การประชุม International Conference
เรื่องครบรอบ 20 ปี หลักการปารีส เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2556 ที่กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี
ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้เข้าร่วมประชุม Paris Principles + 20
International Conference เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2556 ที่กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ตามคาเชิญของ
ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของเกาหลี พร้อมกับเป็นผู้นาเสนอรายงาน (presentation) ใน
หัวข้อ “ Growth, Strength and Challenges of the NHRIs ” ภายใต้ระเบียบวาระการประชุมเรื่อง
“Meaning of the 20th Anniversary of the Adoption of the Paris Principles” ซึ่งมีสาระสาคัญ
กล่าวถึงการดาเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาตินับตั้งแต่ การรับรองปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิ
มนุษยชนตั้งแต่ปี 2488 การจัดทาอนุสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน การประชุมเพื่อจัดทาหลักการ
ปารีส(Paris Principles) ว่าด้วยสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ การประชุมระดับโลก ว่าด้วยสิทธิมนุษยชนที่
กรุงเวียนนา และการรับรองปฏิญญาและแผนปฏิบัติการเวียนนาเมื่อเดือนมิถุนายน 2536 และการรับรองข้อ
มติสหประชาชาติว่าด้วยหลักการปารีส และการจัดตั้งคณะกรรมการประสานงานระหว่างประเทศว่าด้วย
สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ(ICC) ความพยายามในการเสริมสร้างความเข้มแข็งและดาเนินงานของสถาบัน
สิทธิฯ เพื่อให้ ส อดคล้ องกับ หลั กการปารี ส สิ่ งท้าทายต่อบทบาทและการดาเนินงานของสถาบันสิ ทธิฯใน
ปั จ จุ บั น ซึ่ ง มีห ลายปั จ จั ย โดยเฉพาะความคาดหวัง จากสั ง คม รวมทั้ งขอบเขตอ านาจหน้ าที่ ใ นการดู แ ล
สถานการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชนซึ่งมีระดับความรุนแรงและความซับซ้อนแตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาค
ที่ ป ระชุ ม รั บ ทราบความเป็ น มาของการรั บ รองหลั ก การปารี ส โดยที่ ป ระชุ ม สมั ช ชา
สหประชาชาติเมื่อเดือนธันวาคม 2536 การเติบโต และบทบาทของสถาบันสิท ธิมนุษยชนแห่งชาติในเวทีสิทธิ
มนุษยชนระหว่างประเทศ โดยเฉพาะในกรอบการประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ การ
จัดทารายงานคู่ขนานภายใต้กระบวนการ UPR การปฏิบัติงานของคณะกรรมการประสานงานระหว่างประเทศ
ว่าด้วยสถาบั นสิทธิมนุ ษยชนแห่ งชาติ หรือ ICC การประเมินและทบทวนสถานะของสถาบันสิ ทธิฯโดย
คณะอนุกรรมการประเมินสถานะของ ICC (ICC-SCA) และการจัดทา General Observations เพื่อใช้เป็น
เครื่องมือในการตีความตามหลักการปารีส
ที่ประชุมเห็นชอบกับบทบาทหลักของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 4 ประการด้วยกัน คือ
(1) สอบสวนการละเมิดสิทธิมนุ ษยชนภายในประเทศและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ (2) สร้างความตระหนัก
ให้แก่ทุกภาคส่วนในเรื่องการเคารพสิทธิมนุษยชน รวมทั้งการจัดทารายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชน (3)
ติดตามการปฏิบัติตามพันธกรณีของรัฐที่มีต่ออนุสัญญาระหว่างประเทศทางด้านสิทธิมนุษยชนที่รัฐเข้าเป็นภาคี
และ (4) ร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศทางด้านสิทธิมนุษยชนทั้งในกรอบสหประชาชาติ และในระดับ
ภูมิภาค
ที่ประชุมยังคงเห็นความสาคัญของการใช้หลักการปารีสในการประเมินสถานะของสถาบัน
สิ ท ธิม นุ ษยชนแห่ งชาติ ทั่ ว โลก โดยเฉพาะในเรื่ องของความเป็ นอิ ส ระจากรัฐ บาลที่ จาเป็ น ต้อ งระบุ ไ ว้ ใ น
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รัฐธรรมนูญ หรือกฎหมาย การมีอานาจหน้าที่อย่างกว้างขวาง การมีอานาจอย่างเพียงพอ ในการตรวจสอบ
ความหลากหลายสาขาขององค์ประกอบและการมีความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
การมีทรัพยากรทั้งด้านบุคลากรและงบประมาณที่เพียงพอ
ที่ป ระชุมได้ห ารื อกัน ถึ งประเด็นที่เป็นสิ่ งท้าทายในการทางานของสถาบันสิ ทธิมนุษยชน
แห่งชาติทั้งในปัจจุบันและอนาคต ที่สาคัญได้แก่ (1) การแทรกแซงจากรัฐทั้งในด้านนโยบายและการแก้ไข
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งสถาบันสิทธิฯ ตลอดจนข้อจากัดด้านงบประมาณเพื่อการดาเนินงาน (2) การ
ทาให้ข้อเสนอแนะของสถาบันสิทธิฯ ที่มีไปยังหน่วยงานของรัฐเกิดผลในทางปฏิบัติ รวมทั้งเพื่อให้เกิดผลในการ
แก้ไข หรือทบทวนกฎหมายภายในให้สอดคล้องกับมาตรฐานระหว่างประเทศ (3) ความคาดหวังของสังคมที่มี
ต่อบทบาทและการดาเนินงานของสถาบันสิทธิฯ (4) การแยกบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจนระหว่างรั ฐ สถาบันสิทธิฯ
และ NGOs (5) การขยายตัวของมิติทางด้านสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา สิ่งแวดล้อม การขจัด
ความยากจน การทุจริต รวมทั้ง post-2015 development agenda ซึ่งสถาบันสิทธิฯจาเป็นต้องพัฒนา
ประสิทธิภาพในการทางานเพื่อให้สามารถครอบคลุมในประเด็นเหล่านี้ (6) การขยายตัวของสถาบันสิทธิฯทั่ว
โลกทาให้ต้องมีมาตรการในการประเมินสถานะอย่างเข้มงวดเพิ่มขึ้น เพื่อการยอมรับบทบาทของสถาบันฯใน
ระบบสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศโดยเฉพาะในกรอบสหประชาชาติ (7) สถาบันสิทธิฯในอนาคตอาจต้อง
เผชิญกับการแข่งขันจากองค์กรอิสระอื่นๆที่ทาหน้าที่ดูแลประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชนเฉพาะด้าน หรือองค์กร
สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนในระดั บ ท้ อ งถิ่ น และ (8) การท าให้ ส ถาบั น สิ ท ธิ ฯ เป็ น ที่ ย อมรั บ ในสั ง คม จะขึ้ น อยู่ กั บ
ประสิทธิภาพในการทางานของสถาบันสิทธิฯ ในแต่ละแห่ง

