สรุปผลการประชุมประจาปีของ APF ครั้งที่ 21
(The 21st Annual General Meeting of the APF)
ระหว่างวันที่ 26-27 ตุลาคม 2559 ที่กรุงเทพฯ
1. ผู้เข้าร่วมประชุม
ประกอบด้วยสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติซึ่งเป็นสมาชิกของกรอบความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิฯ
ในภู มิภาคเอเชีย – แปซิฟิ ก (APF) ซึ่งแบ่งเป็ นสมาชิกประเภทสามัญ (full members) จ านวน 15 สถาบั น
ได้แก่ อัฟกานิสถาน ออสเตรเลีย อินเดีย อินโดนีเซีย จอร์แดน เกาหลีใต้ มาเลเซีย มองโกเลีย เนปาล นิวซีแลนด์
ปาเลสไตน์ ฟิ ลิ ปปิ นส์ กาตาร์ ซามัว และติมอร์เลสเต้ และสมาชิกสมทบ (associate members) จานวน 6
สถาบัน ได้แก่ บังกลาเทศ มัลดีฟส์ เมียนมา โอมาน ศรีลังกา และไทย รวม 21 สถาบัน (สถาบันสิทธิฯ ของ
คาซัคสถานซึ่งเป็นสมาชิกสมทบมิได้เข้าร่วม) นอกจากนี้ ยังมีผู้สังเกตการณ์ (observers) จากบาห์เรน ฟิจิ และ
ผู้แทนพิเศษของ GANHRI ตลอดจนเจ้าหน้าที่สานักเลขานุการของ APF เข้าร่วมประชุม
ส าหรั บคณะผู้ แทนจาก กสม. และส านั กงาน กสม. ประกอบด้วย ประธาน กสม. เลขาธิการ กสม.
นางหรรษา บุญรัตน์ ที่ปรึกษาสานักงาน กสม. และนายภูวดล วีรเวชพิสัย ผู้อานวยการสานักสิทธิมนุษยชน
ระหว่างประเทศ
2. สรุปสาระสาคัญของการประชุม
2.1 วันที่ 26 ตุลาคม 2559
2.1.1 การประชุม APF – NGO Dialogue
เป็ น การหารือระหว่างสมาชิก APF กับเครือข่าย NGO ในภูมิภ าคเอเชียที่ติดตามการ
ดาเนิ นงานของสถาบั น สิทธิมนุ ษยชนในภูมิภ าค ซึ่งมีชื่อว่า Asian NGO Network on National Human
Rights Institutions หรื อ ANNI ซึ่ งจั ด ขึ้ น เป็ น ประจ าทุ ก ครั้งก่ อ นเริ่ม การประชุม ประจ าปี ข อง APF เพื่ อ
สะท้อนมุมมองของเครือข่าย NGO ต่อการดาเนินงานของ APF รวมทั้งแนวทางความร่วมมือระหว่างกันใน
การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคต่อไป
สาหรับประเด็นสาคัญที่ผู้แทน ANNI ได้หยิบยกขึ้นหารือในที่ประชุม ได้แก่
(1) ขอให้ APF รณรงค์ร่วมกับภาคประชาสังคมในประเทศที่ปัจจุบันยังไม่มีการจัดตั้ง
สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ อาทิ ญี่ปุ่น ไต้หวัน และกัมพูชาให้มีการดาเนินการในเรื่องดังกล่าวโดยเร็ว
โดยบรรจุให้เป็นหนึ่งในประเด็นยุทธศาสตร์การทางานของ APF
(2) สถานการณ์ การดาเนิ นงานของเครือข่ ายนั กปกป้ องสิ ทธิมนุ ษยชน (Human Rights
Defenders) ในภูมิภาคเอเชียกาลังตกอยู่ในสภาวะที่ล่อแหลมและเป็นอันตราย หลายคนถูกข่มขู่คุกคามเอาชีวิต
ถูกสังหารและบังคับให้สูญหาย ถูกปิดกั้นการแสดงความคิดเห็ น มีการใช้ความรุนแรงและการทรมานต่อ
บุคคลเหล่านี้ รวมทั้งสมาชิกในครอบครัว ในการนี้ จึงขอความสนับสนุนจาก APF และสถาบันสิทธิฯ ซึ่งเป็ น
สมาชิกในการส่งเสริมความร่วมมืออย่างจริงจังกับนักปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยการรณรงค์ให้รัฐบาลออก
กฎหมายคุ้มครองการดาเนิ น งานของบุ คคลเหล่ านี้ที่มีความสอดคล้องกับปฏิญ ญาสหประชาชาติว่าด้ว ย
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นักปกป้องสิทธิมนุษยชน รวมทั้งปรับปรุงวิธีการทางานภายในโดยการจัดตั้งหน่วยประสานงานกลาง (focal
point) ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และดาเนินการสืบสวนสอบสวนคาร้องที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนของนักปกป้องสิทธิมนุษยชนเหล่านี้ โดยเฉพาะการนาผู้กระทาผิดมารับการลงโทษ
(3) ขอให้ APF และสถาบั นสิ ทธิฯ แสดงบทบาทที่แข็งขันในการปกป้ องสิ ทธิของผู้ ใช้
แรงงาน โดยเฉพาะสิทธิในการเจรจาต่อรอง การแสดงความคิดเห็น และการจัดตั้งสมาคม รวมทั้งการทางาน
ที่เหมาะสม (decent work)
(4) ประเด็นเรื่องสิทธิในที่ดินทากิน รวมทั้งสิทธิในเศรษฐกิจและสังคมอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชีย
ยังคงเป็ นข้อห่ วงกังวล แม้เศรษฐกิ จของประเทศต่างๆ จะมีการขยายตัว แต่ความไม่ เท่าเทียมกันก็ยังคงมีอยู่
โดยเฉพาะในกลุ่มบุคคลชายขอบ และกลุ่มผู้ด้อยโอกาสต่างๆ ที่ถูกกีดกันจากการเข้าถึงทรัพยากรและเงินทุน
(5) ขอให้สถาบันสิทธิฯ ให้ความสาคัญกับการติดตามการดาเนินงานของรัฐบาลในการ
อนุวัติการตามเป้าหมายต่างๆ ของ SDGs โดยเฉพาะเป้าหมายที่ 16 ว่าด้วยการเข้าถึงความยุติธรรมเพื่อสร้าง
สังคมที่มีสันติสุข
(6) ขอให้ APF รณรงค์ในเรื่องการยกเลิกโทษประหารชีวิต โดยเฉพาะในประเทศที่ไม่มี
ความยุติธรรมทางอาญาที่มีการประหารชีวิตนักโทษก่อนที่กระบวนการพิจารณาในศาลจะเสร็จสิ้น การตัดสิน
ประหารชี วิ ต เด็ ก ที่ อ ายุ ต่ ากว่า 18 ปี หรือ การด าเนิ น การประหารชี วิ ต โดยไม่ แ จ้งวัน ให้ ญ าติ พี่ น้ อ งหรื อ
ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ เป็นต้น
ที่ป ระชุมรับ ทราบข้อเสนอของผู้ แทน NGO โดยฝ่ายเลขานุการของ APF แจ้งว่า APF
จะเน้ น การด าเนิ น งานตามค าขอของสถาบั น สิ ท ธิฯ ซึ่ งเป็ น สมาชิก ของ APF เป็ น หลั ก และจะพิ จ ารณา
จัดลาดับความสาคัญตามความเห็นชอบร่วมกันจากที่ประชุม Forum Council แห่งนี้ ในส่วนของผู้เข้าร่วม
ประชุ ม ก็ มี ค วามเห็ น ว่ าข้ อ เสนอของผู้ แ ทน NGO หลายเรื่อ งเป็ น สิ่ งที่ ส ถาบั น สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ งชาติ ได้
ดาเนินการอยู่แล้ว หากเครือข่าย NGO เห็นว่ายังมีประเด็นอื่นใดที่ยังเป็นข้อบกพร่องหรือสมควรได้รับการ
พิจารณาเป็นพิเศษก็สามารถแจ้งไปยังสถาบันสิทธิฯ นั้นๆ โดยตรง เพื่อให้สามารถรับทราบข้อมูลที่ตรงกัน
และร่วมมือกันทางานในทิศทางเดียวกันต่อไปมากกว่าที่จะมาตาหนิการทางานหรือมีการระบุชื่อในที่ประชุม
2.1.2 การปฏิบัติหน้าที่ของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (The Work of National Human
Rights Institutions)
การประชุมในระเบี ยบวาระนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ ผู้แทนของสถาบันสิทธิฯ ที่เข้าร่วม
ประชุมในฐานะผู้ สังเกตการณ์ (observer) ซึ่งได้แก่ บาห์ เรน และฟิจิ ได้แนะนาตัวและการดาเนินงานที่
สาคัญของสถาบันของตน นอกจากนี้ ในช่วงเวลาที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงผู้ดารงตาแหน่งในสถาบันสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติในประเทศสมาชิก APF หลายประเทศ ในการนี้ APF จึงเห็นควรให้ประธานหรือผู้แทนของ
สถาบันสิทธิฯ ที่เป็นสมาชิกได้กล่าวแนะนาตัวและการดาเนินงานที่สาคัญในรอบ 1 ปีที่ผ่านมาเพียง 1 เรื่อง
ประธาน กสม. ได้กล่าวแนะนาตนเอง พร้อมกับแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงการดาเนินงาน
ที่สาคัญของ กสม. ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดทาร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ซึ่งมีการกาหนดอานาจ
หน้ าที่ ข อง กสม. ในฐานะที่ เป็ น องค์ ก รอิ ส ระตามรั ฐ ธรรมนู ญ การมี ข้ อ เสนอไปยั งคณะกรรมการร่ า ง
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รัฐ ธรรมนู ญ เกี่ ย วกับ พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรัฐ ธรรมนู ญ ว่าด้ ว ยคณะกรรมการสิ ท ธิม นุ ษ ยชนแห่ งชาติ
โดยเฉพาะข้อเสนอแนะในเรื่องกระบวนการสรรหา กสม. ซึ่งเน้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม และการ
คุ้มครองการปฏิบัติหน้าที่ของ กสม. ที่สอดคล้องกับข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการประเมินสถานะ (SCA)
ทั้งนี้ กสม. จะพยายามดาเนินการอย่างเต็มที่เพื่อให้กฎหมายที่เกี่ยวกับ กสม. มีความสอดคล้องกับหลักการ
ปารีสให้มากที่สุดเพื่อเปิดโอกาสให้ กสม. สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.2 วันที่ 27 ตุลาคม 2559
2.2.1 การรับสมาชิกใหม่
ทีป่ ระชุม Forum Council ได้ให้การรับรองการเข้าเป็นสมาชิก APF ลาดับที่ 23-24 ของ
บาห์เรน และอิรัก ในฐานะสมาชิกสมทบ (associate member) โดยพิจารณาเงื่อนไขของการเข้าเป็นสมาชิก
ตามธรรมนูญ APF ข้อ 11.2 จานวน 3 ประการคือ
(1) เป็นสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(2) เป็นสถาบันที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก
(3) เป็นสถาบันที่มีความสอดคล้องบางส่วนกับหลักการปารีส
ทั้งนี้ สถาบั น สิทธิฯ ของบาห์ เรน และอิรักมีคุณ สมบัติครบตามเงื่อนไขที่กาหนดทั้ง 3
ประการ โดยทั้ง 2 สถาบั นได้รับการประเมินสถานะ B จากคณะอนุกรรมการประเมินสถานะ (SCA) ของ
GANHRI เมื่อเดือนพฤษภาคม 2559 (บาห์ เรน) และเดือนมีนาคม 2558 (อิรัก) ซึ่งตามธรรมนูญของ APF
สถาบัน สิทธิฯ ที่มีความสอดคล้องเป็นบางส่วนกับหลักการปารีสสามารถเข้าเป็นสมาชิก APF ได้ในฐานะ
สมาชิกสมทบ (associate member)
2.2.2 รายงานเรื่องโทษประหารชีวิต (Death Penalty Report) ฉบับปรับปรุงของ APF
APF ได้ จั ด ท ารายงานเรื่ อ งโทษประหารชี วิต ฉบั บ ใหม่ เพื่ อ ใช้ เป็ น เอกสารอ้ างอิ งแทน
รายงานของ Advisory Council of Jurists (ACJ) ซึ่งจัดทามาตั้งแต่ปี ค.ศ. 2000 โดยในการจัดทารายงาน
ฉบั บ ใหม่ นี้ APF ได้ รั บ ความร่ ว มมื อ เป็ น อย่ า งดี จ าก Ms. Delphine Lourtau ผู้ เชี่ ย วชาญจาก Cornell
Center on the Death Penalty Worldwide และนาย Zaved Mahmood ผู้ประสานงานหลักในด้านการ
ยกเลิกโทษประหารชีวิตประจาสานักงาน OHCHR ซึ่งได้ให้คาแนะนาและข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการล่าสุดใน
การด าเนิ น งานเพื่ อ ยกเลิ ก โทษประหารชี วิ ต ในกรอบของสหประชาชาติ คณะกรรมการประจ าภายใต้
สนธิ สั ญ ญาระหว่ า งประเทศด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน (Treaty bodies) และกลไกผู้ เสนอรายงานพิ เศษของ
สหประชาชาติ ทั้งนี้ ข้อมูลที่ใช้ประกอบการจัดทารายงานเป็นข้อมูลล่าสุดจนถึงเดือนกันยายน 2559
สาระสาคัญของรายงานฉบับนี้ได้กล่าวถึงแนวโน้มของการยกเลิกโทษประหารชีวิตจนถึง
ปัจจุบัน (กันยายน 2559) ซึ่งมีประเทศที่ยกเลิกโทษดังกล่าวในทุกฐานความผิดไปแล้วทั้งสิ้น 102 ประเทศ
ในจ านวนนี้ อยู่ ในภูมิภ าคเอเชีย แปซิฟิ ก 19 ประเทศ และที่ยั งคงไว้ซึ่งโทษดังกล่ าวจานวน 22 ประเทศ
สาหรับประเทศสมาชิก APF ที่ได้ยกเลิกโทษประหารชีวิตแล้วมีอยู่ 7 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย มองโกเลีย
เนปาล นิวซีแลนด์ ฟิลิปปินส์ ซามัว ติมอร์เลสเต้ ประเทศที่ยกเลิกสาหรับความผิดประเภท ordinary crimes
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มี 1 ประเทศ ได้แก่ คาซักสถาน ประเทศที่ยกเลิกในทางปฏิบัติมี 4 ประเทศ ได้แก่ มัลดีฟส์ เมียนมา เกาหลีใต้
และศรีลังกา ส่ว น 10 ประเทศที่ยังคงโทษประหารชีวิต (retentionist) ได้แก่ อัฟกานิส ถาน บั งกลาเทศ
อินเดีย อินโดนีเซีย จอร์แดน มาเลเซีย โอมาน ปาเลสไตน์ กาตาร์ และประเทศไทย
รายงานฉบับดังกล่าวมีสาระสาคัญเกี่ยวกับเรื่องโทษประหารชีวิตตามที่ปรากฏในตราสาร
ระหว่างประเทศทางด้านสิทธิมนุษยชนฉบับต่างๆ นับตั้งแต่ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน กติกาว่าด้วย
สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) พิธีสารเลือกรับฉบับที่ 2 ภายใต้กติกา ICCPR อนุสัญญาต่อต้าน
การทรมาน (CAT) อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (CRC) ตลอดจน General Comments ของคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชน (Human Rights Committee – HRC) ซึ่งเป็นคณะกรรมการประจากติกา ICCPR เรื่องมาตรการ
คุ้ม ครองสิ ท ธิข องผู้ ต้ องโทษประหารชี วิต ปี ค.ศ. 1984 ตลอดจนรายงานของผู้ เสนอรายงานพิ เศษของ
สหประชาชาติว่าด้วยการทรมาน และผู้ เสนอรายงานพิเศษว่าด้วยการสังหารนอกกระบวนการยุติธรรม
รวมทั้ งยั งมี ก ารอ้ างอิ งตราสารระหว่ างประเทศในระดั บ ภู มิ ภ าคที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ โทษประหารชี วิต ได้ แ ก่
European Convention on Human Rights และ American Convention on Human Rights ด้วย
นอกจากนี้ รายงานยังได้ระบุถึงประเด็นที่ยังคงเป็นปัญหาถกเถียงซึ่งถือเป็นข้อห่วงกังวล
ของประชาคมระหว่างประเทศและกลไกสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการใช้โทษประหารชีวิต
ได้แก่ การตีความความหมายของคดีอุกฉกรรจ์ที่สุด (The Most Serious Crimes Standard) กลุ่มบุคคลที่
ไม่สมควรได้รับโทษประหารชีวิต ซึ่งได้แก่ เด็กที่อายุต่ากว่า 18 ปี หญิงมีครรภ์และหญิงที่ยังมีบุตรในความ
ดูแล บุคคลที่ป่วยหรือมีความพิการทางจิ ต และผู้สูงอายุ ประเด็นเรื่องการลงโทษประหารชีวิตสถานเดียว
(Mandatory Death Penalty) การน าโทษประหารชี วิ ต มาใช้ ใหม่ การถู ก ท าให้ เสี ย ชี วิ ต ตามอ าเภอใจ
(Arbitrary Deprivation of Life) สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาคดีอย่างยุติธรรม (Fair Trial Rights) สิทธิที่จะ
ได้รับการมีตัวแทนทางกฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ (Rights to Effective Legal Representation) สิทธิที่
จะได้รับการอภัยโทษ วิธีการประหารชีวิต และสภาพของสถานที่กักขังของผู้ที่ต้องโทษประหาร เป็นต้น
รายงานฉบับนี้มีข้อเสนอแนะ (recommendations) เกี่ยวกับการดาเนินงานของสถาบัน
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติซึ่งเป็นสมาชิก APF จานวน 14 ประเทศ ซึ่งยังมิได้ยกเลิกโทษประหารชีวิต รวมทั้ง
กสม. ของไทยในประเด็นต่างๆ ดังนี้
(1) ขอให้ กสม. พิจารณารณรงค์ให้ มีการยกเลิ กโทษประหารชีวิตสาหรับความผิดทุก
ประเภท โดยเฉพาะความผิ ดที่ไม่ควรจัดเป็นความผิดอุกฉกรรจ์ที่สุดหรือการกระทาผิดที่ ไม่ทาให้เกิดการ
เสียชีวิต เช่น คดีก่อการร้ายที่ไม่ส่งผลถึงชีวิต การข่มขืน การลอบวางเพลิง การลักพาตัว การลักลอบค้ายา
เสพติดและ มีไว้ในครอบครอง อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ การก่อกบฏ การสืบราชการลับ การค้ามนุ ษย์ใน
ผู้หญิงและเด็ก การใช้อาวุธปืนและวัตถุระเบิดอย่างผิดกฎหมาย
(2) ขอให้ กสม. พิจารณารณรงค์เพื่อให้มีการยกเลิกการลงโทษประหารชีวิตสถานเดียว
สาหรับ ความผิดบางประเภท ได้แก่ การฆาตกรรมร้ายแรง การฆาตกรรม การปล้นทรัพย์ที่ทาให้ เกิดการ
เสียชีวิต การค้ายาเสพติด การกบฏ และการหนีทหาร

5

(3) ขอให้ กสม. พิจารณารณรงค์ให้มีการจากัดการบังคับใช้โทษประหารชีวิตต่อหญิงที่ยัง
มีบุตรอยู่ในความดูแล ผู้สูงอายุ และควรมีข้อกาหนดที่ชัดเจนเกี่ยวกับการคุ้มครองบุคคลที่มีความพิการทาง
สติปัญญา
(4) ขอให้ กสม. พิจารณารณรงค์ให้รัฐบาลรับทราบข้อห่วงกังวลของกลไกสิทธิมนุษยชน
ระหว่างประเทศว่าวิธีประหารชีวิตของไทยไม่สอดคล้องกับอนุสัญญาต่อต้านการทรมานฯ ตามรายงานของผู้
เสนอรายงานพิเศษว่าด้วยการทรมานเมื่อปี 2555 ระบุว่าการประหารชีวิตไม่ว่าจะดาเนินการด้วยวิธีใดล้วน
ก่อให้เกิดความเจ็บปวดและทรมาน โดยรัฐไม่ สามารถให้หลักประกันได้ว่ามีวิธีการประหารใดที่ปราศจาก
ความเจ็บปวด (pain free method of execution)
(5) ขอให้ กสม. พิจ ารณารณรงค์ให้ รัฐบาลเข้าเป็นภาคีพิ ธีสารเลือกรับฉบับ ที่ 2 ของ
กติกา ICCPR ว่าด้วยการยกเลิกโทษประหารชีวิต
(6) ขอให้ กสม. พิจารณารณรงค์ให้รัฐบาลประกาศการพักโทษประหารชีวิต
(7) ขอให้ กสม. พิ จ ารณารณรงค์ ให้ รั ฐ บาลงดออกเสี ย งคั ด ค้ า นข้ อ มติ ข องสมั ช ชา
สหประชาชาติว่าด้วยการพักโทษประหารชีวิตซึ่งจะมีการพิจารณาในเดือนธันวาคม 2559
ทีป่ ระชุมแสดงความขอบคุณความพยายามของ APF ในการปรับปรุงรายงานว่าด้วยเรื่อง
โทษประหารชีวิตให้มีความทันสมัย โดยเฉพาะการอ้างอิงข้อบทในตราสารระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน
ที่เกี่ยวข้องกับโทษประหารชีวิต พร้อมกับได้อภิปรายถึงความคืบหน้าของการดาเนินงานในประเทศต่างๆ
โดยเฉพาะประเทศที่ยังคงไว้ซึ่งโทษประหารชีวิต ขณะเดียวกันได้มีการหยิบยกความเกี่ยวพันกันระหว่างการ
ใช้กฎหมายอิสลามกับโทษประหารชีวิต โดยผู้แทนของกาตาร์ ปาเลสไตน์ โอมานและจอร์แดน กล่าวว่าไม่
ควรนากฎหมายอิสลาม หรือ Sharia Law มาอ้างอิงกับการใช้โทษประหารชีวิตในประเทศมุสลิม การกาหนด
บทลงโทษถึงขั้นประหารชีวิตขึ้นอยู่กับสภาพสังคม วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ของแต่ละประเทศมากกว่า
หลักการทางศาสนา นอกจากนี้ ประธานสถาบันสิทธิฯ ของฟิลิปปินส์ได้กล่าวถึงสถานการณ์การปราบปราม
ผู้กระทาผิดในคดียาเสพติดและผู้ที่มีส่วนร่วมโดยการวิสามัญฆาตกรรมทั้งจากเจ้าหน้าที่รัฐและบุคคลอื่นซึ่งทา
ให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วมากกว่า 4,700 คน ทาให้หวั่นเกรงกันว่าอาจเป็นช่องทางให้มีการนาโทษประหารชีวิต
กลับมาใช้อีกครั้งหนึ่งในประเทศฟิลิปปินส์ ส่วนผู้แทนของมาเลเซียกล่าวว่า ขณะนี้สานักงานอัยการสูงสุดของ
มาเลเซียกาลังพิจารณาเรื่องการลดโทษประหารชีวิตสาหรับความผิดบางประเภท
2.2.3 การพิจารณารายงานของ Forum Council Working Group
ภูมิหลัง
ที่ประชุม Forum Council ของ APF เมื่อปี 2556 ได้ตั้งคณะทางานเพื่อพิจารณาการ
ปรับปรุงระบบการบริหารงานของ APFเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานเนื่องจากมีแนวโน้มว่า APF จะมี
สมาชิกเพิ่มขึ้น และระบบการบริหารงานแบบเดิมที่ให้ที่ประชุม Forum Council ซึ่งประกอบด้วยประธาน
สถาบันสมาชิกที่มีสถานะ A เป็นกลไกตัดสินใจเรื่องต่างๆ อาจมีผลกระทบต่อประสิทธิผลและค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินงานของ APF
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คณะท างานได้ เสนอผลการศึ ก ษาเรื่อ งระบบการบริห ารงานของ APF ต่ อ ที่ ป ระชุ ม
ประจาปีของ APF เมื่อปี 2557 และ 2558 ซึ่งที่ประชุมได้รับรองข้อเสนอแนะหลักๆ ของคณะทางานที่ให้มี
การปรับเปลี่ยนที่ประชุม Forum Council เป็นที่ประชุม General Assembly และมีอานาจในการพิจารณา
ตัดสินใจเรื่องต่างๆเหมือนที่ประชุม Forum Council เดิม เช่น การตัดสินใจเรื่องแผนยุทธศาสตร์ของ APF
การรับรองรายงานประจาปี การแก้ไขธรรมนูญและข้อบังคับของ APF และการพิจารณาประเด็นเกี่ยวกับสมาชิก
ภาพ โดยสถาบันสมาชิกทั้งที่มีสถานะ A และ B จะสามารถเข้าร่วมการประชุมและร่วมอภิปรายในประเด็นต่างๆ
ในที่ประชุม General Assembly ได้ยกเว้นสถาบันที่มีสถานะ A เท่านั้นจึงจะมีสิทธิลงคะแนนเสียง
นอกจากนี้ ที่ ป ระชุ ม ได้ รั บ รองข้ อ เสนอของคณะท างานที่ ให้ ย กเลิ ก แนวปฏิ บั ติ ที่ ให้
สถาบันสิ ทธิฯ ที่เป็ น เจ้าภาพจัดการประชุม Biennial Conference ของ APF ดารงตาแหน่งประธานของ
APF และเสนอให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหาร (Management Board) ขึ้นแทน คณะกรรมการบริหารนี้
ประกอบด้วยบุคคลจากสถาบันสมาชิกที่มีสถานะ A จานวน 5 คนที่ได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุม General
Assembly ผู้ที่ได้รับเลือกมีวาระการดารงตาแหน่ง 2 ปีและเป็นการดารงตาแหน่งเฉพาะตัวบุคคล ไม่สามารถ
โอนให้บุ คคลอื่นในสถาบัน สิทธิฯ ของตนปฏิบัติหน้าที่แทนได้ คณะกรรมการบริหารจะมีการประชุมปีล ะ
2 ครั้ง มีห น้ าที่ในการให้ ข้อเสนอแนะแก่ที่ประชุม General Assembly ในเรื่องต่างๆ ที่ที่ประชุมจะต้อง
พิจารณาและตัดสิน ใจ การรับ รองแผนปฏิบัติการประจาปีของ APF การพิจารณาให้ ความช่วยเหลือหรือ
สนับสนุนแก่สถาบันสิทธิฯ ที่อยู่ในสถานการณ์เสี่ยงตามที่ได้รับการร้องขอ รวมทั้งการกากับดูแลและติดตาม
การดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของ APF
อย่ างไรก็ดี ที่ ประชุ มประจ าปี APF ครั้งที่ 20 เมื่อปี 2558 ได้ขอให้ ค ณะท างานทบทวน
รายละเอียดเกี่ยวกับข้อเสนอใน 2 ประเด็น คือ (1) การให้สถาบันสมาชิกที่มีสถานะ B มีสิทธิลงคะแนนเสียงได้
และ (2) การเพิ่มจานวนองค์ประกอบในคณะกรรมการบริหารจาก 5 คนเป็น 7 คน ซึ่งคณะทางานได้พิจารณา
แล้วได้ยืนยันความเห็นเดิม โดยในส่ วนที่เกี่ยวกับสิทธิในการลงคะแนนเสียงเป็นแนวทางเดียวกับที่ใช้ในการ
ประชุมของ GANHRI ส่วนการเพิ่มจานวนองค์ประกอบในคณะกรรมการบริหารอาจมีผลกระทบต่อประสิทธิผล
และค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานของ APF และอาจทาให้ เกิดการปกป้องผลประโยชน์แบ่งตามอนุภูมิภาคย่อย
(sub-regionalization) ในคณะกรรมการบริ ห ารมากกว่ าการค านึ งถึ งผลประโยชน์ ขององค์ กรในภาพรวม
แต่ เพื่ อให้ คณะกรรมการบริ ห ารสะท้ อนความหลากหลายของภู มิ ภ าค คณะท างานจึ งเสนอว่ าสมาชิ กใน
คณะกรรมการบริหารไม่ควรมีบุคคลที่มาจากอนุภูมิภาคใดมากกว่า 1 คนยกเว้นว่าไม่มีการเสนอชื่อผู้สมัครจาก
กลุ่มอนุภาคครบทุกกลุ่ม (ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกประกอบด้วยอนุภูมิภาค 6 อนุภูมิภาค ได้แก่ ตะวันออกกลาง
เอเชียกลาง เอเชียใต้ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียเหนือ และแปซิฟิก)
ภายหลังการอภิปรายในประเด็นข้างต้น ที่ประชุมไม่สามารถหาข้อยุติในลักษณะฉันทามติ
(consensus) ได้ จึงจาเป็นต้องมีการลงคะแนนเสียงโดยมีผลดังนี้
(1) ที่ประชุมได้ลงคะแนนเสียง (เฉพาะสมาชิก full members) สนับสนุน 10 เสียง คัดค้าน 2
เสียง (จอร์แดนและมาเลเซีย) และงดออกเสียง 3 เสียง รับรองข้อเสนอของคณะทางานที่ยืนยันให้สถาบันสิทธิฯ
ที่มี สถานะ A เท่ านั้ น ที่ มีสิ ท ธิล งคะแนนเสี ยงในที่ ป ระชุม General Assembly ส่ ว นสถาบั น ที่ มีส ถานะ B
สามารถเข้าร่วมประชุมและร่วมอภิปรายแต่ไม่มีสิทธิลงคะแนนเสียง
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(2) ที่ประชุมได้ลงคะแนนเสียง (เฉพาะสมาชิก full members) สนับสนุน 10 เสียง คัดค้าน
1 เสียง (จอร์แดน) และงดออกเสียง 4 เสียง รับรองข้อเสนอของคณะทางานที่ยืนยันให้คณะกรรมการบริหาร
มีองค์ประกอบจานวน 5 คน และสมาชิกในคณะกรรมการบริหารไม่ควรมีมากกว่า 1 คน จาก 1 ภูมิภาค
ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีการเสนอชื่อผู้สมัครที่เพียงพอ
(3) ที่ประชุมได้ลงคะแนนเสียง (เฉพาะสมาชิก full members) สนับสนุน 11 เสียง และ
งดออกเสียง 4 เสียง (ไม่มีผู้คัดค้าน) ต่อข้อเสนอให้มีการขยายอานาจการทางานของคณะทางานให้ครอบคลุม
การแก้ไขธรรมนูญของ APF ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปโครงสร้างการบริหารของ APF เพื่อให้ที่ประชุม Forum
Council รับรองต่อไป
2.2.4 รายงานของผู้แทน GANHRI
ที่ ป ระชุ ม รั บ ทราบรายงานของนาย Alan Miller ผู้ แ ทนพิ เศษของประธาน GANHRI
เกี่ยวกับกิจกรรมและการดาเนินงานที่สาคัญของ GANHRI โดยเฉพาะในเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการทางาน
ของฝ่ายเลขานุการที่นครเจนี วา โดยการเพิ่มจานวนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน การยกระดับการมีปฏิสัมพันธ์ของ
GANHRI กับหน่วยงานต่างๆ การเพิ่มบทบาทของ GANHRI ในเวทีการประชุมของสหประชาชาติ ซึ่งจะเน้น
ไปที่การมีส่วนร่วมของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ รวมทั้งการพัฒนา
แผนยุทธศาสตร์ฉบับใหม่ของ GANHRI ซึ่งจะเริ่มดาเนินการในปี 2560
2.2.5 การจัดประชุมประจาปีและการประชุมใหญ่ทุก 2 ปี ของ APF ครั้งที่ 22
ที่ป ระชุมรับ ทราบคามั่นของผู้แทนสถาบันสิ ทธิมนุษยชนแห่ งชาติของอัฟ กานิส ถานที่
ยืนยันจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจาปีและการประชุมใหญ่ทุก 2 ปี ของ APF ครั้งที่ 22 (22nd APF
Annual Meeting and Biennial Conference) ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2560 ที่กรุงคาบูล ประเทศ
อัฟกานิสถาน โดยที่หลายประเทศได้แสดงความห่วงกังวลในเรื่องสถานการณ์ด้านความปลอดภัยในประเทศ
อัฟกานิสถาน ผู้แทน APF จึงได้แจ้งว่าประธาน APF (มองโกเลีย) จะมีหนังสือเชิญประชุมไปยังสมาชิกทุก
ประเทศภายในปีนี้หรือต้นปีหน้า หากภายในวันที่ 1 มีนาคม 2560 มีสมาชิกที่ตอบรับเข้าร่วมประชุมไม่ถึง
ครึ่งหนึ่ งของสมาชิก APF ทั้ งหมด (24 สถาบั น ) APF จะเปลี่ยนสถานที่จัดการประชุม ประจาปีครั้งที่ 22
มาเป็นที่กรุงเทพฯ ในลักษณะ business meeting แทน
-------------------------------------------นายภูวดล วีรเวชพิสัย
ผู้อานวยการสานักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
จัดทารายงานการประชุม
ธันวาคม 2559
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