ปธ. กสม. ร่ วมประชุมเชิงปฏิบัติการว่ าด้ วยการประเมินสถานะ
เดินหน้ าเตรียมขอคืนสถานะ A ของ กสม. ไทย ในเวทีโลก
วันที่ 26 มกราคม 2563 นายวัส ติ งสมิต ร ประธานกรรมการสิ ทธิม นุ ษยชนแห่ งชาติ เปิ ดเผยถึ ง
การเข้าร่ วมประชุมเชิ งปฏิบตั ิ ก ารว่าด้วยการประเมิ นสถานะของสถาบันสิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ งชาติ ปี 2563
(2020 National Human Rights Institutions Accreditation Workshop) จัด โดยกรอบความร่ ว มมื อ ระหว่ า ง
สถาบันสิ ท ธิ มนุ ษ ยชนแห่ งชาติ ในภูมิภาคเอเชี ย -แปซิ ฟิ ก (Asia Pacific Forum of National Human Rights
Institutions : APF) เมื่อสัปดาห์ที่ผา่ นมา ณ กรุ งโดฮา รัฐกาตาร์ ว่า สื บเนื่องจากคณะกรรมการสิ ทธิมนุษยชน
แห่ งชาติ (กสม.) ในฐานะสถาบันสิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ งชาติของไทยมีความประสงค์ขอคืนสถานะ A หลังจาก
ถูกลดสถานะเป็ น B ตั้งแต่ ต้น ปี 2559 จึ งได้รับ เชิ ญ จาก APF ให้เข้าร่ วมสั มมนาเชิ งปฏิ บัติก ารดังกล่าว
เพื่ อท าความเข้าใจถึ ง หลัก เกณฑ์ ที่ จะใช้ใ นการประเมิ น สถานะโดยคณะอนุ ก รรมการประเมิ น สถานะ
(Sub-Committee on Accreditation : SCA) เช่น ความเป็ นอิสระและความคุม้ กันในการปฏิบตั ิหน้าที่ โครงสร้าง
องค์กร การดาเนินการของสถาบันฯ ภายใต้อานาจหน้าที่ของกฎหมายจัดตั้ง บทบาทของสถาบันฯ ในการให้
คาปรึ กษาแก่รัฐบาลในการเข้าเป็ นภาคีตราสารด้านสิ ทธิ มนุษยชน การให้คาปรึ กษาแนะนาแก่รัฐบาลเพื่อให้
รัฐบาลได้บรรลุผลตามข้อเสนอแนะของรายงานทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศ (UPR) และ
รายงานคณะกรรมการประจ าอนุ สั ญ ญาด้านสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนที่ เป็ นภาคี เป็ นต้น โดยการประชุ ม ครั้ งนี้
มี ส มาชิ ก สถาบัน สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ งชาติ จากประเทศต่ าง ๆ ในภูมิ ภาคเอเชี ย -แปซิ ฟิ กอี ก 9 แห่ ง ได้แก่
มองโกเลีย เกาหลี ซามัวร์ นิ วซี แลนด์ มาเลเซี ย อิ รั ก อุซ เบกิส ถาน คู เวต และปาเลสไตน์ ที่ จะขอรับการ
ประเมินสถานะ หรื อการทบทวนสถานะในปี 2563 ร่ วมประชุมด้วย
สาหรับการดาเนิ นงานเกี่ยวกับการขอคืนสถานะ A ของ กสม. ไทยในขณะนี้ กสม. ได้ส่งเอกสาร
แสดงความสอดคล้อ งกับ มาตรฐานในการปฏิ บัติ ห น้าที่ (Statement of Compliance) ไปยัง SCA ตั้ง แต่
กลางเดือนตุลาคม 2562 และในช่วงเวลาเดียวกันเมื่อ ได้รับทราบรายงานการโต้แย้งของภาคประชาสังคม
เกี่ ย วกับ การดาเนิ น งานของ กสม. จาก SCA แล้ว กสม. ไทยก็ ไ ด้ท าหนังสื อ ชี้ แจงประเด็ น ที่ ไ ม่ ถู ก ต้อ ง
ทั้งในเรื่ องข้อเท็จจริ งและข้อกฎหมายไปยัง SCA หลังจากนี้ กสม. จะได้เตรี ยมเอกสารเพื่อชี้แจงในข้อกังวล
และข้อเท็จจริ งที่อาจไม่ถูกต้อง ส่ งกลับไปยัง SCA ทั้งนี้ คาดว่ากระบวนการสัมภาษณ์ประกอบการประเมิน
สถานะจะมีข้ นึ ในช่วงปลายเดือนมีนาคม 2563
นายวัส กล่าวเพิ่มเติมว่า การเข้าร่ วมประชุมครั้งนี้ ทาให้ กสม. มีความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นเนื้ อหา
ที่จะต้องจัดเตรี ยมสาหรับกระบวนการทบทวนสถานะได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยในระหว่างกระบวนการ
ทบทวนสถานะ กสม. จะต้องแสดงให้คณะอนุ กรรมการประเมินสถานะ เข้าใจถึงหน้าที่และอานาจตาม

กฎหมายจัดตั้ง รวมทั้งความน่ าเชื่ อถื อในฐานะสถาบันสิ ทธิ ม นุ ษยชนแห่ งชาติ ต่อการดาเนิ นงานทั้งด้าน
การคุ ้ม ครองและส่ ง เสริ ม สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนที่ ส อดคล้องกับหลัก การปารี ส ด้วย อย่างไรก็ ดี ในการประชุ ม
เชิงปฏิบตั ิการดังกล่าว ตนได้มีโอกาสหารื อข้อราชการเกี่ยวกับการขอคืนสถานะ A กับ Dr. Ali Bin Samikh
Al Marri ประธานสถาบันสิ ทธิ มนุษยชนแห่งชาติประเทศกาตาร์ ซึ่งดารงตาแหน่งเลขาธิการของพันธมิตร
ระดับโลกว่าด้วยสถาบันสิ ทธิมนุษยชนแห่งชาติ (GANHRI) อันเป็ นองค์กรต้นสังกัดของคณะอนุกรรมการ
ประเมินสถานะด้วย
อนึ่ ง ที่ผ่านมา กสม. เคยได้รับสถานะ A ตั้งแต่ปี 2547 - 2558 และถูกลดสถานะเป็ น B เมื่อต้นปี
2559 ด้วยเหตุ ผ ลหลัก 3 ข้อ ซึ่ งไม่ ส อดคล้อ งกับ หลัก การว่าด้วยสถาบัน แห่ งชาติ เพื่ อ การส่ งเสริ ม และ
คุม้ ครองสิ ท ธิ มนุ ษ ยชน (หลักการปารี ส) ข้อแรกเป็ นเรื่ องกระบวนการการสรรหาและการแต่ งตั้ง กสม.
ซึ่ ง SCA เห็ นว่า บทบัญญัติในรัฐธรรมนู ญ หรื อ กฎหมายที่ เกี่ ยวข้องขาดหลักประกันการมี ส่ วนร่ วมของ
ภาคประชาสังคมในกระบวนการสรรหาและการได้มาซึ่ ง กสม. ที่มีความหลากหลาย ข้อสอง คือการไม่สามารถ
ตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่มีการละเมิดสิ ทธิมนุษยชนได้อย่างทันท่วงทีในกรณี การจัดทารายงานการชุมนุม
ทางการเมื องอันมี ปั ญหาการละเมิ ดสิ ทธิ มนุ ษยชนเมื่ อปี 2553 และข้อสามซึ่ งเป็ นข้อสุ ดท้าย คื อ การขาด
บทบัญญัติของกฎหมายที่ ชดั เจนในการให้ความคุม้ กันแก่ กสม. ว่าไม่ตอ้ งรั บผิดทางแพ่ง ทางอาญา หรื อ
ทางปกครอง เนื่องจากการปฏิบตั ิหน้าที่โดยสุจริ ต
“การได้รับสถานะ A ของสถาบันสิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ งชาติ หมายถึงการที่ส ถาบัน ฯ ปฏิบตั ิ หน้าที่
สอดคล้อ งกับ หลัก การปารี ส ท าให้ ส ามารถร่ ว มแสดงความคิ ด เห็ น ในการประชุ ม และยื่น เอกสารต่ อ
คณะมนตรี สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ งสหประชาชาติ (UN Human Rights Council) และในการประชุ มประเมิ น
สถานการณ์ สิ ทธิ มนุ ษยชนของประเทศโดยสหประชาชาติ (Universal Periodic Review : UPR) ส่ วนสถานะ B
หมายถึง สถาบันฯ ที่ปฏิบตั ิหน้าที่ สอดคล้องกับหลักการปารี ส เพียงบางส่ วน โดยมีสถานะเป็ นเพียงผูร้ ่ วม
สังเกตการณ์ในการประชุมต่าง ๆ และไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้ ขณะที่ สถานะ C คือ สถาบันฯ ที่ไม่มี
สถานะใด ๆ เนื่องจากไม่ได้ปฏิบตั ิตามหลักการปารี ส” ประธาน กสม. กล่าวในที่สุด
สานักงานคณะกรรมการสิ ทธิมนุษยชนแห่งชาติ
26 มกราคม 2563
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