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คานา
“คู่มือการด าเนิน งานของกรอบความร่ วมมือเครือข่า ยพันธมิตรระดับโลกว่าด้วยสถาบัน
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (Global Alliance of National Human Rights Institutions: GANHRI)” ได้

๓
จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้ำงควำมตระหนักและกำรรับรู้ให้แก่ คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ
และบุคลำกรของสำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติและใช้เป็นแหล่งค้นคว้ำเบื้องต้นในกำรเข้ำถึง
ข้อมูล ควำมรู้ เกี่ย วกับ ควำมเป็ น มำและควำมส ำคัญของสถำบันสิ ทธิ มนุษยชนแห่ งชำติ กำรรวมกลุ่ มเป็ น
เครื อข่ำยสิ ทธิ ม นุ ษ ยชนระดั บ สำกล โครงสร้ำง อำนำจหน้ำที่ รูปแบบกำรด ำเนิ นงำน ตลอดจนบทบำท
ควำมสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ ำ งสถำบั น สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชำติ กั บ เครื อ ข่ ำ ยควำมร่ ว มมื อ ดั ง กล่ ำ ว รวมถึ ง บทบำท
ควำมสัมพันธ์กับกลไกด้ำนสิทธิมนุษยชนอื่น ๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในกำรกำหนดยุทธศำสตร์และบทบำทของ
คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติในกำรดำเนินงำนด้ำนสิทธิมนุษยชนระหว่ำงประเทศ และกำรกำหนด
แนวทำงกำรปฏิ บั ติ ห น้ ำ ที่ ข องส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรสิ ทธิม นุ ษยชนแห่ งชำติ เ พื่ อสนั บสนุนภำรกิ จ ของ
คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติให้มีประสิทธิผล
กลุ่มงานความร่วมมือสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ๑
สานักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ

คาย่อ
GANHRI
HRC

Global Alliance of National Human Rights Institutions
Human Rights Council

๔
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

๑. บทนา
ภำยหลังสงครำมโลกครั้งที่ ๒ สถำบันสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ (National Human Rights Institutions:
NHRIs) ได้รับกำรยอมรับในระดับสำกลให้เป็นองค์กรที่ทำหน้ำที่ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนมำตั้งแต่
ปี ๑๙๔๘ (พ.ศ. ๒๔๘๙) โดยองค์กำรสหประชำชำติและองค์กรในเครือบำงแห่งได้จัดทำรำยงำนเกี่ยวกับควำม

๕
เป็นไปได้ของกำรจัดตั้งสถำบันระดับชำติให้เป็นเครื่องมือในกำรคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชน รำยงำน
เหล่ำนี้ได้นำไปสู่กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรระหว่ำงประเทศของสหประชำชำติเกี่ยวกับสถำบันระดับชำติเพื่อกำร
ส่ ง เสริ ม และคุ้ ม ครองสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน (UN International Workshop on National Institutions for the
Promotion and Protection of Human Rights) ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงปำรีสในปี ๑๙๙๑ (พ.ศ. ๒๕๓๔) และนำไปสู่
กำรจัดทำ “หลักการปารีสว่าด้วยสถานะของสถาบันระดับชาติ (Paris Principles relating to the status of
national institutions)” หรือที่เรียกกันในชื่อ "หลักกำรปำรีส" เป็นหลักกำรชี้แนะเกณฑ์ขั้นต่ำสำหรับกำรจัดตั้ง
และกำรดำเนินงำนของสถำบันสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ
NHRIs เกิดขึ้นและได้รับกำรรับรองภำยใต้ระบบสหประชำชำติ มีวัตถุประสงค์สำคัญตำมหลักกำรปำรีส
ได้แก่ กำรคุ้มครองสิทธิมนุษยชนผ่ำนกำรตรวจสอบสถำนกำรณ์กำรละเมิดสิทธิมนุษยชน กำรนำคดีไปสู่ศำล
กำรแก้ไขข้อร้องเรียนด้วยกระบวนกำรทำงเลือกและกำรไกล่เกลี่ยควำมขัดแย้ง กำรส่งเสริมสิทธิมนุษยชนผ่ำน
กำรศึกษำ กำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ สื่อสิ่งพิมพ์ กำรฝึกอบรม และกำรเสริมสร้ำงศักยภำพ รวมถึงกำรให้
คำปรึกษำแก่รัฐบำล และกำรตรวจสอบติดตำมกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยหรือมำตรฐำนสิทธิมนุษยชนระหว่ำง
ประเทศในประเทศของตน กำรติดตำมสถำนกำรณ์ด้ำนสิทธิมนุษยชนในประเทศและจัดทำรำยงำนผ่ำนกลไก
และกระบวนกำรทบทวนสถำนกำรณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศ (Universal Periodic Review: UPR)
กำรแสดงบทบำทของ NHRIs จึงมีควำมเชื่อมโยงกับมำตรฐำนสิทธิมนุษยชนระหว่ำงประเทศ ภำยใต้
กลไกสหประชำชำติเป็น อย่ำงยิ่ง โดย NHRIs สำมำรถใช้ป ระโยชน์จำกกลไกสิท ธิม นุษ ยชนตำมกฎบัตร
สหประชำชำติ (charter-based mechanisms) เช่น กำรอ้ำ งอิง หลัก กำร แนวทำง หรือ มำตรฐำนด้ำน
สิทธิมนุษยชนเกี่ย วกับ เรื่องนั้น ๆ มำประกอบกำรวิเครำะห์ห รือกำรตรวจสอบกำรละเมิดสิทธิม นุษ ยชน
หรือประเมินสถำนกำรณ์ด้ำนสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวกับประเทศไทย และสำมำรถใช้ประโยชน์จำกกลไกตำม
สนธิส ัญ ญำด้ำ นสิท ธิม นุษ ยชน (treaty-based mechanisms) โดยกำรอ้ำ งอิง หลัก กำร แนวทำง หรือ
มำตรฐำนในกำรตีควำมข้อบทของสนธิสัญญำด้ำนสิทธิมนุษยชนและแนวทำงกำรปฏิบัติตำมพันธกรณีจำก
ข้อคิดเห็นทั่วไป (General Comments)
ในปี ๑๙๙๓ (พ.ศ. ๒๕๓๖) สมัชชำสหประชำชำติ (UN General Assembly) ได้ให้กำรรับรอง “หลักกำร
ปำรีส” ตำมข้อมติที่ A/RES/48/134 และ NHRIs จำกนำนำประเทศที่เข้ำร่วมประชุมเชิงปฏิบัติกำรระหว่ำง
ประเทศ ครั้งที่ ๒ ได้รวมกลุ่มกันจัดตั้งเป็นคณะกรรมกำรประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศว่ำด้วยสถำบัน
ระดับชำติเพื่ อกำรส่ งเสริ มและคุ้ มครองสิ ทธิ มนุ ษยชน (International Coordinating Committee of the
national institutions for the promotion and protection of human rights: ICC) ในรูปแบบขององค์กร
เครือข่ำยสมำชิก (member-based body) ที่รวบรวม NHRIs จำกทั่วโลก ต่อมำในปี ๒๐๑๖ (พ.ศ. ๒๕๕๙)
ที่ประชุมใหญ่ ICC ได้ลงมติเพื่อเปลี่ยนชื่อองค์กรเป็น “กรอบเครือข่ำยพันธมิตรระดับโลกว่ำด้วยสถำบันสิทธิ
มนุษยชนแห่งชำติ” (Global Alliance of National Human Rights Institutions: GANHRI)

1993
ICC เริ่มประเมิน
สถานะ NHRIs

1999

UNGA ให้การรับรอง
หลักการปารีส และ
ICC ได้ถูกจัดตั้งขึ้น

๖

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 กำรใช้สิทธิโต้แย้งกรณีมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับประเทศของตน ในช่วงกำรพูดคุยหำรือ
(interactive dialogues) ภำยหลังจำกกำรนำเสนอรำยงำนภำรกิจกำรเยือนประเทศของผู้ดำรงตำแหน่งหรือ
ที่ได้รับมอบหมำย (mandate holder) ของกลไกตำมกระบวนกำรพิเศษ และกำรเสนอเอกสำรต่อที่ประชุม
ทั้งนี้ เอกสำรดังกล่ำวจะต้องมีตรำสัญลักษณ์ของสหประชำชำติกำกับด้วย
ดังนั้น กำรเข้ำไปมีส่วนร่วมใน GANHRI นอกจำกจะเป็นกำรแลกเปลี่ยนข้อมูล ประสบกำรณ์ และควำมรู้
ในประเด็นสิ ทธิมนุ ษยชนระหว่ำง NHRIs ที่เป็นสมำชิ กแล้ 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
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๒. ความเป็นมาและโครงสร้างของ GANHRI
๒.๑ ความเป็นมาของ GANHRI
กรอบควำมร่วมมือเครือข่ำยพันธมิตรระดับโลกว่ำด้วยสถำบันสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ (GANHRI)
มีชื่อเดิมว่ำ คณะกรรมกำรประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศว่ำด้วยสถำบันระดับชำติเพื่อกำรส่งเสริมและ
คุ้ ม ครองสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน (ICC) ก่ อ ตั้ ง ขึ้ น เมื่ อ ปี ๑๙๙๓ (พ.ศ. ๒๕๓๖) เป็ น กำรรวมตั ว กั น ของ NHRIs จำก
ทุกภูมิภำคทั่วโลกโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับ NHRIs ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ให้สอดคล้อง
กับหลักกำรปำรีส ว่ำด้ว ยสถำบัน ระดับชำติเพื่อกำรส่ งเสริมและคุ้มครองสิ ทธิมนุษยชน (Paris Principles)
รวมทั้งสร้ำงควำมเป็นผู้นำในกำรส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน โดยกิจกรรมหลักของ GANHRI ที่สำคัญ
ได้ แ ก่ กำรสนั บ สนุ น และอ ำนวยควำมสะดวกแก่ NHRIs จำกทุ ก ภู มิ ภ ำคทั่ ว โลก ในกำรประสำนงำนกั บ
คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชำชำติ กลไกภำยใต้สนธิสัญญำด้ำนสิทธิมนุษยชน และกำรประชุมใน
กรอบสหประชำชำติอื่ น ๆ ด้ำนสิทธิมนุษยชน ทั้งนี้ GANHRI มีรูปแบบเป็นองค์กรไม่แสวงหำกำไรภำยใต้
กฎหมำยสวิส
๒.๒ สมาชิก GANHRI
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GANHRI ประกอบด้วย NHRIs จำนวน ๑๑๔ สถำบัน แบ่งเป็น NHRIs ที่ปฏิบัติหน้ำที่สอดคล้องกับ
หลักกำรปำรีส และได้รับสถำนะ‘A’ จำนวน ๘๐ สถำบัน กับ NHRIs ที่ปฏิบัติหน้ำที่สอดคล้องกับหลักกำร
ปำรีสเพียงบำงส่วน และได้รับสถำนะ ‘B’ จำนวน ๓๔ สถำบัน (ข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกำยน ๒๕๖๒) จำก
เครือข่ำย NHRIs ๔ ภูมิภำคได้แก่
๒.๒.๑ ภูมิภำคแอฟริกำ (Network of African National Human Rights Institutions: NANHRI)

๒.๒.๒ ภูมภิ ำคเอเชีย-แปซิฟิก (Asia-Pacific Forum of National Human Rights Institutions: APF)

๒.๒.๓ ภูมิภำคยุโรป (European Network of National Human Rights Institutions: ENNHRI)

๒.๒.๔ ภูมิภำคอเมริกำ (Network of National Human Rights Institutions of the Americas: RINDHCA)

๙
๒.๓ โครงสร้างการบริหารงานของ GANHRI

GANHRI แบ่งโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนออกเป็น

๑๐
๒.๓.๑ สมัชชำใหญ่ (General Assembly)
ประกอบด้ ว ยสมำชิ ก GANHRI ทั้ ง หมด และถื อ เป็ น องค์ อ ำนำจสู ง สุ ด ของ GANHRI
ทำหน้ำที่ในกำรรับรองและทบทวนโครงกำรกิจกรรมต่ำง ๆ กำรคัดเลือกผู้แทนในหน่วยงำนบริหำรและติดตำม
กำรปฏิบั ติหน้ ำที่ของคณะกรรมกำรบริ หำร (GANHRI Bureau) รับผิ ดชอบต่อกำรแก้ไขปรับปรุงธรรมนูญ
GANHRI และกำรให้ควำมเห็นชอบต่องบประมำณและรำยงำนกำรเงิน โดยสมัชชำใหญ่จะทำกำรเลือกผู้แทน
๒ คนจำกผู้นำของสถำบันสิทธิมนุษยชนแห่งชำติที่ได้รับสถำนะ ‘A’ ซึ่งได้รับกำรเสนอชื่อโดยเครือข่ำยระดับ
ภูมิภำคที่เกี่ยวข้องตำมวงรอบหมุนเวียนกันเพื่อทำหน้ำที่เป็นประธำน GANHRI และเลขำนุกำร GANHRI
๒.๓.๒ คณะกรรมกำรบริหำร GANHRI (GANHRI Bureau)
ประกอบด้วยสมำชิกจำกสถำบันสิทธิมนุษยชนแห่งชำติที่มีสถำนะ ‘A’ จำก ๔ ภูมิภำค
รวมทั้ ง ประธำน GANHRI และเลขำนุ ก ำร GANHRI จ ำนวนทั้ ง สิ้ น ๑๖ คน ท ำหน้ ำ ที่ เ ป็ น องค์ ก รบริ ห ำร
รับผิดชอบกำรดำเนินกำรให้เป็นไปตำมมติของที่ประชุมสมัชชำใหญ่ รวมถึงกำรพัฒนำนโยบำยและแนวปฏิบัติ
ขององค์กร กำรดำเนินกำรเพื่อให้โครงกำรต่ำง ๆ เกิดผลในทำงปฏิบัติ กำรติดตำมตรวจสอบกำรบริห ำร
กำรเงิน และกำรให้บริกำรแก่สมำชิก GANHRI และที่สำคัญ คือ กำรรับรองผลกำรพิจำรณำประเมินสถำนะ
ของสมำชิก
๒.๓.๓ สำนักงำนใหญ่ (Head Office)
ส ำนั ก งำนใหญ่ ข อง GANHRI ตั้ ง อยู่ ใ นอำคำรสหประชำชำติ (Palais des Nations)
นครเจนีวำ สมำพันธรัฐสวิส โดยมีเจ้ำหน้ำที่ประจำทำหน้ำที่สนับสนุนกำรดำเนินงำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
ทั่วไป กำรสนับสนุนด้ำนเทคนิคและประเด็นเฉพำะเรื่องแก่สถำบันสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ และกำรดูแลข้อมูลบน
เว็บไซต์และแพลตฟอร์มกำรเรียนรู้เพื่ออำนวยควำมสะดวกแก่สมำชิก GANHRI สำนักงำนใหญ่ประกอบด้วย
ผู้แทนประจำเจนีวำ ผู้จัดกำรฝ่ำยปฏิบัติกำร เจ้ำหน้ำที่สิทธิมนุษยชน เจ้ำหน้ำที่กำรเงินและธุรกำร เจ้ำหน้ำที่
สื่อสำรและกำรจัดกำรควำมรู้ และผู้ช่วยด้ำนสิทธิมนุษยชน
๒.๓.๔ สำนักงำนเลขำนุกำร GANHRI
ดำเนินงำนโดยแผนกสถำบันแห่ งชำติและกลไกระดับภูมิภ ำค (National Institutions
and Regional Mechanisms -NIRMS) ของส ำนักงำนข้ำหลวงใหญ่เพื่ อสิ ทธิมนุ ษยชนแห่ งสหประชำชำติ
(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)
รับผิดชอบในกำรพิจำรณำให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกำรประเมินสถำนะของ NHRIs ต่อ GANHRI ประกอบด้วย
สมำชิกจำก NHRIs ที่มีสถำนะ ‘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

๑๑
กันเองของสมำชิกโดยหมุนเวียนกันไปตำมภูมิภำค ประธำนกรรมกำรดำรงตำแหน่งครำวละ ๓ ปีนับจำกวันที่
ได้รับกำรแต่งตั้ง
(๓) คณะทำงำนภำยใต้ GANHRI ประกอบด้วย
(๓.๑) คณะทำงำนด้ำนธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน เป็นคณะทำงำนเฉพำะเรื่องคณะแรก
ของ GANHRI ก่อตั้งขึ้นในเดือนมีนำคม ๒๐๐๙ (พ.ศ. ๒๕๕๒) จัดกำรประชุมครั้งแรกที่กรุงโคเปนเฮเกน เมื่อ
เดือนสิงหำคม ๒๐๐๙ (พ.ศ. ๒๕๕๒) ประกอบด้วยสมำชิก GANHRI ประเภทที่มีสิทธิออกคะแนนเสียง (voting
members) จำกเครือข่ำยระดับภูมิภำค ๆ ละ ๒ สถำบัน รวม ๘ สถำบันและผู้แทนที่ได้รับมอบหมำยจำก
ประธำน GANHRI โดยมีสำนักงำนใหญ่ของ GANHRI ทำหน้ำที่สนับสนุนกำรดำเนินงำน
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 ในกำรประชุมที่เมืองมำรำเกช ประเทศโมร็อกโก เมื่อปี ๒๐๑๘ (พ.ศ. ๒๕๖๑) ประกอบด้วยสมำชิก
GANHRI ประเภทที่มีสิทธิออกคะแนนเสียง (voting members) จำกเครือข่ำยระดับภูมิภำค ๆ ละ ๒ สถำบัน
รวม ๘ สถำบันและผู้แทนที่ได้รับมอบหมำยจำกประธำน GANHRI โดยมีสำนักงำนใหญ่ของ GANHRI ทำหน้ำที่
สนับสนุนกำรดำเนินงำน
คณะทำงำนด้ำนสิทธิของผู้พิกำรมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยควำมสะดวกใน
กำรแลกเปลี่ยนควำมรู้ประสบกำรณ์และแนวปฏิบัติที่ดี ระหว่ำง 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) จัดตั้งขึ้น
เมื่อปี ๒๐๑๕ (พ.ศ. ๒๕๕๘) อันเป็นผลมำจำกกำรประชุมนำนำชำติ GANHRI ครั้งที่ ๑๒ โดยได้รับกำรรับรอง
ในปฏิญญำเมรีดำ (Merida Declaration) คณะทำงำนว่ำด้วยวำระกำรพัฒนำที่ยั่งยืน ปี ๒๐๓๐ ประกอบด้วย
สมำชิก GANHRI ๕ คน จำกเครือข่ำยภูมิภำค ๆ ละ ๑ สถำบัน และผู้แทนที่ได้รับมอบหมำยจำกประธำน
GANHRI โดยมีสำนักงำนใหญ่ของ GANHRI ทำหน้ำที่สนับสนุนกำรดำเนินงำน
คณะทำงำนว่ำด้วยวำระกำรพัฒนำที่ยั่งยืน ปี ๒๐๓๐ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้ำง
พื้นที่สำหรับกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูล แนวทำงกำรปฏิบัติที่ดีและบทเรียนของ NHRIs ตลอดจนนำ GANHRI
ไปสู่กำรมีส่วนร่วมและกำรประสำนควำมร่วมมือกับสมำชิกในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
(๓.๔) คณะทำงำนด้ำนผู้สูงอำยุ เกิดขึ้นจำกสถำนกำรณ์ประชำกรผู้สูงอำยุในสังคม
โลกได้เพิ่มจำนวนขึ้นอย่ำงรวดเร็วและสิทธิมนุษยชนของผู้สูงอำยุกลำยมำเป็นประเด็นที่สำคัญยิ่งขึ้น GANHRI
จึงจัดตั้งคณะทำงำนด้ำนผู้สูงอำยุขึ้นในปี ๒๐๑๒ (พ.ศ. ๒๕๕๕) ประกอบด้วยสมำชิก GANHRI ที่มีสิทธิออก

๑๒
คะแนนเสียง (voting members) จำกเครือข่ำยภูมิภำค ๆ ละ ๒ สถำบัน รวม ๘ สถำบันและผู้แทนที่ได้รับ
มอบหมำยจำกประธำน GANHRI โดยมีสำนักงำนใหญ่ของ GANHRI ทำหน้ำทีส่ นับสนุนกำรดำเนินงำน
คณะทำงำนด้ำ นผู้ สู ง อำยุ มีวั ต ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ สนั บสนุน กำรมีส่ 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 เป็นกำรรวบรวมประเด็นควำมต้องกำร แนวโน้ม
และพัฒนำกำรล่ำสุดที่เกิดขึ้นจำกกำรดำเนินกำรของ GANHRI ตำมแผนยุทธศำสตร์ฉบับก่อนหน้ำนี้ โดยอำศัย
กระบวนกำรปรึ ก ษำหำรื อ ร่ ว มกั บ สมำชิ ก เครื อ ข่ ำ ยระดั บ ภู มิ ภ ำค หุ้ น ส่ ว นควำมร่ ว มมื อ รวมถึ ง กลไก
สหประชำชำติและผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ เพื่อกำหนดแผนกำรดำเนินงำนสำหรับสมำชิก หุ้นส่วนควำมร่วมมือ
และเจ้ำหน้ำที่เพื่อให้สำมำรถบรรลุเป้ำหมำยภำรกิจของ GANHRI โดยแผนยุทธศำสตร์ฉบับปัจจุบันครอบคลุม
แผนงำนสำหรับปี ๒๐๒๐ – ๒๐๒๒ (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) มีเป้ำหมำยที่สำคัญ คือ กำรเพิ่มกำรรับรู้เกี่ยวกับ
บทบำทของ GANHRI กำรดำเนิ น งำนที่สำคัญของของสถำบันสมำชิกในระดับระหว่ำงประเทศและระดับ
ภูมิภำค กำรจัดกำรควำมรู้ที่มุ่งเน้นกำรพัฒนำพื้นที่สำหรับกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงสมำชิก ตลอดจน
กำรพัฒนำควำมเข้มแข็งของ GANHRI
๒.๔.๒ หลั กกำรปำรี สว่ ำด้ วยสถำนะของสถำบั น ระดั บชำติ (Paris Principles relating to the
status of national institutions) ก ำหนดให้ NHRIs ส่ ง เสริ ม สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนผ่ ำ นกำรศึ ก ษำ กำรเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์ สื่อสิ่งพิมพ์ กำรฝึกอบรม กำรเสริมสร้ำงศักยภำพ และกำรให้คำปรึกษำแก่รัฐบำล กำรปกป้อง
สิ ทธิมนุ ษยชน ตลอดจนกำรติดตำมสถำนกำรณ์ด้ำนสิ ทธิมนุษยชนในประเทศและรำยงำนเกี่ยวกับเรื่ องนี้
กำรไกล่เกลี่ยควำมขัดแย้ง กำรสืบสวนสถำนกำรณ์กำรละเมิดสิทธิมนุษยชน กำรนำคดีไปสู่ศำล รวมถึงกำร
จัดกำรข้อร้องเรียนโดยกลไกทำงเลือก
หลักกำรปำรีสกำหนดหลักเกณฑ์ ๖ ประกำรที่ NHRIs จะต้องปฏิบัติตำม
(๑) อำณัติและควำมสำมำรถ: อำณัติกว้ำงครอบคลุมสิทธิมนุษยชนในทุกด้ำน
(๒) เอกรำชจำกรัฐบำล
(๓) อิสรภำพที่รับรองโดยกฎหมำยหรือรัฐธรรมนูญ
(๔) พหุนิยม
(๕) ทรัพยำกรที่เพียงพอ
(๖) มีอำนำจในกำรส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่ำงเพียงพอ
๒.๔.๓ ธรรมนูญ GANHRI (GANHRI Statute) (ฉบับปรับปรุงวันที่ ๕ มีนำคม ๒๕๖๒) เป็นกฎหมำย
สูงสุดในกำรดำเนินงำนของ GANHRI มีเนื้อหำแบ่งออกเป็น ๑๖ หมวด ๕๙ ข้อ ครอบคลุมเรื่องต่ำง ๆ ดังนี้
(๑) หมวด ๑ นิยำมและกำรแปลควำมหมำย (ข้อ ๑)

๑๓
(๒) หมวด ๒ ชื่อ ตรำสัญลักษณ์ และสำนักงำนที่ได้รับกำรจดทะเบียน (ข้อ ๒ – ๔)
(๓) หมวด ๓ วัตถุประสงค์(ข้อ ๕ - ๘)
(๔) หมวด ๔ กำรประสำนงำนกับองค์กำรระหว่ำงประเทศ สถำบันสิทธิมนุษยชน
แห่งชำติอื่น ๆ และองค์กรภำคประชำสังคม (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 สิทธิออกเสียงและตัดสิน (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)

๓. รูปแบบการดาเนินงาน
๓.๑ การประชุมประจาปี (Annual Meeting)
กำรประชุมประจำปี ของ GANHRI เป็นกำรรวมตัวเพื่อพบปะหำรือกัน เป็นประจำของ NHRIs
จำกทั่วทุกมุมโลก ณ นครเจนีวำ กำรประชุมจัดขึ้นโดยควำมร่วมมือระหว่ำง GANHRI และ OHCHR โดยมักจะ
จัดขึ้นในช่วงเวลำเดียวกันกับกำรประชุมรอบปกติ ของ HRC ในช่วงเดือนกุมภำพันธ์ - เดือนมีนำคมของทุกปี
เนื่องจำกในช่วงกำรประชุม HRC นั้น NHRIs จำกแต่ละประเทศสำมำรถเข้ำร่วมกำรประชุมรับฟัง โดย NHRIs
ที่มีสถำนะ ‘A’สำมำรถแสดงบทบำทเชิงรำยสถำบันได้ในวำระที่เกี่ยวข้อง ในขณะเดียวกัน GANHRI สำมำรถ
เข้ำร่วมกำรประชุมและแสดงบทบำทในฐำนะผู้แทนเครือข่ำยในประเด็นต่ำง 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 อำจมีกำรจัด กำรประชุมและกิจกรรมอื่น 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
๓.๒ การประชุมคณะกรรมการ GANHRI (GANHRI Bureau)
กำรประชุมคณะกรรมกำร GANHRI จะมีขึ้นปีละ ๒ ครั้ง โดยครั้งแรกจะจัดขึ้นที่นครเจนีวำ ในช่วง
เดียวกันกับกำรประชุมประจำปีรำวเดือนมีนำคมของทุกปี และครั้งที่ ๒ จะจัดรำวเดือนตุลำคม โดยสถำนที่
ประชุมจะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนไปตำมภูมิภำคที่ทำหน้ำที่เป็นประธำน หรือจัดตำมประเทศต่ำง ๆ ที่มีกำร
ประชุมนำนำชำติของ GANHRI

๑๔
๓.๓ การประชุมนานาชาติ (International Conference)
กำรประชุมนำนำชำติของ GANHRI จัดขึ้นโดย GANHRI และ OHCHR ร่วมกับสมำชิก GANHRI
ซึ่งจะหมุนเวียนกันเป็นเจ้ำภำพร่วมจัดกำรประชุม ทุก ๓ ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนำและเสริมสร้ำงควำม
ร่วมมือระหว่ำง NHRIs โดยหมุนเวียนกันจัดตำมภูมิภำคต่ำง ๆ ได้แก่ เอเชีย -แปซิฟิก อเมริกำ แอฟริกำ และ
ยุโรป เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนแนวควำมคิดและประสบกำรณ์ระหว่ำง NHRIs และร่วมกันจัดทำแนวปฏิบัติ/
แนวทำงในกำรนำหลักกำรปำรีสมำปรับใช้ในเหตุกำรณ์จริง และเพื่อหำรือเกี่ยวกับระเบียบวำระกำรประชุม
ตลอดจนติดตำมผลกำรดำเนินงำนในระดับประเทศ
สำหรับกำรประชุมนำนำชำติที่ผ่ำนมำมีประเด็นที่เป็นที่สนใจร่วมกันของ NHRIs และมีกำรรับรอง
เอกสำรสำคัญ ในนำมของสมำชิก GANHRI เช่น กำรประชุมเมื่อ ปี ๒๐๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๓) ที่ประชุมรับรอง
ปฏิญญำ เอดินเบอระ (Edinburgh Declaration) ว่ำด้วยบทบำทของ NHRIs ที่เกี่ยวข้องกับภำคธุรกิจกับสิทธิ
มนุษยชน กำรประชุมเมื่อปี ๒๐๑๒ (พ.ศ. ๒๕๕๕) ที่ประชุมรับรองปฏิญญำอัมมำน (Amman Declaration)
ว่ำด้วยบทบำทของ NHRIs และสิทธิมนุษยชนของสตรี กำรประชุม เมื่อปี 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
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) มีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้ำงควำมรู้และทักษะเกี่ยวกับกำรทำงำน
ของกลไกสิ ทธิม นุ 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
แม้จะมีกำรกำหนดอำนำจหน้ำที่ของ NHRIs ไว้ในรัฐธรรมนูญหรือกฎหมำยจัดตั้ง ของ
NHRIs แต่ NHRIs ในหลำยประเทศทั่วโลกต้องเผชิญกับภัยคุกคำมและกำรถูกข่มขู่อย่ำงรุนแรงในหลำกหลำย
รู ป แบบต่ อ ควำมพยำยำมในกำรปฏิ บั ติ ภ ำรกิ จ ด้ ำ นกำรส่ ง เสริ ม และคุ้ ม ครองสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน ซึ่ ง รวมถึ ง
กำรเรียกร้องให้รัฐบำลปฏิบัติตำมพันธกรณีด้ำนสิทธิมนุษยชนระหว่ำงประเทศ ทั้งจำกรัฐและองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ

๑๕
ในกรณีดังกล่ำว GANHRI ได้ทำงำนอย่ำงใกล้ชิดกับเครือข่ำยระดับภูมิภำคทั้ง ๔ ภูมิภำค
เพื่อสนับสนุนให้สมำชิกสำมำรถรักษำควำมเป็นอิสระจำกรัฐบำลและบรรลุภำรกิจได้ รวมถึงกำรเสนอเรื่องไป
ยังหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกลไกสหประชำชำติ เช่น ผู้ช่วยเลขำธิกำรสหประชำชำติ ประธำน HRC และกลไก
ตำมสนธิสัญญำด้ำนสิทธิมนุษยชน ซึ่งสหประชำชำติได้เรียกร้องให้ประเทศสมำชิก ทำหน้ำที่ปกป้อง NHRIs
ของตนและตรวจสอบภั ยคุกคำม ดังที่มีกำรเน้นย้ำไว้ในข้อมติ สมัชชำใหญ่แห่งสหประชำชำติซึ่ งได้รับ กำร
รับรองด้วยมติเป็นเอกฉันท์เมื่อเดือนธันวำคม ๒๐๑๗ (พ.ศ. ๒๕๖๐)
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
แนวปฏิบัติที่ดี ของสมำชิกผ่ำนกำรมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้ำนสิทธิมนุษยชนของกลไกสหประชำชำติ โดยมี
รูปแบบ ดังนี้
๓.๕.๑ บทบำทของ GANHRI กับคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชำชำติ
NHRIs เป็ น กลไกภำยในประเทศที่ ท ำหน้ ำ ที่ เ บื้ อ งต้ น แทนกลไกสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
สหประชำชำติ สำมำรถให้ข้อมูลและนำเสนอรำยงำนเกี่ยวกับสถำนกำรณ์ในประเทศได้อย่ำงเป็นอิสระและ
เชื่อถือได้ตำมอำนำจหน้ำที่ภำยใต้หลักกำรปำรีส ด้วยเหตุดังกล่ำว GANHRI ทำหน้ำที่ให้กำรสนับสนุนสมำชิก
รำยสถำบันในกำรแสดงบทบำทในระหว่ำงกำรประชุมรอบปกติของ HRC ทั้ง ๓ รอบ ประสำนควำมร่วมมือกับ
HRC ตลอดจนนำเสนอถ้อยแถลงในนำมของ NHRIs ทั่วโลก
๓.๕.๒ บทบำทของ GANHRI กับกลไกตำมกระบวนกำรพิเศษ (Special Procedures)
GANHRI มี ส่ ว นร่ ว มกั บ กลไกลตำมกระบวนกำรพิ เ ศษ โดยเฉพำะอย่ ำ งยิ่ ง กลไกด้ ำ น
ผู้โยกย้ำยถิ่นฐำน ในประเด็นสิทธิในที่อยู่อำศัย นักปกป้องสิทธิมนุษยชน สิทธิในสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย และ
สิทธิของผู้พลัดถิ่นภำยในประเทศ
๓.๕.๓ บทบำทของ GANHRI กับกลไก UPR
ในปี ๒๐๑๙ (พ.ศ. ๒๕๖๒) GANHRI ได้ริเริ่มกำรสั มมนำออนไลน์ (webinar) ว่ำด้ว ย
กระบวนกำร UPR โดยควำมร่วมมือกับ OHCHR และ UPR Info เพื่อสนับสนุนกำรเตรียมกำรจัดทำรำยงำน
UPR ของสมำชิกในแต่ละรอบ รวมถึงกำรเตรียมกำรเข้ำร่วมในกระบวนกำรนำเสนอรำยงำนของประเทศ
๓.๕.๔ บทบำทของ GANHRI กับกลไกตำมสนธิสัญญำด้ำนสิทธิมนุษยชน
โดยที่ NHRIs กั บ กลไกตำมสนธิ สั ญ ญำมี ค วำมร่ ว มมื อ ระหว่ ำ งกั น ในด้ ำ นกำรติ ด ตำม
กำรดำเนินงำนของรัฐตำมพันธกรณีที่กำหนดในสนธิสัญญำ ผู้เชี่ยวชำญภำยในกลไกตำมสนธิสัญญำให้ ควำม
เชื่อถือตำมรำยงำนของ NHRIs เพิ่มมำกขึ้น รวมถึงเปิดรับกำรมีส่วนร่วมของ NHRIs ในกำรให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
สถำนกำรณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศของตน และในกำรติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติให้เป็นไปตำมรำยงำนของ

๑๖
กลไกตำมสนธิสัญญำ ในทำงกลับกัน NHRIs มีบทบำทในกำรให้ข้อมูลแก่สำธำรณะเกี่ยวกับภำรกิจของกลไกตำม
สนธิสัญญำ และในบำงกรณีที่มีกฎหมำยอนุญำต NHRIs อำจให้ควำมช่วยเหลือบุคคลในกำรยื่นข้อร้องเรียนต่อ
กลไกตำมสนธิสัญญำ
GANHRI มี บ ทบำทส ำคั ญ ในกำรสนั บ สนุ น กำรมี ส่ ว นร่ ว มของ NHRIs ในกลไกตำม
สนธิสัญญำด้ำนสิทธิมนุษยชน เช่น กำรส่งข้อมูลไปยัง กลไกตำมสนธิสัญญำก่อนกำรประชุม จัดกำรประชุม
ระหว่ำงผู้แทนของ NHRIs และผู้เชี่ยวชำญประจำสนธิสัญญำ กำรรำยงำนกลับเกี่ยวกับกำรดำเนินกำรของ
กลไกตำมสนธิสั ญญำ และสนั บ สนุ น ให้ NHRIs ติดตำมกำรดำเนินกำรของรับตำมข้ อสั งเกตโดยสรุ ป และ
คำแนะนำของกลไกตำมสนธิสัญญำ นอกจำกนี้ GANHRI มีส่วนร่วมกับกลไกตำมสนธิสัญญำด้ำนสิทธิมนุษยชน
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งคณะกรรมกำรประจำอนุสัญญำว่ำด้วยสิทธิคนพิกำร และคณะกรรมกำรประจำอนุสัญญำ
ระหว่ำงประเทศว่ำด้วยกำรคุ้มครองบุคคลทุกคนจำกกำรหำยสำบสูญโดยถูกบังคับ

๑๗

๔. การประเมินสถานะ NHRIs
๔.๑ หลักการประเมินสถานะ
โดยที่ NHRIs เป็ นองค์กรที่แม้จะจัดตัง้ ขึน้ โดยรัฐแต่มคี วามเป็ นอิสระจากรัฐบาล มีอานาจ
หน้ าที่เ ฉพาะในการส่ งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุ ษ ยชน การเฝ้ าระวังสถานการณ์ ส ิทธิม นุ ษ ยชนใน
ประเทศโดยเฉพาะอย่างยิง่ สถานการณ์ ของบุคคลชายขอบหรือ กลุ่มเปราะบาง รวมถึงการทบทวน
กฎหมาย นโยบาย และแนวปฏิบตั ิ สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจงึ ได้รบั การยอมรับโดยชุมชนระหว่าง
ป ร ะ เ ท ศ ใ ห้ เ ป็ น ก ล ไ ก ส า คั ญ ใ น
การเชื่อมประสานช่องว่างระหว่างการปฏิบตั ติ ามพันธกรณีดา้ นสิทธิมนุ ษยชนระหว่างประเทศของรัฐกับ
การใช้สทิ ธิมนุ ษยชนโดยปกติของประชาชนในระดับประเทศ ซึ่งการที่จะทาหน้ าที่ดงั กล่าวได้อย่างมี
ประสิทธิผล จาเป็ นจะต้องมีมาตรฐานทีไ่ ด้รบั การยอมรับอย่างกว้างขวางสาหรับ NHRIs ซึง่ เป็ นทีม่ าของ
การจัดทาหลัก การปารีส ขึ้น (Paris Principles) ในการประชุมเชิงปฏิบตั ิการระหว่างประเทศว่าด้ว ย
สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ครัง้ ที่ ๑ เมือ่ ปี ๑๙๙๑ (พ.ศ. ๒๕๓๔) ณ กรุงปารีส ประเทศฝรังเศส
่ และ
ต่อมาได้รบั การรับรองโดยสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ เมือ่ ปี ๑๙๙๓ (พ.ศ. ๒๕๓๖) หลักการปารีสจึง
ถือเป็ นมาตรฐานขัน้ ต่าสาหรับการจัดตัง้ และดาเนินงานของ NHRIs ครอบคลุมหลักเกณฑ์เรือ่ งความเป็ น
อิสระ ขอบเขตอานาจหน้าที่ และองค์ประกอบ ซึง่ ใช้เป็ นเกณฑ์การประเมินสถานะของ NHRIs โดยการ
พิจารณาความสอดคล้องกับหลักการปารีส
กรอบแนวคิด กฎ ระเบียบ และหลักเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้องกับการประเมินสถานะ ประกอบด้วย
๔.๑.๑ หลัก การปารีส เป็ น กรอบการท างานเชิง บรรทัดฐานอย่า งกว้า งสาหรับ สถานะ
โครงสร้าง อานาจหน้าที่ องค์ประกอบ และวิธกี ารปฏิบตั งิ านของ NHRIs โดยมีหลักการประกอบด้วย ๓
เ
ส
า
ห
ลั
ก
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พหุนิยม ความเป็ นอิสระ และประสิทธิผล ทัง้ นี้ กระบวนการประเมินสถานะจะประเมินความสอดคล้อง
กับ หลัก การปารีส ทัง้ ในข้อ กฎหมายและการปฏิบ ัติ โดยค านึ ง ถึง บริบ ททางสิ่ง แวดล้อ มที่ NHRIs
ดาเนินงานอยู่ เช่น ภาวะการไม่มเี สถียรภาพทางการเมือง ภาวะความขัดแย้งหรือความไม่สงบ ซึง่ ส่งผล
กระทบอย่างร้ายแรงต่อการรับรองสิทธิมนุ ษยชนตามมาตรฐานระหว่างประเทศและความสามารถในการ
ดาเนินการตามอานาจหน้าที่ของ NHRIs ในกรณีเช่นว่านัน้ SCA ตระหนักดีว่า NHRIs อาจไม่สามารถ
ดาเนินการให้สอดคล้องกับหลักการปารีสได้อย่างเต็มรูปแบบ อย่างไรก็ดี NHRIs ต้องสร้างหลักประกัน
ว่ า ป ร ะ ช า ช น จ ะ ยั ง ค ง ส า ม า ร ถ เ ข้ า ถึ ง
การเยียวยาความเสียหายทีม่ ปี ระสิทธิผล โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผ่านช่องทางของ NHRIs
๔.๑.๒ ข้อสังเกตทัวไป
่ (General Observations) ได้รบั การพัฒนาขึน้ โดย SCA เพื่ออธิบาย
รายละเอียดของหลักการปารีสทีม่ ลี กั ษณะเป็ นหลักการกว้าง ๆ สาหรับ NHRIs ทุกแห่งโดยไม่คานึงถึง
รูปแบบทางโครงสร้างหรือสภาพแวดล้อมที่ NHRIs นัน้ ดาเนินการอยู่ ทาให้ขาดความชัดเจนและตรง

๑๘
ประเด็น ข้อสังเกตทัวไปจึ
่ งเป็ นค าอธิบายเพื่อ ให้เ กิดความเข้าใจในสาระของหลักการปารีสและการ
นาไปสู่การปฏิบตั ิให้เกิดความสอดคล้องกับหลักการปารีส และใช้เป็ นแนวทางประกอบการพิจารณา
ประเมินสถานะโดย SCA ตลอดจนอานวยความสะดวกแก่ผู้ ให้การสนับสนุ น NHRIs ในการพิจารณา
ประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องกับความสอดคล้องกับหลักการปารีส
ข้อสังเกตทัวไป
่ แบ่งเนื้อหาออกเป็ น ๒ ส่วนหลัก คือ ส่วนที่ ๑ ว่าด้วยสารัตถะที่
จาเป็ นต้องมีตามหลักการปารีส ซึง่ เป็ นการอธิบายความหมายของหลักการปารีส และส่วนที่ ๒ ว่าด้วย
การปฏิบ ัติท่ีส่ ง เสริม ความสอดคล้อ งกับ หลัก การปารีส โดยตรง ซึ่ง เป็ น การเรีย บเรีย งข้อ มู ล จาก
ประสบการณ์ อ ันยาวนานของ SCA ในการบ่งชี้ถึงแนวทางปฏิบตั ิท่ไี ด้รบั การพิสูจน์ แล้ว ว่าเป็ น การ
ส่งเสริมความเป็ นอิสระและความมีประสิทธิผลของ NHRIs
๔.๑.๓ ระเบียบวิธปี ฏิบตั ขิ องคณะอนุกรรมการประเมินสถานะ (SCA Rules of Procedure)
ว่าด้วยระเบียบวิธปี ฏิบตั ขิ อง SCA และขัน้ ตอนต่าง ๆ เกี่ยวกับการประเมินสถานะ เช่น องค์ประกอบ
ของ SCA องค์ประชุม การเลือกประธาน SCA เลขาธิการของ SCA และผู้สงั เกตการณ์ ขัน้ ตอนการ
ส
มั
ค
ร
เ
พื่
อ
ข
อ
รั
บ
การประเมินสถานะ การพิจารณาเอกสารประกอบการประเมินสถานะ เป็ นต้น
๔.๑.๔ แนวปฏิบ ัติข องคณะอนุ ก รรมการประเมิน สถานะ (SCA Practice Notes) เป็ น
เอกสารแสดงกรณีตวั อย่างในทางปฏิบตั สิ าหรับการดาเนินการของ SCA เช่น การเลื่อนการพิจารณา
ออกไป (Deferrals) การพิจารณาประเมินในกรณีพเิ ศษ (Special Reviews) ซึง่ เป็ นอานาจของ SCA ที่
จะหยิบยกขึน้ ดาเนินการ การประเมินผลการดาเนินงานของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในทางปฏิบตั ิ
แนวทางการพิจ ารณาประเมิน สถาบัน สิท ธิม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติท่ีอ ยู่ใ นระยะเปลี่ย นผ่ า น ( NHRIs in
Transition) และแหล่งข้อมูลที่ SCA จะใช้ประกอบการพิจารณา เป็ นต้น
๔.๒ คณะอนุกรรมการประเมินสถานะ (Sub-Committee on Accreditation: SCA)
๔.๒.๑ SCA ประกอบด้ว ยสมาชิก ๔ คนจาก NHRIs ในเครือ ข่ า ยระดับ ภู ม ิภ าคของ
GANHRI ได้แก่ ภูมภิ าคแอฟริกา อเมริกา เอเชียและแปซิฟิก และยุโรป โดยจะต้องเป็ นสมาชิกจาก
NHRIs ทีไ่ ด้รบั สถานะ ‘A’ มีวาระการดารงตาแหน่ ง ๓ ปี ทัง้ นี้กระบวนการเลือกผูแ้ ทนของเครือข่ายเพื่อ
ทาหน้าที่ใน SCA แตกต่างกันไปตามหลักเกณฑ์ข องแต่ละภูมภิ าคนอกจากนี้ เครือข่ายจะต้องแต่งตัง้
ผู้แ ทนส ารองเพื่อ ท าหน้ า ที่แ ทนผู้แ ทนหลัก ในกรณีท่ีผู้แ ทนหลัก ไม่ส ามารถปฏิบ ัติห น้ า ที่ไ ด้ หรือ มี
ผลประโยชน์ทบั ซ้อน สมาชิก SCA จะเลือกประธาน SCA โดยมีวาระการดารงตาแหน่ง ๑ ปี และสามารถ
ดารงตาแหน่ งได้อกี ๒ สมัย รวมเป็ น ๓ ปี ตาแหน่ งประธาน SCA จะเวียนไปทัง้ ๔ ภูมภิ าคตามลาดับ
คือ ภูมภิ าคแอฟริกา อเมริกา เอเชียและแปซิฟิก และยุโรป
๔.๒.๒ ผูส้ งั เกตการณ์ถาวร ได้แก่
(๑) ส านัก งานข้าหลวงใหญ่ เ พื่อ สิทธิมนุ ษ ยชนแห่ งสหประชาชาติ (Office of the
High Commissioner for Human Rights : OHCHR) ซึ่งทาหน้าที่เป็ นฝ่ ายเลขานุ การของ SCA ให้การ

๑๙
สนับสนุ นการติดต่อประสานงานด้านต่าง ๆ รวมทัง้ การจัดทาสรุปเอกสารประกอบการสมัครเข้ารับการ
ประเมินสถานะ และจัดทาบันทึกข้อมูลตามสมควรในนามของประธาน GANHRI
(๒) ผูแ้ ทนจากเครือข่ายสถาบันสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติในแต่ละภูมภิ าค สามารถเข้า
ร่วมการประชุมเพื่อพิจารณาประเมินสถานะ และมีบทบาทสาคัญในการสนับสนุ นข้อมูลแก่ SCA เพื่อ
สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับบริบทต่าง ๆ ของภูมภิ าค รวมทัง้ การให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนินงานของ
NHRIs ที่เครือข่ายได้รบั ทราบมาโดยตรง นอกจากนี้ ผู้แทนเครือข่ายฯ ที่เข้า ร่วมของแต่ละภูมภิ าคจะ
เกิดความเข้าใจในกระบวนการประเมินสถานะยิง่ ขึ้น และสามารถนาไปใช้ใ นการแนะนาสมาชิกใน
เครือข่ายได้อย่างถูกต้องต่อไป
(๓) เจ้าหน้ าที่ของส านักงาน GANHRI ที่ได้ร บั มอบหมายจากประธาน GANHRI
ส
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เข้าร่วมการประชุมด้วยเหตุผลเดียวกันกับผู้แทนเครือข่ ายระดับภูมภิ าคในการให้คาแนะนาแก่สมาชิก
SCA เกีย่ วกับบริบทระหว่างประเทศทีเ่ กี่ยวข้อง รวมทัง้ เพื่อให้เจ้าหน้าทีข่ อง GANHRI เกิดความเข้าใจใน
กระบวนการประเมินสถานะเพิม่ มากขึ้น และสามารถให้คาแนะนาแก่สมาชิก GANHRI ในกระบวนการ
ดังกล่าวได้
๔.๒.๓ ผูส้ งั เกตการณ์อ่นื ได้แก่ สมาชิกที่ SCA เลือก หรือผูแ้ ทนสารองของแต่ละภูมภิ าค
สามารถเข้าร่วมการประชุมได้เพื่อเรียนรูเ้ กี่ยวกับกระบวนการประเมินสถานะ และขัน้ ตอนการปฏิบตั ิ
หน้าทีข่ อง SCA เป็ นการล่วงหน้า
๔.๓ ขั้นตอนการประเมินสถานะ
กระบวนการประเมินสถานะดาเนินการโดยคณะอนุ กรรมการประเมินสถานะ (SCA) ใน
GANHRI ซึง่ ได้มกี ารประเมินสถานะของ NHRIs มาตัง้ แต่ปี ๑๙๙๙ (พ.ศ. ๒๕๔๒) และมีพฒ
ั นาการของ
กระบวนการประเมินสถานะให้มคี วามยุติธ รรม เข้มงวด โปร่งใส และมีบรรทัดฐานที่ชดั เจนยิ่ง ขึ้น
กระบวนการดังกล่าวจึงมีเอกลักษณ์เฉพาะ เนื่องจากเป็ นการพิจารณาโดยเพื่อนสมาชิก (peer review)
ทีเ่ ป็ น NHRIs เช่นเดียวกัน
การประเมินสถานะเป็ นการส่งสัญญาณถึงการยอมรับในระดับระหว่างประเทศและความ
สอดคล้องกับหลักการปารีส ตลอดจนความชอบธรรมของ NHRIs ซึง่ มีขนั ้ ตอน กระบวนการ และผลของ
การประเมินสถานะ ดังนี้
๔.๓.๑ การสมัครเพื่อเข้ารับการประเมินสถานะ
(๑) ฝ่ ายเลขานุ ก ารของ SCA จะมีหนังสือ เชิญ ไปยัง NHRIs ที่มคี าขอเข้ารับการ
ประเมินสถานะ หรือถึงกาหนดเข้ารับการประเมินสถานะ เช่น NHRIs ทีม่ สี ถานะ ‘A’ จะต้องเข้ารับการ
ประเมินสถานะทุก ๕ ปี เพื่อให้ NHRIs เหล่านัน้ จัดเตรียมเอกสารการสมัคร ซึ่ง NHRIs จะต้องได้รบั
หนังสือเชิญก่อนจึงจะยืน่ เอกสารดังกล่าวได้

๒๐
(๒) องค์ประกอบหลักของการสมัครเพื่อเข้ารับการประเมินสถานะ คือ เอกสารแสดง
ความสอดคล้องกับหลักการปารีส (Statement of Compliance: SoC) เป็ นเอกสารที่ NHRIs จะต้องอธิบาย
รายละเอียดความสอดคล้องกับหลักการปารีสตามหัวข้อที่ก าหนดในแบบที่ SCA กาหนด นอกจากนี้
เอกสารทีจ่ ะต้องจัดส่งไปพร้อมกับ SoC ได้แก่
๑) สาเนากฎหมายทีม่ บี ทบัญญัตเิ ป็ นการจัดตัง้ และให้อานาจ NHRIs ในรูปแบบที่
มี
การเผยแพร่อย่างเป็ นทางการ
๒) เอกสารแสดงโครงสร้างขององค์กร รวมถึงองค์ประกอบด้านบุคลากร
๓) เอกสารแสดงงบประมาณประจาปี
๔) สาเนารายงานประจาปี ทม่ี กี ารจัดพิมพ์เผยแพร่ฉบับล่าสุด
๔.๓.๒ กระบวนการประเมินสถานะ
(๑) เมื่อ NHRIs จัดส่งเอกสารการสมัครไปยังฝ่ ายเลขานุ การของ SCA แล้ว สมาชิก
SCA และผูส้ งั เกตการณ์ถาวรจะสามารถเข้าถึงเอกสารทีเ่ กี่ยวข้องทัง้ หมดผ่านเว็บท่า (web portal) สมาชิก
SCA จะต้องแจ้งชื่อและตาแหน่ งของผู้ท่จี ะทาหน้ าที่พจิ ารณาประเมินสถานะล่วงหน้ าอย่างน้อย ๓๐ วัน
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วันประชุม และเลขาธิการ SCA จะต้องแจ้งรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ล่วงหน้าอย่างน้อย ๒๘ วัน
ก่อนถึงวันประชุม โดยหาก NHRIs ที่จะเข้ารับการประเมินสถานะเห็นว่าอาจมีกรณีของผลประโยชน์ ทบั
ซ้อน ให้แจ้งเลขาธิการ SCA เป็ นลายลักษณ์อกั ษรล่วงหน้าอย่างน้อย ๒๑ วันก่อนถึงวันประชุม เพื่อเสนอ
ต่อประธาน GANHRI โดยคาวินิจฉัยว่าเป็ นกรณีของผลประโยชน์ทบั ซ้อนหรือไม่นนั ้ จะพิจารณาตัดสินโดย
คณะกรรมการบริหาร GANHRI (GANHRI Bureau) อย่างน้อย ๗ วันก่อนถึงวันประชุม
(๒) SCA อาจได้รบั ข้อมูลทีเ่ กี่ยวข้องกับการพิจารณาประเมินสถานะของ NHRIs จาก
แหล่งอื่น ๆ เช่น ข้อมูลทีม่ กี ารเผยแพร่ต่อสาธารณะ และข้อมูลจากภาคประชาสังคมซึง่ จะมีส่วนสนับสนุ น
การพิจารณาประเมินผลการปฏิบตั งิ านของ NHRIs และความสอดคล้องกับหลักการปารีส
(๓) ในการประชุมเพื่อพิจารณาประเมินสถานะ ประกอบด้วยขัน้ ตอนหลัก ดังนี้
๑) เจ้าหน้าที่ฝ่ายเลขานุ การที่เป็ นผู้จดั ทาเอกสารสรุป (Summary) จะนาเสนอ
ภาพรวมเอกสารการสมัครของ NHRIs รวมทัง้ ประเด็นข้อห่วงกังวลทีฝ่ ่ ายเลขานุการตรวจพบ โดยสมาชิก
SCA และผูส้ งั เกตการณ์อาจสอบถามเพิม่ เติมได้
๒) เจ้าหน้ าที่ฝ่ายเลขานุ การอาจนาเสนอข้อมูลเพิม่ เติม เช่น ภาพรวมเกี่ยวกับ
บริบทของประเทศที่ NHRIs ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ยู่ และข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมที่ OHCHR ได้ดาเนินการร่วมกับ
NHRIs นัน้ โดยสมาชิก SCA และผูส้ งั เกตการณ์อาจสอบถามเพิม่ เติมได้
๓) ประธาน SCA เชิญผู้แทนเครือข่าย NHRIs ระดับภูมภิ าค และผู้แทนจาก
สานักงานใหญ่ ของ GANHRI ให้ข้อมูลที่ตนทราบ และข้อมูลการทางานร่ว มกับ NHRIs ที่เข้ารับการ
ประเมิน ตลอดจนข้อมูลในบริบทระดับประเทศ ระดับภูมภิ าค และระดับระหว่างประเทศ

๒๑
๔) หลังจากการรับฟั งการรายงานด้วยวาจาแล้ว สมาชิก SCA จะร่วมกันจัดทา
รายการคาถามเพื่อใช้ในการสัมภาษณ์ NHRIs โดยรายการคาถามเหล่านี้มกั จะเกี่ยวข้องกับประเด็นทีม่ ี
ความไม่ชดั เจนจากเอกสารการสมัคร หรือเป็ นประเด็นที่ NHRIs ไม่ได้นาเสนอให้ค รบถ้ว นใน SoC
นอกจากนี้ SCA จะมีธรรมเนียมปฏิบตั ใิ นการสอบถาม NHRIs ทีเ่ ข้ารับการประเมินว่าต้องการให้ SCA
ออกข้อเสนอแนะในประเด็นใดเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของ NHRIs นัน้ ทัง้ นี้ หาก SCA จะอ้างอิง
ข้อมูลทีเ่ ป็ นปฏิปักษ์ต่อ NHRIs ทีเ่ ข้ารับการประเมิน โดยที่ NHRIs นัน้ ยังไม่มโี อกาสชีแ้ จง เช่น ข้อมูลที่
เผยแพร่ต่อสาธารณะ หรือข้อมูลอื่น ๆ ทีไ่ ด้รบั ระหว่างการประชุม SCA จะต้องหยิบยกข้อมูลดังกล่าวขึน้
ในขัน้ ตอนการสัมภาษณ์และให้โอกาส NHRIs ได้ชแ้ี จง
๕) การสัม ภาษณ์ จะด าเนิ น การผ่ า นทางโทรศัพ ท์เ ท่ า นั น้ เพื่อ ให้แ น่ ใ จว่ า
กระบวนการดังกล่ าวเป็ นธรรมแก่ NHRIs ทุกแห่ง และไม่ใ ห้เ กิดความลักลันในกรณี
่
ของ NHRIs ที่
ได้เ ปรียบทางภูมศิ าสตร์ใ นการเดิน ทางไปยังนครเจนีว า หรือ กรณีของ NHRIs ที่อ าจมีงบประมาณ
สนับสนุ นการเดินทางทีม่ ากกว่า สาหรับภาษาหลักทีใ่ ช้ในการสัมภาษณ์ คือ ภาษาอังกฤษ ทัง้ นี้ NHRIs
อาจใช้ภาษาอื่นทีอ่ นุ ญาตใน GANHRI ได้แก่ ภาษาฝรังเศส
่ ภาษาสเปน และภาษาอาหรับ โดยจะมีล่าม
แปลเป็ นภาษาอังกฤษอีกครัง้ หนึ่งเพื่อประโยชน์แก่สมาชิก SCA ที่ไม่ได้ใช้ภาษาดังกล่าว ในส่วนของ
NHRIs ทีเ่ ข้ารับการประเมินสามารถใช้ล่ามทีเ่ ชี่ยวชาญทัง้ ภาษาอังกฤษและภาษาประจาถิน่ ของตนใน
กระบวนการสัมภาษณ์ได้
(๔) สมาชิก SCA มีส ิทธิอ อกเสียงคนละ ๑ คะแนนและผลการพิจารณาเป็ น ของ
สมาชิก SCA เท่านัน้ ดังนัน้ ผูส้ งั เกตการณ์ถาวรจะไม่มสี ทิ ธิออกคะแนนเสียงและไม่สามารถเข้าร่วมใน
ขัน้ ตอนการพิจารณาลงคะแนนได้ SCA จะต้องพยายามให้คาวินิจฉัยมาจากคะแนนเสียงทีเ่ ป็ นเอกฉันท์
หากไม่สามารถดาเนินการได้ คาวินิจฉัยอาจจัดทาโดยคะแนนเสียงของสมาชิก ๓ ประเทศ ในกรณีท่ี
คะแนนเสียงเท่ากัน ประธาน SCA มีสทิ ธิออกคะแนนเสียงเพื่อตัดสิน
๔.๓.๓ รายงานและข้อเสนอแนะ (Report and Recommendations)
(๑) ในการพิจารณาประเมินสถานะ นอกจากการวินิจฉัยว่า NHRIs ที่เข้ารับ การ
ประเมินควรได้รบั สถานะใดแล้ว SCA จะพิจารณาด้วยว่าจะออกข้อเสนอแนะเพื่อให้ NHRIs ดาเนินการ
ปรับปรุงในประเด็นใดบ้าง ภายหลังจากการประชุมในแต่ละวัน ฝ่ ายเลขานุ การจะจัดทาร่างรายงานผล
การประชุมตามค าวินิจฉัย (decisions) และแจ้งเวียนให้ส มาชิกแต่ ล ะคนพิจารณาอีกครัง้ โดยในวัน
สุดท้ายของการประชุม สมาชิกทัง้ ๔ ประเทศจะพิจารณาร่างรายงานฉบับสมบูรณ์และทาการตัดสินว่า
ประเด็นใดบ้างทีเ่ ป็ นเรือ่ งสาคัญและสมควรออกเป็ นข้อเสนอแนะ โดยสมาชิกและผูส้ งั เกตการณ์จะมีส่วน
ร่วมในขัน้ ตอนการร่างรายงานฉบับสมบูรณ์น้ี
(๒) รายงานและข้อเสนอแนะของ SCA จะจัดทาตามรูปแบบมาตรฐาน ประกอบด้วย
๑) ประเด็นข้อห่วงกังวลและคาอธิบาย
๒) สรุปหลักเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้องตามหลักการปารีสและข้อสังเกตทัวไป
่
๓) ข้อเสนอแนะที่ NHRIs สามารถดาเนินการเพื่อแก้ไขประเด็นข้อห่วงกังวล

๒๒
ฝ่ ายเลขานุ การจะส่งข้อเสนอแนะของ SCA ทีม่ ตี ่อ NHRIs ใดเป็ นการเฉพาะไป
ยัง NHRIs นัน้ ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์โดยเร็วทีส่ ุดเท่าทีจ่ ะเป็ นไปได้ภายหลังการประชุม
(๓) เอกสารผลลัพธ์จากการประชุมประเมินสถานะของ SCA ได้แก่ รายงานและ
ข้อเสนอแนะของ SCA เป็ นเอกสารที่จะเผยแพร่ต่อสาธารณะบนเว็บไซต์เมื่อเอกสารดังกล่าวถือเป็ น
ทีส่ ุดแล้ว ซึง่ จะเกิดขึน้ หลังจาก NHRIs ทีเ่ ข้ารับการประเมินสถานะได้รบั แจ้งข้อเสนอแนะของ SCA และ
ได้มโี อกาสโต้แย้งข้อเสนอแนะดังกล่าวตามขัน้ ตอนและระยะเวลาทีก่ าหนดในธรรมนูญ GANHRI
๔.๓.๔ การเลื่อนพิจารณา (Deferral)
(๑) ในบางกรณี SCA อาจตัดสินใจให้เลื่อนการพิจารณาใบสมัครขอรับการประเมิน
สถานะออกไปก่อนแทนการออกข้อเสนอแนะต่อสถานะของ NHRIs เช่น กรณีท่ี SCA เล็งเห็นถึงข้อห่วง
กังวลอย่างมีนัยสาคัญที่อาจส่งผลกระทบร้ายแรงต่อสถานะของ NHRIs และต้องการให้ NHRIs ได้ม ี
โอกาสเตรียมข้อมูลสนับสนุ นหรือดาเนินการใด ๆ เพื่อแก้ไขข้อห่วงกังวลนัน้ เช่น กรณีทอ่ี ยู่ระหว่างการ
ปฏิรูป กฎหมายซึ่ง อาจส่ ง ผลกระทบต่ อ การประเมิน สถานะของ NHRIs หรือ กรณีส ถานการณ์ ท าง
การเมืองหรือความมันคงภายในประเทศของ
่
NHRIs นัน้ มีความเปลีย่ นแปลงจนไม่อาจทาให้การประเมิน
สถานะของ NHRIs เป็ นไปได้ อ ย่ า งเหมาะสม เป็ นต้ น ทัง้ นี้ SCA จะพิจ ารณาจากภาพรวมของ
สถานการณ์ การตอบสนองของ NHRIs ต่อข้อห่วงกังวลที่ SCA ได้หยิบยก และการพิจารณาจากแนว
ทางการดาเนินการของ NHRIs ต่อประเด็นหรือสถานการณ์ในลักษณะเดียวกันทีผ่ ่านมาในอดีต
(๒) โดยทัวไป
่ SCA มักเลื่อนการพิจารณาออกไปเป็ นเวลา ๑ ปี โดยระยะเวลาในแต่
ละกรณีอาจสัน้ หรือยาวกว่าได้ แต่ไม่เกิน ๒ ปี ยกเว้นในกรณีพเิ ศษ และต้องไม่เกินรอบการทบทวน
สถานะ ๕ ปี ของ NHRIs นัน้
๔.๓.๕ ผลการพิจารณาของ SCA แบ่งออกเป็ น
(๑) SCA ประเมินให้ สถานะ ‘A’ หมายถึง มีความสอดคล้องกับหลักการปารีสโดย
สมบูรณ์ ทัง้ นี้ ในความเป็ นจริง SCA ทราบดีว่าไม่ม ี ‘A’ ใดที่สามารถดาเนินการตามหลักการปารีสได้
โดยไม่มขี อ้ บกพร่อง ดังนัน้ SCA จะยังคงมีขอ้ เสนอแนะเพื่อให้ NHRIs ดาเนินการปรับปรุง โดยสิง่ ที่
สถานะ ‘A’ บ่ ง ชี้ คือ ข้ อ ห่ ว งกัง วลของ SCA อาจไม่ ม ีค วามรุ น แรงถึ ง ขัน้ ที่จ ะส่ ง ผลกระทบต่ อ
ความสามารถของ NHRIs ในการทาหน้าทีโ่ ดยอิสระและมีประสิทธิผล
(๒) SCA ประเมิน ให้ สถานะ ‘B’ หมายถึง มีค วามสอดคล้อ งกับ หลัก การปารีส
บางส่วน ซึง่ การประเมินให้ สถานะ ‘B’ มิได้เป็ นตัวชีว้ ดั ว่า NHRIs นัน้ ไม่มปี ระสิทธิผล แต่โดยส่วนใหญ่
จะเป็ นกรณีท่ี SCA พิจารณาแล้ว เห็นว่า ยัง มีป ระเด็นข้อ ห่ว งกังวลหลายประการ ไม่ว่าจะเป็ น เรื่อ ง
โครงสร้าง ประสิทธิผล ความเป็ นอิสระ หรือปั จจัยหลายประการรวมกัน ซึง่ SCA ตระหนักดีว่า NHRIs
อาจยังขาดความเข้าใจว่าประเด็นข้อห่วงกังวลใดที่มคี วามสาคัญและจาเป็ นต้องดาเนินการก่อนเพื่อ
ปรับปรุงความสอดคล้องกับหลักการปารีสที่จะทาให้มสี ทิ ธิได้รบั สถานะ ‘A’ ด้วยเหตุน้ี SCA ได้พฒ
ั นา
แนวปฏิบตั ใิ นการออกข้อเสนอแนะในรายงาน โดยแบ่งออกเป็ น "ข้อสังเกตทีม่ ขี อ้ ห่วงกังวล" ซึง่ NHRIs
ควรเร่งดาเนินการก่อน และ "ข้อสังเกต" ซึ่ง NHRIs สามารถดาเนินการได้ในห้วงเวลาที่เหมาะสม ใน

๒๓
บางกรณี อาจมีประเด็นข้อห่วงกังวลเพียงประเด็นเดียวแต่ SCA พิจารณาแล้วว่ามีความรุนแรงมาก
พอที่จะพิจารณาว่า NHRIs ไม่สามารถดาเนินการให้สอดคล้องกับหลักการปารีสได้โดยสมบูรณ์ ซึ่ง
ขึน้ อยูก่ บั ข้อเท็จจริงในแต่ละกรณี
(๓) SCA เสนอแนะให้ลดสถานะจาก สถานะ ‘A’ เป็ น สถานะ ‘B’ ในกรณีท่ี SCA มี
ข้อเสนอแนะเช่นนี้ NHRIs จะมีเวลา ๑ ปี ในการแก้ไขข้อห่วงกังวลและแสดงให้เห็นถึงความสอดคล้อง
กับหลักการปารีส ในช่วงเวลา ๑ ปี น้ี NHRIs ยังคงอยูใ่ นสถานะ ‘A’ โดย SCA จะเสนอแนะให้ลดสถานะ
เมื่อเห็นว่า NHRIs ทีข่ อเข้ารับการทบทวนสถานะไม่ได้ดาเนินการเพื่อแก้ไขข้อห่วงกังวลที่ SCA ได้ตงั ้
ข้อสังเกตไว้ในการพิจารณาประเมินสถานะครัง้ ก่อน และ SCA มีความเห็นว่าข้อห่วงกังวลนัน้ ส่งผล
กระทบรุนแรงต่อการทาหน้าทีข่ อง NHRIs ให้มปี ระสิทธิผลและโดยอิสระ กระบวนการพิจารณาประเมิน
สถานะจะมีความเข้มงวดขึน้ เรือ่ ย ๆ ดังนัน้ แม้แต่ NHRIs ทีไ่ ด้รบั การประเมินให้ สถานะ ‘A’ มาเป็ นเวลา
ห ล า ย ปี จ า ต้ อ ง แ ส ด ง ใ ห้ เ ห็ น ถึ ง
การดาเนินการเพื่อปรับปรุงความสอดคล้องกับหลักการปารีสตามแนวทางข้อเสนอแนะที่ SCA ได้เคยให้
ไว้ หากไม่สามารถดาเนินการได้กอ็ าจถูกลดสถานะ
โดยทัวไปแล้
่
ว SCA มีแนวปฏิบตั ิในการเลื่อนการพิจารณาเอกสารการสมัคร
เพื่อทบทวนสถานะของ NHRIs ออกไปก่อนทีจ่ ะเสนอแนะให้ลดสถานะ เพื่อเปิ ดโอกาสให้ NHRIs นัน้ ได้
ดาเนินการตามทีจ่ าเป็ นเพื่อแก้ไขข้อห่วงกังวลหรือเพื่อให้ NHRIs ได้แสดงเหตุผลความจาเป็ นว่าเหตุใด
จึง ไม่อ าจด าเนิ น การแก้ไ ขข้อ ห่ ว งกัง วลดัง กล่ า วได้ นอกจากนี้ กรณีอ่ืน ๆ ที่อ าจเป็ น เหตุ ใ ห้ SCA
เสนอแนะให้ลดสถานะ มักจะเกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิ หน้าที่ของ NHRIs ไม่ว่าจะเป็ นผลจากเหตุการณ์
เดียวทีม่ คี วามรุนแรงมากพอ หรือเป็ นผลจากรูปแบบการปฏิบตั ิหน้าทีซ่ ง่ึ แตกต่างกันไปตามสถานการณ์
และข้อเท็จจริง แต่ในอดีตมักเกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิหน้าทีข่ อง NHRIs ในสถานการณ์ความไม่สงบทาง
ก า ร เ มื อ ง ห รื อ ก า ร เ ผ ชิ ญ กั บ
ข้อกล่าวหาถึงการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงโดยเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ
(๔) SCA อาจพิจ ารณาว่ า มีส ถานการณ์ พิเ ศษและจ าเป็ น ต้อ งระงับ สถานะของ
NHRIs ไว้ชวคราว
ั่
(suspension) โดยอานาจในการพิจารณาระงับสถานะของ NHRIs เป็ นของคณะ
กรรมการบริหาร GANHRI ในกรณีดงั กล่าว SCA จะต้องเสนอความเห็นต่อประธาน GANHRI เพื่อเสนอ
เรือ่ งต่อคณะกรรมการบริหาร GANHRI ต่อไป ทัง้ นี้ "สถานการณ์พเิ ศษ" หมายถึง การเปลีย่ นแปลงอย่าง
ฉับพลันและรุนแรงในความเป็ นระเบียบเรียบร้อยทางการเมืองภายในของรัฐ เช่น กรณีทม่ี กี ารประกาศ
สถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น หรือ กรณีท่มี ขี ้อกล่าวหาที่เชื่อถือได้ว่ามีการละเมิดสิทธิมนุ ษ ยชนอย่างร้ายแรง
เกิดขึน้ จริง การเปลีย่ นแปลงดังกล่าวจะต้องเกิดขึน้ ร่วมกับการดาเนินการใด ๆ ต่อไปนี้ด้ วยจึงจะถือเป็ น
สถานการณ์พเิ ศษ ได้แก่ การแก้ไขเพิม่ เติมกฎหมายจัดตัง้ หรือกฎหมายทีใ่ ช้กบั NHRIs ให้มเี นื้อหาสาระ
ที่ข ัด แย้ง กับ หลัก การปารีส การเปลี่ย นแปลงองค์ ป ระกอบของ NHRIs โดยมิไ ด้ด าเนิ น การตาม
กระบวนการสรรหาและแต่งตัง้ ตามทีก่ ฎหมายกาหนด หรือการที่ NHRIs ดาเนินการหรือไม่ดาเนินการ

๒๔
ใดซึ่งเป็ นภัยอย่างร้ายแรงต่อความสอดคล้องกับหลักการปารีส ซึ่ง NHRIs สามารถโต้แย้งคัดค้านได้
ตามขัน้ ตอนและกระบวนการทีก่ าหนดในธรรมนูญ GANHRI
๔.๓.๖ การพิจารณาทบทวนพิเศษ (special reviews) เป็ นกรณีท่เี กิดขึน้ นอกกาหนดการ
ทบทวนสถานะรอบปกติทุ ก ๕ ปี SCA อาจเสนอให้ ม ีก ารพิจ ารณาทบทวนพิเ ศษได้ใ นกรณี ท่ีม ี
สถานการณ์ซง่ึ NHRIs มีความเปลีย่ นแปลงไปในทางทีอ่ าจกระทบต่อความสอดคล้องกับหลักการปารีส
เช่น กรณีทก่ี ฎหมายจัดตัง้ NHRIs มีการแก้ไขเปลีย่ นแปลงไปอย่างมีนยั สาคัญ กรณีมคี วามเปลีย่ นแปลง
ทางการเมืองในรัฐใดอย่างมีนยั สาคัญและอาจมีผลกระทบในทางลบต่อความสามารถของ NHRIs ในการ
ปฏิบตั ิตามอานาจหน้ าที่ หรือกรณีท่ี NHRIs ไม่สามารถตอบสนองต่อการละเมิดสิทธิมนุ ษยชนอย่าง
ร้ายแรงได้อย่างเพียงพอหรือในระยะเวลาทีเ่ หมาะสม ซึง่ แสดงถึงความเป็ นอิสระของ NHRIs นัน้ ทัง้ นี้
ก่อนที่ SCA จะเริม่ กระบวนการพิจารณาทบทวนพิเศษกับ NHRIs ใด จะต้องแจ้งข้อมูลและความเห็นไป
ยัง NHRIs นัน้ ก่อนเพื่อเปิ ดโอกาสให้ NHRIs ได้นาเสนอข้อมูลและชี้แจงต่อข้อ ห่วงกังวล หาก SCA
พิจารณาแล้วเห็นควรยุตเิ รือ่ งก็จะแจ้งให้ NHRIs นัน้ ทราบ และจะไม่มกี ารบันทึกไว้ในรายงานของ SCA
เพื่อมิให้เกิดความเข้าใจผิดต่อสาธารณะ แต่หาก SCA เห็นควรริเริม่ การพิจารณาทบทวนพิเศษ จะมีการ
บันทึกไว้ในรายงานของ SCA และขัน้ ตอนการดาเนินการจะเป็ นไปในลักษณะเดียวกันกับการพิจารณา
ประเมินสถานะตามรอบปกติ
๔.๓.๗ การโต้แย้งคัดค้านข้อเสนอแนะของ SCA หรือคาวินิจฉัยให้ระงับสถานะของคณะ
กรรมการบริหาร GANHRI
(๑) กรณีท่ี NHRIs ไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะของ SCA ก็สามารถโต้แย้งคัดค้านได้
ตามขัน้ ตอนและระยะเวลาทีก่ าหนดตามธรรมนูญ GANHRI โดยคณะกรรมการบริหาร GANHRI จะเป็ น
ผู้มอี านาจชี้ข าดว่ า ข้อ เสนอแนะของ SCA สามารถยอมรับได้ห รือ ไม่ได้ โดยคณะกรรมการบริห าร
GANHRI จะพิจารณาว่าข้อ เสนอแนะของ SCA ได้บ่งชี้ถึงความไม่ส อดคล้อ งกับหลักการปารีส ของ
NHRIs ได้อย่างชัดเจนเพียงพอหรือไม่โดยใช้เกณฑ์การพิจารณาตามหลักการปารีสและข้อสังเกตทัวไป
่
(๒) กรณีท่ี NHRIs ไม่เ ห็นด้ว ยกับ ข้อ เสนอแนะให้ร ะงับสถานะชัวคราวสามารถ
่
โต้แย้งคัดค้านได้ตามขัน้ ตอนและระยะเวลาทีก่ าหนดตามธรรมนูญ GANHRI กรณีทส่ี ถานะของ NHRIs
ถูกระงับ สิทธิการมีส่วนร่วมและสิทธิประโยชน์ ต่าง ๆ ตามสถานะของ NHRIs นัน้ จะถูกระงับไปด้วย
ทันที
(๓) กรณีคาวินิจฉัยของ SCA ซึง่ มิใช่ขอ้ เสนอแนะต่อคณะกรรมการบริหาร GANHRI
เช่น การวินิจฉัยให้เลื่อนการพิจารณาประเมินสถานะออกไปก่อน หรือการวินิจฉัยให้มกี ารริเริ่มการ
พิจารณาทบทวนพิเศษ กรณีเหล่านี้ไม่อยูภ่ ายใต้เงือ่ นไขที่ NHRIs จะโต้แย้งคัดค้านได้
๔.๔ สถานะของ กสม. ภายใต้ GANHRI
๔.๔.๑ คณะกรรมการสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติ (กสม.) ได้ สมัครเข้าเป็ นสมาชิก ICC หรือ
GANHRI

๒๕
ในปั จจุบนั ตัง้ แต่ปี ๑๙๙๔ (พ.ศ. ๒๕๔๗) และได้รบั สถานะ ‘A’ ในการประเมินสถานะครัง้ แรกเมื่อ ปี
๒๐๐๔ (พ.ศ. ๒๕๔๗)
๔.๔.๒ การทบทวนสถานะ (re-accreditation) ตามธรรมนูญ GANHRI (เดิมเป็ น ICC) กาหนดให้
สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทม่ี สี ถานะ ‘A’ จะต้องเข้ารับการทบทวนสถานะทุก ๕ ปี ซึง่ กสม. ได้ดาเนินการ
ดังนี้
(๑) กสม. ได้เข้ารับการทบทวนสถานะรอบ ๕ ปี แรกในระหว่างการประชุม SCA เมือ่
วันที่ ๓–๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ โดยผลของการพิจารณา SCA ได้ให้ความเห็นว่าควรให้สถานะ ‘A’ แก่
กสม. โดยมีขอ้ สังเกตเพิม่ เติมในประเด็นต่อไปนี้
๑) ทีต่ งั ้ ของสานักงาน กสม. ซึง่ ตัง้ อยูใ่ นอาคารทีม่ รี ะบบรักษาความปลอดภัยแน่ น
ห
น
า
ยากแก่การเข้าถึง
๒) ความจาเป็ นในการจัดให้มกี ารหารือกันอย่างกว้างขวางในกระบวนการสรรหา
กสม. โดยเฉพาะอย่า งยิ่ง การมีส่ ว นร่ว มของภาคประชาสัง คมและกลุ่ ม
เปราะบาง
๓) การโอนเจ้า หน้ า ที่ข องส านัก งาน กสม. จากหน่ ว ยงานต่ า งๆ ของรัฐ ใน
ลั
ก
ษ
ณ
ะ
การให้มาช่วยปฏิบตั ริ าชการ ซึง่ อาจส่งผลต่อความเป็ นอิสระ
๔) ข้อเสนอแนะของ กสม. ทีม่ ไี ปยังหน่ วยงานของรัฐบาลไม่ได้รบั การปฏิบตั ิตาม
ห
รื
อ
ติดตามผล
๕) ควรมีการระบุเหตุผลและเงือ่ นไขในการถอดถอนคณะกรรมการ
(๒) กสม. ได้เข้ารับการทบทวนสถานะครัง้ ที่ ๒ ในรอบ ๕ ปี ต่อมาระหว่างวันที่ ๑๘ –
๒๒พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ปรากฏว่า SCA ได้มขี อ้ เสนอแนะให้เลื่อนการพิจารณา (defer) ออกไปเป็ นช่วงการ
ประชุมในเดือนมีนาคม ๒๕๕๗ เนื่องจากมีหลายประเด็นที่ SCA ต้องทาความเข้าใจ พร้อมกับขอให้ กสม.
ชีแ้ จงเพิม่ เติมในประเด็นต่อไปนี้
๑) กฎหมายจัดตัง้ ไม่มบี ทบัญญัตกิ าหนดมาตรการคุม้ ครองการปฏิบตั หิ น้าที่ของ
กสม. และเจ้าหน้าที่ (functional immunity)
๒) การสรรหาและการแต่งตัง้ กสม. ชุดที่ ๒ ขาดการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง
ๆ
ของสังคม ทีเ่ น้นความเป็ นพหุนิยม (pluralism)
๓) การจัดทารายงานสถานการณ์ชุมนุมทางการเมืองเมือ่ ปี ๒๕๕๓ ทีล่ ่าช้า
๔) การขอยืมตัวเจ้าหน้าทีจ่ ากหน่วยงานภาครัฐมาปฏิบตั งิ าน
๕) การจัดตัง้ สานักงานในภูมภิ าคเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้งา่ ย

๒๖
๖) ร่างพระราชบัญญัตคิ ณะกรรมการสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติฉบับใหม่ท่ยี งั ไม่ผ่ าน
รัฐสภา
(๓) การพิจารณาทบทวนสถานะโดย ICC-SCA ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๑ มีนาคม
๒๕๕๗ ปรากฏว่า SCA ยังมีท่าทีค งเดิมต่ อ การทบทวนสถานะของ กสม. และได้ต ัดสินใจให้เ ลื่อ น
(defer) การพิจารณาออกไปเป็ นรอบการประชุมในเดือนตุลาคม ๒๕๕๗ พร้อมกับมีขอ้ สังเกตในประเด็น
ต่อไปนี้
๑) ความคุม้ กันการปฏิบตั หิ น้าทีข่ อง กสม. ตามบทบัญญัตขิ องกฎหมายจัดตัง้ ยัง
มีจากัดเฉพาะบางสถานการณ์ ซึง่ อาจส่งผลกระทบต่อความเป็ นอิสระในการปฏิบตั งิ านของ กสม. ด้วย
๒) กระบวนการสรรหาและองค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาตามมาตรา
๒๔๓ และ ๒๕๖ ของรัฐธรรมนู ญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ยังไม่สามารถประกันให้
เห็นถึงความโปร่งใสและการมีส่วนร่วม
๓) ความล่าช้าในการเผยแพร่รายงานชุมนุมทางการเมืองทีม่ คี วามรุนแรงทาง
การเมืองเมือ่ ปี ๒๕๕๓ รวมทัง้ การชุมนุ มทางการเมืองซึง่ เริม่ เมือ่ ช่วงปลายปี ๒๕๕๖
(๔) เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ ICC-SCA ได้พจิ ารณาทบทวนสถานะของ กสม.
อีกครัง้ โดยผลของการพิจารณาในครัง้ นี้ SCA ได้เสนอให้ปรับลดสถานะของ กสม. ลงเป็ นสถานะ ‘B’
ตามข้อ ๑๘.๑ ของธรรมนู ญ GANHRI (เดิมเป็ น ICC) กาหนดให้สถาบันสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติท่ถี ูก
ประเมินลดสถานะจาก ‘A’ เป็ น ‘B’ มีระยะเวลา ๑ ปี ในการจัดทาข้อมูลความคืบหน้าของการดาเนินการ
พร้อมทัง้ เอกสารประกอบเพิม่ เติมเพื่อชี้แจงต่อข้อสังเกตของ SCA โดยในช่วงเวลาดังกล่าวให้ถอื ว่า
NHRIs ยังคงอยูใ่ นสถานะ ‘A’
๔.๔.๓ การปรับลดสถานะของ กสม. อย่างเป็ นทางการ
ในคราวการประชุ ม SCA ระหว่างวัน ที่ ๑๖ – ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ SCA ได้
พิจารณาค าชี้แ จงของ กสม. แล้ว เห็นว่าค าชี้แจงของ กสม. ต่ อ ประเด็นข้อ สังเกตของ SCA ยังไม่
เพียงพอและไม่เป็ นรูปธรรม SCA จึงเสนอลดสถานะของกสม. จาก ‘A’ เป็ น ‘B’ ทัง้ นี้ ประธานกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มหี นังสือถึงประธาน ICC และสมาชิก ICC Bureau เมือ่ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน
๒๕๕๘ เพื่อขอคัดค้าน (challenge) ข้อเสนอแนะของ SCA ภายในเวลา ๒๘ วันหลังจากได้รบั หนังสือ
ของสานักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุ ษยชนแห่งสหประชาชาติ (OHCHR) อย่างเป็ นทางการ ตามข้อ
๑๒.๑ ของธรรมนูญ GANHRI (เดิมเป็ น ICC) แต่ไม่เป็ นผล ซึง่ การถูกลดสถานะเป็ น ‘B’ ดังกล่าว ส่งผล
ให้ กสม. มีฐานะเป็ นสมาชิกที่ไม่มสี ทิ ธิออกเสียง (non-voting member) ในการประชุมต่าง ๆ ตามข้อ
๒๔.๒ ของธรรมนูญ GANHRI
๔.๔.๔ การดาเนินการเพื่อขอปรับสถานะเป็ น ‘A’
ในห้วงปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ กสม. ได้ดาเนินการเพื่อขอปรับสถานะจาก ‘B’ เป็ น ‘A’
เนื่องจากได้มกี ารปรับปรุงบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทัง้ ได้มกี ารปรับปรุงแนวทางการ

๒๗
ปฏิบตั ิงานให้มคี วามสอดคล้อ งกับหลัก การปารีส มากยิง่ ขึ้น ทัง้ นี้ การประชุมเพื่ อ พิจารณาประเมิน
สถานะตามคาขอของ กสม. ที่ได้กาหนดไว้ในรอบการประชุมเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ มีความจาเป็ นที่

๕. บทบาทการขับเคลือ่ นการดาเนินงานของ กสม.
จะต้องเลื่อนออกไปเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ โควิด ๑๙
๕.๑ บทบาทของการเป็นสมาชิก GANHRI และประโยชน์ที่ได้รับ
นับแต่คณะกรรมการสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติ (กสม.) ในฐานะสถาบันสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติ
ของไทยได้เป็ นสมาชิกของ GANHRI (เดิมเป็ น ICC) ในปี ๒๕๔๗ โดยได้รบั สถานะ 'A' แล้ว กสม. ได้
แสดงบทบาทการเป็ นสมาชิกของ GANHRI ผ่านกิจกรรมทีส่ าคัญต่าง ๆ ได้แก่
๕.๑.๑ การเข้าร่วมการประชุมประจาปี (Annual Meeting)
กสม. ได้ เ ข้า ร่ ว มการประชุ ม ประจ าปี ข อง GANHRI (เดิม เป็ น ICC) ณ อาคาร
สหประชาชาติ นครเจนี ว า สมาพัน ธรัฐ สวิส ตัง้ แต่ ค รัง้ ที่ ๑๖ เป็ น ต้ น มา โดยได้ร่ ว มติด ตามและ
แลกเปลีย่ นข้อมูลพัฒนาการด้านการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุ ษยชนของสถาบันสิทธิมนุ ษยชนจาก
ภูมภิ าคต่าง ๆ ทัวโลก
่
และร่วมสนับสนุ นการแสวงหาแนวทางที่จะส่งเสริมบทบาทของ GANHRI และ
สมาชิกให้เป็ นทีย่ อมรับในกรอบการประชุมทางด้านสิทธิมนุ ษยชน และกลไกต่าง ๆ ของสหประชาชาติ
โดยเฉพาะความร่วมมือกับสานักงานข้าหลวงใหญ่สทิ ธิมนุ ษยชนแห่งสหประชาชาติ (OHCHR) คณะ
มนตรีสทิ ธิมนุ ษยชนแห่งสหประชาชาติ (HRC) รวมทัง้ กลไกคณะกรรมการภายใต้พนั ธกรณีระหว่าง
ประเทศด้านสิทธิมนุษยชน
ประโยชน์ทไ่ี ด้รบั
การเข้าร่ว มการประชุ ม ประจ าปี เ ป็ นโอกาสส าคัญ ที่ กสม. ได้พบปะหารือ เพื่อ ท า
ความรู้จ กั แลกเปลี่ย นข้อ มูล ความเห็ น ประสบการณ์ ปั ญ หาอุ ป สรรคในการด าเนิ น งานและแนว
ทางแก้ไขกับเพื่อนสมาชิก รวมถึงการหารือ กับข้าหลวงใหญ่สทิ ธิมนุ ษยชนแห่งสหประชาชาติเกี่ยวกับ
บทบาทของ NHRIs ในเรือ่ งต่าง ๆ และได้รบั ทราบพัฒนาการใหม่ ๆ จากผลการดาเนินงานของ NHRIs
ทัวทุ
่ กภูมภิ าคตลอดจนร่ว มอภิปรายเกี่ยวกับบทบาทของ NHRIs ในประเด็นสิทธิมนุ ษ ยชนที่ส าคัญ
รวมทัง้ น าบทเรีย นความส าเร็จ และแนวปฏิบ ัติท่ีดีจ ากประสบการณ์ ข องเพื่อ นสมาชิก มาใช้ใ นการ
เสริมสร้างศักยภาพของบุคลากร และพัฒนากระบวนการทางานของ กสม.
๕.๑.๒ การทาหน้าทีส่ มาชิกคณะกรรมการบริหาร GANHRI (GANHRI Bureau)
ประธาน กสม. ของไทยได้แสดงบทบาททีส่ าคัญในการเป็ นสมาชิกคณะกรรมการบริหาร
GANHRI ซึ่งเป็ นองค์กรบริหารของ GANHRI ระหว่างปี ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ ในฐานะสมาชิก GANHRI ของ
ภูมภิ าคเอเชีย-แปซิฟิก ร่วมกับสมาชิกจากภูมภิ าคแอฟริกา อเมริกา และยุโรป ภูมภิ าคละ ๔ สถาบัน รวม
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ทัง้ สิน้ ๑๖ สถาบัน ซึง่ ประเด็นทีม่ กี ารหารือในการประชุม GANHRI Bureau จะเน้นไปทีก่ ารบริหารจัดการ
งบประมาณ การจัดทาแผนยุ ทธศาสตร์และแผนปฏิบตั ิการประจาปี การแก้ไขธรรมนู ญ GANHRI การ
รับรองรายงานการพิจารณาประเมินสถานะของ SCA ตลอดจนการรับทราบรายงานสถานะการเงินของ
GANHRI โดยคณะกรรมการด้านการเงิน และรายงานผลการดาเนินงานของคณะทางานด้านต่าง ๆ ได้แก่
คณะทางานด้านธุรกิจกับสิทธิมนุ ษยชน คณะทางานด้านสิทธิของผู้พกิ าร คณะทางานว่าด้วยวาระการ
พัฒนาทีย่ งยื
ั ่ น ปี ๒๐๓๐ (พ.ศ. ๒๕๗๓) และคณะทางานด้านผูส้ งู อายุ
ในปี ๒๕๕๕ ประธาน กสม. ได้ทาหน้ าที่ประธานการอภิปรายในหัวข้อ “สิทธิในการ
พัฒนา” ซึ่งมุ่งเน้นประเด็นความเชื่อมโยงระหว่างสิทธิมนุ ษยชนกับความยากจน เนื่องจากการขยายตัว
ของจานวนประชากรโลก ซึง่ ส่วนใหญ่อาศัยอยูใ่ นประเทศกาลังพัฒนาและประสบปั ญหาการเข้าถึงสิทธิขนั ้
พืน้ ฐานและสิทธิในการดารงชีวติ ตามมาตรฐานอย่างเพียงพอ ทัง้ สิทธิในอาหาร ทีอ่ ยูอ่ าศัย การศึกษา และ
การรักษาพยาบาล
ประโยชน์ทไ่ี ด้รบั
การทาหน้ าที่สมาชิกคณะกรรมการบริหาร GANHRI เปิ ดโอกาสให้ กสม. ได้มสี ่วน
ร่
ว
ม
ในการอภิปรายและแลกเปลีย่ นข้อคิดเห็นระหว่างสมาชิกในประเด็นต่าง ๆ ทีอ่ ยูภ่ ายในอานาจหน้าที่ อัน
เ
ป็
น
การช่วยเสริมสร้างบทบาทของ กสม. ให้เป็ นทีย่ อมรับในเวทีระหว่างประเทศ รวมทัง้ ยังสามารถเข้าถึง
แหล่งข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการดาเนินบทบาทของ NHRIs ตลอดจนการเสริมสร้างความสัมพันธ์อนั ดีกบั
ประธาน GANHRI และประธานของกรอบความร่วมมือระหว่าง NHRIs ในระดับภูมภิ าคต่าง ๆ เพื่อเป็ น
การปูพน้ื ฐานของความร่วมมือระหว่างกันในอนาคต
๕.๑.๓ การเข้าร่วมการประชุมนานาชาติ (International Conference)
กสม. ได้เ ข้าร่ว มการประชุมนานาชาติซ่งึ เป็ นการหารือ ร่ว มกันระหว่างสมาชิกใน
ประเด็นการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุ ษยชน ครัง้ ที่ ๘ ณ เมืองซานตา ครูซ ประเทศโบลิเวีย เพื่อ
หารือเกี่ยวกับปั ญหาแรงงานย้ายถิน่ บทบาทหน้าที่ของ NHRIs กับการดูแลแรงานอพยพผิดกฎหมาย
ปั ญหาการค้ามนุ ษย์ การเข้าถึงการศึกษาของเด็กทีไ่ ม่มผี ดู้ ูแล ซึง่ ทีป่ ระชุมได้รบั รองปฏิญญาซานตา ครูซ
(Santa Cruz Declaration) เพื่อเป็ นแนวทางสาหรับ NHRIs ในการปกป้ องและคุม้ ครองแรงงานย้ายถิน่
๕.๑.๔ การเข้าร่วมการประชุม ในโครงการเพื่อความเป็ นหุ้นส่วนไตรภาคี (The Tripartite
Partnership Programme: TPP)
กสม. ได้เ ข้าร่ว มการประชุ มในโครงการเพื่อ ความเป็ นหุ้นส่ ว นไตรภาคี ระหว่าง
โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ( UN Development Programme: UNDP) สานักงานข้าหลวงใหญ่
สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (OHCHR) และ GANHRI ซึง่ เกิดขึน้ จากการลงนามในข้อตกลง ๓ ฝ่ าย
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เมื่อ วันที่ ๒๔ กุ มภาพันธ์ ๒๐๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๔) ที่กาหนดให้มคี วามร่วมมือ ในลักษณะหุ้นส่ วนเพื่อ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของ NHRIs ที่เป็ นสมาชิกของ GANHRI ในการแสดงบทบาทให้บรรลุผลตาม
วาระการพัฒนาทีย่ งยื
ั ่ น ๒๐๓๐ เพิม่ การประสานงานและแลกเปลีย่ นความรู้ ความเชีย่ วชาญระหว่างกัน
ให้มากยิง่ ขึน้ ตลอดจนการเสริมสร้างศักยภาพและประสิทธิภาพในการทางานผ่านกระบวนการประเมิน
ศักยภาพ (capacity assessment) และการวิเคราะห์ขอ้ ท้าทาย (gap analysis) ของ NHRIs
ประธาน กสม. ได้เข้าร่วมการประชุมในโครงการเพื่อความเป็ นหุน้ ส่วนไตรภาคี เมื่อ
ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๖ ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ในฐานะประธานกรอบความร่วมมือเครือข่าย
NHRIs ระดับภูมภิ าคเอเชีย-แปซิฟิก (Asia-Pacific Forum of NHRIs: APF) ร่วมกับประธานกรอบความ
ร่วมมือจากอีก ๓ ภูมภิ าค ประธาน GANHRI (ICC ในขณะนัน้ ) ผูแ้ ทน UNDP และผูแ้ ทน OHCHR โดย
มีประเด็นสาคัญ ในเรื่อ งการประเมินศัก ยภาพของ NHRIs ซึ่งเป็ นเครื่อ งมือ สาหรับเสริมสร้างความ
เ ข้ ม แ ข็ ง แ ล ะ ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ใ น
การทางาน โดยเฉพาะอย่างยิง่ การให้ความสาคัญกับแผนงานด้านการพัฒนาที่ยงยื
ั ่ น โดยเน้ นกรอบ
แนวคิด เรื่อ งสิท ธิม นุ ษ ยชนที่เ ชื่อ มโยงกับ การพัฒ นา ตลอดจนการรณรงค์เ พื่อ ขยายบทบาทการ
ด
า
เ
นิ
น
ก
า
ร
ข
อ
ง
GANHRI
ในการประชุมด้านสิทธิมนุ ษยชนของสหประชาชาติท่จี ดั ขึน้ ณ นครนิวยอร์ก จากเดิมทีม่ บี ทบาทจากัด
เพียงการประชุม HRC ทีจ่ ดั ขึน้ ณ นครเจนีวา เท่านัน้
๕.๑.๕ การจัดทาข้อมูลเพื่อการทบทวนสถานะของ กสม. (Re-accreditation)
โดยที่ธรรมนู ญ GANHRI กาหนดให้มกี ารทบทวนสถานะของสมาชิกที่มสี ถานะ ‘A’
ทุก ๕ ปี ซึ่งเป็ นไปตามข้อ เรียกร้อ งของรัฐบาลที่เ ป็ นสมาชิก ของสหประชาชาติท่เี ห็นว่า NHRIs มี
บทบาทมากขึน้ ในกิจกรรมและกลไกด้านสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิง่ คณะมนตรี
สิทธิมนุ ษยชนแห่งสหประชาชาติ จึงขอให้ GANHRI ได้มกี ระบวนการทบทวนสถานะของสมาชิกอย่าง
จริงจังเพื่อให้มนใจว่
ั ่ าสมาชิก มีความเป็ นอิสระอย่างแท้จริงตามหลักการปารีส ซึ่ง กสม. ได้เข้ารับการ
ท บ ท ว น ส ถ า น ะ ค รั ้ ง แ ร ก เ มื่ อ
ปี ๒๐๐๘ (พ.ศ. ๒๕๕๑)
๕.๒ ปัญหา อุปสรรค ข้อท้าทายของ กสม.
๕.๒.๑ การทางานของ กสม. ประสบกับข้อท้าทายอันเนื่องมาจากสถานการณ์ด้านสิทธิ
มนุษยชนทัง้ ในประเทศและระหว่างประเทศมีความซับซ้อนมากยิง่ ขึน้ เช่น สถานการณ์การประท้วง การ
จลาจลที่นาไปสู่ค วามรุนแรง ซึ่งมีผ ลให้เ กิด เหตุ การณ์ ยดึ อ านาจของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
(คสช.) เมือ่ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ การเผชิญกับวิกฤตทางเศรษฐกิจ ภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติ ภาวะ
วิ ก ฤ ต โ ร ค ร ะ บ า ด
แ ล ะ
ความพยายามเคลื่อนไหวไปสู่ระบอบประชาธิปไตยในประเทศต่าง ๆ ซึง่ กสม. จาเป็ นต้องแสดงบทบาท
ทีจ่ ะเชื่อมโยงแนวทางปฏิบตั ขิ องระบบสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศให้เข้ากับแนวทางภายในประเทศ

๓๐
๕.๒.๒ ความเสีย่ งจากสภาวะการถูกกดดันหรือถูกแทรกแซงจากรัฐบาล ส่งผลต่อการรักษา
สถานภาพของ กสม. ให้มคี วามน่าเชื่อถือและเป็ นทีย่ อมรับจากทุกภาคส่วน
๕.๒.๓ เมื่อคณะอนุ กรรมการการประเมินสถานะของ GANHRI ได้มขี ้อเสนอแนะให้ล ด
ระดับสถานะของ กสม. ใน GANHRI จากสถานะ 'A' เป็ น 'B' ทาให้ กสม. ประสบข้อท้าทายในการมีส่วน
ร่วมและแสดงบทบาทในเวทีระหว่างประเทศเนื่องจากภายใต้หลักเกณฑ์การเป็ นสมาชิกของ GANHRI
สมาชิกที่มสี ถานะ ‘B’ จัดเป็ นสมาชิกประเภทที่ไม่มสี ทิ ธิออกเสียง (non-voting member) ไม่สามารถ
ได้รบั การเสนอชื่อเพื่อเป็ นผูแ้ ทนเครือข่ายภูมภิ าคในคณะกรรมการบริหาร GANHRI ตลอดจนไม่มสี ทิ ธิ
เข้าร่วมในกิจกรรมของ HRC เช่น การเข้าร่วมการประชุม HRC การแถลงหรือ ชี้แจงต่อที่ประชุม ซึ่ง
รวมถึงการเข้าร่วมในกิจกรรมขององค์กรอื่นภายใต้ HRC ด้วย
๕.๓ แนวทางการเตรียมการในอนาคต
๕.๓.๑ กสม. ควรกำหนดยุทธศำสตร์และแผนงำนกำรเตรียมเข้ำร่วมกำรประชุมต่ำง 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

