ข่ าวแจก
“ประธาน กสม.ไทย” รับมอบตาแหน่ ง “ประธาน SEANF” พร้ อมเดินหน้ าผลักดันให้ ชาติสมาชิกอาเซียน
จัดตั้งและเสริมสร้ างความเข้ มแข็งให้ กบั สถาบันสิ ทธิมนุษยชนแห่ งชาติตามหลักการปารีส
วัน ที่ ๑๖ พฤศจิ ก ายน ๒๕๖๐ นายวัส ติ ง สมิ ต ร ประธานกรรมการสิ ทธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ
ให้สัมภาษณ์ ว่า ระหว่างวันที่ ๘-๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ตนพร้อมด้วยนางภิรมย์ ศรี ประเสริ ฐ เลขาธิ การ
คณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ และคณะเจ้า หน้ า ที่ เข้า ร่ ว มการประชุ ม ประจ าปี ของกรอบ
ความร่ วมมื อระหว่างสถาบันสิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ งชาติ ในภู มิภาคเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ (South East Asia
National Human Rights Institutions Forum - SEANF) ครั้ งที่ ๑๔ ณ กรุ ง มะนิ ล า สาธารณรั ฐ ฟิ ลิ ป ปิ นส์
โดยมี ส ถาบัน สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ รวม ๖ ประเทศที่ เป็ นสมาชิ ก เข้า ร่ วมประชุ ม ได้แ ก่ อิ น โดนี เซี ย
มาเลเซี ย เมี ย นมา ฟิ ลิ ป ปิ นส์ ติ ม อร์ -เลสเต และไทย ในช่ ว งท้ า ยของการประชุ ม ประธานสถาบัน
สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ งชาติ ข องฟิ ลิ ป ปิ นส์ ได้ส่ งมอบตาแหน่ งประธาน SEANF ให้ ก ับ ประธาน กสม.ไทย
โดยในปี ๒๕๖๑ กสม.ไทยจะเป็ นเจ้าภาพจัดการประชุม SEANF ด้วย
นายวัส กล่ าวว่า ประเด็นหลักของที่ ประชุ มในปี นี้ ได้แก่ การโยกย้ายถิ่ นฐานและสิ ทธิ มนุ ษยชน
(Migration and Human Rights) ซึ่งที่ประชุมได้ให้การรับรองเอกสาร SEANF Declaration on the Promotion
and Protection of the Rights of Migration and Member of Their Families เพื่อใช้เป็ นข้อเสนอและท่าที ของ
SEANF ต่อกระบวนการ Global Compact on Migration and Refugees ซึ่ งจะมีการรับรองในช่วงการประชุ ม
ระดับสู งของสมัชชาสหประชาชาติในเดือนกันยายน ๒๕๖๑ ต่อไป
ประธาน กสม. กล่าวด้วยว่า ในประเด็นเรื่ องการโยกย้ายถิ่นฐานและสิ ทธิ มนุษยชนนั้น ตนและคณะ
ได้นาผลการดาเนิ นงานของ กสม. ทั้งในส่ วนการรับเรื่ องร้องเรี ยน การตรวจสอบ และการมีขอ้ เสนอแนะ
ไปยังหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้อง ตลอดจนข้อมู ลจากการจัดสัมมนาเครื อข่ายสิ ทธิ มนุ ษยชนในการป้ องกันและ
แก้ไ ขปั ญ หาแรงงานต่ า งด้า วและการค้า มนุ ษ ย์ เมื่ อ วัน ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ที่ โรงแรมเซ็ น ทรา
ศู นย์ราชการและคอนเวนชันเซ็ นเตอร์ มานาเสนอต่อที่ ประชุ มด้วย นอกจากนี้ ยงั มี การหารื อแลกเปลี่ ยน
อีกหลายหัวข้อ เช่น สิ ทธิของคนพิการ สิ ทธิ มนุษยชนกันอินเทอร์ เน็ต และการต่อต้านการทรมาน
ส่ ว นวัน สุ ดท้ า ยของการประชุ ม เป็ นการรั บ รองรายงานสรุ ป สาระส าคัญ ของการประชุ ม
ข้อเสนอแนะและผลการดาเนินการในปี ๒๕๖๐ โดยประธาน กสม. ได้เสนอข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลเกี่ยวกับ
การแก้ไขปั ญหาเรื่ องที่ดินและป่ าไม้ท้ งั ระบบ โครงการนาร่ องการประเมินผลด้านสิ ทธิ มนุษยชนอย่างรอบด้าน
ต่อเนื่ องจากการสัมมนาเรื่ องธุ รกิ จท่องเที่ยวกับการโรงแรมกับการเคารพสิ ทธิ มนุ ษยชนตามหลักการชี้ แนะ
คณะกรรมการสิ ทธิ มนุษยชนแห่งชาติ ชื่ อย่อ กสม.

ของสหประชาชาติ ใ นเรื่ องธุ ร กิ จ กั บ สิ ทธิ ม นุ ษยชน และการจั ด ตั้ ง ศู น ย์ ศึ ก ษาและประสานงาน
ด้านสิ ทธิ มนุ ษยชนใน ๔ ภู มิภาค นอกจากนี้ ยงั มี การรายงานความคืบหน้าการจัดตั้งสานักงานเลขานุ การ
ถาวรของ SEANF ณ กรุ งจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ให้ที่ประชุมทราบด้วย
ส าหรั บ กรอบความร่ วมมื อระหว่างสถาบัน สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ ในภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวัน ออก
เฉี ยงใต้ (SEANF) มีวตั ถุประสงค์เพื่อส่ งเสริ มความร่ วมมือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทางานระหว่าง
สมาชิ ก รวมทั้งเสริ มสร้ างความเข้มแข็งเพื่อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปั ญหาสิ ทธิ มนุ ษยชนที่ อยู่ในความสนใจ
ร่ วมกัน หรื อมี ผ ลกระทบร่ วมกัน ตลอดจนเสริ ม สร้ างปฏิ สั ม พัน ธ์ ก ับ กลไกสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนของอาเซี ย น
โดยเฉพาะคณะกรรมาธิ การระหว่างรัฐบาลอาเซี ยนว่าด้วยสิ ทธิ มนุ ษยชน (AICHR) และคณะกรรมาธิ การ
ว่าด้วยสิ ทธิ สตรี และสิ ทธิ เด็ก (ACWC)
ปัจจุบนั SEANF ดาเนินงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) มีเป้ าประสงค์หลัก
ที่สาคัญดังนี้
(๑) สร้ างความเข้มแข็งให้กบั SEANF ในฐานะเป็ นสถาบันที่มีความเป็ นอิสระและเป็ นมืออาชี พ
โดยการพัฒนาศักยภาพของสมาชิ ก จัดตั้งสานักงานเลขานุ การถาวรที่ มีทรั พยากรบุ คคลและงบประมาณ
อย่างเพียงพอ
(๒) ส่ ง เสริ มและสนั บ สนุ น ให้ มี ก ารจัด ตั้ง รวมทั้ง เสริ มสร้ า งความเข้ม แข็ ง ให้ ก ับ สถาบั น
สิ ทธิ มนุษยชนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ที่สอดคล้องกับหลักการปารี ส
(๓) เสริ มสร้ างความเข้มแข็งให้กบั เครื อข่ายความร่ วมมือกับสถาบันการศึกษา ภาคประชาสังคม
รัฐบาล และองค์การระหว่างประเทศ
(๔) จัดทาข้อเสนอแนะทางด้านกฎหมาย นโยบาย มาตรการ และเยียวยาเพื่อให้เกิ ดการคุ ม้ ครอง
และส่ งเสริ มสิ ทธิ มนุษยชนในภูมิภาคที่สอดคล้องกับมาตรฐานสิ ทธิ มนุษยชนระหว่างประเทศ
(๕) ดาเนิ น การร่ วมกัน อย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและทัน ต่ อ เหตุ ก ารณ์ เพื่ อ ตอบสนองต่ อ ประเด็ น
สิ ทธิ มนุษยชนที่เร่ งด่วน และอยูใ่ นความห่วงกังวลร่ วมกัน

สานักงานคณะกรรมการสิ ทธิ มนุษยชนแห่งชาติ
๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

