหมายอนุญาต NHRIs อาจให้ความช่วยเหลือบุคคลในการยื่นข้อ
ร้องเรียนต่อกลไกตามสนธิสัญญา 



๒๘ 

GANHRI มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการมีส ่วนร่วมของ NHRIs ในกลไกตาม
สนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชน เช่น การส่งข้อมูลไปยังกลไกตามสนธิสัญญาก่อนการประชุม จัดการประชุม
ระหว่างผู้แทนของ NHRIs และผู้เชี่ยวชาญประจำสนธิสัญญา การรายงานกลับเกี่ยวกับการดำเนินการของ
กลไกตามสนธิสัญญา และสนับสนุนให้ NHRIs ติดตามการดำเนินการตามข้อสังเกตโดยสรุปและคำแนะนำของ
กลไกตามสนธิสัญญา นอกจากนี้ GANHRI มีส่วนร่วมกับกลไกตามสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งคณะกรรมการประจำอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ และคณะกรรมการประจำอนุสัญญาระหว่าง
ประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ 

 

 

 

 

 



๒๙ 

๔. การประเมินสถานะของ NHRIs 

 

NHRIs ได้รับการยอมรับจากชุมชนระหว่างประเทศให้เป็นกลไกสำคัญในการเชื่อมประสาน
ช่องว่างระหว่างการปฏิบัติตามพันธกรณีด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศของรัฐกับการนำหลักการสิทธิ
มนุษยชนสากลมาปรับใช้กับประชาชนในประเทศ ด้วยเหตุนี้ NHRIs ที่จะทำหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างมี
ประสิทธิผลจำเป็นต้องมีองค์ประกอบและการดำเนินงานที่สอดคล้องกับมาตรฐาน ซึ่งมาตรฐานที่เป็นเกณฑ์
การพิจารณาดังกล่าวก็คือ หลักการปารีส (Paris Principles) การพิจารณาความสอดคล้องกับหลักการ
ปารีสของ NHRIs ใช้รูปแบบการพิจารณากันเองโดยเพื ่อนสมาชิก (peer - review) โดยการจัดตั้งเป็น
คณะอนุกรรมการประเมินสถานะ (Sub-Committee on Accreditation หรือ SCA) ขึ้นภายใต้ GANHRI 
ทำหน้าที่ในการพิจารณาและทำความเห็นพร้อมข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความสอดคล้องกับหลักการปารีสของ
แต่ละ NHRI เพื่อให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร GANHRI พิจารณาและลงมติ ซึ่งสถานะของ NHRIs 
นอกจากจะส่งผลต่อสิทธิในการออกเสียงลงมติในที่ประชุม GANHRI แล้ว ยังส่งผลต่อความเชื่อมั่นและ
ความน่าเชื่อถือในเวทีทั้งในประเทศและระหว่างประเทศด้วย   

ในบทที่ ๔ จะกล่าวถึงภาพรวมของการประเมินสถานะ ประกอบด้วย 

๔.๑ หลักการของประเมินสถานะ  

๔.๒ กรอบแนวคิด กฎ ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องกับการประเมินสถานะ 

๔.๓ คณะอนุกรรมการประเมินสถานะ (Sub-Committee on Accreditation: SCA)  

๔.๔ ขั้นตอนและผลของการประเมินสถานะ  

๔.๕ สถานะของ กสม. ภายใต้ GANHRI 



๓๐ 

๔.๑ หลักการของการประเมินสถานะ 
โ ด ยที่  NHRIs เ ป็ น

องค์กรที่แม้จะจัดตั้งขึ้นโดยรัฐแต่มี
ความเป ็นอ ิสระจากร ัฐบาล มี
อำนาจหน้าที่เฉพาะในการส่งเสริม
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน การเฝ้า
ระวังสถานการณ์สิทธิมนุษยชนใน
ประ เทศ โ ดย เ ฉพาะอย ่ า ง ยิ่ ง
สถานการณ์ของบุคคลชายขอบหรือ
กลุ่มเปราะบาง รวมถึงการทบทวน
กฎหมาย นโยบาย และแนวปฏิบัติ 
NHRIs จ ึงได ้ร ับการยอมร ับโดย
ชุมชนระหว่างประเทศให้เป็นกลไกสำคัญในการเชื่อมประสานช่องว่างระหว่างการปฏิบัติตามพันธกรณีด้าน
สิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศของรัฐกับการนำหลักการสิทธิมนุษยชนสากลมาปรับใช้กับประชาชนในประเทศ 
ซึ่งการที่จะทำหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิผล จำเป็นจะต้องมีมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง
สำหรับ NHRIs ซึ่งเป็นที่มาของการจัดทำหลักการปารีสขึ้น (Paris Principles) ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ระหว่างประเทศว่าด้วยสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๑ เมื่อปี ๑๙๙๑ (พ.ศ. ๒๕๓๔) ณ กรุงปารีส 
ประเทศฝรั่งเศส และต่อมาได้รับการรับรองโดยสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ เมื่อปี ๑๙๙๓  (พ.ศ. ๒๕๓๖) 
หลักการปารีสจึงถือเป็นกรอบการทำงานเชิงบรรทัดฐานอย่างกว้างสำหรับการจัดตั้งและดำเนินงานของ 
NHRIs ครอบคลุมหลักเกณฑ์เรื่องความเป็นอิสระ ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และองค์ประกอบ ซึ่งใช้เป็นเกณฑ์การ
ประเมินสถานะของ NHRIs โดยการพิจารณาความสอดคล้องกับหลักการปารีส 

๔.๒ กรอบแนวคิด กฎ ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินสถานะ  
๔.๒.๑ หลักการปารีส  

เป็นกรอบการทำงานเชิงบรรทัดฐานอย่างกว้างสำหรับสถานะ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ 
องค์ประกอบ และวิธีการปฏิบัติงานของ NHRIs โดยมีหลักการประกอบด้วย ๓ เสาหลัก คือ พหุนิยม  
ความเป็นอิสระ และประสิทธิผล ทั้งนี้ กระบวนการประเมินสถานะจะประเมินความสอดคล้องกับหลักการ
ปารีสทั้งในข้อกฎหมายและการปฏิบัติ โดยคำนึงถึงบริบททางสิ ่งแวดล้อมที่  NHRIs ดำเนินงานอยู ่ เช่น 
ภาวะการไม่มีเสถียรภาพทางการเมือง ภาวะความขัดแย้งหรือความไม่สงบ ซึ่งส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อ
การรับรองสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานระหว่างประเทศและความสามารถในการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่
ของ NHRIs ในกรณีเช่นว่านั้น SCA ตระหนักดีว่า NHRIs อาจไม่สามารถดำเนินการให้สอดคล้องกับหลักการ
ปารีสได้อย่างเต็มรูปแบบ อย่างไรก็ดี NHRIs ต้องสร้างหลักประกันว่าประชาชนจะยังคงสามารถเข้าถึง 
การเยียวยาความเสียหายที่มีประสิทธิผล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผ่านช่องทางของ NHRIs  



๓๑ 

๔.๒.๒ ข้อสังเกตทั่วไปของ SCA ว่าด้วยการประเมินสถานะ (SCA’s General Observations 
on Accreditation)  

ได้รับการพัฒนาขึ้นโดย SCA เพื่ออธิบายรายละเอียดของหลักการปารีสที่มีลักษณะเป็น
หลักการกว้าง ๆ สำหรับ NHRIs ทุกแห่งโดยไม่คำนึงถึงรูปแบบทางโครงสร้างหรือสภาพแวดล้อมที่ NHRIs นั้น
ดำเนินการอยู่ ทำให้ขาดความชัดเจนและตรงประเด็น ข้อสังเกตทั่วไปจึงเป็นคำอธิบายเพื่อให้ เกิดความเข้าใจ
ในสาระของหลักการปารีสและการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดความสอดคล้องกับหลักการปารีส และใช้เป็น
แนวทางประกอบการพิจารณาประเมินสถานะโดย SCA ตลอดจนเพื่อให้ NHRIs สามารถนำเสนอต่อองค์กร
ภายในประเทศที่มีอำนาจหน้าที่เพื่อให้เกิดการปรับปรุงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความสอดคล้องกับหลักการ
ปารีส  

ข้อสังเกตทั ่วไป แบ่งเนื ้อหาออกเป็น ๒ ส่วนหลัก คือ ส่วนที ่ ๑ ว่าด้วยสารัตถะ  
ที่จำเป็นต้องมีตามหลักการปารีส ซึ่งเป็นการอธิบายความหมายของหลักการปารีส และส่วนที่ ๒ ว่าด้วย 
การปฏิบัติที่ส่งเสริมความสอดคล้องกับหลักการปารีสโดยตรง ซึ่งเป็นการเรียบเรียงข้อมูลจากประสบการณ์
อันยาวนานของ SCA ในการบ่งชี้ถึงแนวทางปฏิบัติที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นการส่งเสริมความเป็นอิสระ
และความมีประสิทธิผลของ NHRIs 

๔.๒.๓ ข้อบังคับการประชุมของคณะอนุกรรมการประเมินสถานะ (SCA Rules of Procedure)  

กำหนดระเบียบวิธีปฏิบัติของ SCA และขั้นตอนต่าง ๆ เกี่ยวกับการประเมินสถานะ เช่น 
องค์ประกอบของ SCA องค์ประชุม การเลือกประธาน SCA เลขาธิการของ SCA และผู้สังเกตการณ์ ขั้นตอน
การสมัครเพ่ือขอรับการประเมินสถานะ การพิจารณาเอกสารประกอบการประเมินสถานะ เป็นต้น 

๔.๒.๔ แนวปฏิบัติของคณะอนุกรรมการประเมินสถานะ (SCA Practice Notes)  

เป็นเอกสารแสดงกรณีตัวอย่างในทางปฏิบัติสำหรับการดำเนินการของ SCA เช่น  
การเลื่อนการพิจารณา (Deferrals) การพิจารณาประเมินสถานะในกรณีพิเศษ (Special Reviews) ซึ่งเป็น
อำนาจของ SCA ที่จะหยิบยกขึ้นดำเนินการ แนวทางการพิจารณาประเมินสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่อยู่
ในระยะเปลี่ยนผ่าน (NHRIs in Transition) และแหล่งข้อมูลที่ SCA จะใช้ประกอบการพิจารณา เป็นต้น 

๔.๓ คณะอนุกรรมการประเมินสถานะ (Sub-Committee on Accreditation: SCA) 
๔.๓.๑ สมาชิกของ SCA  

ประกอบด้วย สมาชิก ๔ คนจาก NHRIs ในเครือข่ายระดับภูมิภาคของ GANHRI ได้แก่ 
ภูมิภาคแอฟริกา อเมริกา เอเชียและแปซิฟิก และยุโรป โดยจะต้องเป็นสมาชิกจาก NHRIs ที่ได้รับสถานะ ‘A’ 
มีวาระการดำรงตำแหน่ง ๓ ปี ทั้งนี้กระบวนการเลือกผู้แทนของเครือข่ายเพ่ือทำหน้าที่ใน SCA แตกต่างกันไป
ตามหลักเกณฑ์ของแต่ละภูมิภาค นอกจากนี้ เครือข่ายจะต้องแต่งตั้งผู้แทนสำรองเพ่ือทำหน้าที่แทนผู้แทนหลัก
ในกรณีที่ผู้แทนหลักไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน สมาชิก SCA จะเลือกประธาน SCA 



๓๒ 

โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง ๑ ปีและสามารถดำรงตำแหน่งได้อีก ๒ สมัย รวมเป็น ๓ ปี ตำแหน่งประธาน 
SCA จะเวียนไปทั้ง ๔ ภูมิภาคตามลำดับ คือ ภูมิภาคแอฟริกา อเมริกา เอเชียและแปซิฟิก และยุโรป 

๔.๓.๒ ผู้สังเกตการณ์ถาวร ได้แก่  

(๑) สำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (Office of the High 
Commissioner for Human Rights: OHCHR) ซึ่งทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการของ SCA ให้การสนับสนุน 
การติดต่อประสานงานด้านต่าง ๆ รวมทั้งการจัดทำสรุปเอกสารประกอบการสมัครเข้ารับการประเมินสถานะ 
และจัดทำบันทึกข้อมูลตามสมควรในนามของประธาน GANHRI  

(๒) ผู้แทนจากเครือข่ายสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในแต่ละภูมิภาค สามารถเข้าร่วม
การประชุมเพื่อพิจารณาประเมินสถานะ และมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนข้อมูลแก่ SCA เพื่อสร้างความ
เข้าใจเกี่ยวกับบริบทต่าง ๆ ของภูมิภาค รวมทั้งการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานของ NHRIs ที่เครือข่าย
ได้รับทราบมาโดยตรง นอกจากนี้ ผู ้แทนเครือข่ายฯ ที ่เข้าร่วมของแต่ละภูมิภาคจะเกิดความเข้าใจใน
กระบวนการประเมินสถานะยิ่งขึ้น และสามารถนำไปใช้ในการแนะนำสมาชิกในเครือข่ายได้อย่างถูกต้องต่อไป 

(๓) เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน GANHRI ที่ได้รับมอบหมายจากประธาน GANHRI สามารถ 
เข้าร่วมการประชุมด้วยเหตุผลเดียวกันกับผู้แทนเครือข่ายระดับภูมิภาคในการให้คำแนะนำแก่สมาชิก SCA 
เกี่ยวกับบริบทระหว่างประเทศที่เก่ียวข้อง รวมทั้งเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ของ GANHRI เกิดความเข้าใจในกระบวนการ
ประเมินสถานะเพ่ิมมากข้ึน และสามารถให้คำแนะนำแก่สมาชิก GANHRI ในกระบวนการดังกล่าวได้ 

๔.๒.๓ ผู้สังเกตการณ์อ่ืน  

ได้แก่ สมาชิกที่ SCA เลือก หรือผู้แทนสำรองของแต่ละภูมิภาคสามารถเข้าร่วมการ
ประชุมได้เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการประเมินสถานะ และขั้นตอนการปฏิบัติหน้าที่ของ SCA เป็นการ
ล่วงหน้า 

๔.๓ ขั้นตอนและผลของการประเมินสถานะ 
กระบวนการประเมินสถานะดำเนินการโดยคณะอนุกรรมการประเมินสถานะ (SCA) ใน GANHRI 

ซึ่งได้มีการประเมินสถานะของ NHRIs มาตั้งแต่ปี ๑๙๙๙ (พ.ศ. ๒๕๔๒) และมีพัฒนาการของกระบวนการ
ประเมินสถานะให้มีความยุติธรรม เข้มงวด โปร่งใส และมีบรรทัดฐานที่ชัดเจนยิ่งขึ้น กระบวนการดังกล่าวจึงมี
เอกลักษณเ์ฉพาะ เนื่องจากเป็นการพิจารณาโดยเพื่อนสมาชิก (peer review) ที่เป็น NHRIs เช่นเดียวกัน 

การประเมินสถานะเป็นการส่งสัญญาณถึงการยอมรับในระดับระหว่างประเทศและความ
สอดคล้องกับหลักการปารีส ตลอดจนความชอบธรรมของ NHRIs ซึ่งมีขั้นตอน กระบวนการ และผลของการ
ประเมินสถานะ ดังนี้ 

 

 



๓๓ 

๔.๓.๑ การสมัครเพื่อเข้ารับการประเมินสถานะ 

(๑) ฝ่ายเลขานุการของ SCA จะมีหนังสือเชิญไปยัง NHRIs ที่มีคำขอเข้ารับการประเมิน
สถานะ หรือถึงกำหนดเข้ารับการประเมินสถานะ เช่น NHRIs ที่มีสถานะ ‘A’ จะต้องเข้ารับการประเมินสถานะ
ทุก ๕ ปี เพื่อให้ NHRIs เหล่านั้นจัดเตรียมเอกสารการสมัคร ซึ่ง NHRIs จะต้องได้รับหนังสือเชิญก่อนจึงจะยื่น
เอกสารดังกล่าวได้ 

(๒) องค์ประกอบหลักของการสมัครเพื่อเข้ารับการประเมินสถานะ คือ เอกสารแสดงความ
สอดคล้องก ับหลักการปาร ีส (Statement of Compliance: SoC) เป ็นเอกสารที่ NHRIs จะต้องอธ ิบาย
รายละเอียดความสอดคล้องกับหลักการปารีสตามหัวข้อที่กำหนดในแบบที่ SCA กำหนด นอกจากนี้ เอกสารที่
จะต้องจัดส่งไปพร้อมกับ SoC ได้แก่  

๑) สำเนากฎหมายที่มีบทบัญญัติเป็นการจัดตั้งและให้อำนาจ NHRIs ในรูปแบบที่มี                                 
การเผยแพร่อย่างเป็นทางการ 

๒) เอกสารแสดงโครงสร้างขององค์กร รวมถึงองค์ประกอบด้านบุคลากร  

๓) เอกสารแสดงงบประมาณประจำปี 

๔) สำเนารายงานประจำปีที่มีการจัดพิมพ์เผยแพร่ฉบับล่าสุด 

๔.๓.๒ กระบวนการประเมินสถานะ 

(๑) เมื่อ NHRIs จัดส่งเอกสารการสมัครไปยังฝ่ายเลขานุการของ SCA แล้ว สมาชิก SCA 
และผู้สังเกตการณ์ถาวรจะสามารถเข้าถึงเอกสารที่เกี ่ยวข้องทั้งหมดผ่านเว็บท่า (web portal) สมาชิก SCA 
จะต้องแจ้งชื่อและตำแหน่งของผู้ที ่จะทำหน้าที่พิจารณาประเมินสถานะล่วงหน้าอย่างน้อย ๓๐ วันก่อนถึง  
วันประชุม และเลขาธิการ SCA จะต้องแจ้งรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ล่วงหน้าอย่างน้อย ๒๘ วันก่อน
ถึงวันประชุม โดยหาก NHRIs ที่จะเข้ารับการประเมินสถานะเห็นว่าอาจมีกรณีของผลประโยชน์ทับซ้อน ให้แจ้ง
เลขาธิการ SCA เป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าอย่างน้อย ๒๑ วันก่อนถึงวันประชุม เพ่ือเสนอต่อประธาน GANHRI 
โดยคำวินิจฉัยว่าเป็นกรณีของผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่นั ้นจะพิจารณาตัดสินโดยคณะกรรมการบริหาร 
GANHRI (GANHRI Bureau) อย่างน้อย ๗ วันก่อนถึงวันประชุม 

(๒) SCA อาจได้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาประเมินสถานะของ NHRIs จากแหล่ง
อื ่น ๆ เช่น ข้อมูลที่มีการเผยแพร่ต่อสาธารณะ และข้อมูลจากภาคประชาสังคมซึ ่งจะมีส่วนสนับสนุน  
การพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของ NHRIs และความสอดคล้องกับหลักการปารีส 

(๓) ในการประชุมเพ่ือพิจารณาประเมินสถานะ ประกอบด้วยขั้นตอนหลัก ดังนี้ 

๑) เจ้าหน้าที ่ฝ่ายเลขานุการที ่เป็นผู ้จัดทำเอกสารสรุป (Summary) จะนำเสนอ
ภาพรวมเอกสารการสมัครของ NHRIs รวมทั้งประเด็นข้อห่วงกังวลที่ฝ่ายเลขานุการตรวจพบ โดยสมาชิก SCA 
และผู้สังเกตการณ์อาจสอบถามเพ่ิมเติมได้ 



๓๔ 

๒) เจ้าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการอาจนำเสนอข้อมูลเพิ่มเติม เช่น ภาพรวมเกี่ยวกับบริบท
ของประเทศที่ NHRIs ปฏิบัติหน้าที่อยู่ และข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมที่ OHCHR ได้ดำเนินการร่วมกับ NHRIs นั้น 
โดยสมาชิก SCA และผู้สังเกตการณ์อาจสอบถามเพ่ิมเติมได้ 

๓) ประธาน SCA เชิญผู้แทนเครือข่าย NHRIs ระดับภูมิภาค และผู้แทนจากสำนักงาน
ใหญ่ของ GANHRI ให้ข้อมูลที่ตนทราบ และข้อมูลการทำงานร่วมกับ NHRIs ที่เข้ารับการประเมิน ตลอดจน
ข้อมูลในบริบทระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับระหว่างประเทศ 

๔) หลังจากการรับฟังการรายงานด้วยวาจาแล้ว สมาชิก SCA จะร่วมกันจัดทำรายการ
คำถามเพื่อใช้ในการสัมภาษณ์ NHRIs โดยรายการคำถามเหล่านี้มักจะเกี่ยวข้องกับประเด็นที่มีความไม่ชัดเจน
จากเอกสารการสมัคร หรือเป็นประเด็นที่ NHRIs ไม่ได้นำเสนอให้ครบถ้วนใน SoC นอกจากนี้ SCA จะมีธรรม
เนียมปฏิบัติในการสอบถาม NHRIs ที่เข้ารับการประเมินว่าต้องการให้ SCA ออกข้อเสนอแนะในประเด็นใดเพ่ือ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของ NHRIs นั้น ทั้งนี้ หาก SCA จะอ้างอิงข้อมูลที่เป็นปฏิปักษ์ต่อ NHRIs ที่เข้ารับการ
ประเมิน โดยที่ NHRIs นั้นยังไม่มีโอกาสชี้แจง เช่น ข้อมูลที่เผยแพร่ต่อสาธารณะ หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่ได้รับ
ระหว่างการประชุม SCA จะต้องหยิบยกข้อมูลดังกล่าวขึ้นในขั้นตอนการสัมภาษณ์และให้โอกาส NHRIs ได้ชี้แจง  

๕) การสัมภาษณ์ จะดำเนินการผ่านทางโทรศัพท์เท่านั้น เพ่ือให้แน่ใจว่ากระบวนการ
ดังกล่าวเป็นธรรมแก ่NHRIs ทุกแห่ง และไม่ให้เกิดความลักลั่นในกรณีของ NHRIs ที่ได้เปรียบทางภูมิศาสตร์ใน
การเดินทางไปยังนครเจนีวา หรือกรณีของ NHRIs ที่อาจมีงบประมาณสนับสนุนการเดินทางที่มากกว่า สำหรับ
ภาษาหลักที่ใช้ในการสัมภาษณ์ คือ ภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ NHRIs อาจใช้ภาษาอื่นที่อนุญาตใน GANHRI ได้แก่ 
ภาษาฝรั่งเศส ภาษาสเปน และภาษาอาหรับ โดยจะมีล่ามแปลเป็นภาษาอังกฤษอีกครั้งหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่
สมาชิก SCA ที่ไม่ได้ใช้ภาษาดังกล่าว ในส่วนของ NHRIs ที่เข้ารับการประเมินสามารถใช้ล่ามที่เชี่ยวชาญทั้ง
ภาษาอังกฤษและภาษาประจำถ่ินของตนในกระบวนการสัมภาษณ์ได้ 

(๔) สมาชิก SCA มีสิทธิออกเสียงคนละ ๑ คะแนนและผลการพิจารณาเป็นของสมาชิก 
SCA เท่านั้น ดังนั้น ผู้สังเกตการณ์ถาวรจะไม่มีสิทธิออกคะแนนเสียงและไม่สามารถเข้าร่วมในขั้นตอนการ
พิจารณาลงคะแนนได้ SCA จะต้องพยายามให้คำวินิจฉัยมาจากคะแนนเสียงที่เป็นเอกฉันท์ หากไม่สามารถ
ดำเนินการได้ คำวินิจฉัยอาจจัดทำโดยคะแนนเสียงของสมาชิก ๓ ประเทศ ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน 
ประธาน SCA มีสิทธิออกคะแนนเสียงเพ่ือตัดสิน 

๔.๓.๓ รายงานและข้อเสนอแนะ (Report and Recommendations) 

(๑) ในการพิจารณาประเมินสถานะ นอกจากการวินิจฉัยว่า NHRIs ที่เข้ารับการประเมิน
ควรได้รับสถานะใดแล้ว SCA จะพิจารณาด้วยว่าจะออกข้อเสนอแนะเพื่อให้ NHRIs ดำเนินการปรับปรุงใน
ประเด็นใดบ้าง ภายหลังจากการประชุมในแต่ละวัน ฝ่ายเลขานุการจะจัดทำร่างรายงานผลการประชุมตามคำ
วินิจฉัย (decisions) และแจ้งเวียนให้สมาชิกแต่ละคนพิจารณาอีกครั้ง โดยในวันสุดท้ายของการประชุม 
สมาชิกท้ัง ๔ ประเทศจะพิจารณาร่างรายงานฉบับสมบูรณ์และทำการตัดสินว่าประเด็นใดบ้างที่เป็นเรื่องสำคัญ



๓๕ 

และสมควรออกเป็นข้อเสนอแนะ โดยสมาชิกและผู้สังเกตการณ์จะมีส่วนร่วมในขั้นตอนการร่างรายงานฉบับ
สมบูรณ์นี้ 

(๒) รายงานและข้อเสนอแนะของ SCA จะจัดทำตามรูปแบบมาตรฐาน ประกอบด้วย 

๑) ประเด็นข้อห่วงกังวลและคำอธิบาย 

๒) สรุปหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องตามหลักการปารีสและข้อสังเกตท่ัวไป 

๓) ข้อเสนอแนะที่ NHRIs สามารถดำเนินการเพ่ือแก้ไขประเด็นข้อห่วงกังวล 

ฝ่ายเลขานุการจะส่งข้อเสนอแนะของ SCA ที่มีต่อ NHRIs ใดเป็นการเฉพาะไปยัง 
NHRIs นั้นผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ภายหลังการประชุม 

(๓) เอกสารผลลัพธ์จากการประชุมประเมินสถานะของ SCA ได้แก่ รายงานและ
ข้อเสนอแนะของ SCA เป็นเอกสารที่จะเผยแพร่ต่อสาธารณะบนเว็บไซต์เมื่อเอกสารดังกล่าวถือเป็นที่สุดแล้ว 
ซึ่งจะเกิดขึ้นหลังจาก NHRIs ที่เข้ารับการประเมินสถานะได้รับแจ้งข้อเสนอแนะของ SCA และได้มีโอกาส
โต้แย้งข้อเสนอแนะดังกล่าวตามข้ันตอนและระยะเวลาที่กำหนดในธรรมนูญ GANHRI 

๔.๓.๔ การเลื่อนพิจารณา (Deferral) 

(๑) ในบางกรณี SCA อาจตัดสินใจให้เลื่อนการพิจารณาใบสมัครขอรับการประเมินสถานะ
ออกไปก่อนแทนการออกข้อเสนอแนะต่อสถานะของ NHRIs เช่น กรณีที่ SCA เล็งเห็นถึงข้อห่วงกังวลอย่างมี
นัยสำคัญที่อาจส่งผลกระทบร้ายแรงต่อสถานะของ NHRIs และต้องการให้ NHRIs ได้มีโอกาสเตรียมข้อมูล
สนับสนุนหรือดำเนินการใด ๆ เพื่อแก้ไขข้อห่วงกังวลนั้น เช่น กรณีที่อยู่ระหว่างการปฏิรูปกฎหมายซึ่งอาจ
ส่งผลกระทบต่อการประเมินสถานะของ  NHRIs หรือกรณีสถานการณ์ทางการเมืองหรือความมั ่นคง
ภายในประเทศของ NHRIs นั้นมีความเปลี่ยนแปลงจนไม่อาจทำให้การประเมินสถานะของ NHRIs เป็นไปได้
อย่างเหมาะสม เป็นต้น ทั้งนี้ SCA จะพิจารณาจากภาพรวมของสถานการณ์ การตอบสนองของ NHRIs ต่อข้อ
ห่วงกังวลที ่ SCA ได้หยิบยก และการพิจารณาจากแนวทางการดำเนินการของ  NHRIs ต่อประเด็นหรือ
สถานการณ์ในลักษณะเดียวกันที่ผ่านมาในอดีต 

(๒) โดยทั่วไป SCA มักเลื่อนการพิจารณาออกไปเป็นเวลา ๑ ปี โดยระยะเวลาในแต่ละ
กรณีอาจสั้นหรือยาวกว่าได้ แต่ไม่เกิน ๒ ปี ยกเว้นในกรณีพิเศษ และต้องไม่เกินรอบการทบทวนสถานะ ๕ ปี
ของ NHRIs นั้น 

๔.๓.๕ ผลการพิจารณาของ SCA แบ่งออกเป็น 

(๑) SCA ประเมินให้ สถานะ ‘A’ หมายถึง มีความสอดคล้องกับหลักการปารีสโดย
สมบูรณ์ ทั้งนี้ ในความเป็นจริง SCA ทราบดีว่าไม่มี ‘A’ ใดที่สามารถดำเนินการตามหลักการปารีสได้โดยไม่มี
ข้อบกพร่อง ดังนั้น SCA จะยังคงมีข้อเสนอแนะเพื่อให้ NHRIs ดำเนินการปรับปรุง โดยสิ่งที่สถานะ ‘A’ บ่งชี้ 



๓๖ 

คือ ข้อห่วงกังวลของ SCA อาจไม่มีความรุนแรงถึงขั้นที่จะส่งผลกระทบต่อความสามารถของ NHRIs ในการทำ
หน้าที่โดยอิสระและมีประสิทธิผล 

(๒) SCA ประเมินให้ สถานะ ‘B’ หมายถึง มีความสอดคล้องกับหลักการปารีสบางส่วน 
ซึ่งการประเมินให้ สถานะ ‘B’ มิได้เป็นตัวชี้วัดว่า NHRIs นั้นไม่มีประสิทธิผล แต่โดยส่วนใหญ่จะเป็นกรณีที่ 
SCA พิจารณาแล้วเห็นว่ายังมีประเด็นข้อห่วงกังวลหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องโครงสร้าง ประสิทธิผล 
ความเป็นอิสระ หรือปัจจัยหลายประการรวมกัน ซึ่ง SCA ตระหนักดีว่า NHRIs อาจยังขาดความเข้าใจว่า
ประเด็นข้อห่วงกังวลใดที่มีความสำคัญและจำเป็นต้องดำเนินการก่อนเพ่ือปรับปรุงความสอดคล้องกับหลักการ
ปารีสที่จะทำให้มีสิทธิได้รับสถานะ ‘A’ ด้วยเหตุนี้ SCA ได้พัฒนาแนวปฏิบัติในการออกข้อเสนอแนะใน
รายงาน โดยแบ่งออกเป็น "ข้อสังเกตที่มีข้อห่วงกังวล" ซึ่ง NHRIs ควรเร่งดำเนินการก่อน และ "ข้อสังเกต" ซึ่ง 
NHRIs สามารถดำเนินการได้ในห้วงเวลาที่ เหมาะสม ในบางกรณี อาจมีประเด็นข้อห่วงกังวลเพียงประเด็น
เดียวแต่ SCA พิจารณาแล้วว่ามีความรุนแรงมากพอที ่จะพิจารณาว่า  NHRIs ไม่สามารถดำเนินการให้
สอดคล้องกับหลักการปารีสได้โดยสมบูรณ์ ซึ่งข้ึนอยู่กับข้อเท็จจริงในแต่ละกรณี  

(๓) SCA เสนอแนะให้ลดสถานะจาก สถานะ ‘A’ เป็น สถานะ ‘B’ ในกรณีที่ SCA มี
ข้อเสนอแนะเช่นนี้ NHRIs จะมีเวลา ๑ ปีในการแก้ไขข้อห่วงกังวลและแสดงให้เห็นถึงความสอดคล้องกับ
หลักการปารีส ในช่วงเวลา ๑ ปีนี้ NHRIs ยังคงอยู่ในสถานะ ‘A’ โดย SCA จะเสนอแนะให้ลดสถานะเมื่อเห็น
ว่า NHRIs ที่ขอเข้ารับการทบทวนสถานะไม่ได้ดำเนินการเพื่อแก้ไขข้อห่วงกังวลที่ SCA ได้ตั้งข้อสังเกตไว้ใน
การพิจารณาประเมินสถานะครั้งก่อน และ SCA มีความเห็นว่าข้อห่วงกังวลนั้นส่งผลกระทบรุนแรงต่อการทำ
หน้าที่ของ NHRIs ให้มีประสิทธิผลและโดยอิสระ กระบวนการพิจารณาประเมินสถานะจะมีความเข้มงวดขึ้น
เรื่อย ๆ ดังนั้น แม้แต่ NHRIs ที่ได้รับการประเมินให้ สถานะ ‘A’ มาเป็นเวลาหลายปีจำต้องแสดงให้เห็นถึง 
การดำเนินการเพื่อปรับปรุงความสอดคล้องกับหลักการปารีสตามแนวทางข้อเสนอแนะที่ SCA ได้เคยให้ไว้ 
หากไม่สามารถดำเนินการได้ก็อาจถูกลดสถานะ  

โดยทั่วไปแล้ว SCA มีแนวปฏิบัติในการเลื่อนการพิจารณาเอกสารการสมัครเพ่ือ
ทบทวนสถานะของ NHRIs ออกไปก่อนที่จะเสนอแนะให้ลดสถานะ เพ่ือเปิดโอกาสให้ NHRIs นั้นได้ดำเนินการ
ตามที่จำเป็นเพื ่อแก้ไขข้อห่วงกังวลหรือเพื ่อให้  NHRIs ได้แสดงเหตุผลความจำเป็นว่าเหตุใดจึงไม่อาจ
ดำเนินการแก้ไขข้อห่วงกังวลดังกล่าวได้ นอกจากนี้ กรณีอื่น ๆ ที่อาจเป็นเหตุให้ SCA เสนอแนะให้ลดสถานะ 
มักจะเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของ NHRIs ไม่ว่าจะเป็นผลจากเหตุการณ์เดียวที่มีความรุนแรงมากพอ 
หรือเป็นผลจากรูปแบบการปฏิบัติหน้าที่ซึ ่งแตกต่างกันไปตามสถานการณ์และข้อเท็จจริง แต่ในอดีตมัก
เกี ่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของ NHRIs ในสถานการณ์ความไม่สงบทางการเมืองหรือการเผชิญกับ 
ข้อกล่าวหาถึงการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

(๔) SCA อาจพิจารณาว่ามีสถานการณ์พิเศษและจำเป็นต้องระงับสถานะของ NHRIs ไว้
ชั่วคราว (suspension) โดยอำนาจในการพิจารณาระงับสถานะของ NHRIs เป็นของคณะกรรมการบริหาร 
GANHRI ในกรณีดังกล่าว SCA จะต้องเสนอความเห็นต่อประธาน GANHRI เพ่ือเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการบริหาร 



๓๗ 

GANHRI ต่อไป ทั้งนี้ "สถานการณ์พิเศษ" หมายถึง การเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันและรุนแรงในความสงบ
ระเบียบเรียบร้อยทางการเมืองภายในของรัฐ เช่น กรณีที่มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือกรณีที่มี  
ข้อกล่าวหาที่เชื่อถือได้ว่ามีการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงเกิดขึ้นจริง การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะต้อง
เกิดข้ึนร่วมกับการดำเนินการใด ๆ ต่อไปนี้ด้วยจึงจะถือเป็นสถานการณ์พิเศษ ได้แก่ การแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมาย
จัดตั้งหรือกฎหมายที่ใช้กับ NHRIs ให้มีเนื้อหาสาระที่ขัดแย้งกับหลักการปารีส การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบ
ของ NHRIs โดยมิได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหาและแต่งตั้งตามที่กฎหมายกำหนด หรือการที่  NHRIs 
ดำเนินการหรือไม่ดำเนินการใดซึ่งเป็นภัยอย่างร้ายแรงต่อความสอดคล้องกับหลักการปารีส ซึ่ง  NHRIs 
สามารถโต้แย้งคัดค้านได้ตามขั้นตอนและกระบวนการที่กำหนดในธรรมนูญ GANHRI 

๔.๓.๖ การพิจารณาทบทวนพิเศษ (special reviews)  

เป็นกรณีที่เกิดขึ้นนอกกำหนดการทบทวนสถานะรอบปกติทุก ๕ ปี SCA อาจเสนอให้มี
การพิจารณาทบทวนพิเศษได้ในกรณีที่มีสถานการณ์ซึ่ง NHRIs มีความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่อาจกระทบต่อ
ความสอดคล้องกับหลักการปารีส เช่น กรณีที่กฎหมายจัดตั้ง  NHRIs มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงไปอย่างมี
นัยสำคัญ กรณีมีความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในรัฐใดอย่างมีนัยสำคัญและอาจมีผลกระทบในทางลบต่อ
ความสามารถของ NHRIs ในการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ หรือกรณีที่ NHRIs ไม่สามารถตอบสนองต่อการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงได้อย่างเพียงพอหรือในระยะเวลาที่เหมาะสม ซึ่งแสดงถึงความเป็น อิสระ
ของ NHRIs นั้น ทั้งนี้ ก่อนที่ SCA จะเริ่มกระบวนการพิจารณาทบทวนพิเศษกับ NHRIs ใด จะต้องแจ้งข้อมูล
และความเห็นไปยัง NHRIs นั้นก่อนเพื่อเปิดโอกาสให้ NHRIs ได้นำเสนอข้อมูลและชี้แจงต่อข้อห่วงกังวล หาก 
SCA พิจารณาแล้วเห็นควรยุติเรื่องก็จะแจ้งให้ NHRIs นั้นทราบ และจะไม่มีการบันทึกไว้ในรายงานของ SCA 
เพ่ือมิให้เกิดความเข้าใจผิดต่อสาธารณะ แต่หาก SCA เห็นควรริเริ่มการพิจารณาทบทวนพิเศษ จะมีการบันทึก
ไว้ในรายงานของ SCA และขั้นตอนการดำเนินการจะเป็นไปในลักษณะเดียวกันกับการพิจารณาประเมิน
สถานะตามรอบปกต ิ

๔.๓.๗ การโต้แย้งคัดค้านข้อเสนอแนะของ SCA หรือคำวินิจฉัยให้ระงับสถานะของ 
คณะกรรมการบริหาร GANHRI  

(๑) กรณีที่ NHRIs ไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะของ SCA ก็สามารถโต้แย้งคัดค้านได้ตาม
ขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดตามธรรมนูญ GANHRI โดยคณะกรรมการบริหาร GANHRI จะเป็นผู้มีอำนาจ 
ชี้ขาดว่าข้อเสนอแนะของ SCA สามารถยอมรับได้หรือไม่ได้ และจะพิจารณาว่าข้อเสนอแนะของ SCA ได้บ่งชี้
ถึงความไม่สอดคล้องกับหลักการปารีสของ NHRIs ได้อย่างชัดเจนเพียงพอหรือไม่โดยใช้เกณฑ์การพิจารณา
ตามหลักการปารีสและข้อสังเกตทั่วไป 

(๒) กรณีที่ NHRIs ไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะให้ระงับสถานะชั่วคราวสามารถโต้แย้ง
คัดค้านได้ตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดตามธรรมนูญ GANHRI กรณีที่สถานะของ NHRIs ถูกระงับสิทธิ
การมสี่วนร่วมและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ตามสถานะของ NHRIs นั้นจะถูกระงับไปด้วยทันที 



๓๘ 

(๓) กรณีคำวินิจฉัยของ SCA ซึ่งมิใช่ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริหาร GANHRI เช่น 
การวินิจฉัยให้เลื ่อนการพิจารณาประเมินสถานะออกไปก่อน หรือการวินิจฉัยให้มีการริเริ ่มการพิจารณา
ทบทวนพิเศษ กรณีเหล่านี้ไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ NHRIs จะโต้แย้งคัดค้านได ้

๔.๔ สถานะของ กสม. ภายใต้ GANHRI 

๔.๔.๑ การสมัครเป็นสมาชิกครั้งแรก 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ได้สมัครเข้าเป็นสมาชิก ICC หรือ GANHRI  
ในปัจจุบัน และได้รับสถานะ ‘A’ ในการประเมินสถานะครั้งแรกตั้งแต่ ปี ๒๐๐๔ (พ.ศ. ๒๕๔๗) 

๔.๔.๒ การทบทวนสถานะ (re-accreditation) 

ตามธรรมนูญ GANHRI (เดิมเป็น ICC) กำหนดให้สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่มีสถานะ ‘A’ 
จะต้องเข้ารับการทบทวนสถานะทุก ๕ ปี ซึ่ง กสม. ได้ดำเนินการ ดังนี้ 

(๑) กสม. ได้เข้ารับการทบทวนสถานะรอบ ๕ ปีแรกในระหว่างการประชุม SCA เมื่อวันที่ 
๓–๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ โดยผลของการพิจารณา SCA ได้ให้ความเห็นว่าควรให้สถานะ ‘A’ แก่ กสม. โดยมี
ข้อสังเกตเพ่ิมเติมในประเด็นต่อไปนี้ 

๑) ที ่ตั ้งของสำนักงาน กสม. ซึ ่งตั ้งอยู ่ในอาคารที ่มีระบบรักษาความปลอดภัย 
แน่นหนา ยากแก่การเข้าถึง 

๒) ความจำเป็นในการจัดให้มีการหารือกันอย่างกว้างขวางในกระบวนการสรรหา  
กสม. โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมและกลุ่มเปราะบาง 

๓) การโอนเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน กสม. จากหน่วยงานต่างๆ ของรัฐ ในลักษณะ 
การให้มาช่วยปฏิบัติราชการ ซึ่งอาจส่งผลต่อความเป็นอิสระ 

๔) ข้อเสนอแนะของ กสม. ที่มีไปยังหน่วยงานของรัฐบาลไม่ได้รับการปฏิบัติตามหรือ 
ติดตามผล  

๕) ควรมีการระบุเหตุผลและเงื่อนไขในการถอดถอนคณะกรรมการ 
(๒) กสม. ได้เข้ารับการทบทวนสถานะครั้งที่ ๒ ในรอบ ๕ ปีต่อมาระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๒

พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ปรากฏว่า SCA ได้มีข้อเสนอแนะให้เลื่อนการพิจารณา (defer) ออกไปเป็นช่วงการประชุมใน
เดือนมีนาคม ๒๕๕๗ เนื่องจากมีหลายประเด็นที่ SCA ต้องทำความเข้าใจ พร้อมกับขอให้ กสม. ชี้แจงเพิ่มเติมใน
ประเด็นต่อไปนี้ 

๑) กฎหมายจัดตั้งไม่มีบทบัญญัติกำหนดมาตรการคุ้มครองการปฏิบัติหน้าที ่ของ   
กสม. และเจ้าหน้าที่ (functional immunity) 

๒) การสรรหาและการแต่งตั้ง กสม. ชุดที่ ๒ ขาดการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ  
ของสังคม ที่เน้นความเป็นพหุนิยม (pluralism)  



๓๙ 

๓) การจัดทำรายงานสถานการณ์ชุมนุมทางการเมืองเมื่อปี ๒๕๕๓ ที่ล่าช้า 
๔) การขอยืมตัวเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐมาปฏิบัติงาน 
๕) การจัดตั้งสำนักงานในภูมิภาคเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย 
๖) ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฉบับใหม่ที่ยังไม่ผ่านรัฐสภา 

(๓) การพิจารณาทบทวนสถานะโดย ICC-SCA ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗ 
ปรากฏว่า SCA ยังมีท่าทีคงเดิมต่อการทบทวนสถานะของ กสม. และได้ตัดสินใจให้เลื่อน (defer) การพิจารณา
ออกไปเป็นรอบการประชุมในเดือนตุลาคม ๒๕๕๗ พร้อมกับมีข้อสังเกตในประเด็นต่อไปนี้ 

๑) ความคุ้มกันการปฏิบัติหน้าที่ของ กสม. ตามบทบัญญัติของกฎหมายจัดตั้งยังมี
จำกัดเฉพาะบางสถานการณ์ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานของ กสม. ด้วย  

๒) กระบวนการสรรหาและองค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาตามมาตรา ๒๔๓ 
และ ๒๕๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ยังไม่สามารถประกันให้เห็นถึงความ
โปร่งใสและการมีส่วนร่วม 

๓) ความล่าช้าในการเผยแพร่รายงานชุมนุมทางการเมืองที่มีความรุนแรง เมื่อปี 
๒๕๕๓ รวมทั้งการชุมนุมทางการเมืองซึ่งเริ่มเม่ือช่วงปลายปี ๒๕๕๖ 

(๔) เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ ICC-SCA ได้พิจารณาทบทวนสถานะของ กสม. อีกครั้ง 
โดยผลของการพิจารณาในครั้งนี้ SCA ได้เสนอให้ปรับลดสถานะของ กสม. ลงเป็นสถานะ ‘B’ ตามข้อ ๑๘.๑ 
ของธรรมนูญ GANHRI (เดิมเป็น ICC) กำหนดให้สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่ถูกประเมินลดสถานะจาก 
‘A’ เป็น ‘B’ มีระยะเวลา ๑ ปีในการจัดทำข้อมูลความคืบหน้าของการดำเนินการพร้อมทั้งเอกสารประกอบ
เพ่ิมเติมเพ่ือชี้แจงต่อข้อสังเกตของ SCA โดยในช่วงเวลาดังกล่าวให้ถือว่า NHRIs ยังคงอยู่ในสถานะ ‘A’  

๔.๔.๓ การปรับลดสถานะของ กสม. อย่างเป็นทางการ 

ในคราวการประชุม SCA ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ SCA ได้พิจารณา
คำชี้แจงของ กสม. แล้ว เห็นว่าคำชี้แจงของ กสม. ต่อประเด็นข้อสังเกตของ SCA ยังไม่เพียงพอและไม่เป็น
รูปธรรม SCA จึงเสนอลดสถานะของกสม. จาก ‘A’ เป็น ‘B’ ทั้งนี้ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้
มีหนังสือถึงประธาน ICC และสมาชิก ICC Bureau เมื ่อวันที ่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เพื ่อขอคัดค้าน 
(challenge) ข้อเสนอแนะของ SCA ภายในเวลา ๒๘ วันหลังจากได้รับหนังสือของสำนักงานข้าหลวงใหญ่เพ่ือ
สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (OHCHR) อย่างเป็นทางการ ตามข้อ ๑๒.๑ ของธรรมนูญ GANHRI (เดิมเป็น 
ICC) แต่ไม่เป็นผล ซ่ึงการถูกลดสถานะเป็น ‘B’ ดังกล่าว ส่งผลให้ กสม. มีฐานะเป็นสมาชิกท่ีไม่มีสิทธิออกเสียง 
(non-voting member) ในการประชุมต่าง ๆ ตามข้อ ๒๔.๒ ของธรรมนูญ GANHRI 

 

 

 



๔๐ 

๔.๔.๔ การดำเนนิการเพื่อขอปรับสถานะเป็น ‘A’ 

(๑) ในห้วงปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ กสม. ได้ดำเนินการเพื่อขอปรับสถานะจาก ‘B’ เป็น ‘A’ 
เนื่องจากได้มีการปรับปรุงบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้มีการปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติงาน
ให้มีความสอดคล้องกับหลักการปารีสมากยิ่งขึ้น โดย กสม. ได้ชี้แจงในประเด็นข้อสังเกตของ SCA ดังนี้ 

๑) ข้อสังเกตเรื ่องการสรรหาและแต่งตั ้งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ งชาติ 
(selection and appointment) ในประเด็นการประกาศโฆษณารับสมัครตำแหน่งที่ว่าง เกณฑ์การสรรหา 
การปรึกษาหารือและการมีส่วนร่วม 

คำชี ้แจง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการส ิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้บัญญัติให้มีการเผยแพร่โฆษณารับสมัครตำแหน่งที่ว่างอย่างกว้างขวาง 
ตลอดจนการเผยแพร่รายชื่อคณะกรรมการสรรหาที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นต่อสาธารณะแล้ว 
รวมทั้งได้อธิบายกระบวนการดำเนินการในทางปฏิบัติในกระบวนการสรรหาครั้งล่าสุดเพื่อแสดงให้เห็นว่าการ
เผยแพร่โฆษณารับสมัครตำแหน่งที่ว่างนั้นได้เกิดข้ึนจริง 

๒) ข้อสังเกตเรื่องกฎหมายจัดตั้งยังคงขาดบทบัญญัติเรื่องความคุ้มกันและความเป็น
อิสระในการปฏิบัติหน้าที่ (functional immunity and independence) 

คำชี้แจง ความคุ้มกันทั้งทางแพ่ง ทางอาญา และทางปกครองในการปฏิบัติหน้าที่
ของ กสม. สำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตได้บัญญัติไว้ในมาตรา ๓๐ และมาตรา ๔๖ ของพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว  

๓) ข้อสังเกตเรื่องการสนองตอบต่อสถานการณ์ที่กระทบต่อสิทธิมนุษยชนอย่าง
ทันเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีการชุมนุมทางการเมือง การรัฐประหารหรือการประกาศภาวะฉุกเฉิน 

คำชี้แจง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ บัญญัติให้ กสม. 
มีหน้าที่และอำนาจในการตรวจสอบและรายงานการละเมิดสิทธิมนุษยชนตามมาตรา ๒๔๗ (๒) และ (๔) ซึ่ง
รับรองไว้ในมาตรา ๒๖ (๒) และ (๔) มาตรา ๓๓ และมาตรา ๔๐ - ๔๔ ของพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว  กสม. 
มุ่งส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่างเป็นระบบ ตลอดจนเฝ้าระวังและติดตามเหตุการณ์หรือสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศอย่างต่อเนื่องโดยร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชน และภาคประชา
สังคม ผ่านการจัดทำรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศเป็นการทั่วไปและในประเด็นสถานการณ์
เฉพาะ การจัดทำข้อเสนอแนะไปยังรัฐบาลเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เป็นปัญหาเพื่อให้รัฐบาลได้รับทราบและยุติ
สถานการณ์ที่เป็นปัญหาดังกล่าว และในกรณีที่จำเป็น กสม. อาจแสดงความเห็นเกี่ยวกับจุดยืนและปฏิกิริยา
ของรัฐบาลผ่านแถลงการณ์หรือข่าวประชาสัมพันธ์ 

(๒) เมื ่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ SCA บรรจุคำขอของ กสม. เข้าสู ่วาระการประชุม
พิจารณาและสัมภาษณ์ผู้ทำหน้าที่แทนประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติแบบทางไกลเพ่ือประกอบการ



๔๑ 

พิจารณา ต่อมา เลขานุการคณะอนุกรรมการ SCA ได้มีหนังสือถึงประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
แจ้งมติของ SCA ให้เลื่อนการพิจารณาการประเมินสถานะของ กสม. ไทยออกไปเป็นเวลา ๑๘ เดือน เพื่อให้ 
กสม. ดำเนินการแก้ไขข้อห่วงกังวลของ SCA ซึ่งมี ๔ ประเด็น ได้แก่  

๑) ความเป็นอิสระ (Independence) SCA มีความกังวลว่า หน้าที่และอำนาจตาม
บทบัญญัติมาตรา ๒๔๗ (๔) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ที่กำหนดให้ กสม. 
ต้องชี้แจงและรายงานข้อเท็จจริงที ่ถูกต้องโดยไม่ชักช้าในกรณีที่มีการรายงานสถานการณ์เกี่ยวกับสิทธิ
มนุษยชนในประเทศไทยโดยไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม ซึ่งไม่เคยปรากฏว่ามีสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติใดที่
กฎหมายกำหนดให้มีหน้าที่ในลักษณะดังกล่าว และบทบัญญัติดังกล่าวจะลดทอนความเป็นอิสระที่แท้จริงหรือ
ที่สาธารณะรับรู้ (actual or perceived independence) SCA เสนอแนะให้ กสม. ดำเนินการสนับสนุนให้มี
การยกเลิกบทบัญญัตินี้ต่อไป  

๒) การสรรหาและแต่งตั้ง (Selection and appointment) SCA เห็นว่าการแต่งตั้ง 
กสม. ชุดใหม่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 
๒๕๖๐ ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จและส่งผลให้มีช่วงระยะเวลาสั้น ๆ ที่ กสม. ไม่สามารถลงมติเกี่ยวกับเรื่ อง
ร้องเรียนได้เนื่องจากมีจำนวนไม่เพียงพอที่จะเป็นองค์ประชุมได้ ซึ ่ง SCA เสนอแนะให้ กสม. ผลักดันให้
กระบวนการแต่งตั้งเสร็จสมบูรณ์ในห้วงเวลาที่เหมาะสมผ่านกระบวนการที่โปร่งใสและมีส่วนร่วมตามที่บัญญัติ
ไว้ในกฎหมาย  

๓) ข้อเสนอแนะของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (Recommendations by 
NHRIs) ซึ่ง SCA ได้กล่าวถึงข้อกังวลที่ผ่านมาเกี่ยวกับประสิทธิผลของ กสม. ในการจัดการกับประเด็นปัญหา
ด้านสิทธิมนุษยชนภายในระยะเวลาที่เหมาะสม โดย SCA เสนอแนะให้ กสม. ขยายขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ที่
เกี ่ยวข้องกับประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การติดตามเฝ้าระวัง (monitoring) เรื ่องการ
เคารพสิทธิในการชุมนุมโดยสงบและการคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชนในบริบทดังกล่าว มีการใช้อำนาจ
หน้าที่อย่างเต็มที ่ รวมถึงการออกข้อเสนอแนะที่สอดคล้องกับมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ 
แถลงการณ์และรายงานทั้งหมดควรเปิดเผยต่อสาธารณะ เนื่องจากจะเป็นการสนับสนุนความน่าเชื่อถือและ
ความเป็นอิสระของ กสม. รวมทั้งส่งเสริมการเข้าถึงของประชาชาชนทุกคนภายในประเทศ ตลอดจน
ดำเนินการติดตามผลอย่างเข้มงวดเพ่ือให้แน่ใจว่าหน่วยงานของรัฐได้รับทราบและดำเนินการตามข้อเสนอแนะ
ของ  กสม.  

๔) อำนาจหน้าที่กึ่งตุลาการ (Quasi-judicial functions) ของ กสม. ในการไกล่เกลี่ย 
ซึ่ง SCA มีความเห็นว่า หาก กสม. สามารถแสวงหาข้อยุติที่เป็นมิตรและเป็นความลับผ่านกระบวนการแก้ไข
ทางเลือกอื่น ซึ่งรวมถึงอำนาจในการแสวงหาข้อยุติของข้อพิพาทโดยสมานฉันท์ผ่านกระบวนการไกล่เกลี่ย  
จะช่วยให้ กสม. ได้ช่วยเหลือเยียวยาผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนได้รวดเร็วมากข้ึน ซึ่งหมายถึงการเพิ่มประสิทธิผล
ในการดำเนินงานของ กสม. SCA จึงเสนอแนะให้ กสม. ผลักดันให้มีการขยายหน้าที่และอำนาจในการจัดการ
เรื่องร้องเรียนให้รวมถึงอำนาจในการแสวงหาข้อยุติของข้อพิพาทโดยสมานฉันท์ผ่านกระบวนการไกล่เกลี่ย  



๔๒ 

๕. บทบาทของ กสม. ในฐานะสมาชิก GANHRI 

GANHRI มีวัตถุประสงค์เพ่ือประสานการดำเนินงานและเสริมสร้างความเข้มแข็งของ NHRIs 
ให้สอดคล้องกับหลักการปารีส สร้างความเป็นผู้นำด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ตลอดจน
ให้การสนับสนุนและอำนวยความสะดวกแก่ NHRIs ในการประสานงานกับกลไกสิทธิมนุษยชนระหว่าง
ประเทศเพื่อเสริมสร้างสิทธิมนุษยชนในประเทศ การเข้าไปมีส่วนร่วมใน GANHRI ของสมาชิกสามารถ
ดำเนินการได้ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เข้าร่วมการประชุมต่าง ๆ การเข้าร่วมหลักสูตรการฝึกอบรม และการ
เข้าร่วมเป็นองค์ประกอบในคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานต่าง ๆ ตามเงื ่อนไขและหลักเกณฑ์ที่ 
GANHRI กำหนด การมีส่วนร่วมดังกล่าวนอกจากจะเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูล ประสบการณ์ และความรู้
ในประเด็นสิทธิมนุษยชนระหว่าง NHRIs ที่เป็นสมาชิกแล้ว ยังเป็นโอกาสในการมีส่วนร่วมแสดงบทบาท
และมีปฏิสัมพันธ์กับกลไกด้านสิทธิมนุษยชนในสหประชาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง NHRIs ที่มีสถานะ ‘A’ 
สามารถแสดงบทบาทได้ทั้งในฐานะสถาบันสิทธิมนุษยชนของแต่ละประเทศ หรืออาจเข้าร่วมในการแสดง
บทบาทของกรอบเครือข่าย NHRIs ระดับภูมิภาค เช่น กรอบความร่วมมือ APF ตลอดจนกรอบเครือข่าย 
NHRIs ระดับโลก เช่น กรอบความร่วมมือ GANHRI  

NHRIs ได้รับการยอมรับในเวทีการประชุมของสหประชาชาติ เช่น การประชุมคณะมนตรี
สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (HRC ) NHRIs สามารถแสดงบทบาทได้ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การแถลง
ด้วยวาจาในประเด็นที่เป็นวาระสำคัญของการประชุม การมีส่วนร่วมผ่านถ้อยแถลงในรูปแบบวิดีโอ 
(video messages) ในเวท ีอภ ิปรายเต ็มคณะ (plenary debates) การใช ้ส ิทธ ิแสดงความเห็น 
(intervene) ภายหลังการนำเสนอรายงาน UPR ของรัฐเพื่อให้ที่ประชุม HRC พิจารณารับรอง การให้
ข้อมูลหรือใช้สิทธิโต้แย้งกรณีมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับประเทศของตน ในช่วงการพูดคุยหารือ (interactive 
dialogues) ภายหลังจากการนำเสนอรายงานภารกิจการเยือนประเทศของผู้ดำรงตำแหน่งหรือที่ได้รับ
มอบหมาย (mandate holder) ของกลไกตามกระบวนการพิเศษ และการเสนอเอกสารต่อที่ประชุม โดย
การจัดทำเอกสารจะต้องมีตราสัญลักษณ์ของสหประชาชาติกำกับไว้ เป็นต้น 

ในบทที่ ๕ จะกล่าวถึง 

๕.๑ บทบาทของ กสม. ในฐานะสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของไทยที่ได้เข้าร่วมเป็น
สมาชิกของ GANHRI และประโยชน์ที่ได้รับ 

๕.๒ ปัญหา อุปสรรค และข้อท้าทายของ กสม. 

๕.๓ แนวทางการเตรียมการสำหรับอนาคต  

 



๔๓ 

๕.๑ บทบาทของการเป็นสมาชิก GANHRI และประโยชน์ที่ได้รับ 
นับแต่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ในฐานะสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของ

ไทยได้เป็นสมาชิกของ GANHRI (เดิมเป็น ICC) ในปี ๒๕๔๗ โดยได้รับสถานะ 'A' แล้ว กสม. ได้แสดงบทบาท
การเป็นสมาชิกของ GANHRI ผ่านกิจกรรมที่สำคัญต่าง ๆ ได้แก่ 

๕.๑.๑ การเข้าร่วมการประชุมประจำปี (Annual Meeting) 

 กสม. ได้เข้าร่วมการประชุมประจำปีของ GANHRI (เดิมเป็น ICC) ณ อาคารสหประชาชาติ 
นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ตั้งแต่ครั้งที่ ๑๗ ในปี ๒๐๐๔ (พ.ศ. ๒๕๔๗) เป็นต้นมา โดยได้ร่วมติดตามและ
แลกเปลี่ยนข้อมูลพัฒนาการด้านการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของสถาบันสิทธิมนุษยชนจากภูมิภาคต่าง 
ๆ ทั่วโลก และร่วมสนับสนุนการแสวงหาแนวทางที่จะส่งเสริมบทบาทของ GANHRI และสมาชิกให้เป็นที่ยอมรับ
ในกรอบการประชุมทางด้านสิทธิมนุษยชน และกลไกต่าง ๆ ของสหประชาชาติ โดยเฉพาะความร่วมมือกับ
สำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (OHCHR) คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ 
(HRC) รวมทั้งกลไกคณะกรรมการภายใต้สนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน  

 ประโยชน์ที่ได้รับ 

 การเข้าร่วมการประชุมประจำปีเป็นโอกาสสำคัญที่ กสม. ได้พบปะหารือเพ่ือทำความรู้จัก 
แลกเปลี่ยนข้อมูล ความเห็น ประสบการณ ์ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานและแนวทางแก้ไขกับเพ่ือนสมาชิก 
รวมถึงการหารือกับข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติเกี่ยวกับบทบาทของ  NHRIs ในเรื่องต่าง ๆ 
และได้รับทราบพัฒนาการใหม่ ๆ จากผลการดำเนินงานของ NHRIs ทั่วทุกภูมิภาคตลอดจนร่วมอภิปราย
เกี่ยวกับบทบาทของ NHRIs ในประเด็นสิทธิมนุษยชนที่สำคัญ รวมทั้งนำบทเรียนความสำเร็จและแนวปฏิบัติที่ดี
จากประสบการณ์ของเพื่อนสมาชิกมาใช้ในการเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากร และพัฒนากระบวนการทำงาน
ของ กสม. 

๕.๑.๒ การทำหน้าที่สมาชิกคณะกรรมการบริหาร GANHRI (GANHRI Bureau) 

 ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของไทยได้แสดงบทบาทที่สำคัญในการเป็นสมาชิก
คณะกรรมการบริหาร GANHRI ซึ่งเป็นองค์กรบริหารของ GANHRI ระหว่างปี ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ ในฐานะสมาชิก 
GANHRI ของภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ร่วมกับสมาชิกจากภูมิภาคแอฟริกา อเมริกา และยุโรป ภูมิภาคละ ๔ สถาบัน 
รวมทั้งสิ้น ๑๖ สถาบัน ซึ่งประเด็นที่มีการหารือในการประชุม GANHRI Bureau จะเน้นไปที่การบริหารจัดการ 
งบประมาณ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี การแก้ไขธรรมนูญ GANHRI การรับรอง
รายงานการพิจารณาประเมินสถานะของ SCA ตลอดจนการรับทราบรายงานสถานะการเงินของ GANHRI โดย
คณะกรรมการด้านการเงิน และรายงานผลการดำเนินงานของคณะทำงานด้านต่าง ๆ ได้แก่ คณะทำงานด้านธุรกิจ
กับสิทธิมนุษยชน คณะทำงานด้านสิทธิของผู้พิการ คณะทำงานว่าด้วยวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ปี ๒๐๓๐ (พ.ศ. 
๒๕๗๓) และคณะทำงานด้านผู้สูงอายุ  



๔๔ 

ในปี ๒๕๕๕ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ทำหน้าที่ประธานการอภิปรายใน
หัวข้อ “สิทธิในการพัฒนา” ซึ่งมุ่งเน้นประเด็นความเชื่อมโยงระหว่างสิทธิมนุษยชนกับความยากจน เนื่องจาก
การขยายตัวของจำนวนประชากรโลก ซึ่งส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในประเทศกำลังพัฒนาและประสบปัญหาการเข้าถึง
สิทธิขั้นพื้นฐานและสิทธิในการดำรงชีวิตตามมาตรฐานอย่างเพียงพอ ทั้งสิทธิในอาหาร ที่อยู่อาศัย การศึกษา 
และการรักษาพยาบาล  

ประโยชน์ที่ได้รับ 

การทำหน้าที่สมาชิกคณะกรรมการบริหาร GANHRI เปิดโอกาสให้ กสม. ได้มีส่วนร่วม 
ในการอภิปรายและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างสมาชิกในประเด็นต่าง ๆ ที่อยู่ภายในอำนาจหน้าที่ อันเป็น 
การช่วยเสริมสร้างบทบาทของ กสม. ให้เป็นที ่ยอมรับในเวทีระหว่างประเทศ รวมทั้งยังสามารถเข้าถึง
แหล่งข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการดำเนินบทบาทของ NHRIs ตลอดจนการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับ
ประธาน GANHRI และประธานของกรอบความร่วมมือระหว่าง NHRIs ในระดับภูมิภาคต่าง ๆ เพื ่อเป็น 
การปูพื้นฐานของความร่วมมือระหว่างกันในอนาคต  

๕.๑.๓ การเข้าร่วมการประชุมนานาชาติ (International Conference) 

 กสม. ได้เข้าร่วมการประชุมนานาชาติซึ่งเป็นการหารือร่วมกันระหว่างสมาชิกในประเด็น 
การคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ครั้งที่ ๘ ณ เมืองซานตา ครูซ ประเทศโบลิเวีย เมื่อปี ๒๐๐๗ (พ.ศ. ๒๕๕๐) 
เพื่อหารือเกี่ยวกับปัญหาแรงงานย้ายถิ่น บทบาทหน้าที่ของ NHRIs กับการดูแลแรงานอพยพผิดกฎหมาย ปัญหา
การค้ามนุษย์ การเข้าถึงการศึกษาของเด็กที่ไม่มีผู้ดูแล ซึ่งที่ประชุมได้รับรองปฏิญญาซานตา ครูซ (Santa Cruz 
Declaration) เพื่อเป็นแนวทางสำหรับ NHRIs ในการปกป้องและคุ้มครองแรงงานย้ายถิ่น และเข้าร่วมการประชุม
นานาชาติ ครั้งที่ ๑๑ ณ กรุงอัมมาน ราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน เมื่อปี ๒๐๑๒ (พ.ศ. ๒๕๕๕) ซึ่งที่ประชุมได้รับ
รองปฏิญญาและแผนปฏิบ ัต ิการอัมมานว ่าด ้วยส ิทธ ิของสตร ีและเด ็กหญิง (Amman Declaration and 
Programmed of Action) ที่กำหนดบทบาทของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการดำเนินงานเพื่อส่งเสริม 
การมีส่วนร่วมของสตรีในทางการเมืองและเวทีสาธารณะ ส่งเสริมสิทธิทางเศรษฐกิจและสังคมของสตรี ต่อต้าน 
การใช้ความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิในสุขภาพและอนามัยเจริญพันธุ์ของสตรี  
โดยใช้มาตรการให้การศึกษาแก่สาธารณชน จัดเวทีสาธารณะ ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ส่งเสริมกลไก
การรับฟังปัญหาและข้อเรียกร้องของสตรีและเด็กหญิง ติดตามและรายงานผลการปฏิบัติตามพันธกรณีของรัฐใน
การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรี รวมทั้งให้การอบรมเจ้าหน้าที่ศาล ผู้บังคับใช้กฎหมาย และเจ้าหน้าที่ทางการ
สาธารณสุขให้สามารถตอบสนองต่อการใช้ความรุนแรงต่อสตรี ความเสมอภาคทางเพศและสิทธิสตรีได้อย่าง
เหมาะสม 

 

 



๔๕ 

๕.๑.๔ การเข้าร่วมการประชุมในโครงการเพื่อความเป็นหุ้นส่วนไตรภาคี (The Tripartite 
Partnership Programme: TPP) 

กสม. ได้เข้าร่วมการประชุมในโครงการเพื่อความเป็นหุ้นส่วนไตรภาคี ระหว่างโครงการ
พัฒนาแห่งสหประชาชาติ ( UN Development Programme: UNDP) สำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชน
แห่งสหประชาชาติ (OHCHR) และ GANHRI ซึ ่งเกิดขึ ้นจากการลงนามในข้อตกลง ๓ ฝ่าย เมื ่อวันที ่ ๒๔ 
กุมภาพันธ์ ๒๐๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๔) ที่กำหนดให้มีความร่วมมือในลักษณะหุ้นส่วนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของ NHRIs ที่เป็นสมาชิกของ GANHRI ในการแสดงบทบาทให้บรรลุผลตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ๒๐๓๐ 
เพิ่มการประสานงานและแลกเปลี่ยนความรู้ ความเชี่ยวชาญระหว่างกันให้มากยิ่งขึ้น ตลอดจนการเสริมสร้าง
ศักยภาพและประสิทธิภาพในการทำงานผ่านกระบวนการประเมินศักยภาพ (capacity assessment) และ
การวิเคราะห์ข้อท้าทาย (gap analysis) ของ NHRIs   

ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้เข้าร่วมการประชุมในโครงการเพื่อความเป็น
หุ้นส่วนไตรภาคี เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๖ ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ในฐานะประธานกรอบความ
ร่วมมือเครือข่าย NHRIs ระดับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (Asia-Pacific Forum of NHRIs: APF) ร่วมกับประธาน
กรอบความร่วมมือจากอีก ๓ ภูมิภาค ประธาน GANHRI (ICC ในขณะนั้น) ผู้แทน UNDP และผู้แทน OHCHR 
โดยมีประเด็นสำคัญในเรื่องการประเมินศักยภาพของ NHRIs ซึ่งเป็นเครื่องมือสำหรับเสริมสร้างความเข้มแข็ง
และประสิทธิภาพในการทำงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ความสำคัญกับแผนงานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน โดย
เน้นกรอบแนวคิดเรื ่องสิทธิมนุษยชนที่เชื่อมโยงกับการพัฒนา ตลอดจนการรณรงค์เพื่อขยายบทบาทการ
ดำเนินการของ GANHRI ในการประชุมด้านสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติที่จัดขึ้น ณ นครนิวยอร์ก จากเดิม
ที่มีบทบาทจำกัดเพียงการประชุม HRC ที่จัดขึ้น ณ นครเจนีวา เท่านั้น 

๕.๑.๕ การจัดทำข้อมูลเพื่อการทบทวนสถานะของ กสม. (Re-accreditation) 

โดยที่ธรรมนูญ GANHRI กำหนดให้มีการทบทวนสถานะของสมาชิกที่มีสถานะ ‘A’ ทุก ๕ 
ปี ซึ่งเป็นไปตามข้อเรียกร้องของรัฐบาลที่เป็นสมาชิกของสหประชาชาติที่เห็นว่า NHRIs มีบทบาทมากขึ้นใน
กิจกรรมและกลไกด้านสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่ง
สหประชาชาติ จึงขอให้ GANHRI ได้มีกระบวนการทบทวนสถานะของสมาชิกอย่างจริงจังเพื่อให้มั่นใจว่า
สมาชิกมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริงตามหลักการปารีส ซึ่ง กสม. ได้เข้ารับการทบทวนสถานะครั้งแรกเมื่อ 
ปี ๒๐๐๘ (พ.ศ. ๒๕๕๑)  

๕.๒ ปัญหา อุปสรรค ข้อท้าทายของ กสม. 

๕.๒.๑ การทำงานของ กสม. ประสบกับข้อท้าทายอันเนื่องมาจากสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน
ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น เช่น สถานการณ์การประท้วง การจลาจลที่นำไปสู่
ความรุนแรง ซึ่งมีผลให้เกิดเหตุการณ์ยึดอำนาจของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เมื่อวันที่ ๒๒ 
พฤษภาคม ๒๕๕๗ การเผชิญกับวิกฤตทางเศรษฐกิจ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ  ภาวะวิกฤตโรคระบาด และ 



๔๖ 

ความพยายามเคลื่อนไหวไปสู่ระบอบประชาธิปไตยในประเทศต่าง ๆ ซึ่ง กสม. จำเป็นต้องแสดงบทบาทที่จะ
เชื่อมโยงแนวทางปฏิบัติของระบบสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศให้เข้ากับแนวทางภายในประเทศ 

๕.๒.๒ ความเสี่ยงจากสภาวะการถูกกดดันหรือถูกแทรกแซงจากรัฐบาล ส่งผลต่อการรักษา
สถานภาพของ กสม. ให้มีความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน  

๕.๒.๓ เมื่อคณะอนุกรรมการการประเมินสถานะของ GANHRI ได้มีข้อเสนอแนะให้ลดระดับ
สถานะของ กสม. ใน GANHRI จากสถานะ 'A' เป็น 'B' ทำให้ กสม. ประสบข้อท้าทายในการมีส่วนร่วมและ
แสดงบทบาทในเวทีระหว่างประเทศเนื่องจากภายใต้หลักเกณฑ์การเป็นสมาชิกของ GANHRI สมาชิกที่มี
สถานะ ‘B’ จดัเป็นสมาชิกประเภทที่ไม่มีสิทธิออกเสียง (non-voting member) ไม่สามารถได้รับการเสนอชื่อ
เพื่อเป็นผู้แทนเครือข่ายภูมิภาคในคณะกรรมการบริหาร GANHRI ตลอดจนไม่มีสิทธิเข้าร่วมในกิจกรรมของ 
HRC เช่น การเข้าร่วมการประชุม HRC การแถลงหรือชี้แจงต่อที่ประชุม ซึ่งรวมถึงการเข้าร่วมในกิจกรรมของ
องค์กรอื่นภายใต ้HRC ด้วย 

๕.๓ แนวทางการเตรียมการในอนาคต 
๕.๓.๑ กสม. ควรกำหนดยุทธศาสตร์และแผนงานการเตรียมเข้าร่วมการประชุมต่าง ๆ ในฐานะ

สมาชิก GANHRI มีการกำหนดเป้าหมายการแสดงบทบาทในการประชุมหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ชัดเจน เพื่อให้
การประสานข้อมูลและทิศทางการดำเนินงานทีเ่กี่ยวข้องเป็นไปอย่างครบถ้วนและตรงตามวัตถุประสงค์ 

๕.๓.๒ กสม. ควรกำหนดยุทธศาสตร์และแผนการดำเนินงานเพื่อเตรียมการเข้ารับการประเมิน
สถานะอย่างเป็นระบบเพื่อให้การปฏิบัติงานและการจัดทำข้อมูลที่เกี่ยวข้องมีความครบถ้วน ชัดเจน สามารถ
แสดงถึงศักยภาพของ กสม. ในเวทีระดับสากล และส่งเสริมภาพลักษณ์ท่ีดีของ กสม.  

๕.๓.๓ กสม. ควรจัดทำแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินและควรมีการฝึกอบรมบุคลากรให้มี
ความรู้ความเข้าใจ และมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์ฉุกเฉิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๗ 

๖.  การเตรียมตัวเข้าร่วมการประชุมประจำปีของ GANHRI 

 

การประชุมประจำปีของ GANHRI (GANHRI Annual Meeting) เป็นกิจกรรมหนึ่งที่สมาชิก
ทั ้งหมดสามารถเข้าร่วมได้ การประชุมประจำปีมีลักษณะเช่นเดียวกับการประชุมระหว่างประเทศ
โดยทั่วไป กล่าวคือ เป็นวิธีการดำเนินการตามนโยบายการต่างประเทศของประเทศตะวันตกซึ่งแต่เดิมมี
วัตถุประสงค์หลักเพื่อยุติสงคราม และแบ่งปันผลประโยชน์ทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม โดยการ
รวบรวมผู้ที่เกี่ยวข้องมาหาข้อยุติร่วมกันทำให้ได้ข้อยุติรวดเร็วและมีผลลัพธ์เป็นที่ยอมรับในวงกว้าง 
สำหรับการประชุมประจำปีของ GANHRI ถือเป็นโอกาสสำคัญในการรวมตัวสมาชิก NHRIs ทั่วโลกเพ่ือ
พบปะหารือ แลกเปลี่ยนข้อมูล ประสบการณ์ และความรู้ในประเด็นสิทธิมนุษยชนระหว่างกัน ตลอดจน
ร่วมแสดงบทบาทและมีปฏิสัมพันธ์กับกลไกด้านสิทธิมนุษยชนในสหประชาชาติ  ทั้งนี้ สมาชิกจะต้อง
ปฏิบัติตามกรอบกติกาหลักที ่ใช้ในการดำเนินงานของ GANHRI ได้แก่ ธรรมนูญ GANHRI (GANHRI 
Statute) ซึ่งได้กำหนดประเภทของสมาชิก GANHRI ไว้ ๒ ประเภท คือ (๑) สมาชิกที่มีสิทธิออกเสียง 
(Voting Member) หมายถึง NHRI ที่เป็นสมาชิกของ GANHRI และได้รับการประเมินสถานะ ‘A’ และ 
(๒) สมาชิกท่ีไม่มีสิทธิออกเสียง (Non-voting Member) หมายถึง NHRI ที่เป็นสมาชิกของ GANHRI และ
ได้รับการประเมินสถานะ ‘B’ (ส่วนที่ ๑ คำจำกัดความ ข้อ ๒๔.๑ และข้อ ๒๔.๒) 

การประชุมประจำปีของ GANHRI ซึ ่งจัดขึ ้นโดยความร่วมมือระหว่าง GANHRI และ 
OHCHR โดยมักจะจัดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันกับการประชุมรอบปกติของ HRC ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – 
เดือนมีนาคมของทุกปี เนื่องจากในช่วงการประชุม HRC นั้น NHRIs จากแต่ละประเทศสามารถเข้าร่วม
การประชุมรับฟัง โดย NHRIs ที่มีสถานะ ‘A’ สามารถแสดงข้อคิดเห็นของตนในวาระที่เกี่ยวข้องได้ ใน
ขณะเดียวกัน GANHRI สามารถเข้าร่วมการประชุมและแสดงบทบาทในฐานะผู้แทนเครือข่ายในประเด็น
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้  

ในบทนี้ จะกล่าวถึงสาระสำคัญและรูปแบบการจัดประชุมประจำปีของ GANHRI เพื่อให้
ผู้เข้าร่วมการประชุมได้ทราบถึงแนวทางการเตรียมการทั้งในด้านสารัตถะและด้านพิธีการ ดังนี้ 

๖.๑ กิจกรรมหลักของการประชุมประจำปี ประกอบด้วย (๑) การประชุม GANHRI Bureau 
(๒) การประชุมสมัชชาใหญ่ (General Assembly) และ (๓) การประชุมประจำปี (Annual Conference) 
ซ่ึงมีรูปแบบ วัตถุประสงค์ และหลักเกณฑ์การเข้าร่วมที่แตกต่างกันไป 

๖.๒ ขั้นตอนการเตรียมการเพื่อเข้าร่วมการประชุม โดยแบ่งออกเป็น การเตรียมการก่อน - 
ระหว่าง - และหลังการเข้าร่วมประชุม 

 



๔๘ 

๖.๑ กิจกรรมหลักของการประชุมประจำปี 
โดยปกติการประชุมประจำปีมีกำหนดจัดขึ้นเป็นระยะเวลา ๓ วัน ประกอบด้วย (๑) การประชุม 

GANHRI Bureau (๒) การประชุมสมัชชาใหญ่ (General Assembly) และ (๓) การประชุมประจำปี (Annual 
Conference) นอกจากนี้ อาจมีการจัดการประชุมและกิจกรรมอื่น ๆ ในช่วงสัปดาห์เดียวกันนั้น เช่น การ
ประชุมเครือข่ายระดับภูมิภาคและกิจกรรมข้างเคียง (side-events) การจัดเวทีองค์กรพัฒนาเอกชนควบคู่ไปกับ
การประชุมประจำปีเพื่ออำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง NHRIs กับภาคประชาสังคม และ
การจัดเวทีให้คำปรึกษาเกี่ยวกับบทบาทของ NHRIs เป็นต้น  

อย่างไรก็ดี กิจกรรมหลัก ๓ กิจกรรม มีรูปแบบ วัตถุประสงค์ และหลักเกณฑ์การเข้าร่วม 
ที่แตกต่างกันไป จึงควรทำความเข้าใจสาระสำคัญของแต่ละกิจกรรมเพื่อประกอบการเตรียมตัวเพื่อเข้าร่วม 
การประชุมประจำปี โดยมีรายละเอียดต่อไป ดังนี้ 

๖.๑.๑ การประชุม GANHRI Bureau  

เป็นการประชุมของสมาชิก GANHRI Bureau ซึ ่งธรรมนูญ GANHRI กำหนดให้มีการ
ประชุมอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง โดยจะจัดขึ้นร่วมกับการประชุมสมัชชาใหญ่ของ GANHRI หรือจัดขึ้นตามเวลา
และสถานที่อ่ืนที่ GANHRI Bureau หรือประธาน GANHRI กำหนด ทั้งนี้ ประธาน GANHRI ต้องแจ้งกำหนดการ
ประชุมเป็นหนังสืออย่างน้อย ๔ สัปดาห์ก่อนวันประชุม เว้นแต่ GANHRI Bureau ตกลงกันเป็นอย่างอ่ืน และให้
จัดส่งร่างระเบียบวาระการประชุมที่ประธาน GANHRI และสมาชิก GANHRI Bureau ได้หารือกันแล้วไปพร้อม
กับหนังสือเชิญประชุม (ข้อ ๔๘) อย่างไรก็ดี สมาชิก GANHRI Bureau สามารถเสนอวาระการประชุมเพ่ิมเติมใน
ระหว่างการประชุมได้หากได้รับความเห็นชอบจากมติเสียงข้างมากของสมาชิกที่เข้าร่วมการประชุม (ข้อ ๕๐.๓) 
สำหรับภาษาที่ใช้ในการทำงานของ GANHRI มี ๔ ภาษาหลัก ได้แก่ ภาษาอาหรับ ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส 
และภาษาสเปน ด้วยเหตุนี้ เอกสารต่าง ๆ ที่มาจาก GANHRI จึงควรจัดให้มีครบทั้ง ๔ ภาษา (ข้อ ๕๐.๑) 

สมาชิก GANHRI Bureau สามารถเชิญที่ปรึกษาของตนเข้าร่วมการประชุมด้วยได้ ซึ่ง
รวมถึงผู้แทนของเครือข่าย NHRIs ระดับภูมิภาคที่เก่ียวข้อง โดยถือว่าบุคคลดังกล่าวเข้าร่วมการประชุมในฐานะ
ที่ปรึกษาของสมาชิกและในฐานะผู้สังเกตการณ์การประชุม และอาจเข้าร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็นได้ตาม
คำเชิญของประธาน GANHRI ได้ (ข้อ ๕๐.๔) นอกจากนี้ GANHRI Bureau อาจเชิญ NHRIs อื่นไม่ว่าจะเป็น
สมาชิก GANHRI หรือไม่ รวมถึงบุคคลหรือองค์กรอื่นเพื่อเข้าร่วมในการประชุม GANHRI Bureau ในฐานะ 
ผู้สังเกตการณ์ได้ (ข้อ ๕๐.๖) ในอดีตที่ผ่านมา กสม. ได้แสดงบทบาทที่สำคัญในการเป็นสมาชิก GANHRI 
Bureau ระหว่างปี ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ และในปี ๒๕๖๑ กสม. ได้ขออนุญาตเข้าร่วมการประชุม GANHRI Bureau 
ในฐานะผู้สังเกตการณ์เพื่อติดตามความก้าวหน้าในประเด็นสำคัญต่าง ๆ ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของ GANHRI 
Bureau ตามข้อ ๔๖ เช่น การพิจารณาตัดสินคำขอเข้าเป็นสมาชิก GANHRI การพัฒนานโยบายและแนวปฏิบัติ
ขององค์กร การแต่งตั้งคณะกรรมการด้านการเงิน การติดตามตรวจสอบการบริหารการเงิน การให้บริการแก่
สมาชิก GANHRI และการตัดสินผลการประเมินสถานะของสมาชิก โดยพิจารณาจากข้อเสนอแนะของ
คณะอนุกรรมการประเมินสถานะ เป็นต้น ดังนั้น หาก กสม. ประสงค์ท่ีจะเข้าร่วมการประชุม GANHRI Bureau 



๔๙ 

ในฐานะผู้สังเกตการณ์ จะต้องดำเนินการขออนุญาตจาก GANHRI Bureau ผ่าน OHCHR ซึ่งเป็นฝ่ายเลขานุการ 
GANHRI ล่วงหน้าก่อน เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจะสามารถเข้าร่วมการประชุมได้  

การลงมติของ GANHRI Bureau จะต้องมีผู ้มาประชุมอย่างน้อยกึ ่งหนึ ่งของสมาชิก 
GANHRI Bureau ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม (ข้อ ๕๐.๒) ภายหลังจาก GANHRI Bureau ประชุมกันแล้ว 
ประธาน GANHRI หรือเลขานุการ GANHRI มีหน้าที ่นำเสนอผลรายงานผลการดำเนินงานและกิจกรรมที่ 
GANHRI, GANHRI Bureau ตลอดจนเจ้าหน้าที่ GANHRI ได้ดำเนินการไปนับแต่การประชุมสมัชชาใหญ่ครั้งที่
ผ่านมาให้แก่ท่ีประชุมสมัชชาใหญ่ทราบ (ข้อ ๕๐.๘)  

๖.๑.๒ การประชุมสมัชชาใหญ่ (General Assembly)  

ธรรมนูญ GANHRI กำหนดให้สมัชชาใหญ่ประกอบด้วยสมาชิกของ GANHRI ทั้งหมดซึ่ง
ถือเป็นองค์อำนาจสูงสุดของเครือข่าย (ข้อ ๓๒) และให้มีการประชุมสมัชชาใหญ่อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง โดย
นิยมให้จัดในช่วงเวลาเดียวกันกับสมัยประชุม HRC ตามกำหนดการและระเบียบวาระการประชุมที่ GANHRI 
Bureau ได้แจ้งเป็นหนังสือไปยังสมาชิกล่วงหน้าอย่างน้อย ๖ สัปดาห์ เว้นแต่ จะมีสมาชิกอย่างน้อย ๑ ใน ๕ 
ของสมาชิกที่มีสิทธิออกเสียงร้องขอไปยังประธาน GANHRI ให้กำหนดวันประชุมเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ คำร้องขอ
เป็นลายลักษณ์อักษรดังกล่าวจะต้องเสนอต่อประธาน GANHRI ล่วงหน้าอย่างน้อย ๖ สัปดาห์ (ข้อ ๓๕) โดย
ร่างระเบียบวาระการประชุมสมัชชาใหญ่อาจเสนอไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมก็ได้ ทั้งนี้ ให้เสนอล่วงหน้า
อย่างน้อย ๖ สัปดาห์ก่อนวันประชุม (ข้อ ๓๗) สำหรับภาษาที่ใช้ในการทำงานของ GANHRI มี ๔ ภาษาหลัก 
ได้แก่ ภาษาอาหรับ ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส และภาษาสเปน ด้วยเหตุนี้ เอกสารต่าง ๆ ที่มาจาก GANHRI 
จะจัดทำให้ครบทั้ง ๔ ภาษา (ข้อ ๔๒) 

ในกรณีที่จำเป็นต้องมีการตัดสินใจเร่งด่วนซึ่งไม่สามารถรอสมัยการประชุมปกติของ
สมัชชาใหญ่ได้ ประธาน GANHRI โดยความยินยอมของ GANHRI Bureau สามารถเรียกประชุมสมัชชาวิสามัญ
ได้ ทั้งนี้ การประชุมสมัชชาวิสามัญจะต้องเกิดขึ้นเมื่อพ้น ๒๔ ชั่วโมงภายหลังจากการเชิญประชุม การลงมติ
ของที่ประชุมสมัชชาวิสามัญให้ใช้มติเสียงข้างมากของผู้มีสิทธิออกเสียงหรือผู้แทนที่มาประชุมด้วยตนเองหรือที่
ประชุมผ่านระบบสื่อสารทางโทรคมนาคม (ไม่นับรวมกรณีงดออกเสียง) (ข้อ ๓๖) 

การประชุมสมัชชาใหญ่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการรายงานผลการดำเนินงานของ GANHRI 
ในรอบปีที่ผ่านมา และเป็นเวทีการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของสมัชชาใหญ่ ได้แก่ การกำกับ
ดูแลกิจกรรมของ GANHRI การพิจารณาและกำกับดูแลกิจกรรมของ GANHRI Bureau การให้การรับรองแผนงาน
กิจกรรมของ GANHRI การแก้ไขปรับปรุงธรรมนูญ GANHRI การพิจารณาประเด็นการระดมทุน การกำหนดอัตรา
สมาชิกภาพรายปีสำหรับสมาชิกที่ได้รับการรับรองสถานะ ‘A’ ทั้งนี้ ผลการวินิจฉัยของคณะกรรมการบริหาร 
GANHRI เกี่ยวกับการประเมินสถานะ ไม่อยู่ภายใต้การตรวจสอบหรือควบคุมโดยที่ประชุมสมัชชาใหญ่ (ข้อ ๓๓) 
การรับรองสมาชิกในคณะกรรมการบริหาร GANHRI (ข้อ ๓๔.๑) การเลือกตั้งประธาน GANHRI และเลขานุการ 
GANHRI (ข้อ ๓๔.๒)  
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ในการจัดประชุมสมัชชาใหญ่หรือการจัดประชุมสมัชชาวิสามัญจะต้องมีผู้มาประชุมอย่าง
น้อยกึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม โดยหากเป็นการประชุมสมัชชา
วิสามัญ สมาชิกสามารถเข้าเป็นผู้แทนหรือหรือเข้าร่วมการประชุมผ่านระบบโทรคมนาคมได้ ในส่วนของการ  
ลงมติที่ประชุม จะต้องมีสมาชิกที่มีสิทธิออกเสียงอย่างน้อยกึ่งหนึ่งในที่ประชุมจึงจะเป็นองค์ประชุม (ไม่นับรวม
กรณีงดออกเสียง) (ข้อ ๔๑) 

ในการเข้าร่วมประชุม เฉพาะสมาชิกท่ีมีสิทธิออกเสียง หมายถึงสมาชิกที่ได้รับสถานะ ‘A’ 
ใน GANHRI เท่านั้นที่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมสมัชชาใหญ่ ส่วนสมาชิกที่ไม่มีสิทธิออกเสียง หรือสมาชิกที่
ได้รับสถานะ ‘B’ ใน GANHRI มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมและสามารถแถลงต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่ นอกจากนี้ 
เมื่อประธาน GANHRI ได้หารือกับ GANHRI Bureau แล้ว อาจเชิญ NHRIs ที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกของ GANHRI 
หรือบุคคลหรือองค์กรอื่นใดให้เข้าร่วมการประชุมสมัชชาสามัญในฐานะผู้สังเกตการณ์ได้ (ข้อ ๓๘) 

การลงมติในการประชุมสมัชชาใหญ่ ให้ถือฉันทามติหากเป็นไปได้ มิฉะนั้นให้ใช้คะแนน
เสียงข้างมากของสมาชิกที่มีสิทธิออกเสียงซึ่งเข้าร่วมการประชุมด้วยตนเอง (ไม่นับรวมกรณีงดออกเสียง) โดย 
ที่ประชุมจะลงมติได้เฉพาะเรื่องท่ีกำหนดไว้ในวาระการประชุมเท่านั้น (ข้อ ๔๐) 

กสม. ได้เข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่เป็นประจำทุกปี แม้จะไม่สามารถออกเสียงลงมติ
เนื่องจากมีสถานะ ‘B’ แต่ก็ไม่ตัดสิทธิในการแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสอแนะต่อที่ประชุม 

๖.๑.๓ การประชุมประจำปี (Annual Conference) และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge 
Exchange) 

มีวัตถุประสงค์เพื ่อรวบรวมผู ้เข้าร่วมจาก NHRIs จากทุกภูมิภาคและพันธมิตรจาก
สหประชาชาติ ภาคประชาสังคม ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญสาขาต่าง ๆ เพื่อพิจารณาบทบาทและการมีส่วนร่วมของ 
NHRIs ในการจัดการกับผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนในประเด็นต่าง ๆ โดย  GANHRI จะกำหนดหัวข้อ 
การประชุมในแต่ละปีให้แตกต่างกันไป เช่น บทบาทของ NHRIs ในฐานะเป็นกลไกในการติดตามสิทธิของคน
พิการ บทบาทของ NHRIs ในการส่งเสริมการนำข้อตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยการโยกย้ายถิ่นฐานที่ปลอดภัย 
เป็นระเบียบและปกติไปปฏิบัติใช้โดยคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนและมิติทางเพศของผู้โยกย้ายถิ่นฐาน ตลอดจน 
การติดตามประเมินผลและทบทวนข้อตกลงดังกล่าว บทบาทของ NHRIs ในการจัดการกับผลกระทบด้าน 
สิทธิมนุษยชนจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นต้น  

สำหรับกิจกรรมการประชุมประจำปีและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จะเปิดโอกาสให้สมาชิกไม่ว่า
จะเป็นสมาชิกที่มีสถานะ ‘A’ หรือสถานะ ‘B’ ที่มีความสนใจเป็นผู้อภิปรายในแต่ละหัวข้อสามารถแสดงความ
ประสงค์พร้อมด้วยข้อมูลประกอบการอภิปราย ตามแบบฟอร์มข้อคำถามที่ GANHRI กำหนด โดยจะต้องแจ้ง
รายละเอียดล่วงหน้าประมาณ ๔ สัปดาห์ก่อนการประชุม ซึ่ง GANHRI จะพิจารณาคัดเลือกผู้อภิปรายจาก
ประสบการณ์ และความหลากหลายด้านเพศ ภาษา ลักษณะทางภูมิศาสตร์ ตลอดจนรูปแบบของ NHRIs เพ่ือให้
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มีความครอบคลุมและเป็นประโยชน์กับสมาชิกมากที่สุด  ทั้งนี้ หาก NHRIs ที่มีความสนใจไม่ได้รับเลือกให้เป็น 
ผู้ร่วมอภิปราย ก็สามารถแสดงความคิดเห็นในช่วงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของที่ประชุมได้  

๖.๒ ขั้นตอนการเตรียมการเพื่อเข้าร่วมการประชุม 

การเตรียมการสำหรับเข้าร่วมประชุมประจำปี ประกอบด้วย การเตรียมการด้านสารัตถะและ 
ด้านพิธกีาร โดยอาจแบ่งขั้นตอนการทำงานออกเป็น ๓ ช่วง ดังนี้ 

๖.๒.๑ ก่อนเดินทางเข้าร่วมการประชุม 

การเตรียมการด้านสารัตถะ การเตรียมการด้านพิธีการ 

(๑) การเตรียมการก่อนเดินทางเข้าร่วมการประชุม
จะเริ่มต้นเมื่อ กสม. ได้รับทราบกำหนดการประชุมที่
แน่นอน ไม่ว่าจะเป็นการติดตามจากเว็บไซต์ของ 
GANHRI หรือเมื ่อได้ร ับหนังสือเชิญประชุม โดย
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจะพิจารณาระเบียบวาระการ
ประชุมและประเด็นที่จะพิจารณาในการประชุมเพ่ือ
สรุปความเป็นมา สถานะปัจจุบัน และความจำเป็น
ในการเข้าร่วมการประชุม รวมทั้งองค์ประกอบคณะ
ผู้แทนที่จะเข้าร่วมการประชุมโดยพิจารณาถึงความรู้
และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อการประชุม 
เสนอ กสม. เพื่อพิจารณาอนุมัติ 

 

➢ การจัดทำบันทึกขออนุมัติองค์ประกอบผู้แทน
และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการตาม
ระเบียบ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าใช้
โทรศัพท์เคลื่อนที่ในต่างประเทศ 

➢ การประสานงานเรื่องการขอหนังสือเดินทาง 
การขอวีซ่า การจองบัตรโดยสารเครื่องบิน  
การสำรองที่พัก การจัดหาของที่ระลึก 

➢ การลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม 

➢ การประสานแจ้งรายละเอียดึณะผู้แทนและ
กำหนดการเดินทางให้หน่วยงานที่เก่ียวข้อง
ทราบ เช่น สถานทูต สถานกงสุล คณะผู้แทน
ถาวรไทยประจำสหประชาชาติ  

(๒) การประสานข้อมูลจากสำนักที่เกี ่ยวข้อง เพ่ือ
จัดทำเป็นท่าทีของ กสม. 

➢ การจัดประชุมหารือภายใน 

(๓) การจัดทำข้อมูลท่าทีของ กสม. และแนวทางการ
ลงมติ (ถ้ามี) เสนอต่อ กสม. เพ่ือพิจารณา 

➢ การจัดทำแฟ้มเอกสารประกอบการประชุม  

➢ การจัดเตรียม talking points 
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๖.๒.๒ ระหว่างการเข้าร่วมการประชุม 

การเตรียมการด้านสารัตถะ การเตรียมการด้านพิธีการ 

(๑) การหารือของคณะผู ้แทนก่อนเข้าร ่วมการ
ประชุมในแต่ละวัน 

➢ ติดตามการเปลี่ยนแปลงของกำหนดการ/ 
ข้อมูล/ เอกสารการประชุม 

(๒) การหารือภายหลังการประชุมเพื ่อจัดทำสรุป
สาระสำคัญของการประชุมในแต่ละวัน 

➢ การถ ่ายภาพการประช ุม และจ ัดทำข ่าว
ประชาสัมพันธ์ 

๖.๒.๓ ภายหลังเดินทางกลับจากการประชุม 

การเตรียมการด้านสารัตถะ การเตรียมการด้านพิธีการ 

(๑) การจัดทำรายงานการเดินทางไปราชการ - 

(๒) การจัดทำบันทึกส่งใช้เงินยืม - 

(๓) การจ ัดทำรายงานสร ุปผลการประชุมและ
ข้อเสนอแนะแนวทางการขับเคลื่อนผลการประชุม 
เสนอ กสม. ทราบ 

- 

(๔) การขับเคลื่อนขยายผลจากการประชุม - 
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ภาคผนวก 
Paris Principles 

Principles relating to the status of national institutions* 

 

A. Competence and responsibilities 

1.  A national institution shall be vested with competence to promote and protect human 
rights.  

2.  A national institution shall be given as broad a mandate as possible, which shall be 
clearly set forth in a constitutional or legislative text, specifying its composition and its sphere 
of competence.  

3.  A national institution shall, inter alia, have the following responsibilities:  

(a) To submit to the Government, Parliament and any other competent body, on an advisory 
basis either at the request of the authorities concerned or through the exercise of its power 
to hear a matter without higher referral, opinions, recommendations, proposals and reports 
on any matters concerning the promotion and protection of human rights; the national 
institution may decide to publicize them; these opinions, recommendations, proposals and 
reports, as well as any prerogative of the national institution, shall relate to the following 
areas:  

(i) Any legislative or administrative provisions, as well as provisions relating to judicial 
organizations, intended to preserve and extend the protection of human rights; in that 
connection, the national institution shall examine the legislation and administrative provisions 
in force, as well as bills and proposals, and shall make such recommendations as it deems 
appropriate in order to ensure that these provisions conform to the fundamental principles of 
human rights; it shall, if necessary, recommend the adoption of new legislation, the 
amendment of legislation in force and the adoption or amendment of administrative 
measures;  

(ii) Any situation of violation of human rights which it decides to take up;  

(iii) The preparation of reports on the national situation with regard to human rights in general, 
and on more specific matters;  
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(iv) Drawing the attention of the Government to situations in any part of the country where 
human rights are violated and making proposals to it for initiatives to put an end to such 
situations and, where necessary, expressing an opinion on the positions and reactions of the 
Government;  

(b) To promote and ensure the harmonization of national legislation regulations and practices 
with the international human rights instruments to which the State is a party, and their 
effective implementation;  

(c) To encourage ratification of the above-mentioned instruments or accession to those 
instruments, and to ensure their implementation;  

(d) To contribute to the reports which States are required to submit to United Nations bodies 
and committees, and to regional institutions, pursuant to their treaty obligations and, where 
necessary, to express an opinion on the subject, with due respect for their independence;  

(e) To cooperate with the United Nations and any other organization in the United Nations 
system, the regional institutions and the national institutions of other countries that are 
competent in the areas of the promotion and protection of human rights; 

(f) To assist in the formulation of programmes for the teaching of, and research into, human 
rights and to take part in their execution in schools, universities and professional circles; 

(g) To publicize human rights and efforts to combat all forms of discrimination, in particular 
racial discrimination, by increasing public awareness, especially through information and 
education and by making use of all press organs. 

B. Composition and guarantees of independence and pluralism 

1. The composition of the national institution and the appointment of its members, whether 
by means of an election or otherwise, shall be established in accordance with a procedure 
which affords all necessary guarantees to ensure the pluralist representation of the social 
forces (of civilian society) involved in the promotion and protection of human rights, 
particularly by powers which will enable effective cooperation to be established with, or 
through the presence of, representatives of: 

(a) Non-governmental organizations responsible for human rights and efforts to combat racial 
discrimination, trade unions, concerned social and professional organizations, for example, 
associations of lawyers, doctors, journalists and eminent scientists; 
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(b) Trends in philosophical or religious thought; 

(c) Universities and qualified experts; 

(d) Parliament; 

(e) Government departments (if these are included, their representatives should participate in 
the deliberations only in an advisory capacity). 

2. The national institution shall have an infrastructure which is suited to the smooth conduct 
of its activities, in particular adequate funding. The purpose of this funding should be to enable 
it to have its own staff and premises, in order to be independent of the Government and not 
be subject to financial control which might affect its independence. 

3. In order to ensure a stable mandate for the members of the national institution, without 
which there can be no real independence, their appointment shall be effected by an official 
act which shall establish the specific duration of the mandate. This mandate may be 
renewable, provided that the pluralism of the institution's membership is ensured. 

C.  Methods of operation 

Within the framework of its operation, the national institution shall: 

(a) Freely consider any questions falling within its competence, whether they are submitted 
by the Government or taken up by it without referral to a higher authority, on the proposal 
of its members or of any petitioner; 

(b) Hear any person and obtain any information and any documents necessary for assessing 
situations falling within its competence; 

(c) Address public opinion directly or through any press organ, particularly in order to publicize 
its opinions and recommendations; 

(d) Meet on a regular basis and whenever necessary in the presence of all its members after 
they have been duly convened; 

(e) Establish working groups from among its members as necessary, and set up local or regional 
sections to assist it in discharging its functions; 

(f) Maintain consultation with the other bodies, whether jurisdictional or otherwise, responsible 
for the promotion and protection of human rights (in particular ombudsmen, mediators and 
similar institutions); 
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(g) In view of the fundamental role played by the non-governmental organizations in 
expanding the work of the national institutions, develop relations with the non-governmental 
organizations devoted to promoting and protecting human rights, to economic and social 
development, to combating racism, to protecting particularly vulnerable groups (especially 
children, migrant workers, refugees, physically and mentally disabled persons) or to 
specialized areas. 

D. Additional principles concerning the status of commissions with quasi-
jurisdictional competence 

A national institution may be authorized to hear and consider complaints and petitions 
concerning individual situations. Cases may be brought before it by individuals, their 
representatives, third parties, non-governmental organizations, associations of trade unions or 
any other representative organizations. In such circumstances, and without prejudice to the 
principles stated above concerning the other powers of the commissions, the functions 
entrusted to them may be based on the following principles: 

(a) Seeking an amicable settlement through conciliation or, within the limits prescribed by the 
law, through binding decisions or, where necessary, on the basis of confidentiality; 

(b) Informing the party who filed the petition of his rights, in particular the remedies available 
to him, and promoting his access to them; 

(c) Hearing any complaints or petitions or transmitting them to any other competent authority 
within the limits prescribed by the law; 

(d) Making recommendations to the competent authorities, especially by proposing 
amendments or reforms of the laws, regulations and administrative practices, especially if they 
have created the difficulties encountered by the persons filing the petitions in order to assert 
their rights. 

 

* Paris Principles defined at the first International Workshop on National Institutions for the 
Promotion and Protection of Human Rights in Paris 7-9 October 1991, adopted by Human 
Rights Commission Resolution 1992/54, 1992 and General Assembly Resolution 48/134, 1993. 

* * * 



๕๗ 

หลักการปารีส 
หลักการเกี่ยวกับสถานะของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ* 

A. อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ 

1.  สถาบันแห่งชาติจะต้องมีอำนาจหน้าที่ท่ีจะส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนได้ 

2.  สถาบันแห่งชาติจะต้องมีอาณัติที่กว้างขวางที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยจะต้องมีการระบุอาณัตินั้นไว้  
ในรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายอย่างชัดเจน รวมถึงต้องมีการกำหนดองค์ประกอบและขอบเขตของอำนาจหน้าที่ไว้ด้วย 

3.  สถาบันแห่งชาติจะต้องมีหน้าที่ความรับผิดชอบในเรื่องต่าง ๆ รวมถึงเรื่องต่อไปนี้ 

(a) ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อเสนอ และการเสนอรายงานต่อรัฐบาล รัฐสภา และองค์กรอื่น ๆ ที่มีอำนาจ
หน้าที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องใด ๆ ที่เก่ียวกับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในลักษณะของการให้คำปรึกษา  
ไม่ว่าจะโดยได้รับการร้องขอจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือโดยการใช้อำนาจของตนเองในการรับฟังข้อมูล
เกี่ยวกับเรื ่องต่าง ๆ โดยไม่ต้องส่งเรื่องต่อไปยังหน่วยงานที่มีอำนาจเหนือกว่ า  และสถาบันแห่งชาติอาจ
พิจารณาให้มีการเผยแพร่ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อเสนอ และรายงานเหล่านั้น ทั้งนี้ ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอ และรายงานดังกล่าว รวมถึงอำนาจหน้าที่ของสถาบันแห่งชาติจะต้องเก่ียวข้องกับเรื่องต่อไปนี้ 

(1) บทบัญญัติทางกฎหมายหรือทางปกครอง รวมถึงบทบัญญัติที ่เกี ่ยวข้องกับองค์กรตุลาการโดยมี
เจตนารมณ์เพื่อคงไว้และขยายขอบเขตการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  สถาบันแห่งชาติมีหน้าที่ในการตรวจสอบ
บทบัญญัติทางกฎหมายและทางปกครองเหล่านั้นที่มีผลใช้บังคับอยู่ รวมถึงร่างกฎหมายและข้อเ สนออื่น ๆ 
และให้ข้อเสนอแนะตามที่เห็นสมควรเพ่ือประกันให้บทบัญญัติเหล่านั้นสอดคล้องกับหลักการสิทธิมนุษยชนขั้น
พื้นฐาน ทั้งนี้ หากจำเป็น สถาบันแห่งชาติอาจเสนอให้มีการรับรองกฎหมายใหม่ ให้มีการแก้ไขกฎหมายที่ใช้
บังคับอยู่ และให้มีการออกหรือแก้ไขมาตรการทางการปกครองได ้

(2) สถานการณ์ใด ๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่สถาบันระดับชาติเห็นควรหยิบยกข้ึนพิจารณา 

(3) การจัดทำรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์ในประเทศที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนโดยทั่วไป หรือที่เป็นเรื่อง
เฉพาะ 

(4) การขอให้รัฐบาลให้ความสนใจต่อเหตุการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชน ไม่ว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นใน
ส่วนใดของประเทศ และให้ข้อเสนอแก่รัฐบาลเกี่ยวกับสิ่งที่ควรดำเนินการเพื่อยุติเหตุการณ์นั้น และในกรณีที่
จำเป็นอาจแสดงความเห็นเกี่ยวกับท่าทีหรือการตอบสนองของรัฐบาลในเรื่องนั้น ๆ ด้วยก็ได้ 

(b) ดำเนินการส่งเสริมและประกันว่ากฎหมาย กฎระเบียบ และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ในประเทศมีความสอดคล้อง
กับตราสารระหว่างประเทศที่ประเทศนั้นเป็นภาคี และมีการดำเนินการตามกฎหมาย กฎระเบียบและแนว
ปฏิบัติเหล่านั้นอย่างมีประสิทธิผล 

(c) ส่งเสริมให้มีการให้สัตยาบันหรือภาคยานุวัติตราสารระหว่างประเทศต่าง ๆ ที่กล่าวถึงข้างต้น และประกัน
ให้มีการปฏิบัติตามตราสารเหล่านั้น 
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(d) มีส่วนร่วมในการจัดทำรายงานที่ประเทศของตนจะต้องเสนอต่อหน่วยงานและคณะกรรมการต่าง ๆ ของ
สหประชาชาติ และสถาบันระดับภูมิภาค ตามพันธกรณีในสนธิสัญญา และในกรณีที ่จำเป็น อาจแสดง
ความเห็นในเรื่องดังกล่าวได้โดยคำนึงถึงความเป็นอิสระขององค์กรเหล่านั้น 

(e) ให้ความร่วมมือกับสหประชาชาติและองค์กรอ่ืนในระบบสหประชาชาติ สถาบันระดับภูมิภาค และสถาบัน
แห่งชาติของประเทศอ่ืน ๆ ที่มีอำนาจหน้าที่ในการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชน 

(f) ให้ความช่วยเหลือในการจัดทำแผนงานสำหรับการสอนและการวิจัยเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน และมีส่วนร่วม 
ในการดำเนินแผนงานดังกล่าวในโรงเรียน มหาวิทยาลัยและวงวิชาการ 

(g) เผยแพร่เรื่องสิทธิมนุษยชนและความพยายามที่จะขจัดการเลือกปฏิบัติในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการเลือก
ปฏิบัติทางเชื้อชาติ โดยการเพิ่มความตระหนักของสาธารณชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผ่านการให้ข้อมูลข่าวสาร
และการศึกษาและการใช้ประโยชน์จากองค์กรสื่อต่าง ๆ 

B. องค์ประกอบและหลักประกันในความเป็นอิสระและความหลากหลาย 

1.  การกำหนดองค์ประกอบของสถาบันระดับชาติและการแต่งตั้งสมาชิกของสถาบัน ไม่ว่าจะด้วยวิธีการ
เลือกตั้งหรือด้วยวิธีการอื่นใด จะต้องเป็นกระบวนการที่มีหลักประกันที่จะทำให้มั่นใจได้ว่าสถาบันจะเป็นตัว
แทนที่หลากหลายของพลังทางสังคม (หรือภาคประชาสังคม) ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิ
มนุษยชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อำนาจที่จะทำให้สถาบันได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีกับตัวแทนของกลุ่มต่าง ๆ 
หรือโดยผ่านการเข้าร่วมของตัวแทนของกลุ่มต่าง ๆ ดังนี้ 

(a) องค์กรเอกชนที่ทำงานเกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนและการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ สหภาพ
แรงงาน องค์กรด้านสังคมและวิชาชีพต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น สมาคมทนายความ แพทย์ สื่อมวลชน และ
นักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียง 

(b) กระแสแนวคิดด้านปรัชญาหรือศาสนา 

(c) มหาวิทยาลัยและผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติเหมาะสม 

(d) รัฐสภา   

(e) หน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐ (หากรวมข้อนี้ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐควรมีส่วนร่วมในการพิจารณาที่มี
หน้าที่เพียงการให้คำแนะนำปรึกษาเท่านั้น) 

2.  สถาบันแห่งชาติจะต้องมีโครงสร้างที่เหมาะสมที่จะทำให้สามารถดำเนินกิจกรรมได้อย่างราบรื่น โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งต้องมีงบประมาณที่เพียงพอ การมีงบประมาณดังกล่าวก็เพื่อให้สถาบันแห่งชาติสามารถมีเจ้าหน้าที่
และอาคารสถานที่เป็นของตนเอง เพื่อความเป็นอิสระจากรัฐบาล และไม่อยู่ภายใต้การควบคุมทางการเงินที่
อาจกระทบต่อความเป็นอิสระของสถาบันได้ 
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3. เพ่ือประกันว่าสมาชิกของสถาบันแห่งชาติจะมีอาณัติในการปฏิบัติงานที่มั่นคง ซึ่งหากปราศจากเรื่องนี้ 
จะไม่สามารถมีความเป็นอิสระได้อย่างแท้จริง การแต่งตั้งสมาชิกจึงต้องเกิดจากการดำเนินการอย่างเป็น
ทางการ โดยมีการกำหนดระยะเวลาของการปฏิบัติงานตามอาณัติที ่ชัดเจน บุคคลอาจได้รับมอบหมายให้
ปฏิบัติงานตามอาณัติซ้ำอีกได้ หากการกระทำเช่นนั้นไม่กระทบต่อความหลากหลายของสมาชิกภาพของ
สถาบัน 

C. วิธีการดำเนินงาน 

ภายใต้กรอบการดำเนินงาน สถาบันแห่งชาติจะดำเนินการต่อไปนี้ 

(a) พิจารณาปัญหาใด ๆ ที่อยู่ภายใต้อำนาจหน้าที่อย่างเป็นอิสระ ไม่ว่าเรื่องนั้นจะได้รับการเสนอโดยรัฐบาล
หรือเป็นเรื่องที่สถาบันแห่งชาติหยิบยกขึ้นพิจารณาเองโดยไม่ต้องส่งต่อไปยังหน่วยงานที่มีอำนาจเหนือกว่า 
ตามท่ีสมาชิกของสถาบันหรือผู้ร้องเรียนเสนอ 

(b) รับฟังบุคคลและรับข้อมูลและเอกสารใด ๆ ที่จำเป็นเพื่อประเมินสถานการณ์ที่อยู่ภายใต้อำนาจหน้าที่ของ
สถาบันแห่งชาติ 

(c) ให้ความเห็นต่อสาธารณะ ทั้งโดยทางตรงหรือโดยผ่านองค์กรสื่อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพ่ือเผยแพร่ข้อคิดเห็น
และข้อเสนอแนะของสถาบันแห่งชาติ 

(d) จัดประชุมอย่างสม่ำเสมอ และหากจำเป็น ให้มีการประชุมที่สมาชิกของสถาบันแห่งชาติทั้งหมดเข้าร่วม  
เมื่อพิจารณาเห็นว่าทุกคนจำเป็นต้องเก่ียวข้อง 

(e) จัดตั้งคณะทำงานจากสมาชิกของสถาบันแห่งชาติตามความจำเป็น และจัดตั้งส่วนงานในท้องถิ่นหรือ
ภูมิภาคเพ่ือช่วยเหลือในการปฏิบัติหน้าที่ของสถาบันแห่งชาติ 

(f) ให้มีการปรึกษาหารือกับองค์กรต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรทางศาลหรือองค์กรอื่น ๆ ที่มีหน้าที่ความ
รับผิดชอบเกี่ยวกับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน (โดยเฉพาะ ผู้ตรวจการแผ่นดิน องค์การที่ทำหน้าที่
ไกล่เกลี่ย และสถาบันที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน) 

(g) เมื่อคำนึงถึงบทบาทพ้ืนฐานขององค์กรพัฒนาเอกชนต่อการขยายการทำงานของสถาบันระดับชาติ สถาบัน 
ควรพัฒนาความสัมพันธ์กับองค์กรพัฒนาเอกชนที่ทำงานด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ด้านการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ด้านการต่อสู้ทางเชื้อชาติ ด้านการคุ้มครองกลุ่มคนด้อยโอกาสในสังคม (โดยเฉพาะ
ยิ่งเด็ก แรงงานย้ายถิ่น ผู้ลี้ภัย คนพิการทางร่างกายและจิตใจ) หรือองค์กรที่เน้นเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ 

D.  หลักการเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานะของคณะกรรมการที่มีอำนาจหน้าที่กึ่งตุลาการ 

สถาบันระดับชาติอาจได้รับอำนาจหน้าที่ในการรับฟังและพิจารณาข้อร้องเรียนและเรื่องราวร้องทุกข์เกี่ยวกับ
กรณีของปัจเจกบุคคล  เรื่องราวร้องทุกข์ต่าง ๆ อาจถูกนำขึ้นสู่การพิจารณาของสถาบันแห่งชาติโดยปัจเจก
บุคคล ผู้แทน บุคคลที่สาม องค์การเอกชน สมาคมของสหภาพแรงงาน หรือองค์กรตัวแทนอื่น ๆ ในกรณี
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ดังกล่าวคณะกรรมการอาจมีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการบนพ้ืนฐานของหลักการ โดยไม่กระทบต่อหลักการ
เกี่ยวกับอำนาจอื่น ๆ ของคณะกรรมการที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น ดังต่อไปนี้ 

(a) แสวงหาแนวทางยุติปัญหาอย่างฉันมิตรผ่านกระบวนการไกล่เกลี่ย หรือโดยการตัดสินใจที่มีผลผูกพัน หรือ 
หากจำเป็น บนพื้นฐานของการปกปิดเป็นความลับ ทั้งนี้ ภายในขอบเขตที่กฎหมายบัญญัติ 

(b) แจ้งแก่ผู้ที่ส่งเรื่องราวร้องทุกข์ให้ทราบถึงสิทธิต่าง ๆ ที่มี โดยเฉพาะการเยียวยาที่ผู้ร้องเรียนพึงได้รับ และ
ส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิและการเยียวยาดังกล่าว 

(c) รับฟังข้อร้องเรียนหรือเรื่องราวร้องทุกข์ หรือส่งข้อร้องเรียนดังกล่าวไปยังหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ภายใน
ขอบเขตที่กฎหมายบัญญัติ 

(d) จัดทำข้อเสนอแนะไปยังหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเสนอให้มีการแก้ไขหรือปฏิรูป
กฎหมาย กฎระเบียบ และแนวปฏิบัติทางปกครอง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากกฎหมาย กฎระเบียบ และแนว
ปฏิบัติเช่นว่าได้ทำให้เกิดความลำบากแก่บุคคลที่ส่งเรื่องราวร้องทุกข์ในการใช้สิทธิต่าง ๆ ของตน 

 

* เป็นหลักการที ่จ ัดทำขึ ้นในการประชุม International Workshop on National Institutions for the 
Promotion and Protection of Human Rights ที่กรุงปารีส ระหว่างวันที่ 7 - 9 ตุลาคม ค.ศ. 1991 (พ.ศ. 
2534) และต่อมาได้รับการรับรองโดยที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติตามข้อมติที่ 48/134 เมื่อวันที่ 20 
ธันวาคม 2536 

*** 
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ธรรมนูญ GANHRI 
 

GLOBAL ALLIANCE OF NATIONAL HUMAN RIGHTS INSTITUTIONS 

GANHRI 

 

STATUTE 

 

[version adopted at the General Assembly on 5 March 2019] 

 

PREAMBLE 

 

The Global Alliance of National Human Rights Institutions (GANHRI), formerly known as 
International Coordinating Committee of national institutions for the promotion and protection 
of human rights (ICC), began its activities in 1993, when at their first international conference 
held in Tunis, National Human Rights Institutions (NHRIs) established the ICC with the aim to 

coordinate the activities of the NHRIs at the global level. 

 

The decision to replace the name “International Coordinating Committee of national 
institutions for the promotion and protection of human rights” (ICC) with the new name 
“Global Alliance of National Human Rights Institutions” (GANHRI) was adopted by the General 
Meeting on 22 March 2016. 

 

GANHRI promotes the role of NHRIs worldwide, provides a forum for its members to interact 
and exchange, and facilitates their engagement with international organizations. 

 

GANHRI is constituted as a non-profit organization under Swiss law. 
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GANHRI created by this Statute gives independent corporate personality to the loose 
arrangement of NHRIs hitherto existing under the former Rules of Procedure. 

 

The Statute, first adopted on 21 October 2008 in Nairobi, has gone through a series of revisions 
in the past years and it was amended at previous General Meetings in Geneva on 24 March 
2009, on 19 May 2011, on 20 March 2012, on 7 May 2013, on 22 March 2016, on 7 March 2017 
and lastly on 22 February 2018. 

 

SECTION 1: DEFINITIONS AND INTERPRETATION 

 

Article 1 

In this Statute 

Days means calendar days, not working days; 

GANHRI means the Global Alliance of National Human Rights Institutions referred to in the 
United Nations Commission on Human Rights resolution 2005/74 and the United Nations 
Human Rights Council resolution 5/1, which is now given independent corporate personality 
by this Statute; 

GANHRI Bureau means the committee of management established under Article 43 of this 
Statute; 

GANHRI Chairperson means the individual elected as Chairperson under Articles 34 and 45; 

GANHRI Head Office means the principal office of GANHRI; 

General Observations means the standards developed by the Sub-Committee on 
Accreditation pursuant to section 2.2 of its Rules of Procedure; 

GANHRI Members mean the voting members and non-voting members; 

GANHRI Secretariat means the relevant unit in the Office of the High Commissioner for Human 
Rights that is designated responsibility for National Human Rights Institutions; 
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GANHRI Secretary means the individual elected as Secretary under Article 34 who acts as the 
Deputy to the Chairperson to carry out the role and functions of the Chairperson in her or his 
absence, including the functions referred to in Article 49; 

GANHRI staff means personnel employed by GANHRI; 

NHRI means a National Human Rights Institution, which is an independent national institution 

established by a Member or Observer State of the United Nations with a constitutional or 
legislative mandate to promote and protect human rights, and which is, or intends to be, 
accredited by GANHRI in line with the Paris Principles; 

Observer means an institution or person granted permission to participate in GANHRI meetings 
or other open meetings or workshops without voting rights and without the right to speak 
unless invited to do so by the Chairperson of the meeting or workshop; 

OHCHR means the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights; 

Paris Principles means the Principles Relating to the Status of National Institutions adopted 
by the United Nations Commission on Human Rights in resolution 1992/54 of 3 March 1992 
and endorsed by the United Nations General Assembly in resolution 48/134 of 20 December 
1993; 

Regional Network means the body established by NHRIs in each of the regional groupings of 
Africa, the Americas, Asia-Pacific and Europe, namely: 

• Network of African National Human Rights Institutions (NANHRI); 

• Network of National Human Rights Institutions of the Americas (RINDHCA); 

• Asia-Pacific Forum of National Human Rights Institution (APF); and 

• European Network of National Human Rights Institutions (ENNHRI); 

SCA means the Subcommittee of GANHRI responsible for making recommendations on 
accreditation under the auspices of OHCHR, referred to in United Nations Commission on 
Human Rights resolution 2005/74, and which is formally established by the Statute as a sub-
committee of the GANHRI Bureau; 

SCA Rules of Procedure means the “Rules of Procedure for the GANHRI Sub-Committee on 
Accreditation” adopted by the SCA and approved by GANHRI Bureau pursuant to Article 11.2 
of the Statute; 
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Voting Member means an NHRI which is a member of GANHRI and is accredited with an ‘A’ 

status; and Non-voting Member means an NHRI which is a member of GANHRI and is 
accredited with ‘B’ status; 

‘Writing’ or ‘Written’ includes any hand-written, typed or printed communication including 
telex, cable, electronic mail and facsimile transmissions. 

 

SECTION 2: NAME, LOGO AND REGISTERED OFFICE 

 

Article 2 

Name and legal status 

1.  A non-profit association is hereby created by the NHRIs subscribing to this present 
Statute, according to Articles 60 and following of the Swiss Civil Code as an 
international association possessing legal personality independent of its members. 

2.  The name of the association is the Global Alliance of National Human Rights 
Institutions, formerly known as the Association International Coordinating Committee 
of National Institutions for the Promotion and Protection of Human Rights, in this 
Statute referred to as GANHRI. 

3.  The duration of GANHRI is unlimited. 

 

Article 3 

Logo 

The official logo of GANHRI, in each of the working languages, is the following images: 
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Article 4 

Registered office 

The registered office of GANHRI is in Geneva, Switzerland and located there (Head Office). 

 

SECTION 3: PURPOSE 

 

Article 5 

Objective 

GANHRI is the global association of NHRIs which promotes and strengthens NHRIs to operate 
in line with the Paris Principles and provides leadership in the promotion and protection of 
human rights. 

 

Article 6 

Collaboration with OHCHR 

General Meetings of GANHRI, meetings of the GANHRI Bureau and of the SCA, as well as 
International Conferences of GANHRI shall be held under the auspices of, and in cooperation 
with, OHCHR. 

 

Article 7 

Functions and Principles 

1. The functions of GANHRI are: 

a) To coordinate at an international level the activities of NHRIs established in conformity 
with the Paris Principles, including such activities as: 

i)  Interaction and cooperation with the United Nations, including the OHCHR, the 
Human Rights Council, its mechanisms, United Nations human rights treaty bodies, 
as well as other international organisations; 

ii)  Collaboration and coordination amongst NHRIs and the Regional Networks; 
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iii) Communication amongst members, and with stakeholders including, where 
appropriate, the general public; 

iv) Development of knowledge; 

v) Management of knowledge; 

vi)  Development of guidelines, policies, statements; 

vii)  Implementation of initiatives; 

viii)  Organisation of conferences. 

b) To promote the establishment and strengthening of NHRIs in conformity with the Paris 
Principles, including such activities as: 

i) Accreditation of new members; 

ii)  Periodic renewal of accreditation; 

iii) Special review of accreditation; 

iv)  Assistance to NHRIs under threat; 

v) Encouraging the provision of technical assistance; 

vi) Fostering and promoting education and training opportunities to develop and 
reinforce the capacities of NHRIs. 

c) To undertake such other functions as are referred to it by its voting members. 

2. In fulfilling these functions, GANHRI will work in ways that emphasize the following 
principles: 

a) Fair, transparent and credible accreditation processes; 

b) Timely information and guidance to NHRIs on engagement with the Human Rights 
Council, its mechanisms, and United Nations human rights treaty bodies, as well as 
other UN bodies, mechanisms and processes in the area of human rights; 

c) The dissemination of information and directives concerning the Human Rights Council 
and its mechanisms, and United Nations human rights treaty bodies to NHRIs; 

d) Mandated representation of NHRIs; 
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e) Strong relationships with the OHCHR and the Regional Networks that reflect the 
complementarity of roles; 

f) Flexibility, transparency and active participation in all processes; 

g) Inclusive decision-making processes based on consensus to the greatest extent 
possible; 

h) The maintenance of its independence and financial autonomy. 

 

Article 8 

International Conference 

GANHRI may convene a triennial International Conference in accordance with the Rules of 
Procedure of International Conferences of NHRIs. 

 

SECTION 4: LIAISON WITH INTERNATIONAL ORGANISATIONS, OTHER HUMAN 

RIGHTS INSTITUTIONS AND NGOs 

 

Article 9 

GANHRI may liaise with international organizations, other human rights institutions including 
the International Ombudsman Institute, and non-governmental organizations. The GANHRI 
Bureau may decide to grant such organizations observer status at any meetings or workshops 
of GANHRI or the GANHRI Bureau. 

 

SECTION 5: PARIS PRINCIPLES ACCREDITATION 

 

Article 10 

Application for Accreditation 

[Note: Pursuant to Human Rights Council resolution 5/1, VII Rules of Procedure, rule 7(b), 
participation of NHRIs in the work of the Human Rights Council is based on arrangement and 
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practices agreed upon by the Human Rights Commission including resolution 2005/74 of 20 
April 2005. Resolution 2005/74, paragraph 11(a), permitted NHRIs that are accredited by the 
SCA under the auspices of OHCHR to exercise participation rights in the Human Rights 
Commission and subsidiary bodies of the Commission.] 

 

Any NHRI seeking accreditation under the Paris Principles shall apply to the GANHRI 
Chairperson. Through the GANHRI Secretariat, the NHRI shall supply the following in support 
of its application: 

• a copy of the legislation or other instrument by which it is established and 
empowered in its official or published format; 

• an outline of its organizational structure including staff complement and annual 
budget; 

• a copy of its most recent annual report or equivalent document in its official or 
published format; 

• a detailed statement showing how it complies with the Paris Principles as well as any 
respects in which it does not so comply and any proposals to ensure compliance. 
The GANHRI Bureau may determine the form in which this statement is to be 
provided.  

The application shall be decided pursuant to Articles 11 and 12 of this Statute. 

 

Article 11.1 

Decisions 

All applications for accreditation under the Paris Principles, shall be decided under the 
auspices of, and in cooperation with OHCHR, by the GANHRI Bureau after considering a report 
from the SCA on the basis of written evidence submitted. 

 

Article 11.2 

In coming to a decision, the GANHRI Bureau and the SCA shall adopt processes that facilitate 
dialogue and exchange of information between them and the applicant NHRI as deemed 
necessary to come to a fair and just decision. 
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Article 12.1 

Accreditation recommendation and challenge 

Where the SCA comes to an accreditation recommendation, it shall be deemed accepted by 
the GANHRI Bureau unless it is successfully challenged by the applicant NHRI in accordance 
with the following process: 

(i) The recommendation of the SCA shall, as soon as practicable, be forwarded to the 
applicant NHRI; 

(ii) The applicant NHRI can challenge a recommendation of the SCA by submitting a 
letter addressed to the GANHRI Chairperson and copied to the GANHRI Secretariat 
within twenty-eight (28) days of the date of communication of the recommendation; 

(iii)  At the end of this twenty-eight (28) day period the GANHRI Secretariat will forward to 
the GANHRI Bureau members, as soon as practicable, the recommendations of the 
SCA. If the applicant NHRI has not challenged the recommendation, it shall be 
deemed accepted by the GANHRI Bureau; 

(iv)  If an applicant NHRI submits a challenge within these twenty-eight (28) days, the 
GANHRI Secretariat will forward to the GANHRI Bureau members, as soon as 
practicable, all relevant material related to the challenge. The GANHRI Bureau 
members will be provided with twenty (20) days to determine whether or not support 
this challenge; 

(v)  Any member of the GANHRI Bureau that supports the challenge of the applicant NHRI 
shall, within twenty (20) days, notify the Chair of the SCA and the GANHRI Secretariat 
of this support. If the challenge does not receive the support of at least one (1) 
GANHRI Bureau member within twenty (20) days, the recommendation of the SCA 
will be deemed accepted by the GANHRI Bureau; 

(vi)  If at least one (1) member of the GANHRI Bureau supports the challenge of the 
applicant NHRI within these twenty (20) days, the GANHRI Secretariat will notify 
members of the GANHRI Bureau as soon as practicable of this support and will provide 
any additional relevant information; 
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(vii) Once provided with this notification and any additional relevant material, any 
member of the GANHRI Bureau that supports the challenge of the applicant NHRI 
shall, within twenty (20) days, notify the GANHRI Chairperson and the GANHRI 
Secretariat of this support. If the challenge does not receive the support of at least 
four (4) GANHRI Bureau members in total coming from not less than two (2) regions 
within the second twenty (20) day period, the recommendation of the SCA will be 
deemed accepted by the GANHRI Bureau; 

(viii) If the challenge receives the support of at least four (4) GANHRI Bureau members in 
total coming from not less than two (2) regions, the recommendation of the SCA shall 
be referred to the following GANHRI Bureau meeting for a decision. 

 

Article 12.2 

For the purposes of Article 12.1, the counting of days will commence on the day following 
the dispatch of a communication from the GANHRI Secretariat and will conclude at midnight, 
Central European Time (Geneva, Switzerland), on the final day. 

 

Article 12.3 

A member of the GANHRI Bureau cannot initiate a challenge to a recommendation of the SCA 
that has not been challenged by the concerned applicant NHRI. 

 

Article 12.4 

Each member of the GANHRI Bureau that supports the challenge of an applicant NHRI must 

attest to its support by written communication to the SCA Chairperson and the GANHRI 
Secretariat within the time periods specified in Article 12.1. 

 

Article 12.5 

No GANHRI Bureau member may support a challenge on behalf of another member or a group 
of members. 
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Article 12.6 

An applicant NHRI who is also a member of the GANHRI Bureau cannot support a challenge 

made on its own behalf. 

 

Article 12.7 

An applicant NHRI whose challenge will be heard by the GANHRI Bureau pursuant to Article 
12.1 (viii), and who is also a member of the GANHRI Bureau, is excluded from participating in 
the Bureau meeting in which the challenge is heard and decided. 

 

Article 12.8 

An alternate member shall be appointed by the Regional Networks to participate in the 
GANHRI Bureau, replacing a member whose challenge will be heard by the GANHRI Bureau 
pursuant to Articles 12.1 (viii) and 12.7. The replacement by the alternate member is for the 
entire meeting. 

 

Article 13.1 

Application for re-accreditation following declination 

Should the GANHRI Bureau decide to decline an application for re-accreditation of any NHRI 
by reason of its failure to comply with the Paris Principles, the GANHRI Bureau or its delegate 
may consult further with that NHRI concerning measures to address its compliance issues. 

 

Article 13.2 

Any NHRI whose application for accreditation or re-accreditation has been declined may 
reapply for accreditation, according to the guidelines under Article 10, at any time. Such an 
application may be considered at the next meeting of the SCA. 
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Article 14.1 

Deferral 

The SCA may decide to defer an application rather than make a decision on status. The 
deferral decision(s) shall be limited to a period of two (2) years, except in exceptional 
circumstances that may justify a longer period. In any event, the total duration of the deferral 
shall not exceed the periodic cycle set out in Article 15. 

 

Article 14.2 

A decision of the SCA to defer an application for accreditation or re-accreditation is not a 
recommendation to the GANHRI Bureau and cannot be challenged under the provisions of 
Article 12. 

 

Article 15 

Periodic re-accreditation 

All NHRIs that hold ‘A’ status are subject to re-accreditation on a five year cyclical basis. 
Articles 10, 11 and 12 apply to all NHRIs undergoing re-accreditation. In particular, reference 
to an application for accreditation means both the initial application and the application for 
reaccreditation. 

 

Article 16.1 

Special Review 

Where the circumstances of any NHRI change in any way that may affect its continued 
compliance with the Paris Principles, that NHRI shall notify the GANHRI Chairperson of those 
changes and the GANHRI Chairperson shall place the matter before the SCA for review of that 
NHRI’s accreditation status. 
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Article 16.2 

Review of accreditation status 

Where, in the opinion of the GANHRI Chairperson or of any member of the SCA, it appears 
that the circumstances of any NHRI that has been accredited with ‘A’ status may have changed 
in a way that affects its compliance with the Paris Principles, the GANHRI Chairperson or the 
SCA may initiate a review of that NHRI’s accreditation status. 

 

Article16.3 

A decision of the SCA to initiate a Special Review is not a recommendation to the GANHRI 
Bureau and cannot be challenged under the provisions of Article 12. 

 

Article 16.4 

Any review of the accreditation classification of an NHRI must be finalized within eighteen (18) 
months. 

 

Article 17 

Powers and responsibilities 

On any review the GANHRI Chairperson and the SCA shall have all the powers and 
responsibilities as in an application under Article 10. 

 

Article 18.1 

Alteration of accreditation classification 

Any decision that would serve to remove accredited ‘A’ status from an applicant can only be 
taken after the applicant is informed of this intention and is given the opportunity to provide, 
in writing, within one (1) year of receipt of such notice, the written evidence deemed necessary 
to establish its continued conformity with the Paris Principles. 
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Article 18.2 

Authority to immediately suspend accreditation in exceptional circumstances 

Where, in the opinion of the GANHRI Chairperson, an exceptional circumstance exists 
necessitating the urgent suspension of the accreditation status of an ‘A’ status NHRI, the 
GANHRI Bureau may decide to immediately suspend the accreditation classification of that 
NHRI and request the SCA to initiate a special review, pursuant to Article 16.2. 

Article 18.3 

Process for immediate suspension of accreditation in exceptional circumstances 

The decision of the GANHRI Bureau in such exceptional circumstance is final and is subject to 
the following process: 

(i) The GANHRI Chairperson, through the GANHRI Secretariat, will immediately notify the 
GANHRI Bureau and the NHRI in question of the alleged existence of an exceptional 
circumstance pursuant to Article 18.2 and the recommendation to suspend the 
accreditation classification of that NHRI; 

(ii) The NHRI can challenge the recommendation by submitting a letter addressed to the 
GANHRI Chairperson, and copied to the GANHRI Secretariat, within twenty-eight (28) 
days of the date of communication of the recommendation; 

(iii) Any member of the GANHRI Bureau that supports the challenge of the NHRI shall, 
within twenty (20) days, notify the GANHRI Chairperson and the GANHRI Secretariat. If 
the challenge does not receive the support of at least one (1) GANHRI Bureau 
member within twenty (20) days, the recommendation to suspend will be deemed 
accepted by the GANHRI Bureau; 

(iv) If at least one (1) member of the GANHRI Bureau supports the challenge of the NHRI 
within these twenty (20) days, the GANHRI Secretariat will notify all GANHRI Bureau 
members as soon as practicable of this support and will provide any additional 
relevant material; 

(v)  Once provided with this notification and any additional relevant material, any other 
member of the GANHRI Bureau that supports the challenge of the NHRI shall, within 
twenty (20) days, notify the GANHRI Chairperson and the GANHRI Secretariat of this 
support.  
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(vi) If at least two (2) GANHRI Bureau members in total coming from not less than two (2) 
regions support the challenge pursuant to Article 18.3 (iv) and (v) of the NHRI, the 
recommendation shall be referred to the following GANHRI Bureau meeting for 
decision. Otherwise, the recommendation to suspend the accreditation classification 
is deemed approved by the GANHRI Bureau. 

 

Article 18.4 

For the purposes of Articles 18.2 and 18.3, an “exceptional circumstance” refers to a sudden 
and dramatic change in the internal political order of a state such as: 

• a break in the constitutional or democratic order; 

• a declared state of emergency; or 

• gross violations of human rights;  
and this is accompanied by any of the following: 

• there is a change in the NHRI enabling legislation or other applicable law that is 
contrary to the Paris Principles; 

• there is a change in the composition of the NHRI that is not undertaken in accordance 
with the established selection and / or appointment process; or 

• the NHRI acts in a way that seriously compromises its compliance with the Paris 
Principles. 

 

Article 19 

Suspension for failure to re-apply 

An accreditation classification held by an NHRI may be suspended if the NHRI fails to submit 
an application for re-accreditation or fails to do so within the prescribed time without 
justification. 
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Article 20 

Lapse of accreditation status 

An accreditation classification may lapse if an NHRI fails to submit an application for 
reaccreditation within one (1) year of being suspended for failure to reapply. 

 

Article 21 

Duration of suspension 

NHRIs whose accreditation has been suspended remain suspended until the body determining 
their compliance with the Paris Principles under this Statute comes to a determination of their 
accreditation status or until their accreditation lapses. 

 

Article 22 

Re-application after lapse of accreditation status 

NHRIs whose accreditation status has lapsed or been revoked may regain accreditation only 
by re-applying for accreditation as provided for in Article 10 of this Statute. 

 

Article 23 

Loss of privileges associated with accreditation 

In the event that accreditation lapses or is revoked or suspended, all rights and privileges 
conferred on that NHRI through accreditation immediately cease. In the event that an NHRI is 

under review, it shall retain the accreditation status it has been granted until such time as the 
body determining membership comes to a decision as to its compliance with the Paris 
Principles or its membership lapses. 
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SECTION 6: MEMBERS 

 

Article 24.1 

Eligibility and voting rights 

Only NHRIs which comply fully with the Paris Principles, being those which have been 
accredited with ‘A’ status in accordance with the procedure established under this Statute, 
shall be eligible to be voting members of GANHRI. 

 

Article 24.2 

NHRIs that are partially compliant with the Paris Principles, being those which have been 
accredited with a ‘B’ status in accordance with the procedure established under this Statute, 
shall be eligible to become a non-voting member. 

 

Article 25 

Applications for membership 

Any NHRIs wishing to become a member of GANHRI shall apply in writing to the GANHRI 
Chairperson giving: 

• in the case of an application for voting membership, particulars of the date on which 
it was accredited with A status; and, 

• in the case of an application for non-voting membership, particulars of the date on 
which it was accredited with B status. 

In either case, the applicant must indicate their agreement to be bound by this Statute as 
amended from time to time (including as to the payment of applicable annual membership 
subscription). The application shall be considered and decided by the GANHRI Bureau. 
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Article 26 

Cessation of membership 

An NHRI shall cease to be a member of GANHRI upon written notice by that NHRI of resignation 
given to the GANHRI Chairperson, but without prejudice to the obligation of the NHRI to 
discharge outstanding fiscal obligations due to GANHRI at the dates of resignation. 

 

Article 27 

Revocation of membership 

Membership may be revoked by resolution of the GANHRI Bureau if the body determining 
accreditation status under this Statute determines that a member no longer meets the 
membership eligibility requirements in Article 24. 

 

Article 28 

Cancellation of membership 

Membership may be cancelled by resolution of the GANHRI Bureau if that member has failed 
for six (6) months or more to pay an annual subscription that is due and owing. 

 

Article 29.1 

Re-admission to membership 

An NHRI whose membership has been revoked, or has been cancelled for non-payment of an 
annual subscription, may regain membership be re-applying for membership under Article 25 
of this Statute. 

 

Article 29.2 

Where membership has been cancelled for non-payment of a subscription, re-admission to 
membership shall be subject to payment of the outstanding subscription or so much thereof 
as the GANHRI Bureau shall determine. 
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Article 30 

Independence of members 

Notwithstanding anything in this Statute, the independence, authority and national status of 
members, and their powers, duties and functions under their own legislative mandates, and 
their participation in the different international fora on human rights shall in no way be 
affected by the creation of GANHRI or its functioning. 

 

SECTION 7: REGIONAL NETWORKS OF MEMBERS 

 

Article 31.1 

For the purpose of ensuring a fair balance of regional representation on GANHRI the following 

regions are determined and the following Regional Networks are recognized as representing 
the regions: 

• Africa: Network of African National Human Rights Institutions (NANHRI) 

• The Americas: Network of National Human Rights Institutions of the Americas (RINDHCA) 

• Asia-Pacific: Asia-Pacific Forum of National Human Rights Institution (APF) 

• Europe: European Network of National Human Rights Institutions (ENNHRI) 

Article 31.2 

The members within any Regional Network may establish such sub-regional groupings as they 
wish. 

 

Article 31.3 

The members of Regional Networks may establish their own procedures concerning meetings 

and activities. 
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Article 31.4 

Each Regional Network is to appoint four (4) members and one (1) alternate member 
accredited with an ‘A’ status to represent the Regional Network on the GANHRI Bureau. This 
includes the GANHRI Chairperson and the GANHRI Secretary as elected under Article 34. 

 

SECTION 8: GENERAL ASSEMBLIES OF MEMBERS 

 

Article 32 

The General Assembly is composed by GANHRI members and constitutes the supreme 
authority of the association. 

 

Article 33 

Duties 

The duties of the General Assembly include control of the activities of GANHRI, review and 
control of the activities of the GANHRI Bureau, ratification of the program of GANHRI activities, 
the amendment of this Statute, consideration of funding issues and the fixing of annual 
membership subscriptions to be paid by members accredited with “A” status, provided 
however the decision of the GANHRI Bureau on accreditation determinations shall not be 
subject to review or control by the General Assembly. 

 

Article 34.1 

Ratification of GANHRI Bureau members 

The General Assembly ratifies the appointment of the members of the GANHRI Bureau made 

pursuant to Article 31.4. The GANHRI Bureau members shall be represented in the GANHRI 

Bureau by their respective head of the NHRI or, in exceptional cases, by a member of the 
senior leadership of the NHRI upon delegation by the head of the NHRI. 
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Article 34.2 

Election of the GANHRI Chairperson and the GANHRI Secretary 

The General Assembly elects two individuals, heads of ‘A’ status NHRIs, proposed by the 
relevant Regional Network pursuant to the rotation implemented under Article 45 as the 
GANHRI Chairperson and the GANHRI Secretary. 

 

Article 35 

Meetings 

The General Assembly gathers at least once a year, preferably in conjunction with a session 
of the Human Rights Council, upon written notice given by the GANHRI Bureau to the members 
at least six (6) weeks in advance and at such other times required according to the law 
including when requested by one fifth (1/5) or more of the voting members. Such a request 
by voting members shall be made at least six (6) weeks in advance and in writing to the 
GANHRI Chairperson. 

 

Article 36 

Extraordinary General Assembly 

Where circumstances require an urgent decision by the General Assembly, which cannot wait 
for a regular convocation of a General Assembly according to Article 35, the GANHRI 
Chairperson, with the consent of the GANHRI Bureau, can call an Extraordinary General 
Assembly. 

The Extraordinary General Assembly may not take place earlier than twenty (24) hours after 
the convocation of the Extraordinary General Assembly. 

Decisions of the Extraordinary General Assembly are passed by the majority of voting members 
present in person or via telecommunications systems, or duly represented (abstentions do 
not count). 
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Article 37 

Agenda 

The draft agenda of a meeting shall be submitted to the members with the written notice of 
meeting or, for ordinary General Assemblies, at least six (6) weeks before the meeting. 

 

SECTION 9: RIGHT TO VOTE AND DECISIONS 

 

Article 38 

Voting, non-voting members and observers 

At General Assemblies only voting members shall be entitled to vote. Non-voting members 
have the right to participate and speak in General Assemblies. The GANHRI Chairperson, after 
consultation with the GANHRI Bureau, may invite NHRIs who are not members of GANHRI and 
any other person or institution to participate as an observer in the General Assemblies. 

 

Article 39 

Eligibility in case of more than one NHRI in a state 

At General Assemblies only one (1) NHRI per Member State of the United Nations shall be 
eligible to be a voting member. Where more than one (1) NHRI in a State qualifies for 
membership the NHRIs of that State shall have one (1) speaking right, one (1) voting right, and 
if elected, one (1) GANHRI Bureau member or alternate member. The choice of an NHRI to 
represent the NHRIs of a particular State shall be for the relevant NHRIs to determine. 

 

Article 40 

Mode of decisions 

Where possible, decisions are made by consensus. Otherwise, decisions of the General 
Assembly are passed by the majority of voting members present in person (abstentions do 
not count). The General Assembly will only deal with matters that are summarized in the 
agenda. 
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Article 41 

Quorum 

(i)  A quorum of at least one half (1/2) of the total number of voting members is 
necessary to hold a General Assembly or Extraordinary General Assembly. In 
Extraordinary General Assemblies members may be duly represented or participate 
via telecommunication systems. 

(ii) A quorum of at least one half (1/2) of the voting member present is necessary for 
the General Assembly to take decisions (abstentions do not count). 

 

Article 42 

Working languages 

Arabic, English, French and Spanish shall be the working languages of GANHRI. As a result, 

documents from GANHRI should be available in these languages. 

 

SECTION 10: GANHRI BUREAU 

 

Article 43 

Composition 

GANHRI is managed by a committee entitled GANHRI Bureau which shall comprise sixteen (16) 
individuals, including the GANHRI Chairperson and the GANHRI Secretary, appointed and 
elected pursuant to Articles 31.4 and 34. 

 

Article 44.1 

Replacement 

In the event that a GANHRI Bureau member ceases to hold an ‘A’ status accreditation, or the 
member’s appointment under Article 34.1 is withdrawn by the Regional Network, the NHRI 
shall cease to be a member of the GANHRI Bureau and the Regional Network shall thereupon 
appoint another NHRI who shall act as a casual member of GANHRI Bureau until ratification at 
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the next General Assembly. This provision also applies to alternate members appointed 
pursuant to Article 31.4. 

 

Article 44.2 

In the event that the NHRI of the GANHRI Chairperson or the GANHRI Secretary ceases to hold 
an ‘A’ status accreditation, or that the NHRI is under notice of intention to downgrade its 
status pursuant to Art. 18.1, or that the GANHRI Chairperson or the GANHRI Secretary ceases 
to hold his/her domestic mandate, the term of office of the GANHRI Chairperson or the GANHRI 
Secretary shall end immediately.  

The relevant Regional Network under Article 45 shall appoint a new candidate within ninety 
(90) days after the notice of resignation who shall act as a casual GANHRI Chairperson or 
GANHRI Secretary until the next General Assembly. 

 

Article 45 

Rotation 

The GANHRI Chairperson and the GANHRI Secretary shall be elected on a geographically 
rotational basis by the General Assembly for a non-renewable term of three (3) years. The 
order of rotation shall be: the Americas, Asia-Pacific, Africa, and Europe. 

 

Article 46 

Powers of the GANHRI Bureau 

1. The GANHRI Bureau is empowered to act generally in the name of GANHRI and to 
carry out the purpose and functions of GANHRI. 

2.  Without limiting the generality of the powers of management the GANHRI Bureau is 
empowered to: 

a) decide applications for accreditation after considering a recommendation from the 
SCA; 

b)  decide applications for membership of GANHRI; 
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c)  summon General Assemblies of GANHRI; 

d)  collaborate and work with UN bodies, mechanisms and processes, as well as OHCHR 
and UNDP, in particular work with OHCHR in connection with the GANHRI accreditation 
process, the General Assemblies of GANHRI, meetings of the GANHRI Bureau and 
international conferences of NHRIs. In addition, OHCHR will facilitate and coordinate 
the participation of NHRIs in the Human Rights Council, its mechanisms, and the 
United Nations human rights treaty bodies; 

e)  use and accept the services of OHCHR as the Secretariat for GANHRI, the GANHRI 
Bureau and its SCA; 

f)  appoint a Finance Committee from members of GANHRI, consisting of one member 
nominated from each Regional Network for a total of four members, which will act 
as treasurer of GANHRI; 

g)  acquire, lease, dispose of or otherwise deal in property of any kind; 

h)  open bank accounts, appoint signatories thereto and define the authority of the 
signatories; 

i)  spend money and do all things it considers desirable to promote the purposes of 
GANHRI; 

j)  delegate any function to a nominated person, standing committee or subcommittee 
of persons or members; 

k)  co-ordinate and arrange conferences, meetings, standing committees and 
subcommittees, and other activities; 

l)  engage, dismiss or suspend employees, agents and contractors; 

m)  enter into contracts; 

n)  engage professional assistance for the preparation of annual and other financial 
statements, to obtain legal advice, and for any other purpose; 

o)  prepare and disseminate information notes, bulletins and papers of any kind to 
members, and to promote generally information about human rights issues and 
activities of the Human Rights Council, its mechanisms, the United Nations human 
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rights treaty bodies, other relevant UN bodies, mechanisms and processes, and of 
GANHRI in which members could have an interest; 

p)  receive financial grants and donations, and gifts of any kind; 

q)  adopt, amend or revoke rules of procedure in relation to the working methods of the 
GANHRI Bureau and GANHRI sub-committees to regulate or clarify any matter 
contemplated by this Statute. Every decision to adopt, amend or revoke a rule shall 
as soon as practicable be circulated to all members of GANHRI. 

3. The powers under sub-paragraphs c), g), h), i), l), m), n), o), p) are delegated to the 
GANHRI Chairperson, who shall make use of them in accordance with the general 
decisions of the GANHRI Bureau. In matters with considerable financial implications 
for GANHRI, the GANHRI Chairperson shall consult the Chairperson of the Finance 
Committee. The GANHRI Chairperson may authorize GANHRI staff members to make 
payments in accordance with internal financial regulations to be established by the 
GANHRI Chairperson and the GANHRI Finance Committee. 

 

Article 47 

Membership Subscription 

The GANHRI Bureau shall as and when it considers appropriate recommend to the General 
Assembly that an annual membership subscription shall be set by the General Assembly. 
Once set the GANHRI Bureau will ensure procedures are in place to collect membership 
subscriptions. The GANHRI Bureau in its discretion may waive, in whole or in part, the annual 
subscription for a member if satisfied that the member is unable to pay the full amount due. 

 

Article 48 

Meetings of the GANHRI Bureau 

A meeting of the GANHRI Bureau shall be held in conjunction with each General Assembly of 

GANHRI and at least two (2) times each year. Otherwise, the GANHRI Bureau shall meet at such 
times and places as it or the GANHRI Chairperson shall decide. Written notice summoning a 
meeting shall be given by the GANHRI Chairperson at least four (4) weeks in advance unless 
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the GANHRI Bureau agrees to a shorter period for that meeting. The draft agenda of the 
meeting shall be submitted to the members with the written notice of meeting. 

 

Article 49 

The GANHRI Chairperson and the GANHRI Secretary 

The GANHRI Chairperson, or in his or her absence the GANHRI Secretary, shall direct the work 
of the General Assemblies and the GANHRI Bureau in accordance with the developed practices 
and authorities and as directed from time to time by the General Assembly.  

 

In particular, the GANHRI Chairperson, or in his or her absence the GANHRI Secretary, or 
arepresentative from an 'A' status NHRI delegated by the GANHRI Chairperson may speak at 
the Human Rights Council, its mechanisms, United Nations treaty bodies and, when invited, at 
other international organisations: 

• on behalf of GANHRI on topics authorised by the General Assembly or the GANHRI 
Bureau; 

• on behalf of individual NHRIs when authorised by them; 

• on thematic human rights issues to promote policy decided by a General Assembly, 
a triennial conference or by the GANHRI Bureau; and  

• generally to advance the objects of GANHRI. 

 

Article 50.1 

Conduct of GANHRI Bureau business 

1.  Arabic, English, French and Spanish shall be the working languages of the GANHRI 
Bureau. As a result, documents from GANHRI should be available in these languages. 

2.  GANHRI paid staff and employees attend the GANHRI Bureau meetings, with only a 
consultative role and with no right to vote. 
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Article 50.2 

A quorum of at least one half (1/2) of the total number of GANHRI Bureau members is 
necessary to take decisions. 

 

Article 50.3 

A draft agenda for each meeting shall be drawn up by the GANHRI Chairperson in consultation 

with the GANHRI Bureau members. Agenda items may be added at the meeting if approved 
by a majority of the members present. 

 

Article 50.4 

Members of the GANHRI Bureau may be accompanied at meetings by advisers, including, 
byrepresentatives from the relevant Regional Network. Such persons attend in the capacity of 
advisers to their members and observers to the meeting, and may participate in discussions 
at the call and invitation of the GANHRI Chairperson. 

 

Article 50.5 

Each member of the GANHRI Bureau shall have one (1) vote. Where possible, decisions of the 
GANHRI Bureau shall be reached by consensus. When consensus is not possible, decisions 
shall be by a majority of members present and voting. In the event of an equality of votes, 
the proposal being voted on shall be regarded as defeated. 

 

Article 50.6 

The GANHRI Bureau may invite NHRIs whether or not members of GANHRI and any other 
person or institution to participate in a GANHRI Bureau meeting as an observer. 
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Article 50.7 

Notwithstanding the forgoing provisions of Article 50, the GANHRI Bureau may decide any 
matter in writing without the need to formally summon a meeting provided that a majority of 
members of the GANHRI Bureau concur with the decision. 

 

Article 50.8 

The GANHRI Bureau, through the GANHRI Chairperson or in her or his absence through 
theGANHRI Secretary, shall present to the General Assemblies reports on activities carried out 
by GANHRI, the GANHRI Bureau and its officers since the preceding General Assembly. 

 

 

Article 50.9 

The GANHRI Bureau members work on a voluntary basis and thus do not receive any honoraria, 
remuneration or compensation. In exceptional circumstances they may receive 
reimbursement for travel costs or actual expenses. 

 

Article 51 

Should any question concerning the procedure of the GANHRI Bureau arise which is not 
provided for by this Statute, the GANHRI Bureau may adopt such procedure as it thinks fit. 

 

SECTION 11: FINANCIAL ADMINISTRATION 

 

Article 52 

Accounting Year 

The financial year shall begin on 1 January and end on 31 December of each year. 
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SECTION 12: ASSETS OF GANHRI 

 

Article 53 

Assets 

The assets of GANHRI comprise and include: 

• grants obtained from international and national public and semi-public organizations; 

• donations; 

• subscriptions; 

• funds entrusted to it by other organizations, associations, businesses or institutions; and 

• income and property of any kind received from whatever source. 

Article 54 

Use of assets 

The assets of GANHRI must be applied solely towards promoting the purposes of GANHRI as 
set out in Section 3 in line with the Principles as set out in Article 7. 

 

SECTION 13: DISSOLUTION AND LIQUIDATION 

 

Article 55 

Dissolution 

GANHRI may be dissolved by resolution of GANHRI at a General Assembly. A General Assembly 
called for this purpose shall be convened specially. At least one half (1/2) of the voting 
members must be present. If this proportion is not present the General Assembly must be 
reconvened after an interval of at least two (2) weeks. It can then validly deliberate with 
whatever numbers of voting members are present. In any case the dissolution can only be 
approved by a majority of three quarters (3/4) of the voting members present (abstentions do 
not count). 
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Article 56 

Liquidation 

The winding up of GANHRI and the liquidation of its assets shall be carried out by one (1) or 
more liquidators appointed by the General Assembly.  

The General Assembly must authorize the liquidator or liquidators to transfer the net assets 
to a non-profit organization pursuing public interest goals similar to those of GANHRI and 
benefiting from tax exemption. Under no circumstances should the assets be returned to the 
members. Nor should they use a part or a total of assets for their own benefit. 

 

SECTION 14: RULES OF PROCEDURE 

 

Article 57 

Adoption, amendment or revocation 

The General Assembly may adopt, amend or revoke rules of procedure, without prejudice to 
article 46 q), in relation to the working methods of GANHRI, including General Assemblies and 
international conferences, to regulate or clarify any matter contemplated by this Statute. 

 

SECTION 15: AMENDMENT OF STATUTE 

 

Article 58 

This Statute may be amended only by a General Assembly of GANHRI. Where possible, 
decisions are made by consensus. Otherwise, a decision to amend this Statute must be taken 
by a qualified majority of two thirds (2/3) of the voting members present (abstentions do not 
count). 
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SECTION 16: GOVERNING LANGUAGE 

 

Article 59 

The English version of this document is the original and shall prevail in case of any 
inconsistency with the versions in the other GANHRI working languages. 

 

_________________________________________________________________________ 

 

Signed by: 

GANHRI Chairperson 

Prof. Dr Beate Rudolf 




