เรื่องเล่ายุติธรรม

กองบรรณาธิการ

กระทรวงยุติธรรม

ขับเคลื่อนงานด้านสิทธิมนุษยชนไทย
ตามกลไก Universal Periodic Review (UPR)

กลไก UPR จะช่วยยกระดับ
พัฒนาการด้านสิทธิมนุษยชน
ของไทยให้อยู่ในมาตรฐาน
สากล คุ้มครองสิทธิของ
ประชาชน และสร้างความ
มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
ตามนโยบายของรัฐบาล

นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ
ปลัดกระทรวงยุติธรรม
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ในปัจจุบัน ประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชน
นั บ เป็ น ประเด็ น ที่ น านาประเทศทั่ ว โลก
ให้ ความสำ�คัญมาก เหตุเพราะความเท่าเทียม
กั น ในสั ง คมเป็ น สิ่ ง ที่ พ ลเมื อ งทุ ก คนควร
ได้จากรัฐ ซึ่งที่ผ่านมาในประเทศไทยได้มี
ความเคลื่อนไหวในด้านดังกล่าวโดยภาครัฐ
อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังมีการจัดทำ�รายงาน
สถานการณ์สทิ ธิมนุษยชนของไทยตามกลไก
Universal Periodic Review (UPR) ฉบับที่ 2
เพื่อเสนอต่อสหประชาชาติในการพิจารณา
ผลการทำ�งานระหว่างปี 2555 - 2559
ล่าสุดเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559
คณะผู้ แ ทนจากประเทศไทย นำ � โดย
นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ ปลัดกระทรวง
ยุ ติ ธ รรม ได้ เ ดิ น ทางไปนำ � เสนอรายงาน

ดังกล่าวด้วยวาจาต่อคณะทำ�งาน UPR สมัยที่ 25
ผลจากการนำ�เสนอ ทางคณะทำ�งานได้ให้
ข้อเสนอแนะแก่ประเทศไทย จำ�นวน 249 ข้อ
ซึง่ ไทยตอบรับทันทีจ�ำ นวน 181 ข้อ และขอนำ�
กลับมาพิจารณาเพิ่มเติมอีก จำ�นวน 68 ข้อ
ซึ่งเวลาต่อมา ได้มีการนำ�ข้อพิจารณา
เพิ่มเติมทั้ง 68 ข้อ มาร่วมหารือกันในหลาย
ภาคส่วน ผ่านการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
ที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวง
ยุ ติ ธ รรม ได้ ร่ ว มกั บ กรมองค์ ก ารระหว่ า ง
ประเทศจั ด ขึ้ น โดยการประชุ ม ประกอบ
ไปด้วยการเผยแพร่ผลการทบทวนรายงาน
สถานการณ์สทิ ธิมนุษยชนของไทยตามกลไก
UPR และการทบทวนสถานการณ์สทิ ธิมนุษยชน
ของประเทศไทย (Thai CSOs Coalition for the

เรื่องเล่ายุติธรรม

กระบวนการ UPR ถือเป็นกลไก
ที่มีจุดเด่นในเรื่องการมีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วนและเกี่ยวข้อง
กับสิทธิของประชาชนทุกคน
โดยตรง ที่สามารถร่วมกันพัฒนา
สิทธิมนุษยชนของประเทศ
ไปในทิศทางที่ถูกต้อง
UPR) รวมถึงได้ร่วมกันหาแนวทางการดำ�เนินงานตาม
ข้อเสนอแนะทีไ่ ด้รบั จากกลไก UPR รอบที่ 2 โดยแบ่งเป็น
2 ประเด็นหลัก ได้แก่ ประเด็นสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรม และประเด็นสิทธิของกลุ่มเปราะบาง และ
ต่อมาคือ ประเด็นสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
โดยสรุปได้วา่ ไทยพร้อมขานรับคำ�เสนอแนะจากตัวแทน
คณะทำ�งานจากชาติต่าง ๆ เพิ่มขึ้นอีก 6 ข้อ คือ
1. พิ จ ารณาการให้ สั ต ยาบั น อนุ สั ญ ญาองค์ ก าร
แรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 189 (ILO Convention
No. 189) (ฟิลิปปินส์)
2. จัดตั้งหน่วยงานอิสระเพื่อตรวจสอบข้อกล่าวหา
การทรมานทั้งหมด ซึ่งรวมถึงในจังหวัดชายแดนภาคใต้
และนำ�ผู้กระทำ�ผิดมาลงโทษตามกระบวนการยุติธรรม
(แคนาดา)
3. ลดระดับการใช้โทษประหารชีวติ เพือ่ ทีจ่ ะยกเลิก
โทษประหารชีวิตต่อไป (ฝรั่งเศส)
4. ดำ�เนินการตามข้อ 83 - 85 ของมาตรฐาน
ขั้นตํ่าแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง
หรือ “ข้อกำ�หนดแมนเดลลา” ซึ่งกำ�หนดให้จัดตั้งหน่วย
ตรวจสอบภายนอกที่เป็นอิสระที่สามารถเข้าถึงผู้ต้องขัง
ทุกประเภทในเรือนจำ�ทุกแห่งที่อยู่ภายใต้การกำ�กับดูแล
ของกระทรวงยุติธรรม (สหราชอาณาจักร)
5. กลุ่มสิทธิของกลุ่มต่าง ๆ ดำ�เนินการแก้ไขปัญหา

ความรุนแรงและการกดขี่ทางเพศในทุกรูปแบบเพิ่มเติม
ด้วยการทบทวนข้อบทที่เกี่ยวข้องในประมวลกฎหมาย
อาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และ
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำ�ด้วยความรุนแรง
ในครอบครัว (คีร์กีซสถาน)
6. ยกเลิ ก ข้ อ บทของกฎหมายที่ ร ะบุ ว่ า สามารถ
ปรับลดอายุขั้นตํ่าของการสมรสให้เป็น 13 ปี กรณีที่
เด็กถูกล่วงละเมิดทางเพศ และสามารถสมรสกับผู้ที่
ล่วงละเมิดทางเพศได้ (ติมอร์-เลสเต)
ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบผลการพิจารณา
ข้ อ เสนอแนะเพิ่ ม เติ ม ดั ง กล่ า ว และมี แ ผนจั ด ประชุ ม
ในระดับภูมิภาคเพื่อเผยแพร่ข้อเสนอแนะที่ไทยได้รับ
จากกระบวนการ UPR รอบที่ 2 ให้สาธารณชนรับทราบ
อย่างไรก็ตาม กระบวนการ UPR ถือเป็นกลไก
ที่มีจุดเด่นในเรื่องการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและ
เกี่ ย วข้ อ งกั บ สิ ท ธิ ข องประชาชนทุ ก คนโดยตรง
ที่สามารถร่วมกันพัฒนาสิทธิมนุษยชนของประเทศ
ไปในทิศทางที่ถูกต้อง และเป็นโอกาสที่ภาครัฐและ
ภาคประชาสังคมจะได้รว่ มกันทบทวนผลการประเมิน
สถานการณ์สิทธิมนุษยชนทั้ ง ในส่ ว นของพั ฒ นาการ
ปัญหา ข้อท้าทาย และแนวทางดำ�เนินการตามข้อเสนอ
แนะจากกลไก UPR อันจะเป็นประโยชน์ของประเทศ
ในอนาคตต่อไป
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