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คานา
เอกสำร เรื่อง “การดาเนินงานของกรอบความร่ วมมือเครื อข่ายพันธมิตรระดับโลกว่าด้ วย
สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (Global Alliance of National Human Rights Institutions: GANHRI)”
จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เป็นข้อมูลควำมรู้ประกอบกำรดำเนินงำนด้ำนสิทธิมนุษยชนระหว่ำงประเทศ
ของคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติและบุคลำกรของสำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่ งชำติ
สำมำรถใช้เป็น แหล่ งค้ นคว้ำเบื้ องต้น ในกำรเข้ำถึงข้อมูล ควำมรู้เกี่ยวกับ ควำมเป็นมำและควำมส ำคั ญ ของ
สถำบันสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ กำรรวมกลุ่มเป็นเครือข่ำยสิทธิมนุษยชนระดับสำกล โครงสร้ำง อำนำจหน้ำที่
รูปแบบกำรดำเนินงำน ตลอดจนบทบำทควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสถำบันสิทธิมนุษยชนแห่งชำติกับเครือข่ำยควำม
ร่วมมือดังกล่ำว รวมถึงบทบำทควำมสัมพันธ์กับ กลไกด้ำนสิทธิมนุษยชนอื่น ๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในกำร
กำหนดยุทธศำสตร์และบทบำทของคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติในกำรดำเนินงำนด้ำนสิทธิมนุษยชน
ระหว่ำงประเทศ และกำรกำหนดแนวทำงกำรปฏิบัติหน้ำที่ของสำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ
เพื่อสนับสนุนภำรกิจของคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติให้มีประสิทธิผล

กลุ่มงำนควำมร่วมมือสิทธิมนุษยชนระหว่ำงประเทศ ๑
สำนักสิทธิมนุษยชนระหว่ำงประเทศ

๔

คาย่อ
GANHRI

Global Alliance of National Human Rights Institutions

HRC

Human Rights Council

ICC

International Coordinating Committee of the national institutions for the
promotion and protection of human rights

NHRIs

National Human Rights Institutions

OHCHR

Office of the High Commissioner for Human Rights

SCA

Sub-Committee on Accreditation

UN

United Nations

UNDP

United Nations Development Programme

UNGA

United Nations General Assembly

UPR

Universal Periodic Review

๕

๑. บทนา
ภำยหลั งครำมโลกครั้งที่ ๒ องค์กำรสหประชำชำติและ
องค์กรในเครื อบำงแห่ งได้ จัดท ำรำยงำนเกี่ ยวกั บ ควำม
เป็นไปได้ของกำรจัดตั้งสถำบันระดับชำติให้เป็นเครื่องมือ
ในกำรคุ้มครองและส่ งเสริมสิ ทธิมนุษยชน โดยรำยงำน
เหล่ำนี้ได้นำไปสู่กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรระหว่ำงประเทศ
ของสหประชำชำติ เ กี่ ยวกั บ สถำบั น ระดั บชำติ เ พื่ อ กำร
ส่ งเสริมและคุ้มครองสิ ทธิมนุษยชน (UN International
Workshop on National Institutions for the
Promotion and Protection of Human Rights) ซึ่ ง จั ด
ขึ้นที่กรุงปำรีสในปี ๑๙๙๑ (พ.ศ. ๒๕๓๔) และนำไปสู่กำร
จัดทำ “หลักการปารีสว่าด้วยสถานะของสถาบันระดับชาติ๑ (Paris Principles relating to the status of
national institutions)” หรือที่เรียกกันในชื่อ "หลักกำรปำรีส" เป็นหลักกำรชี้แนะเกณฑ์ขั้นต่ำสำหรับกำรจัดตั้ง
และกำรดำเนินงำนของสถำบันสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ
NHRIs เกิดขึ้นและได้รับกำรรับรองภำยใต้ระบบสหประชำชำติ โดยมีอำนำจหน้ำที่สำคัญตำมหลักกำร
ปำรีส ได้แก่ กำรคุ้มครองสิทธิมนุษยชนผ่ำนกำรตรวจสอบสถำนกำรณ์กำรละเมิดสิทธิมนุษยชน ตลอดจนอำจ
มีอำนำจในกำรนำคดีไปสู่ศำล กำรแก้ไขข้อร้องเรียนด้วยกระบวนกำรทำงเลือกและกำรไกล่เกลี่ยควำมขัดแย้ง
กำรส่ งเสริ มสิ ทธิมนุ ษ ยชนผ่ ำนกำรศึกษำ กำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ สื่ อสิ่ งพิมพ์ กำรฝึ กอบรม และกำร
เสริมสร้ำงศักยภำพ รวมถึงกำรให้คำปรึกษำแก่รัฐบำล และกำรตรวจสอบติดตำมกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยหรือ
มำตรฐำนสิทธิมนุษยชนระหว่ำงประเทศในประเทศของตน กำรติดตำมสถำนกำรณ์ด้ำนสิ ทธิมนุษยชนใน
ประเทศและจั ด ท ำรำยงำนผ่ ำ นกลไกและกระบวนกำรทบทวนสถำนกำรณ์ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนของประเทศ
(Universal Periodic Review: UPR) โดย NHRIs สำมำรถใช้ประโยชน์จำกกลไกสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชำชำติ๒

๑ หลักการปารีสร่างขึ้นในการประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างประเทศครั้งแรกเกี่ยวกับสถาบันระดับชาติเพื่อการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ

มนุษยชน ณ กรุงปารีส ระหว่างวันที่ 7 - 9 ตุลาคม พ.ศ. 2534 โดยได้รับการรับรองโดยมติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนที่ 1992/54 ปี
1992 (พ.ศ. 2535) และมติสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่ 48/134 ปี 1993 (พ.ศ. ๒๕๓๖)
๒ กลไกสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ หมายถึง องค์กรหรือกลไกหลักและย่อยในระบบสหประชาชาติ มีหน้าที่ในการตรวจสอบ ติดตาม
ประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศต่าง ๆ การให้คาแนะนาหรือข้อเสนอแนะต่อประเทศสมาชิก ตลอดจนจัดทารายงานที่เกี่ยวข้อง

๖
ทั้งจำกกลไกสิทธิมนุษยชนตำมกฎบัตรสหประชำชำติ (charter-based mechanisms)๓ โดยกำรอ้ำงอิงหลักกำร
แนวทำง หรือมำตรฐำนด้ำนสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ มำประกอบกำรวิเครำะห์หรือกำรตรวจสอบ
กำรละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือประเมินสถำนกำรณ์ด้ำนสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวกับประเทศไทย และจำกกลไก
ตำมสนธิสัญญำด้ำนสิทธิมนุษยชน (treaty-based mechanisms)๔ ผ่ำนกำรอ้ำงอิงหลักกำร แนวทำง หรือ
มำตรฐำนในกำรตีควำมข้อบทของสนธิสัญญำด้ำนสิทธิมนุษยชนและแนวทำงกำรปฏิบัติตำมพันธกรณีจำก
ข้อคิดเห็นทั่วไป (General Comments)
ในปี ๑๙๙๓ (พ.ศ. ๒๕๓๖) สมั ช ชำสหประชำชำติ (UN
General Assembly) ได้ให้กำรรับรอง “หลักกำรปำรีส” ตำมข้อ
มติ ที่ A/RES/48/134 และ NHRIs จำกนำนำประเทศที่ เข้ ำ ร่ ว ม
ประชุมเชิงปฏิบัติกำรระหว่ำงประเทศ ครั้งที่ ๒ ได้รวมกลุ่มกันจัดตั้ง
เป็นคณะกรรมกำรประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศว่ำด้ว ย
สถำบั น ระดั บ ชำติ เ พื่ อ กำรส่ ง เสริ ม และคุ้ ม ครองสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
( International Coordinating Committee of the national
institutions for the promotion and protection of human
rights: ICC) ในรู ปแบบขององค์ กรเครื อข่ ำยสมำชิ ก (memberbased body) ที่ รวบรวม NHRIs จำกทั่ ว โลก ต่ อมำในปี ๒๐๑๖
(พ.ศ. ๒๕๕๙) ที่ประชุมใหญ่ ICC ได้ลงมติเพื่อเปลี่ยนชื่อองค์กรเป็น
“กรอบเครือข่ำยพันธมิตรระดับโลกว่ำด้วยสถำบันสิทธิมนุษยชนแห่ งชำติ ” (Global Alliance of National
Human Rights Institutions: GANHRI)

1993

1999

2016

• UNGA ให้การรับรอง
หลักการปารีส และ
ICC ได้ถูกจัดตั้งขึ้น

• ICC เริ่มประเมิน
สถานะ NHRIs

• ICC เปลี่ยนชื่อเป็น
GANHRI

๓ กลไกภายใต้กฎบัตรสหประชาชาติ

(Charter-based Bodies) หมายถึง กลไกที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับด้านสิทธิมนุษยชนในรูปแบบต่าง ๆ ที่จัดตั้ง
ขึ้นตามที่ได้รับอาณัติจากกฎบัตรสหประชาชาติ ปัจจุบันกลไกหลัก ได้แก่ คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ( Human Rights Council:
HRC) เพื่อให้สมาชิกสหประชาชาติพิจารณาประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนเป็นการเฉพาะ และให้ขึ้นตรงต่อที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ
๔ กลไกภายใต้สนธิสัญญา (Treaty-based Bodies) เป็นคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญอิสระ จัดตั้งขึ้นตามอาณัติที่สนธิสัญญาหลักด้านสิทธิมนุษยชน
๙ ฉบับกาหนด มีระยะเวลาการดารงตาแหน่ง ๔ ปี มีหน้าที่หลักในการให้ข้อคิดเห็นทั่วไป (General Comments) เกี่ยวกับการตีความข้อบท
เพื่อให้รัฐภาคีนาไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับพันธกรณีตามสนธิสัญญานั้น และพิจารณารายงานการปฏิบัติตามพันธกรณีซึ่งรัฐภาคีจะต้องเสนอ
ให้คณะกรรมการเป็นประจาตามระยะเวลาที่กาหนด รวมถึงพิจารณาเรื่องร้องเรียนต่อรัฐภาคี ในกรณีที่รัฐภาคียอมรับอานาจของ
คณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว

๗
GANHRI เป็ น องค์กรที่มีลั กษณะเฉพำะพิเศษที่มิใช่องค์กรในเครือสหประชำชำติ (Non-UN body)
มีวัตถุประสงค์เพื่อประสำนกำรดำเนินงำนและเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของ NHRIs ให้สอดคล้องกับหลักกำร
ปำรีส สร้ำงควำมเป็นผู้นำด้ำนกำรส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ตลอดจนให้กำรสนับสนุนและอำนวย
ควำมสะดวกแก่ NHRIs ในกำรประสำนงำนกั บ กลไกสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนระหว่ ำ งประเทศเพื่ อ เสริ ม สร้ ำ ง
สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนในประเทศ โดยเฉพำะกั บ คณะมนตรี สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง สหประชำชำติ (Human Rights
Council: HRC) และกลไกภำยใต้สนธิสัญญำด้ำนสิทธิมนุษยชน (Treaty Bodies) เนื่องจำก NHRIs เป็นกลไก
ภำยในประเทศที่ทำหน้ำที่เบื้ องต้น แทนกลไกสิทธิมนุษยชนสหประชำชำติ สำมำรถให้ข้อมูล และนำเสนอ
รำยงำนเกี่ยวกับสถำนกำรณ์ในประเทศได้อย่ำงเป็นอิสระและเชื่อถือได้ตำมอำนำจหน้ำที่ภำยใต้หลักกำรปำรีส
ส่งเสริมและติดตำมกำรดำเนินกำรตำมข้อเสนอแนะที่รัฐบำลได้รับไว้จำกกลไกสหประชำชำติ เช่น คณะมนตรี
สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชำชำติ (HRC) กลไกตำมกระบวนกำรพิเศษ (special procedures) กลไก UPR
รวมถึงกลไกตำมสนธิสัญญำด้ำนสิทธิมนุษยชน
กำรแสดงบทบำทของ NHRIs ที่มีสถำนะ ‘A’ ในฐำนะสถำบันสิทธิมนุษยชนของแต่ละประเทศ หรือกรอบ
เครือข่ำย NHRIs ในระดับภูมิภำค เช่น APF และกรอบเครือข่ำย NHRIs ระดับโลก เช่น GANHRI ใน HRC สำมำรถ
ดำเนินกำรได้ในรูปแบบต่ำง ๆ เช่น กำรแถลงด้วยวำจำในประเด็นที่เป็นวำระสำคัญของกำรประชุม HRC กำรมี
ส่วนร่วมผ่ำนถ้อยแถลงในรูป แบบวิดีโ อ (video messages) ในเวทีอภิปรำยเต็มคณะ (plenary debates)
ของ HRC กำรใช้สิทธิแสดงควำมเห็น (intervene) ภำยหลังกำรนำเสนอรำยงำน UPR ของรัฐเพื่อให้ที่ประชุม
HRC พิจำรณำรับรอง กำรให้ข้อมูลหรือใช้สิทธิโต้แย้งกรณีมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับประเทศของตน ในช่วงกำร
พูดคุยหำรือ (interactive dialogues) ภำยหลังจำกกำรนำเสนอรำยงำนภำรกิจ กำรเยือนประเทศของผู้ดำรง
ตำแหน่งหรือที่ได้รับมอบหมำย (mandate holder) ของกลไกตำมกระบวนกำรพิเศษ และกำรเสนอเอกสำร
ต่อที่ประชุม ทั้งนี้ เอกสำรดังกล่ำวจะมีตรำสัญลักษณ์ของสหประชำชำติกำกับด้วย
ดังนั้น กำรเข้ำไปมีส่วนร่วมใน GANHRI นอกจำกจะเป็นกำรแลกเปลี่ยนข้อมูล ประสบกำรณ์ และควำมรู้
ในประเด็นสิ ทธิมนุ ษยชนระหว่ำง NHRIs ที่เป็นสมำชิกแล้ ว ยังเป็นโอกำสส ำหรับสมำชิกในกำรมีส่ วนร่วม
แสดงบทบำทและมี ป ฏิ สั มพั น ธ์ กั บ กลไกด้ ำนสิ ทธิ มนุ ษ ยชนในสหประชำชำติ ด้ ว ย ส ำหรั บ คณะกรรมกำร
สิทธิมนุษยชนแห่งชำติในฐำนะสถำบันสิทธิมนุษยชนแห่งชำติของไทย ได้เข้ำร่วมเป็นสมำชิกของ GANHRI (ICC
เดิม) เมื่อปี ๒๐๐๔ (พ.ศ. ๒๕๔๗) และได้เข้ำร่วมกิจกรรมต่ำง ๆ รวมทั้งกำรแสดงบทบำทใน GANHRI โดยมี
รำยละเอียดข้อมูลพื้นฐำนที่สำคัญดังจะได้กล่ำวต่อไป

๘

๒. ความเป็นมาและโครงสร้างของ GANHRI
๒.๑ ความเป็นมาของ GANHRI

กรอบควำมร่วมมือเครือข่ำยพันธมิตรระดับโลกว่ำด้วยสถำบันสิทธิมนุษยชน
แห่งชำติ (GANHRI) มีชื่อเดิมว่ำ คณะกรรมกำรประสำนควำมร่วมมือ
ระหว่ำงประเทศว่ำด้วยสถำบันระดับชำติเพื่อกำรส่งเสริมและคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชน (ICC) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ๑๙๙๓ (พ.ศ. ๒๕๓๖) เป็นกำร
รวมตัวกันของ NHRIs จำกทุกภูมิภำคทั่วโลกโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับ NHRIs ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ให้สอดคล้อง
กั บ หลั ก กำรปำรี ส ว่ ำ ด้ ว ยสถำบั น ระดั บ ชำติ เ พื่ อ กำรส่ ง เสริ ม และ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชน (Paris Principles) รวมทั้งสร้ำงควำมเป็นผู้นำ
ในกำรส่ ง เสริ ม และคุ้ ม ครองสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน โดยกิ จ กรรมหลั ก ของ
GANHRI ที่ส ำคัญ ได้แก่ กำรสนั บ สนุ น และอำนวยควำมสะดวกแก่ NHRIs จำกทุกภูมิภ ำคทั่ว โลก ในกำร
ประสำนงำนกับคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชำชำติ กลไกภำยใต้สนธิสัญญำด้ำนสิทธิมนุษยชน และ
กำรประชุมในกรอบสหประชำชำติอื่น ๆ ด้ำนสิทธิมนุษยชน ทั้งนี้ GANHRI มีรูปแบบเป็นองค์กรไม่แสวงหำ
กำไรภำยใต้กฎหมำยของสมำพันธรัฐสวิส
๒.๒ สมาชิก GANHRI

๙
GANHRI ประกอบด้วย NHRIs จำนวน ๑๑๔ สถำบัน แบ่งเป็น NHRIs ที่ปฏิบัติหน้ำที่สอดคล้องกับ
หลักกำรปำรีส และได้รับสถำนะ ‘A’ จำนวน ๘๐ สถำบัน กับ NHRIs ที่ปฏิบัติหน้ำที่สอดคล้องกับหลั กกำร
ปำรีสเพียงบำงส่วน และได้รับสถำนะ ‘B’ จำนวน ๓๔ สถำบัน (ข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกำยน ๒๕๖๒) จำก
เครือข่ำย NHRIs ๔ ภูมิภำคได้แก่
๒.๒.๑ สมำชิ ก จำกกรอบควำมร่ ว มมื อ เครื อ ข่ ำ ยสถำบั น สิ ท ธิ ม นุ ษยชน
แห่ ง ชำติ ใ นภู มิ ภ ำคแอฟริ ก ำ (Network of African National Human
Rights Institutions: NANHRI)

๒.๒.๒ กรอบควำมร่ ว มมื อ ระหว่ ำ งสถำบั น
สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชำติ ใ นภู มิ ภ ำคเอเชี ย แปซิ ฟิ ก (Asia-Pacific Forum of National
Human Rights Institutions: APF)
๒.๒.๓ กรอบควำมร่วมมือเครือข่ำยสถำบัน
สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชำติ ใ นภู มิ ภ ำคยุ โ รป
(European Network of National Human
Rights Institutions: ENNHRI)
๒.๒.๔ กรอบควำมร่วมมือเครือข่ำยสถำบัน
สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชำติ ใ นภู มิ ภ ำคอเมริ ก ำ
(Network of National Human Rights
Institutions of the Americas: RINDHCA)

๑๐
๒.๓ โครงสร้างการบริหารงานของ GANHRI

๑๑
GANHRI แบ่งโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนออกเป็น
๒.๓.๑ สมัชชำใหญ่ (General Assembly)
ประกอบด้วยสมำชิก GANHRI ทั้งหมด ถือเป็นองค์ กรกำหนดนโยบำย
ของ GANHRI ทำหน้ำที่ในกำรรับรองและทบทวนโครงกำรกิจกรรมต่ำง
ๆ กำรคัดเลือกผู้แทนในหน่วยงำนบริหำรและติดตำมกำรปฏิบัติห น้ำที่
ของคณะกรรมกำรบริหำร (GANHRI Bureau) รับผิดชอบต่อกำรแก้ไข
ปรับปรุงธรรมนูญ GANHRI และกำรให้ควำมเห็นชอบต่องบประมำณ
และรำยงำนกำรเงิน โดยสมัชชำใหญ่จะทำกำรเลือกผู้แทน ๒ คนจำก
ผู้นำของสถำบันสิทธิมนุษยชนแห่งชำติที่ได้รับสถำนะ ‘A’ ซึ่งได้รับกำร
เสนอชื่อโดยเครือข่ำยระดับภูมิภำคที่เกี่ยวข้องตำมวงรอบหมุนเวียนกันเพื่อทำหน้ำที่เป็นประธำน GANHRI
และเลขำนุกำร GANHRI
๒.๓.๒ คณะกรรมกำรบริหำร GANHRI (GANHRI Bureau)
ประกอบด้ ว ยสมำชิ ก จำกสถำบั น สิ ท ธิ ม นุ ษยชน
แห่ ง ชำติ ที่ มี ส ถำนะ ‘A’ จำก ๔ ภู มิ ภ ำครวมทั้ ง
ประธำน GANHRI และเลขำนุกำร GANHRI จำนวน
ทั้งสิ้น ๑๖ คน ทำหน้ำที่เป็นองค์กรบริหำร รับผิดชอบ
กำรดำเนินกำรให้เป็นไปตำมมติของที่ประชุมสมัชชำ
ใหญ่ รวมถึงกำรพัฒนำนโยบำยและแนวปฏิบัติ ข อง
องค์กร กำรดำเนินกำรเพื่อให้โครงกำรต่ำง ๆ เกิดผล
ในทำงปฏิบัติ กำรติดตำมตรวจสอบกำรบริหำรกำรเงิน และกำรให้บริกำรแก่สมำชิก GANHRI และที่สำคัญ คือ
กำรรับรองผลกำรพิจำรณำประเมินสถำนะของสมำชิก
๒.๓.๓ สำนักงำนใหญ่ (Head Office)
ส ำนั ก งำนใหญ่ ข อง GANHRI ตั้ ง อยู่ ใ นอำคำร
สหประชำชำติ (Palais des Nations) นครเจนีวำ
สมำพันธรัฐสวิส โดยมีเจ้ำหน้ำที่ประจำทำหน้ำที่
สนั บสนุ น กำรด ำเนิ น งำนด้ ำนกำรบริ ห ำรจั ด กำร
ทั่วไป กำรสนับสนุนด้ำนเทคนิคและประเด็นเฉพำะ
เรื่องแก่สถำบันสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ และกำรดูแล
ข้อมูลบนเว็บไซต์และแพลตฟอร์มกำรเรียนรู้เพื่อ
อำนวยควำมสะดวกแก่สมำชิก GANHRI บุคลำกร

๑๒
ประจ ำส ำนั กงำนใหญ่ประกอบด้วย ผู้ แทนประจำเจนีวำ ผู้จัดกำรฝ่ ำยปฏิบัติกำร เจ้ำหน้ำที่สิ ทธิมนุษยชน
เจ้ำหน้ำที่กำรเงินและธุรกำร เจ้ำหน้ำที่สื่อสำรและกำรจัดกำรควำมรู้ และผู้ช่วยด้ำนสิทธิมนุษยชน
๒.๓.๔ สำนักงำนเลขำนุกำร GANHRI
ดำเนินงำนโดยแผนกสถำบันแห่ ง ชำติและกลไกระดับภูมิภ ำค (National Institutions
and Regional Mechanisms -NIRMS) ของสำนักงำนข้ำหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชำชำติ (UN
Office of the High Commissioner for Human Rights - OHCHR)
๒.๓.๕ คณะอนุกรรมกำรและคณะทำงำนต่ำง ๆ ได้แก่
(๑) คณะอนุ ก รรมกำรประเมิ น สถำนะ (Sub-Committee on Accreditation: SCA)
รับผิ ดชอบในกำรพิจ ำรณำให้ ข้ อเสนอแนะ
เกี่ยวกับกำรประเมินสถำนะของ NHRIs ต่อ
GANHRI ประกอบด้วยสมำชิกจำก NHRIs ที่
มีสถำนะ ‘A’ จำกเครือข่ำยระดับภูมิภำค ๆ
ละ ๑ สถำบัน รวม ๔ สถำบัน โดยมี OHCHR
ทำหน้ำที่เป็นฝ่ำยเลขำนุกำร

(๒) คณะกรรมกำรด้ำนกำรเงิน (Finance Committee) ประกอบด้วยสมำชิกจำก NHRIs
ที่มีสถำนะ ‘A’ ซึ่งได้รับกำรแต่งตั้งจำกเครือข่ำยภูมิภำคๆ ละ ๑ สถำบัน รวม ๔ สถำบัน มีวำระกำรดำรง
ตำแหน่งครำวละ ๓ ปี และสำมำรถดำรงตำแหน่งได้ ๒ ครำวติดต่อกันประธำนกรรมกำรมำจำกกำรเลือก
กันเองของสมำชิกโดยหมุนเวียนกันไปตำมภูมิภำค ประธำนกรรมกำรดำรงตำแหน่งครำวละ ๓ ปีนับจำกวันที่
ได้รับกำรแต่งตั้ง
(๓) คณะทำงำนภำยใต้ GANHRI ประกอบด้วย
(๓.๑) คณะทำงำนด้ำนธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
เป็ น คณะท ำงำนเฉพำะเรื่ อ งคณะแรกของ GANHRI ก่ อ ตั้ ง ขึ้ น ในเดื อ น
มีนำคม ๒๐๐๙ (พ.ศ. ๒๕๕๒) จัดกำรประชุมครั้งแรกที่กรุงโคเปนเฮเกน
เมื่อเดือนสิงหำคม ๒๐๐๙ (พ.ศ. ๒๕๕๒) ประกอบด้วยสมำชิก GANHRI
ประเภทที่ มี สิ ท ธิ อ อกคะแนนเสี ย ง (voting members) จำกเครื อ ข่ ำ ย
ระดับภูมิภำค ๆ ละ ๒ สถำบัน รวม ๘ สถำบันและผู้แทนที่ได้รับมอบหมำย
จำกประธำน GANHRI โดยมี ส ำนั ก งำนใหญ่ ข อง GANHRI ท ำหน้ ำ ที่
สนับสนุนกำรดำเนินงำน

๑๓
คณะทำงำนด้ำนธุร กิจ กับสิ ทธิ มนุ ษยชนมีว ัต ถุป ระสงค์เ พื่อ เสริม สร้ำ งขีด
ควำมสำมำรถด้ำนธุรกิจและสิทธิมนุษยชน ให้กับ NHRIs และเครือข่ำยระดับภูมิภำค รวมถึงประเด็นสำคัญ
อื่น ๆ ส่งเสริมควำมพยำยำมของNHRIsในกิจกรรมด้ำนธุรกิจและสิทธิมนุษยชนทั้งในระดับระหว่ำงประเทศ
และระดับภูมิภำคตลอดจนแสวงหำแนวทำงเพื่อส่งเสริมบทบำทของ NHRIs ในกำรสื่อสำรข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
และแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดเกี่ยวกับ ประเด็นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
(๓.๒) คณะทำงำนด้ำนสิทธิของผู้พิกำร
จัดตั้งขึ้นโดยมติของคณะกรรมกำรบริหำร GANHRI ในกำรประชุม
ที่เมืองมำรำเกช ประเทศโมร็อกโก เมื่อปี ๒๐๑๘ (พ.ศ. ๒๕๖๑)
ประกอบด้วยสมำชิก GANHRI ประเภทที่มีสิทธิออกคะแนนเสียง
(voting members) จำกเครือข่ำยระดับภูมิภำค ๆ ละ ๒ สถำบัน
รวม ๘ สถำบันและผู้แทนที่ได้รับมอบหมำยจำกประธำน GANHRI
โดยมี ส ำนั ก งำนใหญ่ ข อง GANHRI ท ำหน้ ำ ที่ ส นั บ สนุ น กำร
ดำเนินงำน
คณะทำงำนด้ำนสิทธิของผู้พิกำรมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยควำมสะดวกใน
กำรแลกเปลี่ยนควำมรู้ประสบกำรณ์และแนวปฏิบัติที่ดีระหว่ำง NHRIs จำกทุกภูมิภำคในกำรส่งเสริมกำรนำ
มำตรฐำนระหว่ำงประเทศตำมสนธิสัญญำไปใช้ในระดับประเทศ กำรติดตำมกำรดำเนินงำนระดับประเทศตำม
อนุสัญญำว่ำด้วยสิทธิของผู้พิกำร รวมถึงบทบำทของ NHRIs ที่ได้รับกำรแต่งตั้งให้เป็นกลไกกำรตรวจสอบ
อิ ส ระ (Independent Monitoring Mechanisms: IMM) ภำยใต้ ม ำตรำ ๓๓ (๒) ของอนุ สั ญ ญำ และกำร
ทำงำนร่วมกันระหว่ำง IMM และ NHRIs ที่ไม่ได้รับกำรแต่งตั้งให้เป็น IMM ตลอดจนส่งเสริมกำรดำเนินงำนให้
เป็นไปตำมอนุสัญญำในระดับสำกล
(๓.๓) คณะทำงำนว่ำด้วยวำระกำรพัฒนำที่ยั่งยืน ปี ๒๐๓๐ (พ.ศ. ๒๕๗๓)
จั ด ตั้ ง ขึ้ น เมื่ อ ปี ๒๐๑๕ (พ.ศ. ๒๕๕๘) อั น เป็ น ผลมำจำกกำร
ประชุมนำนำชำติ GANHRI ครั้งที่ ๑๒ โดยได้รับกำรรับรองใน
ปฏิญญำเมริดำ (Merida Declaration) คณะทำงำนว่ำด้วยวำระ
กำรพัฒนำที่ยั่งยืน ปี ๒๐๓๐ ประกอบด้วยสมำชิก GANHRI ๕
คน จำกเครือข่ำยภูมิภ ำค ๆ ละ ๑ สถำบัน และผู้แทนที่ ได้ รับ
มอบหมำยจำกประธำน GANHRI โดยมี ส ำนั ก งำนใหญ่ ข อง
GANHRI ทำหน้ำที่สนับสนุนกำรดำเนินงำน
คณะทำงำนว่ำด้วยวำระกำรพัฒนำที่ยั่งยืน ปี ๒๐๓๐ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้ำง
พื้นที่สำหรับกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูล แนวทำงกำรปฏิบัติที่ดีและบทเรียนของ NHRIs ตลอดจนนำ GANHRI
ไปสู่กำรมีส่วนร่วมและกำรประสำนควำมร่วมมือกับสมำชิกในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำที่ยั่งยืน

๑๔
(๓.๔) คณะทำงำนด้ำนผู้สูงอำยุ
เกิดขึ้นจำกสถำนกำรณ์ประชำกรผู้สูงอำยุในสังคมโลก
ได้เพิ่มจำนวนขึ้น อย่ ำงรวดเร็ว และสิ ทธิ มนุ ษยชนของ
ผู้สูงอำยุกลำยมำเป็นประเด็นที่สำคัญยิ่งขึ้น GANHRI จึง
จั ด ตั้ ง คณะท ำงำนด้ ำ นผู้ สู ง อำยุ ขึ้ น ในปี ๒๐๑๒ (พ.ศ.
๒๕๕๕) ประกอบด้ ว ยสมำชิ ก GANHRI ที่ มี สิ ท ธิ อ อก
คะแนนเสียง (voting members) จำกเครือข่ำยภูมิภำค
ๆ ละ ๒ สถำบั น รวม ๘ สถำบั น และผู้ แ ทนที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมำยจำกประธำน GANHRI โดยมีสำนักงำนใหญ่
ของ GANHRI ทำหน้ำที่สนับสนุนกำรดำเนินงำน
คณะทำงำนด้ำ นผู้ สู ง อำยุ มีวั ต ถุป ระสงค์เ พื่ อ สนั บสนุน กำรมี ส่ ว นร่ ว มของ
NHRIs ในคณะท ำงำนแบบเปิ ด ของสหประชำชำติ เ กี่ ยวกั บ ผู้ สู ง อำยุ (Open-Ended Working Group on
Ageing: OEWGA) เพื่ อ หำรื อ มำตรกำรสร้ ำ งควำมร่ ว มมื อ ระหว่ ำ งประเทศเพื่ อ กำรคุ้ ม ครองและส่ ง เสริ ม
สิทธิมนุษยชนของผู้สูงอำยุ และเพื่อสนับสนุนควำมพยำยำมของ GANHRI ในกำรขยำยสิทธิกำรมีส่วนร่วมของ
NHRIs อย่ำงเป็นทำงกำรในกำรทำงำนของ OEWGA และกระบวนกำรระหว่ำงประเทศที่นำไปสู่กำรพิจำรณำ
ตรำสำรระหว่ำงประเทศที่มีผลผูกพันด้ำนสิทธิของผู้สูงอำยุ
๒.๔ กติกาการดาเนินงาน
๒.๔.๑ กลยุทธ์และแผนยุทธศำสตร์ GANHRI
แผนยุทธศำสตร์ระยะ ๓ ปีของ GANHRI เป็นกำรรวบรวม
ประเด็นควำมต้องกำร แนวโน้ม และพัฒนำกำรล่ ำสุดที่
เกิ ด ขึ้ น จำกกำรด ำเนิ น กำรของ GANHRI ตำมแผน
ยุ ท ธศำสตร์ ฉ บั บ ก่ อ นหน้ ำ นี้ โดยอำศั ย กระบวนกำร
ปรึ ก ษำหำรื อ ร่ ว มกั บ สมำชิ ก เครื อ ข่ ำ ยระดั บ ภู มิ ภ ำค
หุ้นส่วนควำมร่วมมือรวมถึงกลไกสหประชำชำติและผู้มี
ส่วนได้เสียอื่น ๆ เพื่อกำหนดแผนกำรดำเนินงำนสำหรับ
สมำชิก หุ้นส่วนควำมร่วมมือ และเจ้ำหน้ำที่เพื่อให้ส ำมำรถบรรลุ เป้ำหมำยภำรกิจของ GANHRI โดยแผน
ยุทธศำสตร์ฉบับปัจจุบันครอบคลุมแผนงำนสำหรับปี ๒๐๒๐ – ๒๐๒๒ (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) มีเป้ำหมำยที่
สำคัญ คือ กำรเพิ่มกำรรับรู้เกี่ยวกับบทบำทของ GANHRI กำรดำเนินงำนที่สำคัญของของสถำบันสมำชิกใน
ระดับระหว่ำงประเทศและระดับภูมิภำค กำรจัดกำรควำมรู้ที่มุ่งเน้นกำรพัฒนำพื้นที่สำหรับกำรแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่ำงสมำชิก ตลอดจนกำรพัฒนำควำมเข้มแข็งของ GANHRI

๑๕
๒.๔.๒ หลั กกำรปำรี สว่ ำด้ วยสถำนะของสถำบั น ระดั บชำติ (Paris Principles relating to the
status of national institutions)
กำหนดให้ NHRIs ส่ งเสริมสิ ทธิมนุษยชนผ่ ำนกำรศึ กษำ กำรเผยแพร่ประชำสั ม พั นธ์
สื่อสิ่งพิมพ์ กำรฝึกอบรม กำรเสริมสร้ำงศักยภำพ และกำรให้คำปรึกษำแก่รัฐบำล กำรปกป้องสิทธิมนุษยชน
ตลอดจนกำรติดตำมสถำนกำรณ์ด้ำนสิทธิมนุษยชนในประเทศและรำยงำนเกี่ยวกับเรื่องนี้ กำรไกล่เกลี่ยควำม
ขัดแย้ง กำรสืบสวนสถำนกำรณ์กำรละเมิดสิทธิมนุษยชน ซึ่งอำจรวมถึงกำรนำคดีไปสู่ศำล และกำรจัดกำร
ข้อร้องเรียนโดยกลไกทำงเลือก

หลักกำรปำรีสกำหนดหลักเกณฑ์ ๖ ประกำรที่ NHRIs จะต้องปฏิบัติตำม ดังนี้
(๑) อำณัติและควำมสำมำรถ: อำนำจหน้ำที่ครอบคลุมสิทธิมนุษยชนในทุกด้ำน
(๒) ควำมเป็นอิสระจำกรัฐบำล
(๓) ควำมเป็นอิสระที่รับรองโดยกฎหมำยหรือรัฐธรรมนูญ
(๔) พหุนิยม
(๕) ทรัพยำกรที่เพียงพอ
(๖) อำนำจในกำรส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่ำงกว้ำงขวำง

๑๖
๒.๔.๓ ธรรมนูญ GANHRI (GANHRI Statute) (ฉบับปรับปรุงวันที่ ๕ มีนำคม ๒๕๖๒)
เป็นกฎข้อบังคับในกำรด ำเนินงำนของ GANHRI มีเนื้อหำ
แบ่งออกเป็น ๑๖ หมวด ๕๙ ข้อ ครอบคลุมเรื่องต่ำง ๆ ดังนี้
(๑) หมวด ๑ นิยำมและกำรแปลควำมหมำย (ข้อ ๑)
(๒) หมวด ๒ ชื่อ ตรำสัญลักษณ์ และสำนักงำนที่ได้รับ
กำรจดทะเบียน (ข้อ ๒ – ๔)
(๓) หมวด ๓ วัตถุประสงค์(ข้อ ๕ - ๘)
(๔) หมวด ๔ กำรประสำนงำนกับองค์กำรระหว่ำงประเทศ
สถำบันสิทธิมนุษยชนแห่งชำติอื่น ๆ และองค์กร
ภำคประชำสังคม (ข้อ ๙)
(๕) หมวด ๕ กำรประเมินสถำนะตำมหลักกำรปำรีส
(ข้อ ๑๐ – ๒๓)
(๖) หมวด ๖ สมำชิก (ข้อ ๒๔ – ๓๐)
(๗) หมวด ๗ เครือข่ำยระดับภูมิภำคของสมำชิก (ข้อ ๓๑.๑ – ๓๑.๔)
(๘) หมวด ๘ สมัชชำใหญ่ของสมำชิก (ข้อ ๓๒ – ๓๗)
(๙) หมวด ๙ สิทธิออกเสียงและลงมติ (ข้อ ๓๘ – ๔๒)
(๑๐) หมวด ๑๐ คณะกรรมกำรบริหำร GANHRI (ข้อ ๔๓ –๕๑)
(๑๑) หมวด ๑๑ กำรบริหำรกำรเงิน (ข้อ ๕๒)
(๑๒) หมวด ๑๒ ทรัพย์สินของ GANHRI (ข้อ ๕๓ – ๕๔)
(๑๓) หมวด ๑๓ กำรเลิกกิจกำรและกำรชำระบัญชี (ข้อ ๕๕ – ๕๖)
(๑๔) หมวด ๑๔ ระเบียบวิธีปฏิบัติ (ข้อ ๕๗)
(๑๕) หมวด ๑๕ กำรแก้ไขเพิ่มเติมธรรมนูญ (ข้อ ๕๘)
(๑๖) หมวด ๑๖ ภำษำที่ใช้บังคับ (ข้อ ๕๙)

๑๗

๓. รูปแบบการดาเนินงาน
๓.๑ การประชุมประจาปี (Annual Meeting)

กำรประชุมประจำปีของ GANHRI เป็นกำรรวมตัว
เพื่อพบปะหำรือกันเป็นประจำของ NHRIs จำกทั่ว
ทุกมุมโลก ณ นครเจนีวำ กำรประชุมจัดขึ้นโดย
ควำมร่วมมือระหว่ำง GANHRI และ OHCHR โดย
มักจะจัดขึ้นในช่วงเวลำเดียวกันกับกำรประชุมรอบปกติของ HRC ในช่วงเดือนกุมภำพันธ์ - เดือนมีนำคมของ
ทุกปี เนื่องจำกในช่วงกำรประชุม HRC นั้น NHRIs จำกแต่ละประเทศสำมำรถเข้ำร่วมกำรประชุมรับฟัง โดย
NHRIs ที่ มี ส ถำนะ ‘A’ สำมำรถแสดงข้ อ คิ ด เห็ น ของตนในวำระที่ เ กี่ ย วข้ อ งได้ ในขณะเดี ย วกั น GANHRI
สำมำรถเข้ำร่วมกำรประชุมและแสดงบทบำทในฐำนะผู้แทนเครือข่ำยในประเด็นต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กำรประชุ ม ประจ ำปี ป ระกอบด้ ว ย กำรประชุ ม คณะกรรมกำรบริ ห ำร GANHRI (GANHRI
Bureau) กำรประชุมสมัชชำใหญ่ (General Assembly) และกำรประชุมประจำปี (Annual Conference)
นอกจำกนี้ อำจมีกำรจัดกำรประชุมและกิจกรรมอื่น ๆ ในช่วงสัปดำห์เดียวกันนั้น เช่น กำรประชุมเครือข่ำย
ระดั บ ภู มิ ภ ำคและกิ จ กรรมข้ ำ งเคี ย ง (side-events) รวมถึ ง กำรจั ด เวที อ งค์ ก รพั ฒ นำเอกชนควบคู่ ไ ปกับ
กำรประชุมประจำปีเพื่ออำนวยควำมสะดวกในกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำง NHRIs กับภำคประชำสังคม

๑๘
๓.๒ การประชุมคณะกรรมการ GANHRI (GANHRI Bureau)
กำรประชุมคณะกรรมกำร GANHRI จะมีขึ้นปีละ
๒ ครั้ง โดยครั้งแรกจะจัดขึ้นที่นครเจนีวำ ในช่วง
เดียวกันกับกำรประชุมประจำปีรำวเดือนมีนำคม
ของทุกปี และครั้งที่ ๒ จะจัดรำวเดือนตุลำคม
โดยสถำนที่ประชุมจะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนไป
ตำมภูมิภำคที่ทำหน้ำที่เป็นประธำน หรือจัดตำม
ประเทศต่ ำ ง ๆ ที่ มี ก ำรประชุ ม นำนำชำติ ข อง
GANHRI
๓.๓ การประชุมนานาชาติ (International Conference)
กำรประชุมนำนำชำติของ GANHRI จัดขึ้นทุก ๓ ปี โดย GANHRI และ OHCHR ร่วมกับสมำชิก
GANHRI โดยหมุ น เวีย นกั น จั ด ตำมภู มิภ ำคต่ ำ ง ๆ ได้ แ ก่ เอเชี ย -แปซิ ฟิ ก อเมริ ก ำ แอฟริ ก ำ และยุ โ รป มี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนำและเสริมสร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำง NHRIs เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนแนวควำมคิดและ
ประสบกำรณ์ระหว่ำง NHRIs และร่วมกัน จัดทำแนวปฏิบัติ/แนวทำงในกำรนำหลักกำรปำรีส มำปรับ ใช้ใน
เหตุ ก ำรณ์ จ ริ ง และเพื่ อ หำรื อ เกี่ ย วกั บ ระเบี ย บวำระกำรประชุ ม ตลอดจนติ ด ตำมผลกำรด ำเนิ นงำนใน
ระดับประเทศ

๑๙

สำหรับกำรประชุมนำนำชำติที่ผ่ำนมำมีประเด็นที่เป็นที่สนใจร่วมกันของ NHRIs และมีกำรรับรอง
เอกสำรสำคัญ ในนำมของสมำชิก GANHRI เช่น กำรประชุมเมื่อปี ๒๐๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๓) ที่ประชุมรับรอง
ปฏิญญำเอดินเบอระ (Edinburgh Declaration) ว่ำด้วยบทบำทของ NHRIs ที่เกี่ยวข้องกับภำคธุรกิจกับสิทธิ
มนุษยชน กำรประชุมเมื่อปี ๒๐๑๒ (พ.ศ. ๒๕๕๕) ที่ประชุมรับรองปฏิญญำอัมมำน (Amman Declaration)
ว่ำด้วยบทบำทของ NHRIs และสิทธิมนุษยชนของสตรี กำรประชุมเมื่อปี ๒๐๑๕ (พ.ศ. ๒๕๕๘) ที่ประชุม
รั บ รองปฏิ ญ ญำเมริ ด ำ (Merida Declaration) ว่ ำ ด้ ว ยบทบำทของ NHRIs กั บ กำรพั ฒ นำที่ ยั่ ง ยื น และ
กำรประชุมนำนำชำติครั้งล่ำสุดเมื่อปี ๒๐๑๘ (พ.ศ. ๒๕๖๑) ที่ประชุมได้ร่วมกันจัดทำและลงนำมในปฏิญญำ
มำรำเกช (Marrakesh Declaration) ว่ ำ ด้ ว ยบทบำทของ NHRIs ในกำรกำรขยำยพื้ น ที่ ส ำธำรณะและ
กำรส่งเสริมและคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชนที่เน้นบทบำทของสตรี

๒๐
๓.๔ การสนับสนุนสมาชิกในด้านต่าง ๆ
๓.๔.๑ กำรเสริมสร้ำงศักยภำพแก่ NHRIs

GANHRI มุ่งเน้นกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของ NHRIs เพื่อให้สมำชิกสำมำรถจัดกำรกับ
ปั ญหำสิ ทธิมนุ ษยชนและอำนวยควำมยุ ติธรรมได้อย่ำงมีประสิ ทธิภำพ โดยตั้งแต่ปี ๒๐๑๕ (พ.ศ. ๒๕๕๙)
GANHRI ได้จัดให้มีกำรฝึกอบรมร่วมกับพันธมิตร เช่น OHCHR มูลนิธิ Friedrich Ebert Stiftung (FES) และ
สถำบันเพื่อกำรฝึกอบรมและกำรวิจัยแห่งสหประชำชำติ (UNITAR) จัดหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับ NHRIs ว่ำด้วย
ระบบสิทธิมนุษยชนระหว่ำงประเทศ (Training Course for National Human Rights Institutions on the
International Human Rights System) มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้ำงควำมรู้และทักษะเกี่ยวกับกำรทำงำน
ของกลไกสิ ทธิมนุ ษยชนของสหประชำชำติ บทบำทของ NHRIs ในกำรมีส่ วนร่วมกับกลไกดังกล่ ำวอย่ ำ งมี
ประสิทธิผลผ่ ำนกระบวนกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเกี่ยวกับกำรเขียนรำยงำนที่ดีและกำรออกแบบกลยุ ทธ์
กำรติดตำมผลกำรดำเนินกำรของรัฐตำมข้อเสนอแนะของสหประชำชำติ โดยเนื้อหำของหลักสูตรครอบคลุ ม
เรื่องระบบกลไกตำมสนธิสัญญำ กำรป้องกันกำรทรมำน คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชำชำติและกลไก
ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกลไกตำมกระบวนกำรพิเศษและกลไกกำรทบทวนสถำนกำรณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศ
(Universal Periodic Review: UPR) ตลอดจนควำมร่วมมือกับองค์กรภำคประชำสังคม
๓.๔.๒ กำรสนับสนุน NHRIs ภำยใต้กำรคุกคำม
แม้ จ ะมี ก ำรก ำหนดอ ำนำจหน้ ำ ที่ ข อง NHRIs ไว้ ใ น
รัฐธรรมนูญหรือกฎหมำยจัดตั้งของ NHRIs แต่ NHRIs
ในหลำยประเทศทั่วโลกต้องเผชิญกับภัยคุกคำมและ
กำรถู ก ข่ ม ขู่ อ ย่ ำ งรุ น แรงในหลำกหลำยรู ป แบบต่ อ
ควำมพยำยำมในกำรปฏิบัติภำรกิจด้ำนกำรส่งเสริม
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ซึ่งรวมถึง กำรเรียกร้องให้รัฐบำลปฏิบัติตำมพันธกรณีด้ำนสิทธิมนุษยชนระหว่ำง
ประเทศ ทั้งจำกรัฐและองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ

๒๑
ในกรณีดังกล่ำว GANHRI ได้ทำงำนอย่ำงใกล้ชิดกับเครือข่ำยระดับ
ภูมิภำคทั้ง ๔ ภูมิภำค เพื่อสนับสนุนให้สมำชิกสำมำรถรักษำควำม
เป็นอิสระจำกรัฐบำลและบรรลุภำรกิจได้ รวมถึงกำรเสนอเรื่องไป
ยั ง หน่ ว ยงำนที่ เ กี่ ย วข้ อ งในกลไกสหประชำชำติ เช่ น ผู้ ช่ ว ย
เลขำธิกำรสหประชำชำติ ประธำน HRC และกลไกตำมสนธิสัญญำ
ด้ำนสิทธิมนุษยชน ซึ่งสหประชำชำติได้เรียกร้องให้ประเทศสมำชิก
ทำหน้ำที่ปกป้อง NHRIs ของตนและตรวจสอบภัยคุกคำม ดังที่มี
กำรเน้นย้ำไว้ในข้อมติสมัชชำใหญ่แห่งสหประชำชำติ ที่ A/RES/74/156 ซึ่งได้รับกำรรับรองด้วยมติเป็นเอก
ฉันท์เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวำคม ๒๐๑๙ (พ.ศ. ๒๕๖๒)
นอกจำกนี้ GANHRI ยังได้ร่วมมือกับ OHCHR และ UNDP พัฒนำและจัดทำแนวทำงกำร
ดำเนินกำรกรณีมีกำรตอบโต้หรือกำรกระทำอื่น ๆ อันเป็นกำรคุกคำม NHRIs และบุคลำกรของ NHRIs
๓.๕ บทบาทของ GANHRI กับกลไกสหประชาชาติ
เป้ำหมำยสำคัญประกำรหนึ่งของ GANHRI คือกำรสร้ำงอิทธิพลเชิงบวกต่อผลลัพธ์ที่สำคัญของ
กลไกและกระบวนกำรด้ำนสิทธิมนุษยชนระหว่ำงประเทศ โดย GANHRI ได้แสดงบทบำทผ่ำนกำรนำควำม
คิดเห็นและประสบกำรณ์ของสมำชิกเข้ำสู่กำรอภิปรำยในเวทีโลก และกำรนำเสนอผลงำน ประสบกำรณ์ และ
แนวปฏิบัติที่ดีของสมำชิ กผ่ำนกำรมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้ำนสิทธิมนุษยชนของกลไกสหประชำชำติ โดยมี
รูปแบบ ดังนี้
๓.๕.๑ บทบำทของ GANHRI กับคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชำชำติ
NHRIs เป็ น กลไกภำยในประเทศที่ ท ำหน้ ำ ที่
เบื้องต้นแทนกลไกสิทธิมนุษยชนสหประชำชำติ
สำมำรถให้ ข้อมูล และนำเสนอรำยงำนเกี่ ย วกั บ
สถำนกำรณ์ ใ นประเทศได้ อ ย่ ำ งเป็ น อิ ส ระและ
เชื่อถือได้ตำมอำนำจหน้ำที่ภำยใต้หลักกำรปำรีส
ด้ ว ยเหตุ ดั ง กล่ ำ ว GANHRI ท ำหน้ ำ ที่ ใ ห้ ก ำร
สนับสนุนสมำชิกรำยสถำบันในกำรแสดงบทบำท
ในระหว่ำงกำรประชุมรอบปกติของ HRC ทั้ง ๓
รอบ ประสำนควำมร่ ว มมื อ กั บ HRC ตลอดจน
นำเสนอถ้อยแถลงในนำมของ NHRIs ทั่วโลก

๒๒
๓.๕.๒ บทบำทของ GANHRI กับกลไกตำมกระบวนกำรพิเศษ (Special Procedures)
GANHRI มี ส่ ว นร่ ว มกั บ กลไกตำมกระบวนกำรพิ เ ศษ
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกลไกด้ำนผู้โยกย้ำยถิ่นฐำน ในประเด็น
สิ ท ธิ ใ นที่ อ ยู่ อ ำศั ย นั ก ปกป้ อ งสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน สิ ท ธิ ใ น
สิ่ งแวดล้ อมที่ ปลอดภั ย และสิ ทธิ ของผู้ พลั ดถิ่ น
ภำยในประเทศ
๓.๕.๓ บทบำทของ GANHRI กับกลไก UPR
ในปี ๒๐๑๙ (พ.ศ. ๒๕๖๒) GANHRI ได้ริเริ่มกำรสัมมนำออนไลน์
(webinar) ว่ำด้วยกระบวนกำร UPR โดยควำมร่วมมือกับ OHCHR
และ UPR Info เพื่อสนับสนุนกำรเตรียมกำรจัดทำรำยงำน UPR
ของสมำชิ ก ในแต่ ล ะรอบ รวมถึ ง กำรเตรี ย มกำรเข้ ำ ร่ ว มใน
กระบวนกำรนำเสนอรำยงำนของประเทศ

๓.๕.๔ บทบำทของ GANHRI กับกลไกตำมสนธิสัญญำด้ำนสิทธิมนุษยชน
โดยที่ NHRIs กับกลไกตำมสนธิสัญญำมีควำม
ร่ ว มมื อ ระหว่ ำ งกั น ในด้ ำ นกำรติ ด ตำมกำร
ดำเนินงำนของรัฐตำมพันธกรณี ที่กำหนดใน
สนธิ สั ญ ญำ ผู้ เ ชี่ ย วชำญภำยในกลไกตำม
สนธิ สั ญญำให้ ควำมเชื่ อถื อตำมรำยงำนของ
NHRIs เพิ่ มมำกขึ้ น รวมถึ งเปิ ดรั บกำรมีส่ วน
ร่ ว มของ NHRIs ในกำรให้ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ
สถำนกำรณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศของตน
และในกำรติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติให้เป็นไปตำมรำยงำนของกลไกตำมสนธิสัญญำ ในทำงกลับกัน NHRIs
มีบทบำทในกำรให้ข้ อมูลแก่สำธำรณะเกี่ยวกับภำรกิจของกลไกตำมสนธิสัญญำ และในบำงกรณีที่มีกฎหมำย
อนุญำต NHRIs อำจให้ควำมช่วยเหลือบุคคลในกำรยื่นข้อร้องเรียนต่อกลไกตำมสนธิสัญญำ

๒๓

GANHRI มี บ ทบำทส ำคั ญ ในกำรสนั บ สนุ น กำรมี ส่ ว นร่ ว มของ NHRIs ในกลไกตำม
สนธิสัญญำด้ำนสิทธิมนุษยชน เช่น กำรส่งข้อมู ลไปยังกลไกตำมสนธิสัญญำก่อนกำรประชุม จัดกำรประชุม
ระหว่ำงผู้แทนของ NHRIs และผู้เชี่ยวชำญประจำสนธิสัญญำ กำรรำยงำนกลับเกี่ยวกับกำรดำเนินกำรของ
กลไกตำมสนธิสัญญำ และสนับสนุนให้ NHRIs ติดตำมกำรดำเนินกำรตำมข้อสังเกตโดยสรุปและคำแนะนำของ
กลไกตำมสนธิสัญญำ นอกจำกนี้ GANHRI มีส่วนร่วมกับกลไกตำมสนธิสัญญำด้ำนสิทธิมนุษยชน โดยเฉพำะ
อย่ำงยิ่งคณะกรรมกำรประจำอนุสัญญำว่ำด้วยสิทธิคนพิกำร และคณะกรรมกำรประจำอนุสัญญำระหว่ำง
ประเทศว่ำด้วยกำรคุ้มครองบุคคลทุกคนจำกกำรหำยสำบสูญโดยถูกบังคับ

๒๔

๔. การประเมินสถานะ NHRIs
๔.๑ หลักการประเมินสถานะ
โดยที่ NHRIs เป็นองค์กร
ที่แม้จะจัดตั้งขึ้นโดยรัฐแต่มีควำมเป็น
อิ ส ระจำกรั ฐ บำล มี อ ำนำจหน้ ำ ที่
เฉพำะในกำรส่ ง เสริ ม และคุ้ ม ครอง
สิ ท ธิ ม นุ ษ ย ช น ก ำ ร เ ฝ้ ำ ร ะ วั ง
สถำนกำรณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศ
โดยเฉพำะอย่ ำงยิ่ งสถำนกำรณ์ ข อง
บุ คคลชำยขอบหรื อ กลุ่ ม เปรำะบำง
รวมถึงกำรทบทวนกฎหมำย นโยบำย
และแนวปฏิบัติ สถำบันสิทธิมนุษยชน
แห่งชำติจึงได้รับกำรยอมรับโดยชุมชนระหว่ำงประเทศให้เป็นกลไกสำคัญในกำรเชื่อมประสำนช่องว่ำงระหว่ำง
กำรปฏิบัติตำมพันธกรณีด้ำนสิทธิมนุษยชนระหว่ำงประเทศของรัฐกับกำรนำหลักกำรสิทธิมนุษยชนสำกลมำ
ปรับใช้กับประชำชนในประเทศ ซึ่งกำรที่จะทำหน้ำที่ดังกล่ำวได้อย่ำงมีประสิทธิผล จำเป็นจะต้องมีมำตรฐำนที่
ได้รับกำรยอมรับอย่ำงกว้ำงขวำงสำหรับ NHRIs ซึง่ เป็นที่มำของกำรจัดทำหลักกำรปำรีสขึ้น (Paris Principles)
ในกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรระหว่ำงประเทศว่ำด้วยสถำบันสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ครั้งที่ ๑ เมื่อปี ๑๙๙๑
(พ.ศ. ๒๕๓๔) ณ กรุงปำรีส ประเทศฝรั่งเศส และต่อมำได้รับกำรรับรองโดยสมัชชำใหญ่แห่งสหประชำชำติ
เมื่อปี ๑๙๙๓ (พ.ศ. ๒๕๓๖) หลักกำรปำรีสจึงถือเป็นมำตรฐำนขั้นต่ำสำหรับกำรจัดตั้งและดำเนินงำนของ
NHRIs ครอบคลุมหลักเกณฑ์เรื่องควำมเป็นอิสระ ขอบเขตอำนำจหน้ำที่ และองค์ประกอบ ซึ่งใช้เป็นเกณฑ์กำร
ประเมินสถำนะของ NHRIs โดยกำรพิจำรณำควำมสอดคล้องกับหลักกำรปำรีส
กรอบแนวคิด กฎ ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับกำรประเมินสถำนะ ประกอบด้วย
๔.๑.๑ หลักกำรปำรีส เป็นกรอบกำรทำงำนเชิงบรรทัดฐำนอย่ำงกว้ำงสำหรับสถำนะ โครงสร้ำง
อำนำจหน้ำที่ องค์ ประกอบ และวิธีกำรปฏิบัติงำนของ NHRIs โดยมีหลักกำรประกอบด้วย ๓ เสำหลัก คือ
พหุนิยม ควำมเป็นอิสระ และประสิทธิผล ทั้งนี้ กระบวนกำรประเมินสถำนะจะประเมินควำมสอดคล้องกับ
หลักกำรปำรีสทั้งในข้อกฎหมำยและกำรปฏิบัติ โดยคำนึงถึงบริบททำงสิ่งแวดล้อมที่ NHRIs ดำเนินงำนอยู่ เช่น
ภำวะกำรไม่มีเสถียรภำพทำงกำรเมือง ภำวะควำมขัดแย้งหรือควำมไม่สงบ ซึ่งส่งผลกระทบอย่ำงร้ำยแรงต่อ
กำรรับรองสิทธิมนุษยชนตำมมำตรฐำนระหว่ำงประเทศและควำมสำมำรถในกำรดำเนินกำรตำมอำนำจหน้ำที่
ของ NHRIs ในกรณีเช่นว่ำนั้น SCA ตระหนักดีว่ำ NHRIs อำจไม่สำมำรถดำเนินกำรให้สอดคล้องกับหลักกำร

๒๕
ปำรี ส ได้อย่ ำงเต็ มรู ป แบบ อย่ ำงไรก็ดี NHRIs ต้องสร้ำงหลั กประกัน ว่ ำประชำชนจะยัง คงสำมำรถเข้ ำ ถึ ง
กำรเยียวยำควำมเสียหำยที่มีประสิทธิผล โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง ผ่ำนช่องทำงของ NHRIs
๔.๑.๒ ข้อสั งเกตทั่ว ไป (General Observations) ได้รับกำรพัฒ นำขึ้นโดย SCA เพื่ออธิบำย
รำยละเอียดของหลักกำรปำรีสที่มีลักษณะเป็นหลักกำรกว้ำง ๆ สำหรับ NHRIs ทุกแห่งโดยไม่คำนึงถึงรูปแบบ
ทำงโครงสร้ ำ งหรื อ สภำพแวดล้ อ มที่ NHRIs นั้ น ด ำเนิ น กำรอยู่ ท ำให้ ข ำดควำมชั ด เจนและตรงประเด็ น
ข้อสังเกตทั่วไปจึงเป็นคำอธิบำยเพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจในสำระของหลักกำรปำรีสและกำรนำไปสู่กำรปฏิบัติให้
เกิดควำมสอดคล้องกับหลักกำรปำรีส และใช้เป็นแนวทำงประกอบกำรพิจำรณำประเมินสถำนะโดย SCA
ตลอดจนเพื่อให้ NHRIs สำมำรถนำเสนอต่อองค์กรภำยในประเทศที่มีอำนำจหน้ำทีเพื่อให้เกิดกำรปรับปรุง
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับควำมสอดคล้องกับหลักกำรปำรีส
ข้ อ สั ง เกตทั่ ว ไป แบ่ ง เนื้ อ หำออกเป็ น ๒ ส่ ว นหลั ก คื อ ส่ ว นที่ ๑ ว่ ำ ด้ ว ยสำรั ต ถะที่
จำเป็นต้องมีตำมหลักกำรปำรีส ซึ่งเป็นกำรอธิบำยควำมหมำยของหลักกำรปำรีส และส่วนที่ ๒ ว่ำด้วยกำร
ปฏิบัติที่ส่งเสริมควำมสอดคล้องกับหลักกำรปำรีสโดยตรง ซึ่งเป็นกำรเรียบเรีย งข้อมูลจำกประสบกำรณ์อัน
ยำวนำนของ SCA ในกำรบ่งชี้ถึงแนวทำงปฏิบัติที่ได้รับกำรพิสูจน์แล้วว่ำเป็นกำรส่งเสริมควำมเป็นอิสระและ
ควำมมีประสิทธิผลของ NHRIs
๔.๑.๓ ระเบียบวิธีปฏิบัติของคณะอนุกรรมกำรประเมินสถำนะ (SCA Rules of Procedure)
ว่ำด้วยระเบียบวิธีปฏิบัติของ SCA และขั้นตอนต่ำง ๆ เกี่ยวกับกำรประเมินสถำนะ เช่น องค์ประกอบของ SCA
องค์ประชุม กำรเลือกประธำน SCA เลขำธิกำรของ SCA และผู้สังเกตกำรณ์ ขั้นตอนกำรสมัครเพื่อ ขอรับ
กำรประเมินสถำนะ กำรพิจำรณำเอกสำรประกอบกำรประเมินสถำนะ เป็นต้น
๔.๑.๔ แนวปฏิบัติของคณะอนุกรรมกำรประเมินสถำนะ (SCA Practice Notes) เป็นเอกสำร
แสดงกรณี ตั ว อย่ ำ งในทำงปฏิ บั ติ ส ำหรั บ กำรด ำเนิ น กำรของ SCA เช่ น กำรเลื่ อ นกำรพิ จ ำรณำออกไป
(Deferrals) กำรพิจำรณำประเมินในกรณีพิเศษ (Special Reviews) ซึ่งเป็นอำนำจของ SCA ที่จะหยิบยกขึ้น
ดำเนิ น กำร กำรประเมิน ผลกำรดำเนิ น งำนของสถำบันสิ ทธิมนุษยชนแห่ งชำติในทำงปฏิบัติ แนวทำงกำร
พิ จ ำรณำประเมิ น สถำบั น สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชำติ ที่ อ ยู่ ใ นระยะเปลี่ ย นผ่ ำ น (NHRIs in Transition) และ
แหล่งข้อมูลที่ SCA จะใช้ประกอบกำรพิจำรณำ เป็นต้น
๔.๒ คณะอนุกรรมการประเมินสถานะ (Sub-Committee on Accreditation: SCA)
๔.๒.๑ SCA ประกอบด้วยสมำชิก ๔ คนจำก NHRIs ในเครือข่ำยระดับภูมิภ ำคของ GANHRI
ได้แก่ ภูมิภำคแอฟริกำ อเมริกำ เอเชียและแปซิฟิก และยุโรป โดยจะต้องเป็นสมำชิกจำก NHRIs ที่ได้รับ
สถำนะ ‘A’ มีวำระกำรดำรงตำแหน่ง ๓ ปี ทั้งนี้กระบวนกำรเลือกผู้ แทนของเครือข่ำยเพื่อทำหน้ำที่ใน SCA
แตกต่ำงกันไปตำมหลักเกณฑ์ของแต่ละภูมิภำค นอกจำกนี้ เครือข่ำยจะต้องแต่งตั้งผู้แทนสำรองเพื่อทำหน้ำที่
แทนผู้แทนหลักในกรณีที่ผู้แทนหลักไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน สมำชิก SCA จะ

๒๖
เลือกประธำน SCA โดยมีวำระกำรดำรงตำแหน่ง ๑ ปีและสำมำรถดำรงตำแหน่งได้อีก ๒ สมัย รวมเป็น ๓ ปี
ตำแหน่งประธำน SCA จะเวียนไปทั้ง ๔ ภูมิภำคตำมลำดับ คือ ภูมิภำคแอฟริกำ อเมริกำ เอเชียและแปซิฟิก
และยุโรป
๔.๒.๒ ผู้สังเกตกำรณ์ถำวร ได้แก่
(๑) สำนักงำนข้ำหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชำชำติ (Office of the High
Commissioner for Human Rights: OHCHR) ซึ่งทำหน้ำที่เป็นฝ่ ำยเลขำนุกำรของ SCA ให้ กำรสนับสนุน
กำรติดต่อประสำนงำนด้ำนต่ำง ๆ รวมทั้งกำรจัดทำสรุปเอกสำรประกอบกำรสมัครเข้ำรับกำรประเมินสถำนะ
และจัดทำบันทึกข้อมูลตำมสมควรในนำมของประธำน GANHRI
(๒) ผู้แทนจำกเครือข่ำยสถำบันสิทธิมนุษยชนแห่งชำติในแต่ละภูมิภำค สำมำรถเข้ำร่วม
กำรประชุมเพื่อพิจำรณำประเมินสถำนะ และมีบทบำทสำคัญในกำรสนับสนุนข้อมูลแก่ SCA เพื่อสร้ำงควำม
เข้ำใจเกี่ยวกับบริบทต่ำง ๆ ของภูมิภำค รวมทั้งกำรให้ข้อมูลเกี่ยวกับกำรดำเนินงำนของ NHRIs ที่เครือข่ำย
ได้ รั บ ทรำบมำโดยตรง นอกจำกนี้ ผู้ แ ทนเครื อ ข่ ำ ยฯ ที่ เ ข้ ำ ร่ ว มของแต่ ล ะภู มิ ภ ำคจะเกิ ด ควำมเข้ ำ ใจใน
กระบวนกำรประเมินสถำนะยิ่งขึ้น และสำมำรถนำไปใช้ในกำรแนะนำสมำชิกในเครือข่ำยได้อย่ำงถูกต้องต่อไป
(๓) เจ้ำหน้ำที่ของสำนักงำน GANHRI ที่ได้รับมอบหมำยจำกประธำน GANHRI สำมำรถ
เข้ำร่วมกำรประชุมด้วยเหตุผลเดียวกันกับผู้แทนเครือข่ำยระดับภูมิภำคในกำรให้คำแนะนำแก่สมำชิก SCA
เกี่ยวกับบริบทระหว่ำงประเทศที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเพื่อให้เจ้ำหน้ำที่ของ GANHRI เกิดควำมเข้ำใจในกระบวนกำร
ประเมินสถำนะเพิ่มมำกขึ้น และสำมำรถให้คำแนะนำแก่สมำชิก GANHRI ในกระบวนกำรดังกล่ำวได้
๔.๒.๓ ผู้สังเกตกำรณ์อื่น ได้แก่ สมำชิกที่ SCA เลือก หรือผู้แทนสำรองของแต่ละภูมิภำคสำมำรถ
เข้ำร่วมกำรประชุมได้เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนกำรประเมินสถำนะ และขั้นตอนกำรปฏิบัติหน้ำที่ของ SCA
เป็นกำรล่วงหน้ำ
๔.๓ ขั้นตอนการประเมินสถานะ
กระบวนกำรประเมินสถำนะดำเนินกำรโดยคณะอนุกรรมกำรประเมินสถำนะ (SCA) ใน GANHRI
ซึ่งได้มีกำรประเมินสถำนะของ NHRIs มำตั้งแต่ปี ๑๙๙๙ (พ.ศ. ๒๕๔๒) และมีพัฒนำกำรของกระบวนกำร
ประเมินสถำนะให้มีควำมยุติธรรม เข้มงวด โปร่งใส และมีบรรทัดฐำนที่ชัดเจนยิ่งขึ้น กระบวนกำรดังกล่ำวจึงมี
เอกลักษณ์เฉพำะ เนื่องจำกเป็นกำรพิจำรณำโดยเพื่อนสมำชิก (peer review) ที่เป็น NHRIs เช่นเดียวกัน
กำรประเมิ น สถำนะเป็ น กำรส่ ง สั ญ ญำณถึ ง กำรยอมรับ ในระดั บ ระหว่ ำงประเทศและควำม
สอดคล้องกับหลักกำรปำรีส ตลอดจนควำมชอบธรรมของ NHRIs ซึ่งมีขั้นตอน กระบวนกำร และผลของกำร
ประเมินสถำนะ ดังนี้

๒๗
๔.๓.๑ กำรสมัครเพื่อเข้ำรับกำรประเมินสถำนะ
(๑) ฝ่ำยเลขำนุกำรของ SCA จะมีหนังสือเชิญไปยัง NHRIs ที่มีคำขอเข้ำรับกำรประเมิน
สถำนะ หรือถึงกำหนดเข้ำรับกำรประเมินสถำนะ เช่น NHRIs ที่มีสถำนะ ‘A’ จะต้องเข้ำรับกำรประเมินสถำนะ
ทุก ๕ ปี เพื่อให้ NHRIs เหล่ำนั้นจัดเตรียมเอกสำรกำรสมัคร ซึ่ง NHRIs จะต้องได้รับหนังสือเชิญก่อนจึงจะยื่น
เอกสำรดังกล่ำวได้
(๒) องค์ประกอบหลักของกำรสมัครเพื่อเข้ำรับกำรประเมินสถำนะ คือ เอกสำรแสดงควำม
สอดคล้ อ งกั บ หลั ก กำรปำรี ส (Statement of Compliance: SoC) เป็ น เอกสำรที่ NHRIs จะต้ อ งอธิ บ ำย
รำยละเอียดควำมสอดคล้องกับหลักกำรปำรีสตำมหัวข้อที่กำหนดในแบบที่ SCA กำหนด นอกจำกนี้ เอกสำรที่
จะต้องจัดส่งไปพร้อมกับ SoC ได้แก่
๑) สำเนำกฎหมำยที่มีบทบัญญัติเป็นกำรจัดตั้งและให้อำนำจ NHRIs ในรูปแบบที่มี
กำรเผยแพร่อย่ำงเป็นทำงกำร
๒) เอกสำรแสดงโครงสร้ำงขององค์กร รวมถึงองค์ประกอบด้ำนบุคลำกร
๓) เอกสำรแสดงงบประมำณประจำปี
๔) สำเนำรำยงำนประจำปีที่มีกำรจัดพิมพ์เผยแพร่ฉบับล่ำสุด
๔.๓.๒ กระบวนกำรประเมินสถำนะ
(๑) เมื่อ NHRIs จัดส่งเอกสำรกำรสมัครไปยังฝ่ ำยเลขำนุกำรของ SCA แล้ว สมำชิก SCA
และผู้สังเกตกำรณ์ถำวรจะสำมำรถเข้ำถึงเอกสำรที่เกี่ยวข้องทั้งหมดผ่ ำนเว็บท่ำ (web portal) สมำชิก SCA
จะต้องแจ้ งชื่อและตำแหน่ งของผู้ ที่จะทำหน้ำที่ พิจำรณำประเมินสถำนะล่ วงหน้ำอย่ำงน้ อย ๓๐ วันก่อนถึง
วันประชุม และเลขำธิกำร SCA จะต้องแจ้งรำยละเอียดดังกล่ำวผ่ำนทำงเว็บไซต์ล่วงหน้ำอย่ำงน้อย ๒๘ วันก่อน
ถึงวันประชุม โดยหำก NHRIs ที่จะเข้ำรับกำรประเมินสถำนะเห็นว่ำอำจมีกรณีของผลประโยชน์ทับซ้อน ให้แจ้ง
เลขำธิกำร SCA เป็นลำยลักษณ์อักษรล่วงหน้ำอย่ำงน้อย ๒๑ วันก่อนถึงวันประชุม เพื่อเสนอต่อประธำน GANHRI
โดยคำวินิ จฉัยว่ำเป็ นกรณี ของผลประโยชน์ ทั บซ้ อนหรื อไม่นั้นจะพิ จำรณำตั ดสิ นโดยคณะกรรมกำรบริ ห ำร
GANHRI (GANHRI Bureau) อย่ำงน้อย ๗ วันก่อนถึงวันประชุม
(๒) SCA อำจได้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกำรพิจำรณำประเมินสถำนะของ NHRIs จำกแหล่ง
อื่ น ๆ เช่ น ข้ อ มู ล ที่ มี ก ำรเผยแพร่ ต่ อ สำธำรณะ และข้ อ มู ล จำกภำคประชำสั ง คมซึ่ ง จะมี ส่ ว นสนั บ สนุ น
กำรพิจำรณำประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของ NHRIs และควำมสอดคล้องกับหลักกำรปำรีส
(๓) ในกำรประชุมเพื่อพิจำรณำประเมินสถำนะ ประกอบด้วยขั้นตอนหลัก ดังนี้
๑) เจ้ ำหน้ ำที่ ฝ่ ำยเลขำนุ กำรที่ เป็ นผู้ จั ดท ำเอกสำรสรุ ป (Summary) จะน ำเสนอ
ภำพรวมเอกสำรกำรสมัครของ NHRIs รวมทั้งประเด็นข้อห่วงกังวลที่ฝ่ำยเลขำนุกำรตรวจพบ โดยสมำชิก SCA
และผู้สังเกตกำรณ์อำจสอบถำมเพิ่มเติมได้
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๒) เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยเลขำนุกำรอำจนำเสนอข้อมูลเพิ่มเติม เช่น ภำพรวมเกี่ยวกับบริบท
ของประเทศที่ NHRIs ปฏิบัติหน้ำที่อยู่ และข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมที่ OHCHR ได้ดำเนินกำรร่วมกับ NHRIs นั้น
โดยสมำชิก SCA และผู้สังเกตกำรณ์อำจสอบถำมเพิ่มเติมได้
๓) ประธำน SCA เชิญผู้แทนเครือข่ำย NHRIs ระดับภูมิภำค และผู้แทนจำกสำนักงำน
ใหญ่ของ GANHRI ให้ข้อมูลที่ตนทรำบ และข้อมูลกำรทำงำนร่วมกับ NHRIs ที่เข้ำรับกำรประเมิน ตลอดจน
ข้อมูลในบริบทระดับประเทศ ระดับภูมิภำค และระดับระหว่ำงประเทศ
๔) หลั งจำกกำรรั บฟัง กำรรำยงำนด้ว ยวำจำแล้ ว สมำชิก SCA จะร่ว มกัน จั ด ท ำ
รำยกำรคำถำมเพื่อใช้ในกำรสัมภำษณ์ NHRIs โดยรำยกำรคำถำมเหล่ำนี้มักจะเกี่ยวข้องกับประเด็นที่มีควำมไม่
ชัดเจนจำกเอกสำรกำรสมัคร หรือเป็นประเด็นที่ NHRIs ไม่ได้นำเสนอให้ครบถ้วนใน SoC นอกจำกนี้ SCA จะ
มีธ รรมเนี ย มปฏิบั ติในกำรสอบถำม NHRIs ที่เข้ำรับกำรประเมินว่ำต้องกำรให้ SCA ออกข้อเสนอแนะใน
ประเด็น ใดเพื่อเสริ มสร้ำงควำมเข้มแข็งของ NHRIs นั้น ทั้งนี้ หำก SCA จะอ้ำ งอิงข้อมูล ที่เป็นปฏิปักษ์ต่อ
NHRIs ที่เข้ำรับกำรประเมิน โดยที่ NHRIs นั้นยังไม่มีโอกำสชี้แจง เช่น ข้อมูลที่เผยแพร่ต่อสำธำรณะ หรือ
ข้อมูลอื่น ๆ ที่ได้รับระหว่ำงกำรประชุม SCA จะต้องหยิบยกข้อมูลดังกล่ำวขึ้นในขั้นตอนกำรสัมภำษณ์และให้
โอกำส NHRIs ได้ชี้แจง
๕) กำรสัมภำษณ์ จะดำเนินกำรผ่ำนทำงโทรศัพท์เท่ำนั้น เพื่อให้แน่ใจว่ำกระบวนกำร
ดังกล่ำวเป็นธรรมแก่ NHRIs ทุกแห่ง และไม่ให้เกิดควำมลักลั่นในกรณีของ NHRIs ที่ได้เปรียบทำงภูมิศำสตร์ใน
กำรเดินทำงไปยังนครเจนีวำ หรือกรณีของ NHRIs ที่อำจมีงบประมำณสนับสนุนกำรเดินทำงที่มำกกว่ำ สำหรับ
ภำษำหลักที่ใช้ในกำรสัมภำษณ์ คือ ภำษำอังกฤษ ทั้งนี้ NHRIs อำจใช้ภำษำอื่นที่อนุญำตใน GANHRI ได้แก่
ภำษำฝรั่งเศส ภำษำสเปน และภำษำอำหรับ โดยจะมีล่ำมแปลเป็นภำษำอังกฤษอีกครั้งหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่
สมำชิก SCA ที่ไม่ได้ใช้ภำษำดังกล่ำว ในส่วนของ NHRIs ที่เข้ำรับกำรประเมินสำมำรถใช้ล่ำมที่เชี่ยวชำญทั้ง
ภำษำอังกฤษและภำษำประจำถิ่นของตนในกระบวนกำรสัมภำษณ์ได้
(๔) สมำชิก SCA มีสิทธิออกเสียงคนละ ๑ คะแนนและผลกำรพิจำรณำเป็นของสมำชิก
SCA เท่ำนั้น ดังนั้น ผู้สังเกตกำรณ์ถำวรจะไม่มีสิทธิออกคะแนนเสียงและไม่สำมำรถเข้ำร่วมในขั้ นตอนกำร
พิจำรณำลงคะแนนได้ SCA จะต้องพยำยำมให้คำวินิจฉัยมำจำกคะแนนเสียงที่เป็นเอกฉันท์ หำกไม่สำมำรถ
ดำเนินกำรได้ คำวินิจฉัยอำจจัดทำโดยคะแนนเสียงของสมำชิก ๓ ประเทศ ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ำ กัน
ประธำน SCA มีสิทธิออกคะแนนเสียงเพื่อตัดสิน
๔.๓.๓ รำยงำนและข้อเสนอแนะ (Report and Recommendations)
(๑) ในกำรพิจำรณำประเมินสถำนะ นอกจำกกำรวินิจฉัยว่ำ NHRIs ที่เข้ำรับกำรประเมิน
ควรได้รับสถำนะใดแล้ว SCA จะพิจำรณำด้วยว่ำจะออกข้อเสนอแนะเพื่อให้ NHRIs ดำเนินกำรปรับปรุงใน
ประเด็นใดบ้ำง ภำยหลังจำกกำรประชุมในแต่ละวัน ฝ่ำยเลขำนุกำรจะจัดทำร่ำงรำยงำนผลกำรประชุมตำมคำ
วินิ จ ฉัย (decisions) และแจ้ งเวีย นให้ ส มำชิกแต่ล ะคนพิจำรณำอีกครั้ง โดยในวันสุ ดท้ำยของกำรประชุม
สมำชิกทั้ง ๔ ประเทศจะพิจำรณำร่ำงรำยงำนฉบับสมบูรณ์และทำกำรตัดสินว่ำประเด็นใดบ้ำงที่เป็นเรื่องสำคัญ
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และสมควรออกเป็นข้อเสนอแนะ โดยสมำชิก และผู้สังเกตกำรณ์จะมีส่วนร่วมในขั้นตอนกำรร่ำงรำยงำนฉบับ
สมบูรณ์นี้
(๒) รำยงำนและข้อเสนอแนะของ SCA จะจัดทำตำมรูปแบบมำตรฐำน ประกอบด้วย
๑) ประเด็นข้อห่วงกังวลและคำอธิบำย
๒) สรุปหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องตำมหลักกำรปำรีสและข้อสังเกตทั่วไป
๓) ข้อเสนอแนะที่ NHRIs สำมำรถดำเนินกำรเพื่อแก้ไขประเด็นข้อห่วงกังวล
ฝ่ำยเลขำนุกำรจะส่งข้อเสนอแนะของ SCA ที่มีต่อ NHRIs ใดเป็นกำรเฉพำะไปยัง
NHRIs นั้นผ่ำนทำงจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์โดยเร็วที่สุดเท่ำที่จะเป็นไปได้ภำยหลังกำรประชุม
(๓) เอกสำรผลลั พ ธ์ จ ำกกำรประชุ ม ประเมิ น สถำนะของ SCA ได้ แ ก่ รำยงำนและ
ข้อเสนอแนะของ SCA เป็นเอกสำรที่จะเผยแพร่ต่อสำธำรณะบนเว็บไซต์เมื่อเอกสำรดังกล่ำวถือเป็นที่สุดแล้ว
ซึ่งจะเกิดขึ้นหลังจำก NHRIs ที่เข้ำรับกำรประเมินสถำนะได้รับแจ้งข้อเสนอแนะของ SCA และได้มีโอกำส
โต้แย้งข้อเสนอแนะดังกล่ำวตำมขั้นตอนและระยะเวลำที่กำหนดในธรรมนูญ GANHRI
๔.๓.๔ กำรเลื่อนพิจำรณำ (Deferral)
(๑) ในบำงกรณี SCA อำจตัดสินใจให้เลื่อนกำรพิจำรณำใบสมัครขอรับกำรประเมินสถำนะ
ออกไปก่อนแทนกำรออกข้อเสนอแนะต่อสถำนะของ NHRIs เช่น กรณีที่ SCA เล็งเห็นถึงข้อห่วงกังวลอย่ำงมี
นัยสำคัญที่อำจส่งผลกระทบร้ำยแรงต่อสถำนะของ NHRIs และต้องกำรให้ NHRIs ได้มีโอกำสเตรียมข้อมูล
สนับสนุนหรือดำเนินกำรใด ๆ เพื่อแก้ไขข้อห่วงกังวลนั้น เช่น กรณีที่อยู่ระหว่ำงกำรปฏิรูปกฎหมำยซึ่งอำจ
ส่ ง ผลกระทบต่ อ กำรประเมิ น สถำนะของ NHRIs หรื อ กรณี ส ถำนกำรณ์ ท ำงกำรเมื อ งหรื อ ควำมมั่ น คง
ภำยในประเทศของ NHRIs นั้นมีควำมเปลี่ยนแปลงจนไม่อำจทำให้กำรประเมินสถำนะของ NHRIs เป็นไปได้
อย่ำงเหมำะสม เป็นต้น ทั้งนี้ SCA จะพิจำรณำจำกภำพรวมของสถำนกำรณ์ กำรตอบสนองของ NHRIs ต่อข้อ
ห่ ว งกั ง วลที่ SCA ได้ ห ยิ บ ยก และกำรพิ จ ำรณำจำกแนวทำงกำรด ำเนิ นกำรของ NHRIs ต่ อ ประเด็ น หรือ
สถำนกำรณ์ในลักษณะเดียวกันที่ผ่ำนมำในอดีต
(๒) โดยทั่วไป SCA มักเลื่อนกำรพิจำรณำออกไปเป็นเวลำ ๑ ปี โดยระยะเวลำในแต่ละ
กรณีอำจสั้นหรือยำวกว่ำได้ แต่ไม่เกิน ๒ ปี ยกเว้นในกรณีพิเศษ และต้องไม่เกินรอบกำรทบทวนสถำนะ ๕ ปี
ของ NHRIs นั้น
๔.๓.๕ ผลกำรพิจำรณำของ SCA แบ่งออกเป็น
(๑) SCA ประเมิ น ให้ สถำนะ ‘A’ หมำยถึ ง มี ค วำมสอดคล้ อ งกั บ หลั ก กำรปำรี ส โดย
สมบูรณ์ ทั้งนี้ ในควำมเป็นจริง SCA ทรำบดีว่ำไม่มี ‘A’ ใดที่สำมำรถดำเนินกำรตำมหลักกำรปำรีสได้โดยไม่มี
ข้อบกพร่อง ดังนั้น SCA จะยังคงมีข้อเสนอแนะเพื่อให้ NHRIs ดำเนินกำรปรับปรุง โดยสิ่งที่สถำนะ ‘A’ บ่งชี้
คือ ข้อห่วงกังวลของ SCA อำจไม่มีควำมรุนแรงถึงขั้นที่จะส่งผลกระทบต่อควำมสำมำรถของ NHRIs ในกำรทำ
หน้ำที่โดยอิสระและมีประสิทธิผล
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(๒) SCA ประเมินให้ สถำนะ ‘B’ หมำยถึง มีควำมสอดคล้องกับหลักกำรปำรีสบำงส่วน
ซึ่งกำรประเมินให้ สถำนะ ‘B’ มิได้เป็นตัวชี้วัดว่ำ NHRIs นั้นไม่มีประสิทธิผล แต่โดยส่วนใหญ่จะเป็นกรณีที่
SCA พิจำรณำแล้วเห็นว่ำยังมีประเด็นข้อห่วงกังวลหลำยประกำร ไม่ว่ำจะเป็นเรื่องโครงสร้ำง ประสิทธิผล
ควำมเป็นอิสระ หรือปัจจัยหลำยประกำรรวมกัน ซึ่ง SCA ตระหนักดีว่ำ NHRIs อำจยังขำดควำมเข้ำใจว่ำ
ประเด็นข้อห่วงกังวลใดที่มีควำมสำคัญและจำเป็นต้องดำเนินกำรก่อนเพื่อปรับปรุงควำมสอดคล้องกับหลักกำร
ปำรี ส ที่จ ะทำให้ มีสิ ทธิได้รั บ สถำนะ ‘A’ ด้ว ยเหตุนี้ SCA ได้พัฒ นำแนวปฏิบัติในกำรออกข้ อเสนอแนะใน
รำยงำน โดยแบ่งออกเป็น "ข้อสังเกตที่มีข้อห่วงกังวล" ซึ่ง NHRIs ควรเร่งดำเนินกำรก่อน และ "ข้อสังเกต" ซึ่ง
NHRIs สำมำรถดำเนินกำรได้ในห้วงเวลำที่เหมำะสม ในบำงกรณี อำจมีประเด็นข้อห่วงกังวลเพียงประเด็นเดียว
แต่ SCA พิจำรณำแล้วว่ำมีควำมรุนแรงมำกพอที่จะพิจำรณำว่ำ NHRIs ไม่สำมำรถดำเนินกำรให้สอดคล้องกับ
หลักกำรปำรีสได้โดยสมบูรณ์ ซึ่งขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงในแต่ละกรณี
(๓) SCA เสนอแนะให้ ล ดสถำนะจำก สถำนะ ‘A’ เป็น สถำนะ ‘B’ ในกรณีที่ SCA มี
ข้อเสนอแนะเช่นนี้ NHRIs จะมีเวลำ ๑ ปีในกำรแก้ไขข้อห่วงกังวลและแสดงให้เห็นถึงควำมสอดคล้ องกับ
หลักกำรปำรีส ในช่วงเวลำ ๑ ปีนี้ NHRIs ยังคงอยู่ในสถำนะ ‘A’ โดย SCA จะเสนอแนะให้ลดสถำนะเมื่อเห็น
ว่ำ NHRIs ที่ขอเข้ำรับกำรทบทวนสถำนะไม่ได้ดำเนินกำรเพื่อแก้ไขข้อห่วงกังวลที่ SCA ได้ตั้งข้อสังเกตไว้ใน
กำรพิจำรณำประเมินสถำนะครั้งก่อน และ SCA มีควำมเห็นว่ำข้อห่วงกังวลนั้นส่งผลกระทบรุนแรงต่อกำรทำ
หน้ำที่ของ NHRIs ให้มีประสิทธิผลและโดยอิสระ กระบวนกำรพิจำรณำประเมินสถำนะจะมีควำมเข้มงวดขึ้น
เรื่อย ๆ ดังนั้น แม้แต่ NHRIs ที่ได้รับกำรประเมินให้ สถำนะ ‘A’ มำเป็นเวลำหลำยปีจำต้องแสดงให้เห็นถึง
กำรดำเนินกำรเพื่อปรับปรุงควำมสอดคล้องกับหลักกำรปำรีสตำมแนวทำงข้อเสนอแนะที่ SCA ได้เคยให้ไว้
หำกไม่สำมำรถดำเนินกำรได้ก็อำจถูกลดสถำนะ
โดยทั่วไปแล้ว SCA มีแนวปฏิบัติในกำรเลื่อนกำรพิจำรณำเอกสำรกำรสมัครเพื่ อ
ทบทวนสถำนะของ NHRIs ออกไปก่อนที่จะเสนอแนะให้ลดสถำนะ เพื่อเปิดโอกำสให้ NHRIs นั้นได้ดำเนินกำร
ตำมที่ จ ำเป็ น เพื่ อ แก้ ไ ขข้ อ ห่ ว งกั ง วลหรื อ เพื่ อ ให้ NHRIs ได้ แ สดงเหตุ ผ ลควำมจ ำเป็ น ว่ ำ เหตุ ใ ดจึ ง ไม่ อ ำจ
ดำเนินกำรแก้ไขข้อห่วงกังวลดังกล่ำวได้ นอกจำกนี้ กรณีอื่น ๆ ที่อำจเป็นเหตุให้ SCA เสนอแนะให้ลดสถำนะ
มักจะเกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติ หน้ำที่ของ NHRIs ไม่ว่ำจะเป็นผลจำกเหตุกำรณ์เดียวที่มีควำมรุนแรงมำกพอ
หรื อเป็ น ผลจำกรู ป แบบกำรปฏิบั ติ ห น้ำที่ ซึ่งแตกต่ำงกันไปตำมสถำนกำรณ์และข้อเท็จจริง แต่ในอดีตมัก
เกี่ ย วข้ อ งกั บ กำรปฏิ บั ติ ห น้ ำ ที่ ข อง NHRIs ในสถำนกำรณ์ ค วำมไม่ ส งบทำงกำรเมื อ งหรื อ กำรเผชิ ญ กั บ
ข้อกล่ำวหำถึงกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่ำงร้ำยแรงโดยเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ
(๔) SCA อำจพิจำรณำว่ำมีสถำนกำรณ์พิเศษและจำเป็นต้องระงับสถำนะของ NHRIs ไว้
ชั่วครำว (suspension) โดยอำนำจในกำรพิจำรณำระงับสถำนะของ NHRIs เป็นของคณะกรรมกำรบริห ำร
GANHRI ในกรณีดังกล่ำว SCA จะต้องเสนอควำมเห็นต่อประธำน GANHRI เพื่อเสนอเรื่องต่อคณะกรรมกำรบริหำร
GANHRI ต่อไป ทั้งนี้ "สถำนกำรณ์พิเศษ" หมำยถึง กำรเปลี่ ยนแปลงอย่ำงฉับพลันและรุนแรงในควำมสงบ
ระเบียบเรียบร้อยทำงกำรเมืองภำยในของรัฐ เช่น กรณีที่มีกำรประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน หรือกรณีที่มีข้อ

๓๑
กล่ำวหำที่เชื่อถือได้ว่ำมีกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่ำงร้ำยแรงเกิดขึ้นจริง กำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวจะต้อง
เกิดขึ้นร่วมกับกำรดำเนินกำรใด ๆ ต่อไปนี้ด้วยจึงจะถือเป็นสถำนกำรณ์พิเศษ ได้แก่ กำรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมำย
จัดตั้งหรือกฎหมำยที่ใช้กับ NHRIs ให้มีเนื้อหำสำระที่ขัดแย้งกับหลักกำรปำรีส กำรเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบ
ของ NHRIs โดยมิได้ดำเนินกำรตำมกระบวนกำรสรรหำและแต่งตั้งตำมที่กฎหมำยกำหนด หรือกำรที่ NHRIs
ดำเนิ น กำรหรื อ ไม่ด ำเนิ น กำรใดซึ่ งเป็ น ภัย อย่ำ งร้ ำยแรงต่ อ ควำมสอดคล้ อ งกับหลั ก กำรปำรีส ซึ่ง NHRIs
สำมำรถโต้แย้งคัดค้ำนได้ตำมขั้นตอนและกระบวนกำรที่กำหนดในธรรมนูญ GANHRI
๔.๓.๖ กำรพิ จ ำรณำทบทวนพิ เ ศษ (special reviews) เป็ น กรณี ที่ เ กิ ด ขึ้ น นอกก ำหนดกำร
ทบทวนสถำนะรอบปกติทุก ๕ ปี SCA อำจเสนอให้มีกำรพิจำรณำทบทวนพิเศษได้ในกรณีที่มีสถำนกำรณ์ซึ่ง
NHRIs มีควำมเปลี่ยนแปลงไปในทำงที่อำจกระทบต่อควำมสอดคล้องกับหลักกำรปำรีส เช่น กรณีที่กฎหมำย
จัดตั้ง NHRIs มีกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงไปอย่ำงมีนัยสำคัญ กรณีมีควำมเปลี่ยนแปลงทำงกำรเมืองในรัฐใดอย่ำงมี
นัยสำคัญและอำจมีผลกระทบในทำงลบต่อควำมสำมำรถของ NHRIs ในกำรปฏิบัติตำมอำนำจหน้ำที่ หรือกรณี
ที่ NHRIs ไม่สำมำรถตอบสนองต่อกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่ำงร้ำยแรงได้อย่ำงเพียงพอหรือในระยะเวลำที่
เหมำะสม ซึ่งแสดงถึงควำมเป็นอิสระของ NHRIs นั้น ทั้งนี้ ก่อนที่ SCA จะเริ่มกระบวนกำรพิจำรณำทบทวน
พิเศษกับ NHRIs ใด จะต้องแจ้งข้อมูลและควำมเห็นไปยัง NHRIs นั้นก่อนเพื่อเปิดโอกำสให้ NHRIs ได้นำเสนอ
ข้อมูลและชี้แจงต่อข้อห่วงกังวล หำก SCA พิจำรณำแล้วเห็นควรยุติเรื่องก็จะแจ้งให้ NHRIs นั้นทรำบ และจะ
ไม่มีกำรบันทึกไว้ในรำยงำนของ SCA เพื่อมิให้เกิดควำมเข้ำใจผิดต่อสำธำรณะ แต่หำก SCA เห็นควรริเริ่มกำร
พิจำรณำทบทวนพิเศษ จะมีกำรบันทึกไว้ในรำยงำนของ SCA และขั้นตอนกำรดำเนินกำรจะเป็นไปในลักษณะ
เดียวกันกับกำรพิจำรณำประเมินสถำนะตำมรอบปกติ
๔.๓.๗ กำรโต้ แ ย้ ง คั ด ค้ ำ นข้ อ เสนอแนะของ SCA หรื อ ค ำวิ นิ จ ฉั ย ให้ ร ะงั บ สถำนะของคณะ
กรรมกำรบริหำร GANHRI
(๑) กรณีที่ NHRIs ไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะของ SCA ก็สำมำรถโต้แย้งคัดค้ำนได้ตำม
ขั้นตอนและระยะเวลำที่กำหนดตำมธรรมนูญ GANHRI โดยคณะกรรมกำรบริหำร GANHRI จะเป็นผู้มีอำนำจ
ชี้ขำดว่ำข้อเสนอแนะของ SCA สำมำรถยอมรับได้หรือไม่ได้ และจะพิจำรณำว่ำข้อเสนอแนะของ SCA ได้บ่งชี้
ถึงควำมไม่สอดคล้องกับหลักกำรปำรีสของ NHRIs ได้อย่ำงชัดเจนเพียงพอหรือไม่โดยใช้เกณฑ์กำรพิจำรณำ
ตำมหลักกำรปำรีสและข้อสังเกตทั่วไป
(๒) กรณีที่ NHRIs ไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะให้ระงับสถำนะชั่วครำวสำมำรถโต้ แย้ง
คัดค้ำนได้ตำมขั้นตอนและระยะเวลำที่กำหนดตำมธรรมนูญ GANHRI กรณีที่สถำนะของ NHRIs ถูกระงับ สิทธิ
กำรมีส่วนร่วมและสิทธิประโยชน์ต่ำง ๆ ตำมสถำนะของ NHRIs นั้นจะถูกระงับไปด้วยทันที
(๓) กรณีคำวินิจฉัยของ SCA ซึ่งมิใช่ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมกำรบริหำร GANHRI เช่น
กำรวินิ จ ฉัย ให้ เลื่ อนกำรพิจ ำรณำประเมิน สถำนะออกไปก่อน หรือกำรวินิจฉัยให้มีกำรริเริ่มกำรพิจำรณำ
ทบทวนพิเศษ กรณีเหล่ำนี้ไม่อยู่ภำยใต้เงื่อนไขที่ NHRIs จะโต้แย้งคัดค้ำนได้

๓๒
๔.๔ สถานะของ กสม. ภายใต้ GANHRI
๔.๔.๑ คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ (กสม.) ได้สมัครเข้ำเป็นสมำชิก ICC หรือ GANHRI
ในปัจจุบัน และได้รับสถำนะ ‘A’ ในกำรประเมินสถำนะครั้งแรกตั้งแต่ ปี ๒๐๐๔ (พ.ศ. ๒๕๔๗)
๔.๔.๒ กำรทบทวนสถำนะ (re-accreditation) ตำมธรรมนู ญ GANHRI (เดิ มเป็ น ICC) ก ำหนดให้
สถำบันสิทธิมนุษยชนแห่งชำติที่มีสถำนะ ‘A’ จะต้องเข้ำรับกำรทบทวนสถำนะทุก ๕ ปี ซึ่ง กสม. ได้ดำเนินกำร ดังนี้
(๑) กสม. ได้เข้ำรับกำรทบทวนสถำนะรอบ ๕ ปีแรกในระหว่ำงกำรประชุม SCA เมื่อวันที่
๓–๖ พฤศจิกำยน ๒๕๕๑ โดยผลของกำรพิจำรณำ SCA ได้ให้ควำมเห็นว่ำควรให้สถำนะ ‘A’ แก่ กสม. โดยมี
ข้อสังเกตเพิ่มเติมในประเด็นต่อไปนี้
๑) ที่ตั้งของสำนักงำน กสม. ซึ่งตั้งอยู่ในอำคำรที่มีระบบรักษำควำมปลอดภัยแน่นหนำ
ยำกแก่กำรเข้ำถึง
๒) ควำมจ ำเป็ นในกำรจั ดให้ มี กำรหำรื อกั นอย่ำงกว้ ำงขวำงในกระบวนกำรสรรหำ
กสม. โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำสังคมและกลุ่มเปรำะบำง
๓) กำรโอนเจ้ำหน้ำที่ของสำนักงำน กสม. จำกหน่วยงำนต่ำงๆ ของรัฐ ในลักษณะ
กำรให้มำช่วยปฏิบัติรำชกำร ซึ่งอำจส่งผลต่อควำมเป็นอิสระ
๔) ข้อเสนอแนะของ กสม. ที่มีไปยังหน่วยงำนของรัฐบำลไม่ได้รับกำรปฏิบัติตำมหรือ
ติดตำมผล
๕) ควรมีกำรระบุเหตุผลและเงื่อนไขในกำรถอดถอนคณะกรรมกำร
(๒) กสม. ได้เข้ำรับกำรทบทวนสถำนะครั้งที่ ๒ ในรอบ ๕ ปีต่อมำระหว่ำงวันที่ ๑๘ – ๒๒
พฤศจิกำยน ๒๕๕๖ ปรำกฏว่ำ SCA ได้มีขอ้ เสนอแนะให้เลื่อนกำรพิจำรณำ (defer) ออกไปเป็นช่วงกำรประชุมใน
เดือนมีนำคม ๒๕๕๗ เนื่องจำกมีหลำยประเด็นที่ SCA ต้องทำควำมเข้ำใจ พร้อมกับขอให้ กสม. ชี้แจงเพิ่มเติมใน
ประเด็นต่อไปนี้
๑) กฎหมำยจั ดตั้งไม่มีบทบัญญัติกำหนดมำตรกำรคุ้มครองกำรปฏิบัติห น้ำที่ของ
กสม. และเจ้ำหน้ำที่ (functional immunity)
๒) กำรสรรหำและกำรแต่งตั้ง กสม. ชุดที่ ๒ ขำดกำรมีส่วนร่วมของภำคส่วนต่ำง ๆ
ของสังคม ที่เน้นควำมเป็นพหุนิยม (pluralism)
๓) กำรจัดทำรำยงำนสถำนกำรณ์ชุมนุมทำงกำรเมืองเมื่อปี ๒๕๕๓ ที่ล่ำช้ำ
๔) กำรขอยืมตัวเจ้ำหน้ำที่จำกหน่วยงำนภำครัฐมำปฏิบัติงำน
๕) กำรจัดตั้งสำนักงำนในภูมิภำคเพื่อให้ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงได้ง่ำย
๖) ร่ำงพระรำชบัญญัติคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติฉบับใหม่ที่ยังไม่ผ่ำนรัฐสภำ

๓๓
(๓) กำรพิจำรณำทบทวนสถำนะโดย ICC-SCA ระหว่ำงวันที่ ๑๗ – ๒๑ มีนำคม ๒๕๕๗
ปรำกฏว่ำ SCA ยังมีท่ำทีคงเดิมต่อกำรทบทวนสถำนะของ กสม. และได้ตัดสินใจให้เลื่อน (defer) กำรพิจำรณำ
ออกไปเป็นรอบกำรประชุมในเดือนตุลำคม ๒๕๕๗ พร้อมกับมีข้อสังเกตในประเด็นต่อไปนี้
๑) ควำมคุ้มกันกำรปฏิบัติหน้ำที่ข อง กสม. ตำมบทบัญญัติของกฎหมำยจัดตั้งยัง มี
จำกัดเฉพำะบำงสถำนกำรณ์ ซึ่งอำจส่งผลกระทบต่อควำมเป็นอิสระในกำรปฏิบัติงำนของ กสม. ด้วย
๒) กระบวนกำรสรรหำและองค์ประกอบของคณะกรรมกำรสรรหำตำมมำตรำ ๒๔๓
และ ๒๕๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๕๕๐ ยังไม่สำมำรถประกันให้เห็นถึงควำม
โปร่งใสและกำรมีส่วนร่วม
๓) ควำมล่ำช้ำในกำรเผยแพร่รำยงำนชุมนุมทำงกำรเมืองที่มีควำมรุนแรงทำงกำรเมือง
เมื่อปี ๒๕๕๓ รวมทั้งกำรชุมนุมทำงกำรเมืองซึ่งเริ่มเมื่อช่วงปลำยปี ๒๕๕๖
(๔) เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลำคม ๒๕๕๗ ICC-SCA ได้พิจำรณำทบทวนสถำนะของ กสม. อีกครั้ง
โดยผลของกำรพิจำรณำในครั้งนี้ SCA ได้เสนอให้ปรับลดสถำนะของ กสม. ลงเป็นสถำนะ ‘B’ ตำมข้อ ๑๘.๑
ของธรรมนูญ GANHRI (เดิมเป็น ICC) กำหนดให้สถำบันสิทธิมนุษยชนแห่งชำติที่ถูกประเมินลดสถำนะจำก
‘A’ เป็น ‘B’ มีระยะเวลำ ๑ ปีในกำรจัดทำข้อมูลควำมคืบหน้ำของกำรดำเนิ นกำรพร้อมทั้งเอกสำรประกอบ
เพิ่มเติมเพื่อชี้แจงต่อข้อสังเกตของ SCA โดยในช่วงเวลำดังกล่ำวให้ถือว่ำ NHRIs ยังคงอยู่ในสถำนะ ‘A’
๔.๔.๓ กำรปรับลดสถำนะของ กสม. อย่ำงเป็นทำงกำร
ในครำวกำรประชุม SCA ระหว่ำงวันที่ ๑๖ – ๒๐ พฤศจิกำยน ๒๕๕๘ SCA ได้พิจำรณำ
คำชี้แจงของ กสม. แล้ว เห็นว่ำคำชี้แจงของ กสม. ต่อประเด็นข้อสังเกตของ SCA ยังไม่เพียงพอและไม่เป็น
รูปธรรม SCA จึงเสนอลดสถำนะของกสม. จำก ‘A’ เป็น ‘B’ ทั้งนี้ ประธำนกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติได้
มี ห นั ง สื อ ถึ ง ประธำน ICC และสมำชิ ก ICC Bureau เมื่ อ วั น ที่ ๒๕ พฤศจิ ก ำยน ๒๕๕๘ เพื่ อ ขอคั ด ค้ ำ น
(challenge) ข้อเสนอแนะของ SCA ภำยในเวลำ ๒๘ วันหลังจำกได้รับหนังสือของสำนักงำนข้ำหลวงใหญ่เพื่อ
สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชำชำติ (OHCHR) อย่ำงเป็นทำงกำร ตำมข้อ ๑๒.๑ ของธรรมนูญ GANHRI (เดิมเป็น
ICC) แต่ไม่เป็นผล ซึง่ กำรถูกลดสถำนะเป็น ‘B’ ดังกล่ำว ส่งผลให้ กสม. มีฐำนะเป็นสมำชิกที่ไม่มีสิทธิออกเสียง
(non-voting member) ในกำรประชุมต่ำง ๆ ตำมข้อ ๒๔.๒ ของธรรมนูญ GANHRI
๔.๔.๔ กำรดำเนินกำรเพื่อขอปรับสถำนะเป็น ‘A’
ในห้ ว งปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ กสม. ได้ดำเนินกำรเพื่อขอปรับสถำนะจำก ‘B’ เป็น ‘A’
เนื่องจำกได้มีกำรปรับปรุงบทบัญ ญัติของกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้มีกำรปรับปรุงแนวทำงกำรปฏิบัติงำน
ให้มีควำมสอดคล้องกับหลักกำรปำรีสมำกยิ่งขึ้น โดย กสม. ได้ชี้แจงในประเด็นข้อสังเกตของ SCA ดังนี้
(๑) ข้ อ สั ง เกตเรื่ อ งกำรสรรหำและแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมกำรสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชำติ
(selection and appointment) ในประเด็นกำรประกำศโฆษณำรับสมัครตำแหน่งที่ว่ำง เกณฑ์กำรสรรหำ
กำรปรึกษำหำรือและกำรมีส่วนร่วม

๓๔
คำชี้แจง พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชน
แห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้บัญญัติให้มีกำรเผยแพร่โฆษณำรับสมัครตำแหน่งที่ว่ำงอย่ำงกว้ำงขวำง ตลอดจนกำร
เผยแพร่รำยชื่อคณะกรรมกำรสรรหำที่ผ่ำนกำรตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นต่อสำธำรณะแล้ว รวมทั้งได้อธิบำย
กระบวนกำรดำเนินกำรในทำงปฏิบัติในกระบวนกำรสรรหำครั้งล่ำสุดเพื่อแสดงให้เห็นว่ำกำรเผยแพร่โฆษณำ
รับสมัครตำแหน่งที่ว่ำงนั้นได้เกิดขึ้นจริง
(๒) ข้อสังเกตเรื่องกฎหมำยจั ดตั้งยังคงขำดบทบั ญ ญัติเรื่องควำมคุ้มกันและควำมเป็น
อิสระในกำรปฏิบัติหน้ำที่ (functional immunity and independence)
คำชี้แจง ควำมคุ้มกันทั้งทำงแพ่ง ทำงอำญำ และทำงปกครองในกำรปฏิบัติหน้ำที่
ของ กสม. สำหรับกำรปฏิบัติหน้ำที่โดยสุจริตได้บัญญัติไว้ในมำตรำ ๓๐ และมำตรำ ๔๖ ของพระรำชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว
(๓) ข้อสังเกตเรื่องกำรสนองตอบต่อสถำนกำรณ์ที่กระทบต่อสิทธิมนุษยชนอย่ำงทันเวลำ
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในกรณีกำรชุมนุมทำงกำรเมือง กำรรัฐประหำรหรือกำรประกำศภำวะฉุกเฉิน
คำชี้แจง รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๕๖๐ บัญญัติให้ กสม. มี
หน้ำที่และอำนำจในกำรตรวจสอบและรำยงำนกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนตำมมำตรำ ๒๔๗ (๒) และ (๔) ซึ่ง
รั บ รองไว้ ใ นมำตรำ ๒๖ (๒) และ (๔) มำตรำ ๓๓ และมำตรำ ๔๐ - ๔๔ ของพระรำชบั ญ ญั ติ ป ระกอบ
รัฐธรรมนูญว่ำด้วยคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๖๐
ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ดังกล่ำว กสม. มุ่งส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่ำงเป็น
ระบบ ตลอดจนเฝ้ำระวังและติดตำมเหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ด้ำนสิทธิมนุษยชนในประเทศอย่ำงต่อเนื่องโดย
ร่วมมือกับหน่วยงำนของรัฐ องค์กรเอกชน และภำคประชำสั งคม ผ่ำนกำรจัดทำรำยงำนสถำนกำรณ์ สิทธิ
มนุษยชนของประเทศเป็นกำรทั่วไปและในประเด็นสถำนกำรณ์เ ฉพำะ กำรจัดทำข้อเสนอแนะไปยังรัฐ บำล
เกี่ยวกับสถำนกำรณ์ที่เป็นปัญหำเพื่อให้รัฐบำลได้รับทรำบและยุติสถำนกำรณ์ที่เป็นปัญหำดังกล่ำว และในกรณี
ที่ จ ำเป็ น กสม. อำจแสดงควำมเห็ น เกี่ ย วกั บ จุ ด ยื น และปฏิ กิ ริ ย ำของรั ฐ บำลผ่ ำ นแถลงกำรณ์ ห รื อ ข่ ำ ว
ประชำสัมพันธ์
อย่ำงไรก็ดี กำรประชุมเพื่อพิจำรณำประเมินสถำนะตำมคำขอของ กสม. ที่ได้กำหนดไว้ใน
รอบกำรประชุมเดือนมีนำคม ๒๕๖๓ มีควำมจำเป็นที่จะต้องเลื่อนออกไปเนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด
ของโรคติดเชื้อโควิด ๑๙

๓๕

๕. บทบาทการขับเคลื่อนการดาเนินงานของ
กสม.
๕.๑ บทบาทของการเป็นสมาชิก GANHRI และประโยชน์ที่ได้รับ
นับแต่คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่ งชำติ (กสม.) ในฐำนะสถำบันสิทธิมนุษยชนแห่งชำติของ
ไทยได้เป็นสมำชิกของ GANHRI (เดิมเป็น ICC) ในปี ๒๕๔๗ โดยได้รับสถำนะ 'A' แล้ว กสม. ได้แสดงบทบำท
กำรเป็นสมำชิกของ GANHRI ผ่ำนกิจกรรมที่สำคัญต่ำง ๆ ได้แก่
๕.๑.๑ กำรเข้ำร่วมกำรประชุมประจำปี (Annual Meeting)
กสม. ได้เข้ำร่วมกำรประชุมประจำปีของ GANHRI (เดิมเป็น ICC) ณ อำคำรสหประชำชำติ
นครเจนีวำ สมำพันธรัฐสวิส ตั้งแต่ครั้งที่ ๑๗ ในปี ๒๐๐๔ (พ.ศ. ๒๕๔๗) เป็นต้นมำ โดยได้ร่วมติดตำมและ
แลกเปลี่ยนข้อมูลพัฒนำกำรด้ำนกำรคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของสถำบันสิทธิมนุษยชนจำกภูมิภำค
ต่ำง ๆ ทั่วโลก และร่วมสนับสนุนกำรแสวงหำแนวทำงที่จะส่งเสริมบทบำทของ GANHRI และสมำชิกให้เป็นที่
ยอมรับในกรอบกำรประชุมทำงด้ำนสิ ทธิมนุษยชน และกลไกต่ำง ๆ ของสหประชำชำติ โดยเฉพำะควำม
ร่วมมือกับสำนักงำนข้ำหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชำชำติ (OHCHR) คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่ง
สหประชำชำติ (HRC) รวมทั้งกลไกคณะกรรมกำรภำยใต้สนธิสัญญำระหว่ำงประเทศด้ำนสิทธิมนุษยชน
ประโยชน์ที่ได้รับ
กำรเข้ำร่วมกำรประชุมประจำปีเป็นโอกำสสำคัญที่ กสม. ได้พบปะหำรือ เพื่อทำควำมรู้จัก
แลกเปลี่ยนข้อมูล ควำมเห็ น ประสบกำรณ์ ปัญหำอุปสรรคในกำรดำเนินงำนและแนวทำงแก้ไขกับเพื่ อน
สมำชิก รวมถึงกำรหำรือกับข้ำหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชำชำติเกี่ยวกับบทบำทของ NHRIs ในเรื่อง
ต่ำง ๆ และได้ รั บ ทรำบพัฒ นำกำรใหม่ ๆ จำกผลกำรดำเนินงำนของ NHRIs ทั่ว ทุก ภูมิภ ำคตลอดจนร่ว ม
อภิปรำยเกี่ยวกับบทบำทของ NHRIs ในประเด็นสิทธิมนุษยชนที่สำคัญ รวมทั้งนำบทเรียนควำมสำเร็จและแนว
ปฏิ บั ติ ที่ ดี จ ำกประสบกำรณ์ ข องเพื่ อ นสมำชิ ก มำใช้ ใ นกำรเสริม สร้ ำ งศั ก ยภำพของบุ ค ลำกร และพั ฒ นำ
กระบวนกำรทำงำนของ กสม.
๕.๑.๒ กำรทำหน้ำที่สมำชิกคณะกรรมกำรบริหำร GANHRI (GANHRI Bureau)
ประธำน กสม. ของไทยได้แสดงบทบำทที่สำคัญในกำรเป็นสมำชิกคณะกรรมกำรบริ หำร
GANHRI ซึ่งเป็นองค์กรบริหำรของ GANHRI ระหว่ำงปี ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ ในฐำนะสมำชิก GANHRI ของภูมิภำค
เอเชีย-แปซิฟิก ร่วมกับสมำชิกจำกภูมิภำคแอฟริกำ อเมริกำ และยุโรป ภูมิภำคละ ๔ สถำบัน รวมทั้งสิ้น ๑๖

๓๖
สถำบัน ซึ่งประเด็นที่มีกำรหำรือในกำรประชุม GANHRI Bureau จะเน้นไปที่กำรบริหำรจัดกำร งบประมำณ กำร
จัดทำแผนยุทธศำสตร์และแผนปฏิบัติกำรประจำปี กำรแก้ไขธรรมนูญ GANHRI กำรรับรองรำยงำนกำรพิจำรณำ
ประเมินสถำนะของ SCA ตลอดจนกำรรับทรำบรำยงำนสถำนะกำรเงินของ GANHRI โดยคณะกรรมกำรด้ ำน
กำรเงิน และรำยงำนผลกำรดำเนินงำนของคณะทำงำนด้ำนต่ำง ๆ ได้แก่ คณะทำงำนด้ำนธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
คณะทำงำนด้ำนสิ ทธิของผู้ พิกำร คณะทำงำนว่ำด้วยวำระกำรพัฒนำที่ยั่งยืน ปี ๒๐๓๐ (พ.ศ. ๒๕๗๓) และ
คณะทำงำนด้ำนผู้สูงอำยุ
ในปี ๒๕๕๕ ประธำน กสม. ได้ทำหน้ำที่ประธำนกำรอภิปรำยในหัวข้อ “สิทธิในกำรพัฒนำ”
ซึ่งมุ่งเน้นประเด็นควำมเชื่อมโยงระหว่ำงสิ ทธิมนุษยชนกับควำมยำกจน เนื่องจำกกำรขยำยตัวของจ ำนวน
ประชำกรโลก ซึ่งส่วนใหญ่อำศัยอยู่ในประเทศกำลังพัฒนำและประสบปัญหำกำรเข้ำถึงสิทธิขั้นพื้นฐำนและสิทธิ
ในกำรดำรงชีวิตตำมมำตรฐำนอย่ำงเพียงพอ ทั้งสิทธิในอำหำร ที่อยู่อำศัย กำรศึกษำ และกำรรักษำพยำบำล
ประโยชน์ที่ได้รับ
กำรทำหน้ ำที่ส มำชิกคณะกรรมกำรบริห ำร GANHRI เปิดโอกำสให้ กสม. ได้มีส่ ว นร่วม
ในกำรอภิปรำยและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่ำงสมำชิกในประเด็นต่ำ ง ๆ ที่อยู่ภำยในอำนำจหน้ำที่ อันเป็น
กำรช่ว ยเสริ มสร้ ำงบทบำทของ กสม. ให้ เป็นที่ยอมรับ ในเวทีร ะหว่ ำ งประเทศ รวมทั้งยังสำมำรถเข้ ำ ถึ ง
แหล่ งข้อมูล เชิงลึ กเกี่ย วกับ กำรดำเนิ น บทบำทของ NHRIs ตลอดจนกำรเสริมสร้ำงควำมสั มพันธ์อั น ดี กั บ
ประธำน GANHRI และประธำนของกรอบควำมร่ว มมื อระหว่ ำง NHRIs ในระดับภูมิภ ำคต่ำ ง ๆ เพื่อเป็ น
กำรปูพื้นฐำนของควำมร่วมมือระหว่ำงกันในอนำคต
๕.๑.๓ กำรเข้ำร่วมกำรประชุมนำนำชำติ (International Conference)
กสม. ได้เข้ำร่วมกำรประชุมนำนำชำติซึ่งเป็นกำรหำรือร่วมกันระหว่ำงสมำชิกในประเด็นกำร
คุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ครั้งที่ ๘ ณ เมืองซำนตำ ครูซ ประเทศโบลิเวีย เมื่อปี ๒๐๐๗ (พ.ศ. ๒๕๕๐)
เพื่อหำรือเกี่ยวกับปัญหำแรงงำนย้ำยถิ่น บทบำทหน้ำที่ของ NHRIs กับกำรดูแลแรงำนอพยพผิดกฎหมำย ปัญหำ
กำรค้ำมนุษย์ กำรเข้ำถึงกำรศึกษำของเด็กที่ไม่มีผู้ดูแล ซึ่งที่ประชุมได้รับรองปฏิญญำซำนตำ ครูซ (Santa Cruz
Declaration) เพื่อเป็นแนวทำงสำหรับ NHRIs ในกำรปกป้องและคุ้มครองแรงงำนย้ำยถิ่น และเข้ำร่วมกำร
ประชุมนำนำชำติ ครั้งที่ ๑๑ ณ กรุงอัมมำน รำชอำณำจักรฮัชไมต์จอร์แดน เมื่อปี ๒๐๑๒ (พ.ศ. ๒๕๕๕) ซึ่งที่
ประชุมได้รับรองปฏิญญำและแผนปฏิบัติกำรอัมมำนว่ำด้วยสิทธิของสตรีและเด็กหญิง (Amman Declaration
and Programmed of Action) ที่กำหนดบทบำทของสถำบัน สิ ทธิมนุษยชนแห่ งชำติในกำรดำเนินงำนเพื่ อ
ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของสตรีในทำงกำรเมืองและเวทีสำธำรณะ ส่งเสริมสิทธิทำงเศรษฐกิจและสังคมของสตรี
ต่อต้ำนกำรใช้ควำมรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิในสุขภำพและอนำมัยเจริญพันธุ์ของ
สตรี โดยใช้มำตรกำรให้ กำรศึกษำแก่สำธำรณชน จัดเวทีสำธำรณะ ปรับปรุงกฎหมำยและระเบียบต่ำง ๆ
ส่งเสริมกลไกกำรรับฟังปัญหำและข้ อเรียกร้องของสตรีและเด็กหญิง ติดตำมและรำยงำนผลกำรปฏิบัติตำม
พันธกรณีของรัฐในกำรส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรี รวมทั้งให้กำรอบรมเจ้ำหน้ำที่ศำล ผู้บังคับใช้กฎหมำย และ

๓๗
เจ้ำหน้ำที่ทำงกำรสำธำรณสุขให้สำมำรถตอบสนองต่อกำรใช้ควำมรุนแรงต่อสตรี ควำมเสมอภำคทำงเพศและ
สิทธิสตรีได้อย่ำงเหมำะสม
๕.๑.๔ กำรเข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม ในโครงกำรเพื่ อ ควำมเป็ น หุ้ น ส่ ว นไตรภำคี (The Tripartite
Partnership Programme: TPP)
กสม. ได้เข้ำร่วมกำรประชุมในโครงกำรเพื่อควำมเป็นหุ้นส่วนไตรภำคี ระหว่ำงโครงกำร
พัฒนำแห่งสหประชำชำติ ( UN Development Programme: UNDP) สำนักงำนข้ำหลวงใหญ่สิทธิมนุ ษยชน
แห่ งสหประชำชำติ (OHCHR) และ GANHRI ซึ่งเกิดขึ้นจำกกำรลงนำมในข้ อ ตกลง ๓ ฝ่ ำย เมื่อวันที่ ๒๔
กุมภำพันธ์ ๒๐๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๔) ที่กำหนดให้มีควำมร่วมมือในลักษณะหุ้นส่วนเพื่อเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็ง
ของ NHRIs ที่เป็นสมำชิกของ GANHRI ในกำรแสดงบทบำทให้บรรลุผลตำมวำระกำรพัฒนำที่ยั่งยืน ๒๐๓๐
เพิ่มกำรประสำนงำนและแลกเปลี่ยนควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญระหว่ำงกันให้มำกยิ่งขึ้น ตลอดจนกำรเสริมสร้ำง
ศักยภำพและประสิทธิภำพในกำรทำงำนผ่ำนกระบวนกำรประเมินศักยภำพ (capacity assessment) และ
กำรวิเครำะห์ข้อท้ำทำย (gap analysis) ของ NHRIs
ประธำน กสม. ได้เข้ำร่วมกำรประชุมในโครงกำรเพื่อควำมเป็นหุ้นส่วนไตรภำคี เมื่อปี
พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๖ ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกำ ในฐำนะประธำนกรอบควำมร่วมมือเครือข่ำย NHRIs
ระดับภูมิภำคเอเชีย-แปซิฟิก (Asia-Pacific Forum of NHRIs: APF) ร่วมกับประธำนกรอบควำมร่วมมือจำก
อีก ๓ ภูมิภำค ประธำน GANHRI (ICC ในขณะนั้น) ผู้แทน UNDP และผู้แทน OHCHR โดยมีประเด็นสำคัญใน
เรื่องกำรประเมินศักยภำพของ NHRIs ซึ่งเป็นเครื่องมือสำหรับเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งและประสิทธิภำพใน
กำรทำงำน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรให้ควำมสำคัญกับแผนงำนด้ำนกำรพัฒนำที่ยั่งยืน โดยเน้นกรอบแนวคิดเรื่อง
สิทธิมนุษยชนที่เชื่อมโยงกับกำรพัฒนำ ตลอดจนกำรรณรงค์เพื่อขยำยบทบำทกำรดำเนินกำรของ GANHRI
ในกำรประชุมด้ำนสิทธิมนุษยชนของสหประชำชำติที่จัดขึ้น ณ นครนิวยอร์ก จำกเดิมที่มีบทบำทจำกัดเพียง
กำรประชุม HRC ที่จัดขึ้น ณ นครเจนีวำ เท่ำนั้น
๕.๑.๕ กำรจัดทำข้อมูลเพื่อกำรทบทวนสถำนะของ กสม. (Re-accreditation)
โดยที่ธรรมนูญ GANHRI กำหนดให้มีกำรทบทวนสถำนะของสมำชิกที่มีสถำนะ ‘A’ ทุก ๕
ปี ซึ่งเป็นไปตำมข้อเรียกร้องของรัฐบำลที่เป็นสมำชิกของสหประชำชำติที่เห็นว่ำ NHRIs มีบทบำทมำกขึ้นใน
กิจกรรมและกลไกด้ำนสิทธิ มนุษยชนของสหประชำชำติ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่ ง
สหประชำชำติ จึงขอให้ GANHRI ได้มีกระบวนกำรทบทวนสถำนะของสมำชิกอย่ำงจริงจังเพื่อให้มั่น ใจว่ำ
สมำชิกมีควำมเป็นอิสระอย่ำงแท้จริงตำมหลักกำรปำรีส ซึ่ง กสม. ได้เข้ำรับกำรทบทวนสถำนะครั้งแรกเมื่อ
ปี ๒๐๐๘ (พ.ศ. ๒๕๕๑)

๓๘
๕.๒ ปัญหา อุปสรรค ข้อท้าทายของ กสม.
๕.๒.๑ กำรทำงำนของ กสม. ประสบกับข้อท้ำทำยอันเนื่องมำจำกสถำนกำรณ์ด้ำนสิทธิมนุษยชน
ทั้งในประเทศและระหว่ำงประเทศมีควำมซับซ้อนมำกยิ่งขึ้น เช่น สถำนกำรณ์กำรประท้วง กำรจลำจลที่นำไปสู่
ควำมรุ น แรง ซึ่งมีผ ลให้ เกิด เหตุก ำรณ์ยึ ดอำนำจของคณะรั กษำควำมสงบแห่ งชำติ (คสช.) เมื่อวันที่ ๒๒
พฤษภำคม ๒๕๕๗ กำรเผชิญกับวิกฤตทำงเศรษฐกิจ ภัยพิบัติทำงธรรมชำติ ภำวะวิกฤตโรคระบำด และ
ควำมพยำยำมเคลื่อนไหวไปสู่ระบอบประชำธิปไตยในประเทศต่ำง ๆ ซึ่ง กสม. จำเป็นต้องแสดงบทบำทที่จะ
เชื่อมโยงแนวทำงปฏิบัติของระบบสิทธิมนุษยชนระหว่ำงประเทศให้เข้ำกับแนวทำงภำยในประเทศ
๕.๒.๒ ควำมเสี่ยงจำกสภำวะกำรถูกกดดันหรือถูกแทรกแซงจำกรัฐ บำล ส่งผลต่อกำรรักษำ
สถำนภำพของ กสม. ให้มีควำมน่ำเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับจำกทุกภำคส่วน
๕.๒.๓ เมื่อคณะอนุกรรมกำรกำรประเมินสถำนะของ GANHRI ได้มีข้อเสนอแนะให้ลดระดับ
สถำนะของ กสม. ใน GANHRI จำกสถำนะ 'A' เป็น 'B' ทำให้ กสม. ประสบข้อท้ำทำยในกำรมีส่วนร่วมและ
แสดงบทบำทในเวทีร ะหว่ำงประเทศเนื่ องจำกภำยใต้หลั กเกณฑ์กำรเป็นสมำชิกของ GANHRI สมำชิกที่มี
สถำนะ ‘B’ จัดเป็นสมำชิกประเภทที่ไม่มีสิทธิออกเสียง (non-voting member) ไม่สำมำรถได้รับกำรเสนอชื่อ
เพื่อเป็นผู้แทนเครือข่ำยภูมิภำคในคณะกรรมกำรบริหำร GANHRI ตลอดจนไม่มีสิทธิเข้ำร่วมในกิจกรรมของ
HRC เช่น กำรเข้ำร่วมกำรประชุม HRC กำรแถลงหรือชี้แจงต่อที่ประชุม ซึ่งรวมถึงกำรเข้ำร่วมในกิจกรรมของ
องค์กรอื่นภำยใต้ HRC ด้วย
๕.๓ แนวทางการเตรียมการในอนาคต
๕.๓.๑ กสม. ควรกำหนดยุทธศำสตร์ และแผนงำนกำรเตรียมเข้ำร่วมกำรประชุมต่ำง ๆ ในฐำนะ
สมำชิก GANHRI มีกำรกำหนดเป้ำหมำยกำรแสดงบทบำทในกำรประชุมหรือกิจกรรมต่ำง ๆ ที่ชัดเจน เพื่อให้
กำรประสำนข้อมูลและทิศทำงกำรดำเนินงำนทีเ่ กี่ยวข้องเป็นไปอย่ำงครบถ้วนและตรงตำมวัตถุประสงค์
๕.๓.๒ กสม. ควรกำหนดยุทธศำสตร์และแผนกำรดำเนินงำนเพื่อเตรียมกำรเข้ำรับกำรประเมิน
สถำนะอย่ำงเป็นระบบเพื่อให้กำรปฏิบัติงำนและกำรจัดทำข้อมูลที่เกี่ยวข้องมีควำมครบถ้วน ชัดเจน สำมำรถ
แสดงถึงศักยภำพของ กสม. ในเวทีระดับสำกล และส่งเสริมภำพลักษณ์ที่ดีของ กสม.
๕.๓.๓ กสม. ควรจั ดทำแผนรองรับสถำนกำรณ์ฉุกเฉินและควรมีกำรฝึ กอบรมบุคลำกรให้มี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจ และมีควำมพร้อมในกำรปฏิบัติหน้ำที่ในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน
*******************************************

