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1. วิธีใชค้ ู่มือเลม่น้ี 
 

คู่มอืเลม่นีผ้ลติโดยส านกังานขา้หลวงใหญ่สทิธมินษุยชนแห่งสหประชาชาติ (Office 

of the High Commissioner for Human Rights - OHCHR) 

คู่มอืเนน้วิธีการที่ภาคประชาสงัคมจะสามารถตดิตามผลจากขอ้เสนอแนะของกลไ

กและอาณัตหิรือหนว่ยงานดา้นสทิธิมนษุยชนขององคก์ารสหประชาชาต ิ(UN) 

ผูอ้่านที่ยงัไมคุ่น้กบัลกัษณะเฉพาะของกลไกเหลา่นีค้วรดคููม่อือื่นๆ 

ส าหรับภาคประชาสงัคมของ OHCHR อนัไดแ้ก ่– 

การประสานความร่วมมือกับโครงการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (Working 

with the United Nations Human Rights Programme) 

และแนวปฏิบตัสิ าหรับภาคประชาสงัคม (A Practical Guide for Civil Society)
1
 

 

บทที ่1 – 3 ของคู่มอืเลม่นีใ้หค้ าอธิบายความหมายของ “การตดิตามผล” และ 

“การด าเนนิการ”สว่นบทที ่4 

บรรยายถึงวิธกีารและกิจกรรมที่ผูม้บีทบาทภาคประชาสงัคมอาจน าไปใช ้บทที ่5 

เป็นการพิจารณากระบวนการและวิธีปฏิบตัขิองกลไกสทิธิมนษุยชนแห่งสหประช

าชาตใินการตดิตามผล 

รวมถึงว่าผูม้บีทบาทภาคประชาสงัคมจะสามารถมสีว่นร่วมไดอ้ย่างไร 

 
1 

หาดไูดท้ี่ www.ohchr.org/EN/AboutUs/Pages/CivilSociety.aspx 
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แนวปฏิบติัส ำหรบัภำคประชำสงัคม 

 
 

 

นอกจากนัน้ 

คูม่ือเลม่นี้ยงักล่าวถึงเคร่ืองมือท่ีใชเ้พื่อเกื้อหนนุกิจกรรมติดตามผลของภาคประชา

สงัคม ดงัรายการที่ปรากฏในบทที่ 6 

ดว้ยการทบทวนวิธีการและกิจกรรมติดตามผลที่มีอยูม่ากมาย 

ประกอบกับประสบการณจ์ริง 

ซ่ึงลว้นไดร้ับความสนบัสนนุอยา่งจริงใจจากผูม้ีบทบาทภาคประชาสงัคม
2 
และ 

OHCHR ในพื้นที่ตา่งๆ 

คูม่ือนี้จึงใหท้างเลือกหลากหลายซ่ึงผูม้ีบทบาทภาคประชาสงัคมสามารถเลือกน าไป

ใชต้ามความจ าเป็นและศักยภาพของพวกเขา  

คูม่ือเลม่นี้ตัง้ใจท าขึน้เพื่อผูม้ีบทบาทภาคประชาสงัคมที่ท างานระดับชาติเป็นหลกั 

และจดัท าทัง้ในภาษาอาหรับ จีน องักฤษ ฝรัง่เศส รัสเซีย และสเปน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
กรณีศึกษาที่รวมอยู่ไม่ไดแ้สดงนยัยะของการรับรองโดย OHCHR  
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วิธีการตดิตามผลจากขอ้เสนอแนะ 

ดา้นสทิธิมนษุยชนขององคก์ารสหประชาชาต ิ

  
 

2. กำรติดตำมผลคืออะไร? 
และเหตใุดจึงมีควำมส ำคญั?  

 

กิจกรรมติดตามผลมีเป้าประสงคท์ี่จะท าใหเ้กิดความมัน่ใจว่าขอ้เสนอแนะและค าตดัสิน

ของกลไกและหนว่ยงานดา้นสิทธิมนษุยชนไดร้ับกำรด ำเนินกำร 

เพื่อพฒันาไปสูก่ารเคารพ คุม้ครองและบรรลสิุทธิมนษุยชนทกุสิทธิส าหรับชนทัง้ปวง 

กลไกและหนว่ยงานดา้นสิทธิมนษุยชนขององคก์ารสหประชาชาติพยายามพฒันาใหสิ้

ทธิมนษุยชนบังเกิดเป็นจริงในทกุประเทศทัว่โลก 

มติทัง้หลายท่ีรับรองโดยคณะมนตรีสิทธิมนษุยชน 

ขอ้เท็จจริงที่คน้พบโดยคณะกรรมาธิการไตส่วน 

ขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการประจ าสนธิสญัญา กระบวนการพิเศษ 

และกระบวนการทบทวนสถานการณสิ์ทธิมนษุยชน 

ตลอดรวมถึงค าตดัสินของคณะกรรมการประจ าสนธิสญัญาในกรณีรายบคุคล 

ลว้นแตมุ่ง่ประสงคท์ี่จะอดุชอ่งว่างในการคุม้ครองและบ่งชีห้นทางที่รัฐและผูม้ีสว่นไดส้่

วนเสียอ่ืนๆ 

จะสามารถยา่งกา้วไปขา้งหนา้สูก่ารบรรลสิุทธิมนษุยชนอยา่งสมบรูณใ์นความเป็นจริ

ง ขอ้เท็จจริงที่คน้พบ 

ขอ้เสนอแนะและค าตดัสินเหล่านี้มีจดุมุง่หมายที่จะสรา้งความเปล่ียนแปลงไปสู่ส่ิงที่ดีก

ว่าในชวิีตของผูท้รงสิทธิทกุคน 

พนัธกรณีหลกัในการสรา้งความเปลี่ยนแปลงเชน่ที่กลา่วตกอยูก่บัรัฐ 

ซ่ึงมีหนา้ที่เคารพ คุม้ครองและบรรลสิุทธิมนษุยชน อยา่งไรก็ตาม 

ทกุภาคสว่นของสงัคม ตัง้แตบ่คุคลจนถึงภาคเอกชน ประชาคมนานาชาติ 

และผูม้ีบทบาทภาคประชาสงัคมต่างก็มีบทบาทในการท าใหสิ้ทธิมนษุยชนเป็นจริงไดเ้ช่

นกนั 

โดยเฉพาะอยา่งยิ่งภาคประชาสงัคมสามารถแสดงบทบาทส าคญัในการติดตามผลจา

กขอ้เสนอแนะเร่ืองสิทธิมนษุยชน 
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สรปุขัน้ตอนกำรติดตำมผล 

 
ตดิตามผล 
โดยภาค 
ประชาสังคม 

 

 
ระบกุลไกสิทธิมนษุยชนท่ีจ

ะเขา้มีส่วนร่วม 

 
จัดท าผงัและล าดบัความ

ส าคัญของขอ้เสนอแนะ 

 
วางแผนการติดตามผล 

 

 
การติดตามตรวจสอบ การสรา้งความตระหนกั 

การเผยแพร่ การรณรงค ์

การสรา้งแนวร่วมการสรา้งศักยภาพ 

การท างานร่วมกับพันธมิตร 

การด าเนนิการทางศาล การแบ่งปันวิธีปฏิบัตท่ีิดี 

การสนบัสนนุกระบวนการติดตามผลของกลไกสิทธิ

มนษุยชน 
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วิธีการตดิตามผลจากขอ้เสนอแนะ 

ดา้นสทิธิมนษุยชนขององคก์ารสหประชาชาต ิ

3. ติดตำมผลอะไร? 

 

ขอ้เท็จจริงที่คน้พบและขอ้เสนอแนะของกลไกและหนว่ยงานดา้นสิทธิมนษุยชนแห่งสห

ประชาชาติมีอยูล่น้หลาม 

ภาคประชาสงัคมอาจติดตามประเด็นที่เกี่ยวขอ้งกบัวัตถปุระสงคแ์ละขอบเขตงานของ

พวกเขา ซ่ึงอาจรวม: 

 ขอ้เสนอแนะที่คณะกรรมการประจ าสนธิสญัญารับรองไวใ้นบทสรปุขอ้สงัเก

ตของคณะกรรมการภายหลงัเสร็จส้ินการตรวจสอบการอนวุัติการสนธิสั

ญญาสิทธิมนษุยชนใดโดยรัฐภาคีหนึ่ง 

 ขอ้เสนอแนะที่จดัท าโดยกระบวนการพิเศษของคณะมนตรีสิทธิมนษุยชนดงั

ที่รวมอยูใ่นรายงานการตรวจเยี่ยมประเทศ รายงานตามประเด็น 

และการส่ือสารขอ้รอ้งเรียนส่วนบคุคล 

 ขอ้เสนอแนะที่เกิดจากกระบวนการทบทวนสถานการณสิ์ทธิมนษุยชน 

(UPR) ของคณะมนตรีสิทธิมนษุยชน 

 มติและค าตดัสินของคณะมนตรีสิทธิมนษุยชนและที่ประชมุสมชัชาใหญ่ 

 งานของหนว่ยงานในสงักดัคณะมนตรีสิทธิมนษุยชน เชน่ 

คณะกรรมการที่ปรึกษา กระบวนการรอ้งเรียน 

กลไกผูเ้ชีย่วชาญดา้นสิทธิของปวงชนทอ้งถ่ินดัง้เดิม 

เวทีหารือประเด็นชนกลุม่นอ้ย เวทีสภาสงัคม 

และเวทีหารือดา้นธรุกิจกบัสิทธิมนษุยชน 

 ขอ้เสนอของคณะกรรมาธิการไต่สวน คณะคน้หาขอ้เท็จจริง 

และกลไกเฉพาะกิจอื่นๆ 

เพื่อการสืบสวนกรณีสิทธิมนษุยชนซ่ึงจดัตัง้ขึน้โดยคณะมนตรีสิทธิมนษุยช

น ขา้หลวงใหญ่สิทธิมนษุยชน หรือเลขาธิการองคก์ารสหประชาชาติ 

 ขอ้เสนอแนะที่รวมอยูใ่นรายงานและงานศึกษาของขา้หลวงใหญ่สิทธิมนษุย

ชนแห่งสหประชาชาติ (เชน่ รายงานเร่ืองกิจกรรมของตวัแทนในพื้นที่ 

รายงานและงานศึกษาสถานการณร์ายประเทศหรือรายประเด็นตามอาณัติ

ที่ไดร้ับจากคณะมนตรีสิทธิมนษุยชน 

 ขอ้อทุธรณต์อ่รัฐหรือประชาคมนานาชาติโดยขา้หลวงใหญ่สิทธิมนษุยชนห

รือโดยผูเ้ชีย่วชาญอิสระดา้นสิทธิมนษุยชน 

ดงัที่ปรากฏในแถลงการณส์าธารณะ 

นี่ไมใ่ชร่ายการขอ้เสนอแนะทัง้หมดส าหรับการติดตามผลโดยรัฐและภาคประชาสงัคม 

นอกเหนือจากกลไกสหประชาชาติแลว้ 

กลไกสิทธิมนษุยชนระดบัภมูิภาคและระดบัชาติก็จดัท ารายงานและขอ้เสนอแนะที่มุง่พั

ฒนาใหสิ้ทธิมนษุยชนเป็นจริงขึน้ไดเ้ชน่กนั 
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แนวปฏิบติัส ำหรบัภำคประชำสงัคม 

 

ในการตดัสินใจว่าจะเนน้ไปที่เร่ืองใด 

เป็นสิ่งส าคญัที่จะตอ้งหลีกเลี่ยงการติดตามผลดว้ยวิธีจดัแบ่งเป็นประเภทหรือแยกเ

ป็นสว่น 

แมว้่ากลไกสิทธิมนษุยชนแตล่ะประเภทจะมีกระบวนการและวิธีปฏิบัติในการติดตามผ

ลของตนเองดงัที่กลา่วในบทที่ 5 ของคูม่ือเลม่นี้ 

แตภ่าคประชาสงัคมก็สามารถชว่ยท าประโยชนเ์พิ่มไดอ้ีกทางหนึ่งดว้ยการน าเอาแนว

ทางแบบองคร์วมมาใชใ้นการติดตามผล 

แนวทางแบบองคร์วมน ากลไกสิทธิมนษุยชนหลายประเภทมาใชป้ระกอบกนั 

แทนที่จะเนน้ขอ้เสนอแนะของกลไกเดียว 

แนวทางนี้จะเชื่อมโยงการมีสว่นร่วมกบักลไกสิทธิมนษุยชนต่างๆ 

ในทกุขัน้ตอนการท างานของกลไกเหลา่นัน้กลไกสิทธิมนษุยชนตา่งท างานเป็นวงจรซ่ึ

งอาจท าใหง้า่ยดายขึน้ไดใ้นขัน้ตอนของ: การเก็บรวบรวมขอ้มลู การรายงาน 

การพดูคยุหารือกับรัฐที่เกี่ยวขอ้ง การจดัท าขอ้เสนอแนะ และการติดตามผล 

ดงันัน้ 

งานดา้นติดตามผลของภาคประชาสงัคมจะมีประสิทธิภาพมากขึน้หากไดเ้ขา้ไปมีสว่น

ร่วมตลอดกระบวนการ 

ถึงแมเ้ป็นไปไดท้ี่การมีสว่นร่วมในทกุขัน้ตอนของวงจรกิจกรรมของกลไกสิทธิมนษุย

ชนจะใหผ้ลลพัธม์ากกว่า 

แตผู่ม้ีบทบาทภาคประชาสงัคมก็ยงัอาจไดป้ระโยชนจ์ากผลสมัฤทธ์ิและขอ้เสนอแนะข

องกลไกสิทธิมนษุยชน แมว้่าจะไม่ไดม้ีสว่นร่วมกอ่นหนา้นัน้ก็ตาม 

วงจรของกลไกสิทธิมนษุยชน 

 
 

 

กำรรวบรวมขอ้มลู 

จำกแหลง่ต่ำงๆ (รฐั 

ผ ูมี้บทบำทภำคประชำ 

สงัคม เป็นตน้) 

 

กำรด ำเนินกำร  

และ 

กำรติดตำมผล 

กำรรำยงำน 

โดยรฐัต่อกลไกสิทธิมนษุย

ชน (UPR 

และคณะกรรมกำรประจ ำ

สนธิสญัญำ 

  

 
 

 
กำรใหข้อ้เสนอแนะ 

กบัรฐัดงักล่ำว 

กำรสนทนำหำรื

อกบัรฐัดงักล่ำว 
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4. วิธีกำรและกิจกรรมติดตำมผล 
 

ในบทนี้จะอธิบายถึงวิธีการและกิจกรรมบางชนิดส าหรับใชใ้นการติดตามผลโดยภาค

ประชาสงัคม พรอ้มทัง้แสดงบางตวัอยา่งของวิธีการที่ใชใ้นอดีต  

4.1.กำรระบกุลไกท่ีจะเขำ้มีสว่นรว่ม 

การบังเกิดเป็นจริงของสิทธิมนษุยชนทกุสิทธิส าหรับชนทัง้ปวงเป็นเป้าหมายร่วมข

องหนว่ยงานสหประชาชาติดา้นสิทธิมนษุยชนทัง้หลาย ในประเทศสว่นใหญ่ 

ความคืบหนา้เกิดขึน้ผา่นปัจจยัหลายประการรวมกนั 

คือตัง้แตเ่จตจ านงทางการเมืองของผูม้ีหนา้ที่รับผดิชอบไปจนถึงพฤติกรรมของเจา้

หนา้ที่ผูร้ักษากฎหมาย การเคล่ือนไหวของภาคประชาสงัคม 

ค าพิพากษาและระดับความเป็นอิสระของศาล แรงผลกัดนัจากองคก์รระดบัภมูิภาค 

ความเปลี่ยนแปลงในรัฐบาล เป็นตน้ ทัง้ OHCHR 

และกลไกสิทธิมนษุยชนขององคก์ารสหประชาชาติสามารถมีบทบาทส าคญัในการแ

ผว้ถางทางไปสูก่ารลงมือด าเนินการได ้

 

 

สิทธิและพนัธกรณี 

ดงัที่ก าหนดในมาตรฐานระหว่างประเทศ  

   

กฎหมาย 

นโยบาย 

สถาบัน 

  พฤติกรรม 

ทักษะ 

ความรู ้

ศักยภาพ 

ตรวจสอบ  

โดยกลไก 

สิทธิ 

มนษุยชน 

    แรงกดดนั 

    จากภายนอก 

ติดตำมผล 

โดยภำคประช

ำสงัคม  

 

 

 

  

 
 

การด าเนนิการ 
  

 

กลไกใดกอ่ผลกระทบสงูสดุ? 

ใชก่ารตรวจเย่ียมประเทศโดยผูท้รงอาณัติของกระบวนการพิเศษหรือไม?่ 

ใชข่อ้เสนอแนะที่รัฐตา่งๆ 

กลา่วไวใ้นกระบวนการทบทวนสิทธิมนษุยชนและกระบวนการทางการเมืองที่เกี่ยวข ้

องหรือไม?่ 

หรือใชค่ าตัดสินของคณะกรรมการประจ าสนธิสญัญากรณีขอ้รอ้งเรียนสว่นบคุคล

หรือไม?่ บางทีอาจเป็นเพราะส่ิงเหลา่นี้และมากกว่านี้รวมกนัใชห่รือไม?่ 
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กลไกสิทธมินษุยชนเพิ่มคณุประโยชนอ์ะไรใหก้บังานของภาคประชาสงัคมเกีย่วกบัประเด็น

สิทธิมนษุยชนเฉพาะใดๆ และ/หรือในประเทศ ภมูภิาค หรือดินแดนใด? 

การมสี่วนร่วมกบักลไกสิทธิมนษุยชนจะสอดคลอ้งกบัเร่ืองส าคญัเร่งด่วน แผนงาน 

และศกัยภาพของผูม้บีทบาทภาคประชาสงัคมอย่างไร? 

การวิเคราะหว่์ากลไกประเภทหนึง่จะท าใหเ้กดิอะไรไดบ้า้ง 

รวมทัง้การเขา้ใจผลลพัธแ์ละขอ้เสนอแนะของกลไกนัน้เป็นขัน้ตอนพื้นฐานในการ 1) 

ตดัสินใจของภาคประชาสงัคมเร่ืองการมสี่วนร่วมในกลไกดงักล่าว 2) 

ก าหนดรปูแบบการมสี่วนร่วม และ 3) 

บรูณาการวิธีการมสี่วนร่วมในยทุธศาสตรแ์ละแผนงานของผูม้บีทบาทภาคประชาสงัคม 

4.2 กำรมีส่วนรว่มตลอดวงจรของกลไกสิทธิมนษุยชนเพ่ือสรำ้งผลสมัฤทธ์ิสงูสดุ 

ประสบการณท์ี่ผา่นมาแสดงใหเ้ห็นว่าปฏิสมัพนัธร์ะหว่างภาคประชาสงัคมกบักลไกสิทธิม

นษุยชนจะเกดิผลสมัฤทธ์ิมากขึน้หากเป็นการเขา้มสี่วนร่วมในทกุขัน้ตอนของวงจรการท าง

านของกลไกสิทธิมนษุยชน ยกตวัอย่างเชน่ ในขณะยื่นขอ้มลูส าหรับ UPR 

เกีย่วกบัรัฐที่ถกูทบทวน 

ภาคประชาสงัคมอาจเนน้ไปที่ประเด็นซ่ึงเป็นปัญหาใหญ่สดุของพวกเขา เชน่ 

การลงโทษทางกายตอ่เด็ก หรือการเลือกปฏิบตัติอ่ชนกลุ่มนอ้ย 

พวกเขาอาจเร่ิมดว้ยการพดูคยุกบัรฐับาลของตนเองกอ่น 

ตามมาดว้ยการหารือกบัคณะผูแ้ทนรัฐสมาชกิซ่ึงจะเขา้ร่วมการสนทนาหารือใน UPR 

และจากนัน้โนม้นา้วใหเ้กดิการจดัท าขอ้เสนอแนะส าหรับประเด็นเหล่านี ้เอกสารแสดงผล 

UPR จะสะทอ้นถึงขอ้เสนอแนะดงักลา่ว 

อีกทัง้ยงัอาจถกูน าไปใชใ้นประเทศเพื่อท าใหก้ารรณรงคห์รือกจิกรรมอื่นๆ 

ของภาคประชาสงัคมเขม้ขน้ขึน้ 

กลไกประเภทอื่นก็มกีระบวนการคลา้ยคลึงกนั 

โดยไดร้ับการสนบัสนนุดา้นขอ้มลูประเด็นปัญหาที่บนัทึกรวบรวมไวอ้ยา่งดีและมคีวามนา่เ

ชือ่ถือ 

ซ่ึงภาคประชาสงัคมเกือ้หนนุใหเ้กดิความเป็นไปไดใ้นการคน้พบขอ้เท็จจริงและจดัท าขอ้เสน

อแนะที่เกีย่วโยงกนัและอยู่ในความสนใจ ทัง้นี ้

ขอ้เสนอแนะของหนว่ยงานดา้นสิทธมินษุยชนขององคก์ารสหประชาชาติที่จดัท าอย่างดี 

สามารถน าไปด าเนนิการไดจ้ริง และแกไ้ขชอ่งว่างในการคุม้ครองสทิธิมนษุยชนที่ถกูระบไุว ้

ถือเป็นสิ่งส าคญัตอ่การสนบัสนนุงานรณรงคร์ะดบัชาตขิองภาคประชาสังคม 
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4.3. กำรวำงผงัขอ้เสนอแนะและขอ้คน้พบดำ้นสิทธิมนษุยชน 

ขอ้เสนอแนะและขอ้คน้พบของกลไกสิทธิมนษุยชนมมีากมายมหาศาล 

ทัง้แบบรายประเด็นและรายประเทศ 

การรวบรวมและจดักลุ่มตามประเด็นหรือพื้นที่ทางภมูศิาสตรท์ี่สนใจอาจเป็นการตระเตรีย

มอนัมปีระโยชนส์ าหรับแนวทางแบบองคร์วมในการตดิตามผล 

การวางผงัขอ้เสนอแนะและขอ้คน้พบจะ: 
 

 เอื้อตอ่การเขา้ถึงขอ้เสนอแนะ 

 ชว่ยสรา้งความตระหนกั และชว่ยในการเผยแพร่ขอ้เสนอแนะ 

 ใหภ้าพรวมอย่างทัว่ถึงของขอ้เสนอแนะซ่ึงจะสามารถน าไปใชก้บัยทุธศาสตรก์า

รตดิตามผลแบบองคร์วม 

 ท าใหส้ะดวกตอ่การจดัล าดบัความส าคญัเพื่อการด าเนนิการและการตดิตามผล 

 น าไปใชเ้ป็นหลกัในการจดัท าแผนตดิตามตรวจสอบ 
   
เคร่ืองมอืตอ่ไปนีส้ามารถชว่ยกระบวนการเชน่นีไ้ด:้ 

 

ดชันีช้ีวดัดำ้นสิทธิมนษุยชน (Universal Human Rights Index) 

 

ดชันีช้ีวดัดำ้นสิทธิมนษุยชน
3
เป็นฐานขอ้มลูออนไลนท์ี่รวบรวมขอ้เสนอแนะจากคณะกรร

มการประจ าสนธิสญัญา กระบวนการพิเศษ และ UPR 

ดชันนีีช้ว่ยใหผู้ใ้ชส้ามารถเขา้ถึงและคน้หาขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการประจ าสนธิสญัญ

า กระบวนการพิเศษ และ UPR ตามการแยกประเภทอนัหลากหลาย ไดแ้ก ่รัฐ สิทธิ 

หนว่ยงาน ผูไ้ดร้ับผลกระทบ กรอบเวลา และในส่วนของ UPR จะรวมถึงรัฐตา่งๆ 

ที่ใหข้อ้เสนอแนะ จดุยืนของรัฐที่ถกูทบทวน และการประชมุดว้ยเชน่กนั 

โดยการคลิกเพียงไมก่ีค่รั้งผูค้น้หาจะสามารถดรูายงานประเมนิสถานะการด าเนนิการดา้น

สถานการณส์ิทธิมนษุยชนใดเป็นการจ าเพาะโดยหนว่ยงานและกลไกขององคก์ารสหประชา

ชาต ิ

ซ่ึงเป็นการใหข้อ้มลูสิทธิมนษุยชนขององคก์ารสหประชาชาตอิย่างโปร่งใสและเขา้ถึงไดง้า่ย

ดายมากขึน้ 

 

กำรจดักล ุม่ขอ้เสนอแนะในภมิูภำคเอเซียกลำง 

 

ในประเทศคีรก์ซีสถาน ส านกังานประจ าภมูิภาคเอเซียกลางของ OHCHR 

ไดส้นบัสนนุสถาบนัวิชาการแห่งหนึ่งในการผลิตบทสรปุขอ้เสนอแนะของกลไกสหประชาชา

ตดิา้นสิทธิมนษุยชน ซ่ึงจดัแบ่งเป็นกลุ่มตามประเภทสิทธิ 

รวมถึงขอ้เสนอแนะทีเ่กดิจากคณะกรรมการประจ าสนธิสญัญา กระบวนการพิเศษ และ 

UPR บทสรปุนีถ้กูน าไปใชเ้ป็นหลกัในการวางแผนงานด าเนนิการตามขอ้เสนอแนะ
4
 

 
3 

 
4 

 

 http://uhri.ohchr.org/ 
 
ดบูทสรปุนีไ้ดท้ีw่ww.auca.kg
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4.4. กำรจดัล ำดบัควำมส ำคญัและกำรวำงแผนงำน 

 

ผูม้บีทบาทภาคประชาสงัคมอาจพบว่าขอ้เสนอแนะบางประการมคีวามเกีย่วโยงกบัพวกเขา

มากกว่าขอ้เสนอแนะอื่น 

บางขอ้เสนอแนะอาจสมัพนัธก์บัเร่ืองส าคญัเร่งด่วนตามประเด็นหรือภมูภิาคของผูม้บีทบา

ทภาคประชาสงัคม แตข่อ้เสนอแนะบางเร่ืองอาจไมเ่กีย่วขอ้งกนัเลย ในท านองเดยีวกนั 

อาจเป็นการงา่ยดายที่จะปฏิบัตติามขอ้เสนอแนะบางขอ้ในขณะที่ขอ้เสนอแนะอื่นๆ 

อาจจ าเป็นตอ้งใชท้รัพยากรซ่ึงไมส่ามารถหาได ้

ขอ้เสนอแนะบางประการอาจเป็นผลมาจากการเตรียมงานร่วมกนัของภาคประชาสงัคมกบั

กลไกสิทธิมนษุยชน 

จึงมคีวามเป็นไปไดม้ากกว่าที่จะใหค้วามส าคญักบัการตดิตามผลของขอ้เสนอแนะเหล่านีแ้ล

ะบรูณาการไวใ้นยทุธศาสตรแ์ละแผนงานของผูม้บีทบาทภาคประชาสงัคม 

กำรทรมำนและกำรปฏิบติัอยำ่งทำรณุท่ีกระท ำโดยบคุคลทัว่ไปในประเทศคำนำด

ำ 
 

ใน ค.ศ. 2011 ชมรม 110 ชมรมของสหพันธส์ตรีในมหาวิทยาลยัแห่งประเทศคานาดา(Canadian Federation 

of University Women - CFUW) 

เรียกรอ้งใหร้ัฐบาลบัญญตัิเป็นการจ าเพาะใหก้ารทรมานโดยบคุคลทัว่ไปเป็นความผิดทางอาญา 

ประมวลกฎหมายอาญาของคานาดาบัญญัติใหผู้ก้ระท าทรมานซ่ึงเป็นเจา้หนา้ที่รัฐตอ้งรับผิดชอบ 

แต่บคุคลที่เผชิญกบัการทรมานแบบเดียวกันซ่ึงกระท าโดยบคุคลทัว่ไป เช่นในกรณีความรนุแรงในครอบครัว 

บคุคลผูก้ระท าทรมานเหล่านีก้ลบัไม่มีความผิดในขอ้หาอาชญากรรมการทรมาน 

ในเดือนเมษายน ค.ศ. 2012 CFUW ย่ืนรายงานเงาต่อคณะกรรมการต่อตา้นการทรมาน (Committee against 

Torture - CAT)สมาชิก CFUW เขา้ร่วมการประชมุของคณะกรรมการในนครเจนวีาในเดือนพฤษภาคม 

ซ่ึงสมาชิก CFUW สองคนไดแ้สดงความเห็นว่า 

“พวกเราไดยิ้นคณะกรรมการยืนยันกบัผูแ้ทนรัฐบาลคานาดาว่าบางรปูแบบของความรนุแรงดว้ยเหตแุห่งเพ

ศเป็นการแสดงถึงการทรมานที่กระท าโดยบคุคลที่ไม่ใช่เจา้หนา้ที่รัฐ 

อีกทัง้ไดยิ้นว่าการกระท าเหล่านีเ้ขา้ขา่ยอนสุญัญาต่อตา้นการทรมานและการปฏิบัติหรือลงโทษอ่ืนๆ 

อย่างโหดรา้ย ไรม้นษุยธรรมหรือย า่ยีศักดิ์ศรี 

ซ่ึงถือเป็นความกา้วหนา้ของความเท่าเทียมทางเพศและเป็นสิทธิมนษุยชนอันลิดรอนมิไดข้องสตรีและเด็กหญิ

งในการที่จะไม่ตอ้งเผชิญกบัการทรมานโดยบคุคลที่ไม่ใช่เจา้หนา้ที่รัฐบทสรปุขอ้สังเกตของ CAT 

เป็นการทะลวงอปุสรรคครั้งย่ิงใหญ่ส าหรับพวกเราซ่ึงเราสามารถน ามาใชใ้นงานของพวกเราได”้จากนัน้ 

เพ่ือเป็นการติดตามผลของบทสรปุขอ้สงัเกตของคณะกรรมการCFUW 

ย่ืนแถลงการณเ์ป็นลายลกัษณอ์ักษรต่อคณะกรรมาธิการว่าดว้ยสถานภาพของสตรี 

รวมทัง้สนบัสนนุการย่ืนรายงานของคานาดาต่อกระบวนการ UPR ซ่ึงจัดท าขึน้โดยยึดบทสรปุขอ้สงัเกตของ 

CAT ในเร่ืองการทรมานและการทารณุโดยบคุคลทัว่ไปเป็นหลกั 

 

ไมว่่าผูม้บีทบาทภาคประชาสงัคมจะเคยมสี่วนร่วมในขัน้ตอนกอ่นหนา้ของวงจรการท างา

นของกลไกสิทธิมนษุยชนหรือไม ่พวกเขาก็ยงัพบว่าการจดั 

ล าดบัความส าคญัของขอ้เสนอแนะและขอ้คน้พบโดยระบสุ่วนที่เกีย่วขอ้งกบัเป้าหมายสิทธิ

มนษุยชนของพวกเขาเป็นขัน้ตอนส าคญัในการพฒันาแผนงาน 
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วิธีการตดิตามผลจากขอ้เสนอแนะ 

ดา้นสทิธิมนษุยชนขององคก์ารสหประชาชาต ิ

 

การตดิตามผลที่เป็นจริงได ้

ผูม้บีทบาทภาคประชาสงัคมอาจใชช้ดุหลกัเกณฑก์ำรจดัล ำดบัควำมส ำคญัขอ

งขอ้เสนอแนะที่มอียู่แตกตา่งกนัหลายชดุ อย่างเชน่: 
 

 ขอ้เสนอแนะโดยกลไกหรือหนว่ยงานสทิธิมนษุยชนที่หนนุเกื้อขอ้เสนอแน
ะของผูม้บีทบาทภาคประชาสงัคม 

 ขอ้เสนอแนะที่สอดคลอ้งกบัจดุมุง่หมายและกิจกรรมของผูม้บีทบาทภาค
ประชาสงัคม 

และการตดิตามผลสามารถถกูบรูณาการไวใ้นแผนงานของพวกเขาไดอ้

ย่างแทจ้ริง  

 ขอ้เสนอแนะและขอ้คน้พบท่ีแสดงถึงความกา้วหนา้อีกขัน้หนึง่ของการตี
ความและบงัคบัใชก้ฎหมายสทิธิมนษุยชน 

 ขอ้เสนอแนะที่การด าเนนิการอาจขึน้กบัปัจจยัจ านวนหนึง่ (เชน่ 
การจดัล าดบัความส าคญัของการด าเนนิการโดยรัฐ 

แรงกดดนัและ/หรือความชว่ยเหลอืจากประชาคมนานาชาต ิ

ความพรอ้มของทรพัยากร) 

 ขอ้เสนอแนะที่ภาคประชาสงัคมสามารถตดิตามผลไดโ้ดยท างานแบบเป็น
แนวร่วมกบัผูอ้ื่น 

 ขอ้เสนอแนะที่สามารถวดัผลการด าเนนิการไดโ้ดยผูม้บีทบาทภาคประชา
สงัคม 

 ขอ้เสนอแนะที่จะถกูละเลยหากปราศจากการด าเนนิงานโดยผูม้ีบทบาทภ
าคประชาสงัคม 

 ขอ้เสนอแนะที่เจาะจงไปที่ภาคประชาสงัคม (เชน่ 
ขอ้เสนอแนะของผูร้ายงานพิเศษเร่ืองสถานการณข์องนกัปกป้องสทิธิม

นษุยชนซ่ึงเสนอเป็นการเฉพาะส าหรับประชาคมนกัปกป้องสทิธิ) 
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 กำรจดัล ำดบัควำมส ำคญัของขอ้เสนอแนะ UPR ในประเด็นกำรไม่เลือกปฏิบติัดว้ยเหตแุห่งเพศและอตัลกัษณท์ำงเพศ 

แบบฝึกหัดการจดัล าดบัความส าคญัของขอ้เสนอแนะจากUPR และการพฒันาแผนงานเบื้องตน้ ซ่ึงอาจสรปุไดด้งัตอ่ไปนี:้ 
 
ขอ้เสนอแนะ UPR ใหค้วำม 

ส ำคญั 

ลกัษณะกำรติดตำมผล 

และกิจกรรมหลกั 

องคก์รท่ีรบัผิด

ชอบและทรพัย

ำกร 

กรอบเวลำ ตวัช้ีวดั 

 

      
 

เสริมสมรรถภาพความคุม้ครองทางกฎหมาย

จากการเลือกปฏิบัติ โดยรวมวิถีทาง 

เพศและอัตลกัษณท์างเพศไวเ้ป็นเหตตุอ้งหา้มใ

นการเลือกปฏิบัต ิ

ใช ่ส าคัญ 

เนือ่งจากรัฐบา

ลอาจมองขา้มห

ากขาดการกระ

ตุน้โดยผูม้ีบทบา

ทภาคประชาสัง

คมและประชาค

มนานาชาติ 

สนบัสนนุ 

โนม้นา้วสมาชิกรัฐสภา 

มีส่วนร่วมในการร่างกฎหมาย 

รณรงค ์ 

องคก์รดา้นความ

หลากหลายทางเพ

ศ (LGBT) 

ดว้ยความร่วมมือ

กับผูม้ีบทบาทภาค

ประชาสงัคมอ่ืนๆโ

ดยเป็นส่วนหนึง่ข

องกิจกรรมท่ีด าเนิ

นการอยู ่

4 ปีขา้งหนา้ วิถีทางเพศและอั

ตลกัษณท์างเพ

ศถกูบรรจไุวเ้ป็

นเหตตุอ้งหา้มใ

นการเลือกปฏิบั

ติของกฎหมาย

หา้มการเลือกป

ฏิบัต ิ

 

      
 

ริเร่ิมหรือเขา้ร่วมการรณรงคส์รา้งความตระ

หนกัเพ่ือกระตุน้ใหเ้กิดการยอมรับความแตกต่

างของบคุคลรักร่วมเพศ รักสองเพศ 

หรือขา้มเพศ 

ใช ่ดดูา้นบน เขา้ร่วมการรณรงค ์

เสนอใหเ้นน้เป้าหมายไปท่ีเยาวช

น สาธารณชน 

และเจา้หนา้ท่ีรักษากฎหมาย 

เนน้เป้าหมายสภาพแวดลอ้มไป

ท่ีโรงเรียนมธัยมศึกษา 

มหาวิทยาลยั ชมรมกีฬา 

ศนูยฝึ์กอบรมต ารวจ 

 

องคก์รดา้นความห

ลากหลายทางเพศ 

(LGBT) 

ดว้ยความร่วมมือ

กับผูม้ีบทบาทภาค

ประชาสงัคมอ่ืนๆ 

จ าเป็นตอ้งหาทรัพ

ยากรเพ่ิมเติม 

4 ปีขา้งหนา้ มีการจัดรณรง

ค ์

ครอบคลมุประช

ากรกลุม่เป้าหม

าย 

 

เนน้ประเด็นความไมเ่ท่าเทียมทางเพศตอ่ไป ไม ่

เพราะกฎเกณฑยั์ง

ถกูก าหนดแบบคลุ

มเครือ 
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ขอ้เสนอแนะ UPR ใหค้วำม 

ส ำคญั 

ลกัษณะกำรติดตำมผล 

และกิจกรรมหลกั 

องคก์รท่ีรบัผิด

ชอบและทรพัย

ำกร 

กรอบเวลำ ตวัช้ีวดั 

 

         
 

   

ด าเนนิการตอ่ในเร่ืองการสรา้งความเขม้แข็งใ

หก้ับสถาบันและนโยบายเชิงป้องกันท่ีเก่ียวขอ้

งกับประเด็นทางเพศและการเลือกปฏิบตัิตอ่ส

ตรี 

ใช ่

ควรกระตุน้รัฐบา

ลใหส้รา้งความแข็

งแกร่งใหก้บัสถา

บันดา้นความเท่าเ

ทียมพรอ้มทั้งจดั

หาทรัพยากรใหม้

ากขึน้ 

การติดตามตรวจสอบทรัพยาก

รดา้นการเงินท่ีจัดสรรแก่กระท

รวงเพ่ือสรา้งโอกาสอันเท่าเทีย

ม 

ติดตามตรวจสอบกิจกรรมริเร่ิ

มท่ีเสนอโดยกระทรวงและไดรั้บ

การอนมุตัิและด าเนนิการโดยรั

ฐบาล 

องคก์รสตรีดว้ยค

วามร่วมมือกับผูม้ี

บทบาทภาคประชา

สังคมอ่ืนๆโดยเป็น

ส่วนหนึง่ของกิจก

รรมท่ีด าเนนิการอ

ยู่ 

จ าเป็นตอ้งเสาะหา

ทักษะความเช่ียวช

าญเพ่ิมเติมดา้นกา

รติดตามตรวจสอ

บงบประมาณ 

4 ปีขา้งหนา้ มีการจัดสรรทรั

พยากรแก่กระท

รวงเพ่ือสรา้งโอ

กาสอันเท่าเทียม 

ขอ้เสนอดา้นนโ

ยบายของกระท

รวงไดรั้บการอ

นมุตัิและด าเนนิ

การโดยรัฐบาล 

 

         
 

   

ใหค้วามส าคัญกับการปฏิรปูกฎหมายท่ีเพ่ิง

ด าเนนิการเพ่ือตดับทบัญญตัิซ่ึงเป็นการ 

เลือกปฏิบัติตอ่สตรีออก ตามท่ีก าหนดโดย 

CEDAW 

ใช ่

ถึงเวลาแลว้ท่ีจะต้

องมกีรอบกฎหมา

ยท่ีไมเ่ป็นการเลือ

กปฏิบตัิ ! 

ติดตามการบัญญัติกฎหมาย 

ร่วมเป็นส่วนหนึง่ของการติดต

ามผลการปฏิบตัิตามบทสรปุข ้

อสงัเกตของ CEDAW 

องคก์รสตรีดว้ยค

วามร่วมมือกับผูม้ี

บทบาทภาคประชา

สังคมอ่ืนๆ 

โดยเป็นส่วนหนึง่ข

องกิจกรรมท่ีด าเนิ

นการอยู ่

รายงานฉบบัต่

อไปภายใต ้

CEDAW 

มีการยกเลิกบท

บัญญัตซ่ึิงเป็นก

ารเลือกปฏิบัตติ่

อสตรีเพ่ือใหส้อ

ด 

คลอ้งกบัCEDA

W 
 

         
 

 

                  1
3

 

 

ใชม้าตรการท่ีเนน้เป้าหมายเพ่ืออดุชอ่งว่างขอ

งค่าจา้งระหว่างหญิงและชาย 

ไม ่

แตไ่ดรั้บการสนบั

สนนุจากผูม้ีบทบ

าทภาคประชาสงัค

ม 

เกินศักยภาพท่ีจะ

ติดตามตรวจสอบ     
 

         
 

         
 

    the capacity of     
 

    CSAs to follow     
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ขอ้เสนอแนะ UPR ใหค้วำม 

ส ำคญั 

ประเภทกำรติดตำมผล 

และกิจกรรมหลกั 

องคก์รท่ีรบัผิด

ชอบและทรพัย

ำกร 

กรอบเวลำ ตวัช้ีวดั 

 

      
 

      
 

ดว้ยความร่วมมือกับภาคประชาสงัคม 

วางยทุธศาสตรอ์ย่างละเอียดเพ่ือเป้าประสงค์

ท่ี 

จะขจัดวิถีปฏิบัตทิางวัฒนธรรมอันเป็น 

ภยัและทัศนคติทัว่ไปท่ีเลือกปฏิบตัิตอ่สตรี 

ใช ่

แนวร่วมใหค้วา

มส าคัญล าดบัต ้

นกับเร่ืองนี ้

อีกทัง้ขอ้เสนอแ

นะยังคาดหวังบ

ทบาทท่ีเดน่ชดัข

องภาคประชาสั

งคม 

มีส่วนร่วมในการจัดท ายทุธศา

สตร ์

องคก์รสตรีดว้ยค

วามร่วมมือกับอง

คก์รเพ่ือสตรีแห่ง

สหประชาชาติ 

(UN Women) 

หนึง่ปี ยทุธศาสตรไ์ดรั้บกา

รรับรอง 

 

       
 

สรา้งความพยายามอันเขม้แข็งในการขจัด 

การใชแ้รงงานเด็ก 

โดยพัฒนาการประสานงานในหมูส่ถาบนัจ าน

วนมากมาย 

ของชาติท่ีท างานเร่ืองสิทธิเด็ก 

ไม ่

เพราะอยู่นอกข

อบเขตกิจกรรม

ของภาคประชา

สังคมท่ีเก่ียวขอ้

ง 

     
 

       
 



วิธีการตดิตามผลจากขอ้เสนอแนะ 

ดา้นสทิธิมนษุยชนขององคก์ารสหประชาชาต ิ

4.5. กำรติดตำมตรวจสอบกำรด ำเนินกำร 

การตดิตามตรวจสอบการด าเนนิการตามขอ้เสนอแนะโดยรัฐเป็นกจิกรรมส าคญัอย่างหนึง่

ส าหรับภาคประชาสงัคมในการท าใหร้ัฐบาลเกดิความรับผดิชอบ 

โดยการตดิตามตรวจสอบอาจประกอบดว้ยการที่ผูม้บีทบาทภาคประชาสงัคมคอยตดิตามอ

ยู่เสมอว่ารัฐไดใ้หส้ตัยาบนัสนธิสญัญาสิทธิมนษุยชนใดหรือไม ่

ไดส้่งค าเชญิไปยงักระบวนการพิเศษเพื่อมาตรวจเยี่ยมประเทศหรือไม ่

ไดอ้นมุตักิฎหมายว่าดว้ยการไมเ่ลือกปฏิบตัิหรือไม ่

หรือก าลงัด าเนนิกระบวนการตดิตามตรวจสอบแบบซับซอ้นที่มกีารเก็บรวบรวมและหาหลกั

ฐานสนบัสนนุขอ้มลูจ านวนมหาศาลจากหลายๆ 

แหล่งและในสถานที่มากมายเขา้มาเกีย่วขอ้งหรือวิเคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบัตวัชีว้ัดและเกณฑม์

าตรฐานตลอดชว่งเวลาที่ก าหนดไว ้ไมว่่าจะใชวิ้ธีการตดิตามตรวจสอบแบบใด 

จะเรียบงา่ยหรือซับซอ้น ก็เป็นส่ิงจ ำเป็นท่ีขอ้คน้พบจะตอ้งเท่ียงตรงและน่ำเช่ือถือ 

ขอ้คน้พบดงักล่าวสามารถน าไปใชเ้ป็นหลกัในการรณรงคก์บัรัฐบาล 

และอาจถกูพฒันาเป็นรายงานยื่นตอ่กลไกสิทธิมนษุยชน 

อย่างเชน่ส าหรับวงจรที่สองหรือสามของ UPR เพื่อการทบทวนตอ่ไปโดยคณะ 

กรรมการประจ าสนธิสัญญา หรือเพื่อใหข้อ้มลูล่าสดุโดยวาจาตอ่คณะมนตรีสิทธิมนษุยชน 

เป็นตน้ คู่มอืการตดิตามตรวจสอบสิทธิมนษุยชนของ 

OHCHR
5
ใหค้ าแนะน าอย่างละเอียดเกีย่วกบัวิธีการตดิตามตรวจสอบซ่ึงไดแ้กก่ารเก็บขอ้มลู

อย่างแข็งขนั การยืนยนัความนา่เชือ่ถือ 

การวิเคราะหแ์ละใชข้อ้มลูเพื่อประเมนิและจดัการกบัปัญหาสิทธิมนษุยชน 

จากค าจ ากดัความเชน่นี ้การตดิตามตรวจสอบจึงตอ้งด าเนนิการในเวลายืดเยื้อยาวนาน 

นอกจากนี้ 

กระบวนการตดิตามตรวจสอบทัง้หมดยงัถกูกล่าวถึงว่าเป็นเสมอืนวงจรตดิตามสิทธิมนษุย

ชน (ดดูา้นล่าง)  

วงจรตดิตามตรวจสอบ 

 
 

 การประเมนิผล ขอ้มลู การวิเคราะห ์

&ยทุธศาสตร ์

 

   

การยุ่งเก่ียว/สนบัสนนุ 

      การรายงานจากภายนอก    

             ความชดัเจน 
 

     การสัมภาษณ ์& เก็บ 

         รวบรวมขอ้มลู  

                   การติดตามอ่ืน 
 

 
 

การด าเนนิการแกไ้ข 

&การติดตามผล 

            การบันทึกขอ้มลู & 

             การรายงานภายใน 

 

   การวิเคราะหก์ฎหมาย 

    & ขอ้มลู 

 

5 คู่มือการติดตามตรวจสอบสิทธิมนษุยชน (สิ่งพิมพข์ององคก์ารสหประชาชาติเลขที่ HR/P/PT/7/Rev.1)  
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แนวปฏิบติัส ำหรบัภำคประชำสงัคม 
 
 

 
กำรตรวจสอบกำรเขำ้ถึงขอ้มลูและเอกสำรท่ีคหูำเลือกตัง้ในฮ่องกง 

 
ประเทศจีนซ่ึงรวมฮ่องกงไดรั้บการทบทวนโดยคณะกรรมการว่าดว้ยสิทธิของผูพิ้การ (CRPD) 

เมื่อเดือนกันยายน ค.ศ. 2012 กลุม่พิทักษสิ์ทธิตนเองจากองคก์ร Chosen Power 

เขา้ร่วมการประชมุทั้งสมยัท่ี 7 และ 8 ของ CRPD 

เพ่ือน าเสนอบทสรปุวิธีการท่ีรัฐบาลธ ารงสิทธิของพวกเขา 

จากนัน้พวกเขาก็น าประสบการณน์ีไ้ปใชใ้นงานรณรงคข์องพวกเขาในฮอ่งกง Chosen Power 

เป็นองคก์รพิทักษสิ์ทธิและชว่ยเหลือตนเองแห่งแรกท่ีด าเนนิการโดยบคุคลท่ีมีระดบัสติปัญญาแตก

ตา่งกันในทวีปเอเซีย 

การมีส่วนร่วมของพวกเขาในการประชมุท่ีเจนวีาถือเป็นคร้ังแรกท่ีมตีวัแทนผูบ้กพร่องทางสติปัญ

ญาน าเสนอตอ่คณะกรรมการ 

หลงัสมยัประชมุคร้ังท่ี 7 ซ่ึงรับรองรายการประเด็นตา่งๆ Chosen Power 

รณรงคใ์หม้ีการเขา้ถึงขอ้มลูและเอกสารท่ีคหูาเลือกตัง้ส าหรับผูบ้กพร่องทางสตปัิญญา 

และเพ่ือสิทธิท่ีจะมีคนติดตามชว่ยเหลือท่ีพวกเขาเลือกเองเขา้ไปในคหูาดว้ย 

พวกเขาไดพ้บกับเจา้หนา้ท่ีส านกัทะเบียนและเลือกตัง้ในเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 2012 

เพ่ือยกประเด็นเหลา่นีข้ึน้มารวมทั้งปัญหาท่ีผูพิ้การทางสายตาหรือบกพร่องทางการมองเห็นไมม่ีโ

อกาสลงคะแนนเลือกตัง้ ผูท่ี้อยู่ในสถานดแูลไมส่ามารถลงคะแนนเลือกตัง้ 

และความจริงท่ีว่าผูท่ี้ตกอยู่ภายใตน้ยิามของ “ทพุพลภาพทางจิต” 

ถกูลิดรอนสิทธิในการลงคะแนนเสียงของพวกเขา 

การเลือกตัง้จดัขึน้ในเดือนกันยายน ค.ศ. 2012 และ Chosen Power 

ไดเ้ฝ้าติดตามการเลือกตัง้ในหลากหลายมมุ พวกเขาพบว่าไมส่ามารถเขา้ชมเว็บไซตก์ารเลือกตัง้ได ้

พวกเขาตอ้งรอคอยเป็นเวลานานกว่าจะไดรั้บคู่มือการลงคะแนนท่ี ‘อ่านงา่ย’ ในคหูาเลือกตัง้ 

อีกทัง้บางคร้ังพวกเขาร ูสึ้กว่าความชว่ยเหลือท่ีจัดไวใ้หใ้นคหูาเลือกตัง้ไมเ่คารพความอิสระและควา

มลบัของพวกเขาอย่างเต็มท่ี 

ผลลพัธเ์ชิงบวกของการมีส่วนร่วมในกระบวนการทบทวนของ CRPD 

คือการระดมองคก์รผูพิ้การและผูม้ีบทบาทภาคประชาสังคมเพ่ือรวมพลงัเป็นแนวร่วมซ่ึงไดช้ว่ยท าใ

หป้ระเด็นความพิการเป็นกระแสหลกัของภาคประชาสงัคมในวงกวา้งขึน้ ในฮ่องกงนัน้ 

องคก์รเหลา่นียั้งไดท้ างานร่วมกันเพ่ือสนบัสนนุการน าเสนอขอ้มลูตอ่คณะกรรมการสิทธิมนษุยชน

ส าหรับการท ารายการประเด็นตา่งๆ เก่ียวกับฮอ่งกง 

ซ่ึงพวกเขาไดย้กเร่ืองสิทธิในการมสี่วนร่วมทางการเมอืงขึน้มาเชน่กัน 

ดว้ยเป้าประสงคท่ี์จะเพ่ิมแรงกดดนัตอ่รัฐบาลใหด้ าเนนิการเปล่ียนแปลงตามความจ าเป็นเพ่ือใหพ้ว

กเขาสามารถมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียม  
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วิธีการตดิตามผลจากขอ้เสนอแนะ 

ดา้นสทิธิมนษุยชนขององคก์ารสหประชาชาต ิ
 
 
 
กำรใชต้วัช้ีวดัสิทธิมนษุยชนเพ่ือติดตำมตรวจสอบกำรด ำเนินกำร 

 

ตวัชี้วัดทั้งเชิงปริมาณและคณุภาพโดยอาศัยวิธีการท่ีสมบรูณโ์ปร่งใสอาจถกูน ามาใชใ้นการติดตาม

ตรวจสอบการด าเนนิการตามขอ้เสนอแนะ  

ยกตวัอย่างเชน่ 

ตวัชี้วัดเพ่ือยืนยันการด าเนนิการตามขอ้เสนอแนะใหรั้บรองกฎหมายว่าดว้ยสขุภาพทางเพศและอน

ามยัเจริญพันธุอ์าจใชวั้นท่ีกฎหมายมีผลบังคับและขอบเขตการครอบคลมุโดยกฎหมาย 

ขอ้เสนอแนะในเร่ืองนีอี้กขอ้หนึง่อาจเป็นว่า 

“ใหพ้ยายามตอ่ไปเพ่ือเพ่ิมระดบัการเขา้ถึงบริการคมุก าเนดิท่ีปลอดภยัและค่าใชจ้่ายไมส่งูเกินไปทัว่

ประเทศ” 

ตวัชี้วัดอย่างหนึง่ในเร่ืองสัดส่วนของสตรีหรือคู่นอนของพวกเธอท่ีใชวิ้ธีคมุก าเนดิท าใหผู้ม้ีส่วนไดส้่

วนเสียสามารถประเมินสถานะของการด าเนนิการ 

และแผนกประชากรขององคก์ารสหประชาชาติไดจ้ัดท าขอ้มลูการใชวิ้ธีคมุก าเนดิโดยอิงการส ารวจ

ตวัอย่างในชาต ิ

เมื่อท าการเก็บขอ้มลูส าหรับตวัชี้วัด 

เป็นส่ิงส าคัญท่ีจะตอ้งไดข้อ้มลูแยกส่วนเพ่ือจะไดเ้ห็นดา้นการเลือกปฏิบตัิของสถานการณ ์

ส าหรับรายการท่ีไมล่ะเอียดถ่ีถว้นและขึน้กับว่าอะไรเก่ียวขอ้งและเป็นไปไดใ้นแตล่ะบริบท 

ตวัชี้วัดอาจแยกตามเช้ือชาติ สีผิว เพศ อาย ุภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมืองหรือดา้นอ่ืน 

ตน้ก าเนดิทางสัญชาติหรือสงัคม ทรัพยสิ์น การเกิด ความพิการทางกายหรือจิตใจ ภาวะสขุภาพ 

(รวมถึง HIV/AIDS)วิถีทางเพศตลอดจนสถานะความเป็นพลเมือง 

สถานะทางการเมอืงหรือสถานะอ่ืน เมื่อไดร้ะบตุวัชี้วัดท่ีเก่ียวขอ้งกันแลว้ 

จะเป็นประโยชนห์ากก าหนดเกณฑม์าตรฐานไวด้ว้ยเพ่ือท่ีจะบงัคับใหรั้ฐใหค้ ามัน่และด าเนนิการตาม

ขอ้เสนอแนะ 

ทั้ง Social Watch
6
และ Center for Economic and Social 

Rights
7
เป็นองคก์รท่ีมีประสบการณจ์ัดเจนในการใชต้วัชี้วัดเพ่ือติดตามผลจากขอ้เสนอแนะ

8
 

 

4.6. กำรฉวยจงัหวะเคล่ือนไหว 

หลายคร้ังคราท่ีการทบทวนสถานการณสิ์ทธิมนษุยชนในประเทศใดโดยกลไกสิทธิมนษุยชนขององคก์

ารสหประชาชาติ 

หรือการตรวจเย่ียมโดยผูท้รงอาณตัิของกระบวนการพิเศษสามารถก่อใหเ้กิดแรงกระเพ่ือมขึน้ เชน่: 

 ความสนใจท่ีคาดไมถึ่งจากส่ือในเร่ืองสถานการณสิ์ทธิมนษุยชน 

 การเปิดกวา้งของเจา้หนา้ท่ีรัฐท่ีจะจัดการปัญหาสิทธิมนษุยชนบางเร่ืองทัง้ในสว่นกลางห

รือระดบัทอ้งถ่ิน 

 
6  www.socialwatch.org

 

7  www.cesr.org
 

 

8
 ส าหรับค าแนะน าเพ่ิมเติมเกี่ยวกบัตวัชี้วัด ดตูวัชี้วัดสิทธิมนษุยชน – 

แนวทางการวัดผลและการด าเนินการ(Human Rights Indicators - A Guide to Measurement and 

Implementation) (สิ่งพิมพข์ององคก์ารสหประชาชาติเลขที่ HR/PUB/12/5)
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 ตวัแทนรายใหมใ่นรัฐบาลที่พรอ้มจะพดูคยุหารือกบัภาคประชาสงัคม 

 การเกิดแรงบันดาลใจขึน้ใหมท่ี่จะด าเนินมาตรการเพื่อความคืบหนา้ดา้นสิท
ธิมนษุยชน 

 การแสดงใหเ้ห็นเจตจ านงทางการเมืองที่จะรับรองกฎหมายซ่ึงสอดคลอ้งกั
บมาตรฐานสิทธิมนษุยชน 

 ความพรอ้มของทรัพยากรใหม่ๆ  ที่จะท างานในประเด็นที่ก าหนด และ 
 การเป็นพนัธมิตรหรือแนวร่วมที่กอ่ตวัขึน้หรือเขม้แข็งขึน้ส าหรับการทบทว
น 

  
ผูม้ีบทบาทภาคประชาสงัคมสามารถมีบทบาทส าคญัทัง้ในการสรา้งแรงกระตุน้ใหก้บั

กิจกรรมของกลไกสิทธิมนษุยชนและในการฉวยจงัหวะดงักลา่วเพื่อด าเนินการรดุหนา้

ดา้นยทุธศาสตรก์ารคุม้ครองสิทธิมนษุยชนที่ดีขึน้  

4.7. กำรสรำ้งและท ำงำนกบัแนวรว่ม 

การมีสว่นร่วมในงานของกลไกสิทธิมนษุยชนผา่นแนวร่วมผูม้ีบทบาทภาคประชาสงัค

มมกัน าไปสูผ่ลสมัฤทธ์ิทางบวก ดงัตวัอยา่งเชน่: 
 

 ขอ้มลูที่น าเสนอต่อกลไกสิทธิมนษุยชนมีความครอบคลมุทัว่ถึงมากขึน้ 
พรอ้มมีความเป็นไปไดม้ากขึน้ที่จะสะทอ้นเร่ืองส าคญัเร่งดว่นที่ระบโุดยแนว

ร่วม 

 การแบ่งงานในหมูอ่งคก์รสมาชกิแนวร่วมตามความเชีย่วชาญ 

ทรัพยากรและทกัษะความช านาญท าใหเ้กิดการมีสว่นร่วมและการติดตามผ

ลอย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ 

(เชน่บางองคก์รจะเนน้เร่ืองรณรงคห์รือสรา้งความตระหนกั 

องคก์รอื่นเนน้การติดตามตรวจสอบ 

รวบรวมวิเคราะหข์อ้มลูซ่ึงรวมขอ้มลูทางวิชาการ 

หรือบางองคก์รใหค้วามชว่ยเหลือผูเ้สียหายจากการละเมิดสิทธิมนษุยชนแล

ะชว่ยท าใหเ้สียงและค าบอกเล่าเร่ืองราวของพวกเขาเป็นที่ไดย้ินกนั) 

 ความสมัพนัธใ์นการท างาน 
ความร่วมมือและความเป็นปึกแผน่ในหมูผ่ ูม้ีบทบาทภาคประชาสงัคมพฒันา

ดีขึน้ 

ซ่ึงส าคญัอยา่งยิ่งหากผูม้ีบทบาทภาคประชาสงัคมรายใดอาจตกอยูใ่นภยนั

ตราย 

 แรงโนม้นา้วและความนา่เชือ่ถือของแนวร่วมเพิ่มขึน้ดว้ยการส่ือสารและจดุมุ่
งหมายที่เป็นเอกภาพกบักลไกสิทธิมนษุยชน 

เจา้หนา้ที่รัฐและผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสียอ่ืนๆ (เชน่ สถานทตู 

สถาบันสิทธิมนษุยชนแห่งชาติ) 

 ผูม้ีบทบาทภาคประชาสงัคมรายเล็กไดร้ับความสนใจมากขึน้เมื่อประเด็นปัญ
หาของพวกเขาไดร้ับการหยิบยกผา่นแนวร่วม 
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แนวรว่มผ ูมี้บทบำทภำคประชำสงัคมสรำ้งควำมคืบหนำ้ในกำรป้องกนักำรทรมำนโดยผำ่น

กระบวนกำร UPR ในประเทศฟิลิปปินส ์
 

Medical Action Group (MAG) 

ไดเ้ขา้ร่วมการจัดเตรียมรายงานร่วมของภาคประชาสังคมในประเทศฟิลิปปินสส์ าหรับกระบวนการ 

UPR โดยก่อนท่ี UPR จะเร่ิมในเดือนพฤษภาคม ค.ศ.2012 นัน้ 

สมาชิกแนวร่วมผูม้ีบทบาทภาคประชาสงัคมไดจ้ัดการประชมุสรปุส าหรับคณะทตูขึน้ในกรงุมนลิา 

ซ่ึงมสีถานทตูประมาณ 20 ประเทศเขา้ร่วม ส่วนท่ีนครเจนวีา องคก์รไดจ้ัดประชมุกับสถานทตู 16 

ประเทศเพ่ือสรา้งความตระหนกัเก่ียวกบัขอ้กังวลของพวกเขา สมาชิกแนวร่วมกลา่วว่า 

“พวกเราสามารถถ่ายทอดปัญหาส าคญัเร่งดว่นของเราดว้ยวิธีการท่ีจ าเพาะเจาะจงและกระชบั 

โดยรวมไวใ้นใบสรปุขอ้มลูส าคัญประเด็นละหนึง่หนา้” และ 

“คณุค่ามหาศาลของการท างานแบบแนวร่วมผูม้ีบทบาทภาคประชาสงัคมในการย่ืนเสนอรายงานแ

ละโนม้นา้วรัฐบาลในกระบวนการ UPR ส่งผลใหเ้กิดขอ้เสนอแนะท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ิมขึน้ 

นอกจากนียั้งเอ้ือตอ่การติดตามผลและการมีส่วนร่วมอย่างแขง็ขนัของพวกเรากับรัฐบาลในการด า

เนนิการตามขอ้เสนอแนะ”  
 
ปัจจบุัน MAG และแนวร่วมท่ีมีช่ือว่า United Against Torture Coalition (UATC) 

ในประเทศฟิลิปปินสก์ าลงัใชข้อ้เสนอแนะจาก UPR 

เพ่ือสนบัสนนุงานของพวกเขาในการป้องกันการทรมาน ผูแ้ทนคนหนึง่ของ MAG สรปุว่า 

“พวกเราใขข้อ้เสนอแนะจาก UPR 

ในงานติดตามตรวจสอบและกิจกรรมรณรงคข์องพวกเราท่ีเนน้ใหส้าธารณชนเห็นมากขึน้ถึงดา้น

มมุทางการแพทยข์องการทรมาน 

ซ่ึงรวมการบันทึกขอ้มลูโดยอาศัยพิธีสารเลือกรับอิสตนับลุและการจัดตัง้โครงการฟ้ืนฟูส าหรับผูร้

อดชีวิตจากการทรมานและครอบครัว ขอ้เสนอแนะของ UPR 

ก่อใหเ้กิดผลกระทบมากขึน้กบัการสรา้งศักยภาพของการเคล่ือนไหวตอ่ตา้นการทรมานในประเทศ

ฟิลิปปินส”์  

 
แผนกลยทุธเ์พ่ือด ำเนินกำรตำมขอ้เสนอแนะเรื่องสิทธิทำงเศรษฐกิจ 

สงัคมและวฒันธรรมในประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์
 

แนวร่วมท่ีมีช่ือว่า Coalition Suisse Romande sur les droits économiques, sociaux et culturels 

ไดเ้ร่ิมติดตามผลของบทสรปุขอ้สงัเกตเก่ียวกับประเทศสวิตเซอรแ์ลนดท่ี์จัดท าโดยคณะกรรมการ

ว่าดว้ยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 

แนวร่วมดงักลา่วไดเ้ชิญผูม้ีบทบาทภาคประชาสงัคมท่ีมีความเช่ียวชาญในดา้นตา่งๆ 

ซ่ึงถกูสะทอ้นอยู่ในบทสรปุขอ้สงัเกตใหร่้วมกันอธิบายว่ามีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งใชส่ิ้งใดบา้งในการ

ด าเนนิการตามขอ้เสนอแนะแตล่ะขอ้ จากนัน้ความเห็นทั้งหมดไดถ้กูรวบรวมเป็นแนวทางท่ีชดัเจน 

และถกูแบ่งปันพรอ้มกบัอภิปรายกันในการประชมุกับเจา้หนา้ท่ีรัฐบาล 

ถึงแมป้ระสบการณจ์ะช้ีใหเ้ห็นว่าโดยทัว่ไปการท างานกับแนวร่วมน าไปสู่ผลลพัธเ์ชิงบวก 

แตบ่ทเรียนท่ีไดรั้บจากวิธีปฏิบตัิท่ีผา่นมาก็แสดงถึงปัญหาร่วมบางประการเชน่กัน อันไดแ้ก่: 
 ทรพัยากรและเวลาท่ีใชใ้นการประสานงาน 

 การเห็นพอ้งในเร่ืองประเด็นส าคัญเร่งดว่นและบทบาท 
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 การรักษาจงัหวะกา้วและความเขา้ใจในวัตถปุระสงคข์องแนวร่วม 

 การบรรลฉุันทามตซ่ึิงอาจลดความเขม้ขน้ของประเด็นอ่ืนบางประเด็นลงไป 
 
 

กำรขจดักำรเลือกปฏิบติัทำงเช้ือชำติในประเทศญ่ีปุ่ น 

 

เครือขา่ยองคก์รเอกชนของประเทศญ่ีปุ่นเพ่ือขจัดการเลือกปฏิบัตทิางเชื้อชาติท่ีมีช่ือว่าJapan NGO 

Network for the Elimination of Racial Discrimination (ERD Net) ก่อตวัขึน้ในปี ค.ศ.2007 

ภายหลงัการตรวจเย่ียมโดยผูร้ายงานพิเศษเร่ืองรปูแบบร่วมสมยัของการเหยียดเชื้อชาติ 

การเลือกปฏิบัตทิางเชื้อชาติ 

ความหวาดกลวัชาวตา่งชาติและการไมย่อมรับความแตกตา่งท่ีเก่ียวเนือ่งใน ค.ศ. 2005 

ดว้ยความสนบัสนนุจาก International Movement Against All Forms of Discrimination and Racism 

(IMADR) ERD Net 

ท างานเพ่ือการด าเนนิการตามอนสุัญญาระหว่างประเทศว่าดว้ยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชือ้ช

าติ(International Convention on the Elimination of Racial Discrimination - ICERD) ในประเทศญ่ีปุ่น 

ERD Net 

ย่ืนรายงานเงาเก่ียวกบัประเทศญ่ีปุ่นตอ่คณะกรรมการว่าดว้ยการขจัดการเลือกปฏิบตัิทางเชื้อชา

ติ (Committee on the Elimination of Racial Discrimination - CERD) ตอ่มาในเดือนกมุภาพันธ ์ค.ศ. 

2010 ผูแ้ทนของ ERD Net เขา้ร่วมการประชมุและจัดการประชมุสรปุส าหรับ CERD 

ระหว่างเดือนสิงหาคม ค.ศ. 2010 และเดือนมิถนุายน ค.ศ. 2012 ERD Net 

จัดใหม้ีการปรึกษาหารืออย่างตอ่เนือ่งกับรัฐบาล 

รวมทั้งจัดการประชมุเชิงปฏิบตัิการส าหรับสมาชิกรัฐลภา โดยยึดบทสรปุขอ้สงัเกตของCERD 

เป็นหลกั สมาชิกคนหนึง่ของ ERD Net กลา่วว่า 

“กิจกรรมเหลา่นีช้ว่ยใหพ้วกเราสรา้งทกัษะท่ีแข็งแกร่งขึ้นในการรณรงคท์ั้งกับองคก์ารสหประชาช

าติและระดบัชาติ อีกทัง้ยังรวมความสัมพันธด์า้นความร่วมมือของพวกเราเขา้ดว้ยกัน” และ 

“ประสบการณเ์ชน่นียั้งชว่ยใหเ้รามองเห็นว่าส่ือเป็นอีกเร่ืองหนึง่ท่ีเราควรใหค้วามสนใจมากขึน้ 

ความสนใจเพ่ิมขึน้ของส่ือท่ีเก่ียวกบัว่ากลไกระหว่างประเทศมีความเห็นอย่างไรในเร่ืองสถานการณ์

สิทธิมนษุยชนในประเทศญ่ีปุ่นจะเป็นประโยชนอ์ย่างแทจ้ริง” 

4.8. กำรรว่มเป็นพนัธมิตร 

การท างานกับพันธมิตรในการตดิตามผลและด าเนนิการดา้นสิทธิมนษุยชนอาจเกิดคณุค่าเชิงยทุธศาส

ตร ์

ประสบการณใ์นอดีตบ่งบอกว่าการมีสว่นร่วมในกระบวนการสิทธิมนษุยชนขององคก์ารสหประชาชา

ติสามารถเปิดโอกาสใหเ้กิดความเป็นพนัธมิตรและความร่วมมือใหม่ๆ  

ขึน้ในหมูผ่ ูม้ีบทบาทภาคประชาสงัคม 

การฉวยโอกาสเหลา่นีแ้ละใชค้วามเป็นพันธมิตรดงักลา่วใหม้ากท่ีสดุจะสามารถส่งผลสัมฤทธ์ิหลายปร

ะการ ดงันัน้ 

การสรา้งพันธมิตรจึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งมพีันธมิตรอย่างหลากหลายเพ่ือท่ีจะค านงึถึงมมุมองตา่งๆ 

อย่างรอบดา้น 

การท างานร่วมกับพันธมิตรอาจเกิดขึน้ในหลายระดบั บางรายอาจมีจดุมุง่ หมายเดียวกัน 

บางรายอาจมีทรัพยากร ทักษะเฉพาะหรือเครือขา่ยติดตอ่ในวงกวา้ง รายอ่ืนๆ 

อาจเป็นผูม้ีหนา้ท่ีหลกัหรือสามารถโนม้นา้วคนเหลา่นัน้ได ้
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การจดัท าผงัผูม้บีทบาทหลกัและดา้นใดที่พวกเขาสามารถใหก้ารสนบัสนนุ รวม 

ทัง้ความเสี่ยงและภยัตา่งๆ เป็นพื้นฐานส าหรับการพฒันายทุธศาสตรแ์ละก าหนดบทบาท 

จากรายการที่ลงรายละเอียด 

จะเห็นผูม้บีทบาทภาคประชาสงัคมมปีระสบการณแ์ตกตา่งกนัเกีย่วกบัความเป็นพนัธมติรและค

วามร่วมมอืกบั: 

 ผูม้บีทบาทภาคประชาสงัคมในระดบัตา่งๆ และในดา้นประเด็นที่แตกตา่งกนั – 

จากองคก์รในชมุชนสู่ผูม้บีทบาทภาคประชาสงัคมระดบัชาตแิละระดบันานาชาติ 

 แหล่งทนุและประชาคมนกัการทตู 

 สื่อ 

 สหภาพการคา้และสมาคมวิชาชพี 

 เครือขา่ยรายประเด็น 

 โครงสรา้งรัฐ รวมถึงรัฐสภาและคณะกรรมาธิการรัฐสภาที่เกีย่วขอ้ง 

 สถาบนัสิทธิมนษุยชนแห่งชาติ 

 องคก์รระหว่างประเทศและระดบัภมูภิาค 

รวมถึงองคก์ารสหประชาชาตแิละตวัแทนOHCHR ในพื้นที่ 

 สถาบนัวิชาการ และ 

 กลไกสิทธิมนษุยชน  
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กำรระดมพนัธมิตรเพ่ือค ุม้ครองและสง่เสริมสิทธิเด็กในประเทศเนปำล 

 

ในประเทศเนปาล องคก์ร Save the Children ไดฝึ้กอบรมผูม้ีบทบาทภาคประชาสังคมจ านวน 138 

คนเก่ียวกับกระบวนการ UPR 

องคก์รสนบัสนนุขอ้เสนอของผูม้สี่วนไดส้่วนเสียและประสานงานรณรงคท์ัง้ระดบัชาติและระดบันา

นาชาติ ดงันัน้ เอกสารแสดงผลของ UPR จึงมีขอ้เสนอแนะ 34 ขอ้ในเร่ืองสิทธิเด็ก 

ซ่ึงรัฐบาลเนปาลไดรั้บขอ้เสนอใวถึ้ง 31 ขอ้ 

 
Save the Children จัดท ายทุธศาสตรก์ารติดตามผล UPR 

ขึน้ดว้ยการระดมพลงัผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียมากมายในชาติ อันไดแ้ก่เครือขา่ยภาคประชาสงัคม 

คณะกรรมการสิทธิมนษุยชนแห่งชาติ สถานทตูและส่ือ 

เพ่ือเสริมสรา้งความเป็นเจา้ของกระบวนการ UPR 

ในชาติตนเองและสรา้งการมีส่วนร่วมและความรับผิดชอบอย่างเขม้แขง็ขึน้ 

 
กระบวนการ UPR 

เป็นเคร่ืองมอืในการน าผูม้ีบทบาทภาคประชาสงัคมของประเทศเนปาลเขา้มามสี่วนร่วมในวาระปฏิ

บัติการเดียวกัน 

การผสมผสานของการประชมุทวิภาคีระดบัสงูและการรณรงคร่์วมกันกับเจา้หนา้ท่ีรัฐบาลและสถา

นทตูตา่งๆ รวมทั้งการสรา้งความตระหนกัผา่นส่ือถกูน ามาใช ้

ซ่ึงรวมการสัมภาษณท์างโทรทัศนแ์ละบทความขา่วเก่ียวกับ UPR การเชื่อมโยง UPR 

กับกิจกรรมท่ีเก่ียวกับเด็กอย่างเชน่วันสิทธิเด็กประสบความส าเร็จอย่างมากในการดึงดดูความสน

ใจจากส่ือ 

 
ความร่วมมือระหว่าง Save the Children 

กับแนวร่วมเพ่ือสิทธิเด็กแห่งชาติเป็นเคร่ืองมอืท่ีกระตุน้ใหค้ณะกรรมการสิทธิมนษุยชนแห่งชาต ิ

(NHRC) รวมการติดตามตรวจสอบและการติดตามผลของขอ้เสนอแนะ UPR ไวใ้นอาณัติ NHRC 

มีบทบาทส าคัญในการใหห้ลกัประกันความพรอ้มของขอ้มลูอันไวใ้จไดแ้ละนา่เชื่อถือในเร่ืองสถานะข

องการด าเนนิการ  

สืบเนือ่งจากความพยายามในการตดิตามผลผา่นการประสานความร่วมมือกัน ขอ้เสนอแนะของ 

UPR ท่ี 108.4 ซ่ึงเรียกรอ้งใหม้ี 

“การรับรองกฎหมายนโยบายเกี่ ยวกับเด็กซึ่ งถูกปล่อยท้ิงไวเ้ป็นเวลานาน 

อันรวมถึงพระราชบัญญัติวา่ดว้ยสิทธิเด็ก ระเบียบวา่ดว้ยการศึกษา นโยบายคุม้ครองเดก็ 

และมาตรฐานขัน้ต ่าสดุส าหรับสถานรับเล้ียงเด็ก”จึงไดรั้บการด าเนนิการไปแลว้บางส่วน  

ทั้งนโยบายระดบัชาติว่าดว้ยเร่ืองเด็กและมาตรฐานสมบรูณแ์บบส าหรับสถานรับเล้ียงเด็กถกูรับร

องในปี ค.ศ. 2012 อีกทั้งคณะรัฐมนตรียังผา่นร่างกฎหมายว่าดว้ยสิทธิเด็กดว้ย 

 
ท่านสามารถจัดผงังานร่วมกับพันธมติรใหม้องเห็นไดช้ดั 

ยกตวัอย่างเชน่ประสบการณใ์นประเทศเนปาลท่ีกลา่วถึงขา้งตน้อาจถกูท าในรปูแผนผงัดงันี้ 
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การระดมพนัธมติรเพื่อสทิธิเด็กในประเทศเนปาล 

 
 

ผูม้ีบทบาทภ

าคประชาสงั

คมในชาติ 

รณรงคแ์ละสรำ้ง 

ควำมตระหนกั สื่อ 

  
 

    
 

    

    

ประชาคม 

นกัการทตู 

 
 

      
 

 

สรำ้งศกัยภำพเรื่

อง UPR 

 

กำรด ำเนินกำร

ตำมขอ้เสนอแ

นะUPR 

ว่ำดว้ยสิทธิเด็ก 

แ
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ง
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ด
นั

 

   แ
ร
ง
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นั

 

 

      
 

         คณะกรรม 

          การสิทธิ 

          มนษุยชน 

            แห่งชาติ 

 
กำรด ำเนินกำร
ติดตำมตรวจส
อบ  

รัฐบาล 

 

    

   
 

    
 

   rights 
 

    
 

     
 

4.9. กำรเผยแพรแ่ละสรำ้งควำมตระหนกั 
 

การเผยแพร่และสรา้งความตระหนกัเกีย่วกบัขอ้คน้พบและขอ้เสนอแนะของกลไกสิทธิมนษุยช

นเป็นหนทางที่มปีระโยชนใ์นการส่งเสริมการด าเนนิการตามพนัธกรณีสิทธิมนษุยชนของรัฐ  

ในหลายกรณี 

การด าเนนิการเกดิขึน้ไดเ้พราะผูท้รงสิทธิจ านวนมากขึน้ทราบถึงและเรียกรอ้งสิทธิของพวกเ

ขา 

หรือเพราะเจา้หนา้ที่ที่เกีย่วขอ้งตระหนกัว่ามกีารคาดหวังมาตรการใดจากพวกเขาในการบรร

ลพุนัธกรณีสิทธิมนษุยชน 

การอดุหรือลดชอ่งว่างความร ูด้า้นสิทธิมนษุยชนผา่นการสรา้งความตระหนกัและการเผยแพ

ร่ขอ้มลูสิทธิมนษุยชนเป็นวิธีทีม่ปีระสิทธิภาพของการส่งเสริมการด าเนนิการ 

จากการแปลเป็นภาษาทอ้งถ่ินจนถึงรปูแบบต่างๆ 

ของการรณรงคท์างสือ่และสื่อสงัคมออนไลน ์

ผูม้บีทบาทภาคประชาสงัคมลว้นเป่ียมไปดว้ยความคดิหลากหลายและสรา้งสรรคใ์นการเผยแ

พร่ขอ้คน้พบและขอ้เสนอแนะของกลไกสิทธิมนษุยชน อนึง่ 

การท าใหผู้พ้ิการสามารถเขา้ถึงเอกสารและขอ้มลูควรถกูบรรจอุยู่ในแผนด าเนนิการอยู่เสมอ 
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กำรใช ้“พระรำชบญัญติักำรเขำ้ถึงขอ้มลู” 

เพ่ือเผยแพรข่อ้เสนอแนะเก่ียวกบัประเทศบรำซิลของคณะอนกุรรมกำรป้องกนักำร

ทรมำน  
 

ในการตรวจเยี่ยมประเทศบราซิลครัง้แรกในปี ค.ศ. 2011 

คณะอนกุรรมการป้องกนัการทรมาน (Subcommittee on Prevention of Torture - SPT) 

ไดต้รวจสอบสถานการณก์ารทรมานและการทารณุในสถานคมุขงัของประเทศจากนัน้ SPT 

จดัท ารายงานส าหรับรัฐบาลบราซิลพรอ้มทัง้ขอ้เสนอแนะเร่ืองการใชวิ้ธทีรมานในประเทศ 

รายงานดงักล่าวจะถกูเปิดเผยตอ่สาธารณะเฉพาะเมือ่รัฐบาลตดัสินใจท าเชน่นัน้ 

ซ่ึงเป็นไปตามพิธีสารเลือกรับของอนสุญัญาตอ่ตา้นการทรมานและการปฏิบตัหิรือลงโทษอื่

นๆ อย่างโหดรา้ย ไรม้นษุยธรรมหรือย า่ยีศกัดิ์ศรี (Optional Protocol to the Convention 

against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment - OPCAT) 

ทว่า 

รายงานนีย้งัคงถกูเก็บเป็นความลบัแมว่้าภาคประชาสงัคมจะเรียกรอ้งใหม้กีารเปิดเผยก็ตา

ม 

ในเดือนพฤษภาคม ค.ศ.2012 

ประเทศบราซิลผา่นพระราชบัญญตัิการเขา้ถึงขอ้มลูสาธารณะ 

เมือ่กฎหมายดงักล่าวมผีลบงัคบัแลว้ Conectas Direitos Humanos (Conectas) 

ยื่นค ารอ้งขอใหร้ัฐบาลบราซิลเปิดเผยรายงานตอ่สาธารณชน 

ซ่ึงรัฐบาลบราซิลตอบสนองภายในเวลาที่ก าหนดไวใ้นกฎหมายนีโ้ดยจดัพิมพร์ายงานและข ้

อเสนอแนะพรอ้มค าแปลเป็นภาษาโปรต์เุกสไวบ้นเว็บไซตข์องกระทรวงสทิธิมนษุยชน 

 
Conectas เห็นความจ าเป็นที่รายงาน SPT 

ควรไดร้ับการจดัท าในภาษาประจ าชาตสิ าหรับคนทัว่ไป 

มเิชน่นัน้แลว้ผูม้บีทบาทภาคประชาสังคมและผูม้สี่วนไดส้ว่นเสียอื่นๆ 

จะไมส่ามารถตดิตามตรวจสอบการด าเนนิการตามขอ้เสนอแนะของ SPT ได ้Conectas 

แสดงความเห็นไวว่้า 

“นีค่ือขัน้ตอนพื้นฐานในการสรา้งความตระหนกัเกีย่วกบัความรนุแรงของสถานการณก์าร

ใชวิ้ธีทรมานในประเทศ 

เนือ่งจากความตอ่เนือ่งของการทรมานในประเทศบราซิลเป็นผลโดยตรงของการขาดซ่ึงนโ

ยบายเชงิป้องกนัที่มปีระสิทธิภาพ 

และที่ส าคญัคือการขาดความรับผดิชอบโดยผูก้ระท าความผดิ 

กฎหมายการเขา้ถึงขอ้มลูจึงเป็นหนทางที่มปีระสิทธิภาพในการใหห้ลกัประกนัว่าการประเ

มนิผลของ SPT จะเป็นที่รับร ูก้นัไดท้ัว่ถึง 

อีกทัง้ปัจจบุนัยงัอาจถกูน าไปใชอ้ย่างแพร่หลายโดยผูม้สีว่นไดส้่วนเสียทัง้หลายในการตอ่ต้

านการทรมาน”  
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เว็บแพรภ่ำพออกอำกำศกำรประชมุของคณะกรรมกำรต่อตำ้นกำรทรมำนในประเทศไอร์

แลนด ์

 

ใน ค.ศ. 2011 Irish Council for Civil Liberties (ICCL) และ Irish Penal Reform Trust (IPRT) 

ร่วมกันจัดท ารายงานเงาส าหรับการปรากฏตวัคร้ังแรกของประเทศไอรแ์ลนดต์อ่หนา้คณะกรรมก

ารตอ่ตา้นการทรมาน (CAT) ขององคก์ารสหประชาชาติ และร่วมกับ International Rehabilitation 

Council for Torture Victims (IRCTV) ในการจัดใหม้ีการแพร่ภาพสดคร้ังแรกของการประชมุ CAT 

ทางเว็บออกอากาศ 

ซ่ึงไดรั้บการกลัน่กรองโดยผูม้บีทบาทภาคประชาสงัคมและองคก์รตามกฎหมายจ านวนหนึง่ 

“พวกเราเผยแพร่รายงานเงาและขอ้เสนอแนะของ CAT อย่างกวา้งขวาง 

ซ่ึงลว้นถกูกลา่วถึงโดยหนงัสือพิมพแ์ละสถานวิีทยหุลกัๆ ทั้งหมด 

รายการสาธารณะในชว่งท่ีมีผูช้มสงูสดุรายงานเร่ืองนีโ้ดยใชค้ลิปการตรวจสอบประเทศไอรแ์ลนดจ์

ากเว็บแพร่ภาพออกอากาศของเรา 

ซ่ึงนบัเป็นคร้ังแรกท่ีชาวไอริชไดเ้ห็นการท างานของคณะกรรมการประจ าสนธิสญัญาขององคก์าร

สหประชาชาติ” ผูแ้ทนคนหนึง่ของ ICCL แสดงความเห็น 

การปรากฏตวัของประเทศไอรแ์ลนดต์อ่หนา้ CAT 

และขอ้เสนอแนะท่ีตามมาไดส้นบัสนนุใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงอย่างกา้วหนา้ในประเทศไอรแ์ลนด ์

การปฏิรปูเรือนจ าไดรั้บความสนใจทางการเมืองสงูขึน้กว่าเดิม 

และมีการจัดตัง้กลุม่ทบทวนยทุธศาสตรด์า้นอาญา (Penal Strategy Review Group) ขึน้
9 

คณะกรรมการเรียกรอ้งใหม้ีการติดตามผลของขอ้เสนอแนะจ าเพาะ 4 ขอ้ภายในระยะเวลา 12 

เดือน โดยรวมถึงความลม้เหลวของรัฐในเร่ืองประสิทธิภาพการสอบสวนกรณีคมุขงัสตรีใน 

Magdalene Laundries ตอ่มาในเดอืนกมุภาพันธ ์ค.ศ. 2013 

มีการตีพิมพร์ำยงำนฉบบัทำงกำรเร่ืองความเก่ียวขอ้งของรัฐในกรณี Magdalene Laundries
10 

นบัจากนัน้มา รัฐไดอ้อกค าขอโทษอย่างเป็นทางการตอ่สตรีท่ีถกูคมุขงัในท่ีนัน้ 

อีกทัง้กระบวนการชดเชยความเสียหายก็ก าลงัคืบหนา้ 

 
กำรแพรภ่ำพออกอำกำศทำงเว็บและวิดีโอ 

การประชมุของคณะมนตรีสิทธิมนษุยชนและกระบวนการทบทวนสถานการณสิ์ทธิมนษุยชนถกูแพ

ร่ภาพสดทางเว็บและถกูเก็บไวโ้ดย UN web 

TV
11
ภาคประชาสังคมสามารถถ่ายวิดโีอและแพร่ภาพออกอากาศทางเว็บของการประชมุคณะกรร

มการประจ าสนธิสัญญาไดก้ลุม่ NGOs 

ท่ีตัง้อยู่ในนครเจนวีาประสานงานการแพร่ภาพทางเว็บของการประชมุคณะกรรมการประจ าสนธิสั

ญญาทกุครัง้ 

www.treatybodywebcast.org 

ดวิูดีโอจ านวนมากมายท่ีผลิตโดยOHCHR ไดท่ี้เว็บไซตข์องOHCHR
12
และส่ือสงัคมออนไลน ์

 
9 ดว้ยการริเร่ิมของกระทรวงเพ่ือความยตุิธรรม ความเสมอภาคและความมัน่คง 

กลุ่มทบทวนยทุธศาสตรด์า้นอาญาประกอบดว้ยผูเ้ชี่ยวชาญ12คนซ่ึงเป็นตวัแทนฝ่ายตลุาการ ต ารวจ 

บริการคมุประพฤติ เจา้หนา้ที่เรือนจ า 

กลุ่มจัดท าขอ้เสนอแนะเกี่ยวกบัการผลกัดนัระบบอาญาที่เป็นไปตามหลกัการและมีความยัง่ยืน 

อันรวมถึงพันธกรณีระหว่างประเทศของไอรแ์ลนดด์ว้ย ดขูอ้มลูเพ่ิมเติมได ้www.justice.ie
 

10 ดรูายงานไดท้ี่ www.justice.ie
 

11  http://webtv.un.org/
 

12 เขา้ชม OHCHR บนสื่อสงัคมออนไลนไ์ดท้ี่www.ohchr.org
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4.10. กำรรณรงค ์
 

การรณรงคด์า้นสทิธิมนษุยชนอาจหมายความถึงการสือ่สารดว้ยจดุมุง่หมายเ

พื่อพฒันาการด าเนนิการเร่ืองสทิธิมนษุยชน 

ขอ้ความรณรงคท์ี่มปีระสทิธิผลจะบอกกลำ่วถึงสถานการณแ์ละปัญหาสทิธิม

นษุยชน และมเีป้าประสงคเ์พื่อชกัชวนใหผู้อ้ื่นลงมือต ำเนินกำรบำงอยำ่ง 

โครงสรา้งหลกัของขอ้ความรณรงคด์า้นสทิธมินษุยชนทีม่ปีระสทิธผิล: 

 อยู่บนพื้นฐานขอ้เท็จจริงและสถิตทิี่ยืนยนัได ้

 ประกอบดว้ยตวัอย่างชวีิตจริง บคุคลจริง 

 เรียบงา่ยและกระชบั 

 ใชภ้าษาท่ีเหมาะสม 
(การใชค้ าพดูทางสทิธมินษุยชนแทนโวหารทางการเมอืง 

หลกีเลีย่งภาษากา้วรา้ว) 

 ถกูถ่ายทอดผา่นบคุคลท่ีนา่เชือ่ถือ 

 มกีารเรียกรอ้งใหเ้กิดการกระท า 

 ถกูขดัเกลาใหเ้หมาะกบัผูร้ับท่ีเป็นเป้าหมาย 

 คาดการณถ์ึงขอ้โตแ้ยง้ตา่งๆ 

ขอ้คน้พบและขอ้เสนอแนะของกลไกสทิธิมนษุยชนสอดคลอ้งกบัองคป์ระกอบเห

ลา่นีห้ลายประการ 

ผูม้บีทบาทภาคประชาสงัคมจะระบแุละจดัล าดบัความส าคญัของขอ้คน้พบและข ้

อเสนอแนะเพื่อที่จะชว่ยใหก้ารรณรงคข์องพวกเขาเกิดประสทิธิผลมากขึน้ 
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กำรรณรงค ์กำรสรำ้งควำมตระหนกั 

และกำรติดตำมตรวจสอบกำรมีสว่นรว่มของผ ูพิ้กำรในกำรเลือกตัง้ของประเทศตนีูเซีย 
 

บทสรปุขอ้สงัเกต ค.ศ. 2011 ของ CRPD 

เก่ียวกับประเทศตนูเีซียรวบรวมขอ้เสนอแนะหลายประการดา้นการปฏิรปูประชาธิปไตยในประเทศ 

และมุง่หมายท่ีจะใหผู้พิ้การไดม้ีส่วนร่วมในการร่างรัฐธรรมนญูฉบบัใหม ่

อีกทัง้ผูพิ้การจะสามารถใชสิ้ทธิลงคะแนนเสียงเลือกตัง้และมีส่วนร่วมในความเป็นอยู่สาธารณะอย่า

งเท่าเทียมกับผูอ่ื้น  

 
องคก์รแห่งประเทศตนูเีซียเพ่ือสง่เสริมสิทธิของผูพิ้การ (Tunisian Organization for the Promotion 

of the Rights of Persons with Disabilities – Organisation tunisienne de défense des droits des 

personnes handicapées- OTDDPH) ซ่ึงเป็นองคก์รของผูพิ้การและจัดตัง้ขึน้ภายหลงัการปฏิวัติ 

ไดจ้ัดการประชมุเชิงปฏิบัตกิารหลายคร้ังเพ่ือสรา้งความตระหนกัในภมูิภาคตา่งๆ 

โดยมีจดุประสงคท่ี์จะกระตุน้ใหผู้พิ้การมีส่วนร่วมในการเลือกตัง้ท่ีก าลงัจะเกิดขึน้ 

สมาชิกองคก์รหลายคนเป็นผูส้ังเกตการณก์ารเลือกตัง้อย่างเป็นทางการ อันท าให ้OTDDPH 

มีโอกาสโดยตรงท่ีจะสังเกตการณวิ์ธีปฏิบัติในคหูาเลือกตัง้มากกว่า 100 

แห่งทัว่ประเทศเพ่ือประเมินการเคารพมาตรฐานการเขา้ถึงและวัดระดบัการมีสว่นร่วมของผูพิ้การใ

นการเลือกตัง้  

 
ตอ่จากการเลือกตัง้สภาผูแ้ทนราษฏรแห่งชาติซ่ึงไดรั้บมอบหมายหนา้ท่ีร่างรัฐธรรมนญูฉบับใหมข่

องประเทศตนูเีซีย OTDDPH 

ด าเนนิการรณรงคก์ับสภาผูแ้ทนราษฏรแห่งชาติเพ่ือใหม้ีการบรรจสิุทธิของผูพิ้การไวใ้นรัฐธรรมนู

ญ จากการรณรงคโ์ดยยึด CRPD และขอ้เสนอของคณะกรรมการ CRPD เป็นหลกั OTDDPH 

ไดก้ลา่วในท่ีประชมุรับฟังความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการสภา 

เขา้มีส่วนร่วมกับสมาชิกคณะกรรมาธิการรายบคุคล 

และร่างบทบัญญตัิเพ่ือใหส้ามารถรวมไวใ้นรัฐธรรมนญู  

 

กำรรณรงคเ์พ่ือควำมเป็นอิสระของฝ่ำยตลุำกำรในประเทศกวัเตมำลำ 

 

ผูร้ายงานพิเศษเร่ืองความเป็นอิสระของผูพิ้พากษาและทนายความไดเ้ยือนประเทศกัวเตมาลาระหว่

างชว่งการเลือกตัง้ศาลฎีกา 

ในกระบวนการเลือกตัง้อัยการรัฐซ่ึงเกิดขึน้ภายหลงัเสร็จส้ินการเลือกตัง้ผูพิ้พากษา 

ภาคประชาสังคมอา้งอิงรายงานของผูร้ายงานพิเศษอย่างตอ่เนือ่งใหเ้ป็นส่วนหนึง่ของงานรณรงค์

ของพวกเขา โดยเฉพาะในเร่ืองขอ้ก าหนดความเป็นอิสระ ความโปร่งใส 

และความเป็นเลิศทางวิชาชีพ ส านกังาน 

OHCHRในประเทศกัวเตมาลามสี่วนสนบัสนนุการรวบรวมมาตรฐานระหว่างประเทศท่ีน ามาบงัคับ

ใชไ้ดต้ลอดจนขอ้เสนอแนะของผูร้ายงานพิเศษ 

ผูม้ีบทบาทภาคประชาสงัคมใชส่ิ้งท่ีรวบรวมนีเ้พ่ือการรณรงคอ์ย่างเขม้ขน้กับคณะกรรมาธิการท่ีไ

ดรั้บการเสนอชื่อ 

ดว้ยเป้าประสงคใ์หพ้วกเขาเสนอผูส้มคัรรับเลือกตัง้ท่ีมีคณุสมบัติเหมาะสมท่ีสดุกับต าแหนง่อัยการ

รัฐ นอกจากนี ้

ผูม้ีบทบาทภาคประชาสงัคมยังใชข้อ้เสนอแนะดงักลา่วในแถลงการณส์าธารณะท่ีเรียกรอ้งใหม้ีการ

เปล่ียนแปลงบทบัญญัติในกฎหมาย 

รวมทั้งความรับผิดชอบมากขึน้ของเจา้หนา้ท่ีในเร่ืองเก่ียวกับความเป็นอิสระของฝ่ายตลุาการ 
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แนวปฏิบติัส ำหรบัภำคประชำสงัคม 

4.11. กำรสรำ้งศกัยภำพอนัเขม้แข็ง 

ขอ้คน้พบและขอ้เสนอแนะของกลไกสิทธิมนษุยชนอาจชีไ้ปยงัชอ่งโหว่ดา้นศกัยภาพมากมายภ

ายในหนว่ยงานรัฐหรือในหมูผ่ ูม้บีทบาทภาคประชาสงัคม 

ซ่ึงจ ากดัความสามารถของพวกเขาในการด าเนนิการเร่ืองสิทธิมนษุยชน 

บางครั้งขอ้เสนอแนะไมเ่พียงแตร่ะบถึุงจดุอ่อนเหล่านี ้

แตย่งักระตุน้ใหม้กีารจดักจิกรรมเสริมสรา้งศกัยภาพเพื่อการแกไ้ขดว้ย 

ในบางกรณีอาจจดัวางสถานะที่ดีใหก้บัผูม้บีทบาทภาคประชาสงัคมเพื่อใหส้ามารถอดุหรือล

ดชอ่งโหว่ได ้

และหลายกรณีก็ใหป้ระสบการณแ์ละความเชีย่วชาญเกีย่วกบัการฝึกอบรมดา้นสิทธิมนษุยช

นส าหรับทัง้ผูม้บีทบาทภาคประชาสังคมและเจา้หนา้ที่รัฐ 

ขอ้เสนอแนะอาจสะทอ้นใหเ้ห็นจดุอ่อนที่ก าลงัไดร้ับการแกไ้ขแลว้ผา่นกจิกรรมเสริมสรา้งศกัย

ภาพของผูม้บีทบาทภาคประชาสงัคม 

ในกรณีนีข้อ้เสนอแนะจะเกือ้หนนุความส าคญัของการท างานของภาคประชาสงัคมและบทบา

ทในการสรา้งศกัยภาพ 

ส่วนในกรณีอื่นขอ้เสนอแนะอาจระบชุอ่งโหว่ที่ยงัไมไ่ดร้ับการจดัการโดยโครงการที่มอียู่ 

ภาคประชาสงัคมที่เกีย่วขอ้งในการตดิตามผลจะประเมนิความเป็นไปไดข้องกจิกรรมเสริมสร้

างศกัยภาพในภายหนา้โดย: 

 ประเมนิว่ามกีารวางสถานะผูม้บีทบาทภาคประชาสงัคมไวด้ีพอที่จะด าเนนิกจิกรร

มเสริมสรา้งศกัยภาพหรือไมใ่นแงข่องความเชีย่วชาญที่จ าเป็น 

ความพรอ้มของทรัพยากรและผลกระทบที่คาดหวงั 

การประเมนิว่ากจิกรรมเสริมสรา้งศกัยภาพใหมจ่ะสอดคลอ้งกบัเร่ืองส าคญัเร่งด่

วนและแผนงานของผูม้บีทบาทภาคประชาสงัคมอย่างไรบา้งก็จดัเป็นส่วนหนึง่ของ

การประเมนินีเ้ชน่กนั 

 ประเมนิความตอ้งการของสถาบนัและองคก์รทีเ่ป็นเป้าหมาย 

รวมถึงเจตจ านงของพวกเขาในการแกไ้ขจดุอ่อนดา้นศกัยภาพ 

ดว้ยจดุมุง่หมายเพื่อปรับปรงุการด าเนนิการเร่ืองสิทธิมนษุยชน และ 

 วิเคราะหก์ารหนนุเสริมโครงการเสริมสรา้งศกัยภาพอื่นๆประโยชนท์ี่จะไดร้ับเพิ่มชึ้

นจากกิจกรรมใหม ่ผลกระทบและความยัง่ยืน 

จากประสบการณแ์สดงใหเ้ห็นว่าทัง้เจา้หนา้ที่รัฐและผูม้บีทบาทภาคประชาสงัคมมกัเปิดกวา้ง

รับโครงการเสริมสรา้งศกัยภาพ แต่ก็ไมบ่งัเกดิผลตามที่คาดหวังเสมอไป 

ความลม้เหลวอาจมาจากการขาดความตัง้ใจอย่างเต็มทีท่ี่จะเปลี่ยนแปลง 

การสบัเปลี่ยนผูไ้ดป้ระโยชนบ่์อยครั้ง ขอ้จ ากดัในการออกแบบกจิกรรมสรา้งศกัยภาพ 

(เชน่ความไมย่ัง่ยืน วัตถปุระสงคท์ี่ไมช่ดัเจน ผูไ้ดป้ระโยชนม์รีะดบัความร ูต้า่งกนั) 

หรือปัจจยัเหล่านีร้วมกนั 

ควรประเมนิความเสี่ยงดงัที่กล่าวอย่างรอบคอบเมือ่ออกแบบโครงการเสริมสรา้งศกัยภาพ 

และวัดผลกระทบทีเ่กดิขึน้ในขณะประเมนิผลสมัฤทธ์ิ
13

 

 
13 ดแูนวทางการประเมินผลการอบรมดา้นสิทธิมนษุยชนไดจ้ากEvaluating human rightstraining activities 

(สิ่งพิมพข์ององคก์ารสหประชาชาติเลขที่ HR/P/PT/18)
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กำรกระต ุน้จิตส ำนึกและสรำ้งศกัยภำพเจำ้หนำ้ท่ีดำ้นควำมมัน่คงเพ่ือต่อส ูก้บัควำม

รนุแรงทำงเพศในประเทศโกตติววัร ์

 

ภายหลงักระบวนการ UPR ส าหรับประเทศโกตตวิัวรใ์นปี ค.ศ. 2009 NGOที่มชีือ่ว่า SOS 

Exclusion ใชข้อ้เสนอแนะเพื่อจดัท าแผนปฏิบตักิาร 

โดยเนน้ความส าคญัที่การสรา้งศกัยภาพดา้นสิทธิมนษุยชนของต ารวจและทหาร 

ประธานขององคก์รอธิบายว่า 

“เราจดัประชมุเชงิปฏิบตักิารขึน้สองครั้งในเร่ืองขอ้เสนอแนะของ UPR 

เกีย่วกบัสิทธิสตรี”และ 

“เป็นโอกาสที่เราจะประเมนิสถานะการด าเนนิการตามขอ้เสนอแนะเหล่านัน้กบัผูม้บีทบาทหลั

กบางส่วนอย่างเชน่กระทรวงเพื่อความเป็นเอกภาพ ครอบครัว สตรีและเด็ก 

กระทรวงยตุธิรรม และองคก์รเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติ (UN Women)” 

จากนัน้มามกีารรณรงคก์บัสงัคมเพือ่ตอ่ตา้นความรนุแรงทางเพศซ่ึงเป็นหนึง่ในขอ้เสนอแน

ะของ UPR เชน่กนั “การรณรงคท์ าใหเ้รามโีอกาสน าผูม้บีทบาทภาคประชาสงัคม 

ผูน้ าศาสนา กระทรวงเพื่อความเป็นเอกภาพและกระทรวงยตุธิรรม 

เชน่เดียวกบัชมุชนตา่งๆ มาเขา้ร่วมในการรณรงค”์  

 

4.12. กำรบรูณำกำรมมุมองดำ้นเพศสภำพในกิจกรรมติดตำมผล 

ค าถามตอ่ไปนีส้ามารถชว่ยในการบรูณาการเพศสภาพเมือ่ก าลงัจดัล ำดบัควำมส ำคญัของ

กจิกรรมตดิตามผล: 
 

 ขอ้เสนอแนะที่ไดร้ับความส าคญัและกจิกรรมตดิตามผลที่เกีย่วขอ้งจะส่งผลกระทบต่

อผูห้ญิงและ/หรือผูช้ายเป็นส่วนใหญ่หรือไม?่ 

 จะรวมมมุมองดา้นเพศสภาพไวใ้นกิจกรรมที่ใหค้วามส าคญัไดอ้ย่างไร? 

โดยผา่นกจิกรรมเฉพาะเร่ืองเพศสภาพ 

และ/หรือผา่นการวางเพศสภาพเป็นแกนหลกัในกิจกรรม? 

 ผูท้รงสิทธิบางคนประสบกบัการเลือกปฏิบตัหิลายรปูแบบหรือไม?่ 

กจิกรรมตดิตามผลจะแกไ้ขสถานการณข์องพวกเขาไดอ้ย่างไร? 

 กจิกรรมที่วางแผนไวมุ้ง่หมายที่จะสรา้งพลงัใหก้บัผูท้รงสิทธิและตอ่สูก้บัการเลือกป

ฏิบตัทิางเพศและความไมเ่ท่าเทียมหรือไม?่ 

 ไดป้รึกษาหารือกบัผูท้รงสิทธิหลากหลายในการจดัล าดบัความส าคญัของกจิกรรม

หรือไม?่ 

เมือ่ด ำเนินกจิกรรมตดิตามผล: 

 เก็บรวบรวมและรายงานขอ้มลูโดยแยกตามเพศและองคป์ระกอบความหลากหลายอื่

นๆ อย่างเชน่อาย ุเชือ้ชาต ิความพิการ สถานภาพทางสงัคมและเศรษฐกจิ เป็นตน้ 

 หากไมม่กีารแยกขอ้มลูเฉพาะตามเพศ ใหร้ะบจุดุอ่อนนีไ้วอ้ย่างชดัเจนในรายงาน 
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 เมือ่จดักจิกรรม การอบรม และกจิกรรมเสริมสรา้งศกัยภาพ 

ใหแ้นใ่จว่ามคีวามสมดลุทางเพศในหมูผ่ ูเ้ขา้ร่วมรวมทัง้ผูอ้บรมหรือวิทยากร 

มบีรรยากาศของการตระหนกัเร่ืองเพศสภาพ (สถานที่ กรอบเวลา) 

ใชเ้นือ้หาและวิธีการที่ใส่ใจเร่ืองเพศสภาพ 

 ท าการวิเคราะหเ์พศสภาพอย่างเป็นระบบ 

 ท างานกบัพนัธมติรที่ใหค้วามส าคญักบัเพศสภาพ 

 ส าหรับกจิกรรมรณรงคแ์ละสรา้งความตระหนกั 

ใหร้วมสาสน์เร่ืองความเสมอภาคทางเพศ 

อีกทัง้ใชภ้าษาและรปูภาพที่ค านึงถึงความอ่อนไหวดา้นเพศสภาพดว้ย 

4.13. กำรสะทอ้นควำมทัว่ถึง ควำมหลำกหลำย และกำรเขำ้ถึง 

ในขณะวางแผนและด าเนนิกจิกรรมตดิตามผล: 

 ใหผู้ม้สี่วนไดส้่วนเสียหลากหลายมสี่วนเกีย่วขอ้งกนัถว้นหนา้ 

 ใหม้ัน่ใจไดว่้ามกีารรับฟังมมุมองหลากหลาย 

อีกทัง้สะทอ้นมมุมองเหล่านีไ้วใ้นกิจกรรมตดิตามผล 

 ค านงึถึงการไดเ้ขา้ไปมสี่วนร่วมของบคุคลจากภมูหิลงัหลากหลาย 

รวมถึงชนกลุ่มนอ้ยและผูพ้ิการ 

ตลอดจนด าเนนิขัน้ตอนจดัท าเอกสารและขอ้มลูที่ผูพ้ิการสามารถเขา้ถึงได  ้
 

4.14. กำรใชข้อ้เสนอแนะในกำรด ำเนินกำรทำงศำลและฟ้องคดี 
 

ผูม้บีทบาทภาคประชาสงัคมจ านวนมากใหค้วามชว่ยเหลือบคุคลและกลุ่มที่เรียกรอ้งสทิธิขอ

งพวกเขาผา่นกลไกศาลหรือกึง่ศาลในระดบัชาต ิภมูภิาคและระหว่างประเทศ 

ซ่ึงอาจรวมความชว่ยเหลือดา้นกฎหมายแกผู่ร้อ้งทกุข ์

ความเห็นทางกฎหมายของผูเ้ชีย่วชาญ การสรา้งสมรรถภาพของผูพ้ิพากษา อยัการ 

ทนายความ และผูป้ระกอบวิชาชพีกฎหมายในการบงัคบัใชก้ฎหมายสิทธิมนษุยชน 

หรือผลกัดนัใหเ้กดิการใชก้ฎหมายสิทธิมนษุยชนระหว่างประเทศทัง้โดยนกักจิกรรมและศาล  

การใชแ้ละผลกัดนัใหม้กีารใชก้ฎหมายสิทธิมนษุยชนระหว่างประเทศในกระบวนการศาลระดั

บชาตแิละภมูิภาคสามารถสรา้งความเขม้แข็งใหก้บัหลกักฎหมายสิทธิมนษุยชน 

ยกตวัอย่างเชน่ การตคีวามบทบญัญตัขิองสนธิ 

สญัญาในขอ้คิดเห็นทัว่ไปของคณะกรรมการประจ าสนธิสญัญาอาจสรา้งความกระจ่างว่าสิท

ธิจ าเพาะหนึง่สิทธิจะน ามาซ่ึงผลอะไรบา้ง 

และอาจถกูน าไปพิจารณาโดยศาลในประเทศเมือ่ตอ้งตดัสินคดี ท านองเดยีวกนั 

การอา้งอิงขอ้เสนอแนะจ าเพาะของกลไกสิทธิมนษุยชนก็สามารถเพิ่มน า้หนกัใหก้บัค ารอ้งขอ

งผูท้รงสทิธิ 
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กำรเรียกรอ้งเพ่ือเขำ้ถึงยำสำมญัในประเทศเคนยำ 

ในวันที ่20 เมษายน ค.ศ. 2012 

มคี าพิพากษาโด่งดงัของศาลสงูแห่งประเทศเคนยาซ่ึงระบวุ่ามาตราต่างๆ 

ของพระราชบญัญตัว่ิาดว้ยการตอ่ตา้นการปลอมแปลง ค.ศ. 2008 

ไมค่รอบคลมุยาสามญั – จึงถือเป็นการคุม้ครองการไดเ้ขา้ถึงการรักษาที่ไมแ่พงเกนิไป 

คดีนีถ้กูยื่นโดยผูต้ดิเชือ้ HIV สามคน KELIN 

ซ่ึงเป็นองคก์รสิทธิมนษุยชนทีท่ างานดา้นคุม้ครองและสง่เสริมสิทธิมนษุยชนที่เกีย่วโยงกั

บ HIV 

ในแอฟริกาตะวันออกไดใ้หก้ารสนบัสนนุงานวิจยัแก่หวัหนา้ทนายความของผูย้ื่นค ารอ้ง 

คดีดงักล่าวซ่ึงยงัคงตอ่เนือ่งมาจาก ค.ศ. 2009 

โตแ้ยง้แงม่มุของพระราชบญัญัตว่ิาดว้ยการตอ่ตา้นการปลอมแปลง ค.ศ. 2008 

ที่คกุคามการน าเขา้ยาสามญัอนัรวมถึงยาตา้นไวรัส ARVs ส าหรับผูต้ดิเชือ้ HIV 

ผูร้ายงานพิเศษของสหประชาชาตเิร่ืองสิทธิในสขุภาพก็ไดย้ื่นบทสรปุค าปรึกษาซ่ึงถกูใชอ้า้

งอิงหลายครัง้ในค าพิพากษา 

ในค าพิพากษาดงักล่าว ผูพ้ิพากษา Ngugi 

ลงความเห็นว่าทรัพยส์ทินทางปัญญาไมค่วรลบลา้งสิทธิในชวิีต 

สิทธิในสขุภาพและสิทธิในการมศีกัดิ์ศรีความเป็นมนษุย ์

ซ่ึงลว้นบญัญตัไิวใ้นรัฐธรรมนญูของประเทศเคนยา ดงันัน้ 

ผูถื้อสิทธิบตัรจะไมส่ามารถใชก้ฎหมายนีเ้พื่อใหเ้กดิความชอบธรรมในการปิดกัน้การน าเข ้

ายาสามญั ดงัที่ผูร้อ้งเรียนหวัน่เกรง
14

 

 

4.15. กำรแบ่งปันผลลพัธข์องกำรติดตำมผลและวิธีปฏิบติัท่ีดี 
 

กฎหมายสิทธิมนษุยชนระหว่างประเทศและกลไกที่เกีย่วขอ้งอาจถกูมองว่าห่างไกลจากความเป็

นจริงทีเ่กดิขึน้กบัผูท้รงสทิธิ 

ขอ้เสนอแนะของผูเ้ชีย่วชาญอิสระในนครเจนวีาจะส่งผลกระทบตอ่ชวิีตบคุคลธรรมดาไดอ้ย่างไร

? 

ขอ้เสนอแนะจะสามารถผลกัดนัอย่างไรใหเ้กดิพฤตกิรรมทีด่ีขึ้นในหมูผ่ ูม้หีนา้ที่รับผดิชอบซ่ึงอาจ

ไมท่ราบว่าคณะกรรมการประจ าสนธิสญัญาคืออะไร หรือผูร้ายงานท าอะไรบา้ง? กระนัน้ก็ตาม 

ความเปลี่ยนแปลงอาจเกดิและเกดิขึน้ได ้– 

อย่างในหลายกรณีอนัเนือ่งมาจากงานตดิตามผลของภาคประชาสงัคม 

การบนัทึกผล การแบ่งปัน 

และการเผยแพร่ผลลพัธท์ี่เกดิขึน้จากการตดิตามผลรวมทัง้วิธีปฏิบตัทิีด่ีไดส้รา้งแรงบนัดาลใจ

ใหผู้อ้ื่นเขา้มสี่วนร่วม น าไปปฏิบตัติาม 

และดดัแปลงประสบการณใ์หเ้ขา้กบับริบทและเร่ืองส าคญัเร่งดว่นของพวกเขา นอกจากนัน้ 

ผูเ้ชีย่วชาญที่ท างานใหก้บักลไกสิทธิมนษุยชนตา่งๆ 

ยงัใหค้ณุค่ากบัความเห็นที่สะทอ้นกลบัมาเกีย่วกบัผลกระทบของกลไกเหล่านีอ้ีกดว้ย 

 
14

 ดคู าพิพากษาที:่ http://bit.ly/L1cEu5 (เขา้ชมเม่ือวันที่ 24 กรกฎาคม ค.ศ. 2013) 
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กำรแบ่งปันขอ้มลูและวิธีปฏิบติัในกำรฟ้องคดีสิทธิมนษุยชนในกำรดแู

ลผ ูป่้วยในยโุรปตะวนัออกและเอเซียกลำง 
 

โครงการสิทธิมนษุยชนในการดแูลผูป่้วยจดัท าคู่มอืผูป้ฏิบตังิานในประเทศส าหรับทนายคว

ามที่สนใจจะด าเนนิคดีสิทธิมนษุยชนในนามของผูป่้วย 

คู่มอืสามารถน าไปใชไ้ดจ้ริงในทางปฏิบตั ิ

โดยครอบคลมุทัง้กลไกการฟ้องคดีและกลไกทางเลือกอย่างเชน่ผูต้รวจการแผน่ดินและอง

คก์รที่ออกใบประกอบโรคศิลป์ 

ตลอดรวมถึงการตรวจสอบสิทธิกบัความรับผดิชอบของผูป่้วยและผูใ้หก้ารดแูลทัง้ในระดั

บชาต ิระดบัภมูภิาค และระดบันานาชาต ิ

ซ่ึงรวมถึงการตรวจสอบอย่างถ่ีถว้นเร่ืองหลกักฎหมายของคณะกรรมการประจ าสนธิสญั

ญาและงานของกระบวนการพิเศษ 

โครงการดงักล่าวยงัมปีระชาคมวิธปีฏิบตังิาน 

ซ่ึงเป็นพื้นที่บนเว็บไซตส์ าหรับแบ่งปันเอกสารและขอ้มลู 

ประชาคมวิธปีฏิบัตงิานประกอบดว้ยสามส่วนคือ การสอนเร่ืองกฎหมายและสขุภาพ 

การอบรมเร่ืองสทิธิมนษุยชนในการดแูลผูป่้วย และเคร่ืองมอืสื่อ
15

 

 

4.16. กำรมีสว่นรว่มในขัน้ตอนและวิธีกำรติดตำมผลโดยกลไกสิทธิม

นษุยชน 
 

ขัน้ตอนและวิธีการตดิตามผลภายใตก้ารน าของกลไกสทิธมินษุยชนอาศัยควา

มร่วมมอืของรฐับาลและการมสีว่นร่วมขององคก์รภาคประชาสงัคม 

สว่นตอ่ไปนีจ้ะบรรยายถึงขัน้ตอนและวิธีการตดิตามผลท่ีใชก้นัอยู่  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
15

  http://health-rights.org/ 
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5. ขัน้ตอนและวิธีกำรติดตำมผลโดยกลไกสิทธิ 

มนษุยชน 
การประเมินความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้ตามมาจากขอ้เสนอแนะดา้นสิทธิมนษุยชน 

การเรียนรูว่้าเกิดอะไรขึน้บา้งภายหลงักลไกสิทธิมนษุยชนไดต้รวจสอบประเทศภายใตก้ระบวนการขอ

งกลไก 

การท าความเขา้ใจกับผลกระทบในระดบัพ้ืนท่ีจากโครงสรา้งสิทธิมนษุยชนขององคก์ารสหประชาชาติ

ลว้นเป็นความสนใจและจดุมุง่หมายหลักของกลไกสิทธิมนษุยชน นบัจากก่อตัง้ขึน้มา 

กลไกทั้งหลายตระหนกัดีว่าความมีประโยชนข์องพวกเขาจะดไูดจ้ากการเปล่ียนแปลงเชิงบวกท่ีพวกเข

าสามารถท าใหเ้กิดขึน้หรือโนม้นา้วใหเ้ป็นไปได ้

หลกัฐานการเปล่ียนแปลงเชิงบวกคือหลกัฐานแสดงความมีประสิทธิภาพของพวกเขา 

“การพยายามอย่างหนกัเพ่ือหาหลกัฐาน” ดงักลา่วส่งผลไปสู่การพัฒนารปูแบบตา่งๆ 

ในการติดตามผลของกลไกแตล่ะประเภท 

บางรปูแบบถกูท าใหเ้ป็นกระบวนการอย่างทางการเชน่กระบวนการติดตามผลของบทสรปุขอ้สงัเกต

ท่ีจัดท าโดยคณะกรรมการประจ าสนธิสญัญาหลายคณะ 

ส่วนบางรปูแบบเป็นการปฏิบัตอิย่างตอ่เนือ่งเชน่รายงานตดิตามผลการตรวจเย่ียมประเทศท่ีจัดท าโด

ยผูร้ายงานพิเศษบางราย ในกรณีอ่ืนๆ 

การติดตามผลอาจกระท าแบบเฉพาะกิจเชน่การประชมุเชิงปฏิบตัิการระดบัภมูิภาคเพ่ือแลกเปล่ียนปร

ะสบการณใ์นการด าเนนิการตามขอ้เสนอแนะดา้นสิทธิมนษุยชน 

ส่วนท่ีจะตามมาอธิบายถึงชอ่งทางเหลา่นีอ้ย่างลงลึกในรายละเอียดมากขึน้ 

5.1. คณะกรรมกำรประจ ำสนธิสญัญำสิทธิมนษุยชน 

ขัน้ตอนการติดตามผลของบทสรุปขอ้สังเกต 

คณะกรรมการประจ าสนธิสัญญาจดัใหม้ีกระบวนการชว่ยเหลือรัฐภาคีในการปฏิบัติตามขอ้เสนอแนะ

ท่ีรวมอยู่ในบทสรปุขอ้สังเกตหรือค าตดัสินกรณีตา่งๆ 

ท่ีถกูหยิบยกขึน้มาภายใตก้ระบวนการรอ้งเรียนส่วนบคุคล 

คณะกรรมการประจ าสนธิสัญญาทกุคณะก าหนดใหรั้ฐกลา่วถึงการติดตามผลในรายงานการด าเนนิ

การตามวาระของพวกเขา คณะกรรมการตอ่ตา้นการทรมาน (CAT) 

คณะกรรมการว่าดว้ยการขจัดการเลือกปฏิบตัิทางเชื้อชาต ิ(CERD) คณะกรรมการสิทธิมนษุยชน 

(HR Committee) คณะกรรมการว่าดว้ยการขจัดการเลือกปฏิบัตติอ่สตรี (CEDAW) 

และคณะกรรมการว่าดว้ยการบังคับใหส้ญูหาย (CED) ใชก้ระบวนการติดตามผลอย่างเป็นทางการ 

โดยทัง้หา้คณะเรียกรอ้งไวใ้นบทสรปุขอ้สังเกตใหรั้ฐรายงานกลบัไปภายในหนึง่ปี (สองปีส าหรับ 

CEDAW) เก่ียวกับมาตรการท่ีใชต้อบสนองขอ้เสนอแนะเฉพาะหรือ “ขอ้กงัวลเร่งดว่น” 

ท่ีด าเนนิการไดร้วดเร็ว คณะกรรมการเหลา่นีจ้ะแตง่ตัง้ผู ้

รายงานหรือผูป้ระสานงานการติดตามผลขึน้มา ซ่ึงรับผิดชอบประเมินรายงาน
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การติดตามผลท่ีรัฐภาคีย่ืนและจากนัน้น าเสนอรายงานตอ่คณะกรรมการ 

มีสมาชิกบางคนของคณะกรรมการประจ าสนธิสญัญาเคยเยือนรัฐภาคีตามค าเชิญดว้ยจดุมุง่หมายท่ี

จะติดตามรายงานและการด าเนนิการตามบทสรปุขอ้สงัเกต  

ส่วนคณะกรรมการสิทธิมนษุยชนนัน้ หลงัจากไดรั้บรายงานการติดตามผลจากรัฐภาคีใดแลว้ 

ผูร้ายงานพิเศษเร่ืองการติดตามผลจะจัดท ารายงานความคืบหนา้ในแตล่ะสมยัประชมุ 

ซ่ึงจะรวมสรปุย่อรายงานการติดตามผลของรัฐภาคีและขอ้มลูจากองคก์รภาคประชาสงัคมตลอดจน

แหลง่ขอ้มลูอ่ืน 

อีกทัง้จัดท าผลการประเมินของคณะกรรมการตามหลกัเกณฑวิ์ธีประเมินการตดิตามผล 

(ดตูารางดา้นลา่ง) 

จากนัน้คณะกรรมการจะแจง้รัฐภาคีใหท้ราบถึงค าตดัสินเก่ียวกบัเร่ืองรายงานการติดตามผล 

หากรัฐภาคีไมใ่หค้วามร่วมมือกับกระบวนการติดตามผล 

หรือใชม้าตรการท่ีคณะกรรมการเห็นว่ายังไมเ่ป็นท่ีนา่พอใจ 

ผูร้ายงานก็สามารถรอ้งขอใหม้ีการประชมุกับผูแ้ทนของรัฐภาคีดงักลา่ว 

 

หลกัเกณฑวิ์ธีประเมินกำรติดตำมผลของคณะกรรมกำรสิทธิมนษุยชน 

 

ค ำตอบ/กำรด ำเนินกำรน่ำพอใจ 

A ค าตอบนา่พอใจอย่างมาก 

ค ำตอบ/กำรด ำเนินกำรน่ำพอใจบำงสว่น 

B1 มีการด าเนนิการมากมาย แตยั่งตอ้งการขอ้มลูเพ่ิมเติม 

B2 เร่ิมด าเนนิการเบ้ืองตน้ แตยั่งตอ้งการขอ้มลูเพ่ิมเติม 

ค ำตอบ/กำรด ำเนินกำรไมน่่ำพอใจ 

C1 ไดรั้บค าตอบ แตก่ารด าเนนิการไม่เป็นไปตามขอ้เสนอแนะ 

C2 ไดรั้บค าตอบแตไ่มเ่ก่ียวขอ้งกบัขอ้เสนอแนะ 

ขำดควำมรว่มมือกบัคณะกรรมกำร 

D1 ไมไ่ดรั้บค าตอบภายในเวลาท่ีก าหนด 

หรือไมไ่ดรั้บค าตอบส าหรับค าถามเฉพาะเจาะจงในรายงานเลย 

D2 ไมไ่ดรั้บค าตอบหลงัจากสง่ค าเตือนไปแลว้ 

มำตรกำรท่ีใชข้ดักบัขอ้เสนอแนะของคณะกรรมกำร 

E ค าตอบบง่ชี้ว่ามีการใชม้าตรการท่ีขดักบัขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการ 
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วิธีการตดิตามผลจากขอ้เสนอแนะ 

ดา้นสทิธิมนษุยชนขององคก์ารสหประชาชาต ิ

 
ภาคประชาสังคมสามารถมีส่วนร่วมไดอ้ย่างไร? 

โดยคลา้ยคลงึกบัรายงาน “เงา” หรือ “ทางเลือก” 

ที่ยื่นเพื่อการพิจารณารายงานของรฐัภาคีและรายการประเด็น 

ผูม้บีทบาทภาคประชาสงัคมอาจยื่นขอ้มลูตามกรอบร่างของกระบวนการตดิตามผล 

ในกรณีเชน่นี ้

ขอ้มลูที่เสนอควรเนน้ขัน้ตอนการตดิตามผลจ าเพาะเจาะจงไปที่ขอ้เสนอแนะซ่ึงระบไุวใ้นบทสร ุ

ปขอ้สงัเกต 

และควรเป็นขอ้มลูที่กระชบั
16
เกีย่วกบัการด าเนนิการโดยหนว่ยงานรัฐรวมทัง้ประเมนิประสิท

ธิผลดว้ย 

ความลม้เหลวในการใชม้าตรการที่จ าเป็นเพื่อด าเนนิการตามขอ้เสนอแนะอาจถกูกล่าวถึงไวเ้ช่

นกนั ผูม้บีทบาทภาคประชาสงัคมอาจประสงคจ์ะแสดงความเห็นตอ่ค าตอบของรัฐ 

ขอ้มลูที่น าเสนอโดยผูม้บีทบาทภาคประชาสงัคมส าหรับกระบวนการตดิตามผลใชก้ฎเกณฑเ์

ดียวกนักบัขอ้มลูที่ยื่นเพื่อการพิจารณารายงานของรัฐภาคีและรายการประเด็น 

และถือว่าเป็นขอ้มลูเปิดเผยโดยจะปรากฏอยู่บนเว็บไซตข์อง OHCHR 

แตห่ากมกีารรอ้งขอโดยองคก์รทีย่ื่นขอ้มลูก็จะถกูปิดเป็นความลบั 

 

กำรใชบ้ทสรปุขอ้สงัเกตของ CRC ในระดบัชำติ 

 

เพื่อเป็นการส่งเสริมแนวทางวงจรใหเ้กดิการมสี่วนร่วมในกระบวนการจดัท ารายงานของ

คณะกรรมการว่าดว้ยสทิธิเด็ก (CRC) 

อีกทัง้กระตุน้ใหภ้าคประชาสงัคมใชข้อ้เสนอแนะของ CRC 

อย่างเต็มที่ในงานรณรงคข์องพวกเขา ทัง้นี ้องคก์ร Child Rights Connect 

ไดร้วบรวมชดุกรณีศึกษาเกีย่วกบักจิกรรมตดิตามผลตา่งๆ 

ของผูม้บีทบาทภาคประชาสงัคมและสถาบนัสิทธิมนษุยชนแห่งชาติไว้
17

 

นอกจากนัน้ 

สมาชกิคณะกรรมการประจ าสนธิสัญญาอาจมสี่วนร่วมในการประชมุเชงิปฏิบตักิารระดบัภมูภิ

าค ระดบัอนภุมูภิาคหรือระดบัชาตใินเร่ืองการด าเนนิการซ่ึงภาคประชาสงัคม 

หนว่ยงานสหประชาชาตแิละ OHCHR หรือรัฐบาลจดัขึน้ 

จึงขอชกัชวนใหภ้าคประชาสงัคมมสี่วนร่วมในการประชมุเหล่านี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 
16 CEDAW เรียกรอ้งใหข้อ้มลูท่ีย่ืนจ ากัดความยาวไมเ่กิน 3,500 ค า. 

 

 

17  www.childrightsnet.org/NGOGroup/CRC/FollowUp/
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กำรตรวจเยี่ยมเพ่ือติดตำมผลโดยคณะอนกุรรมกำรต่อตำ้นกำรทรมำน 

 

คณะอนกุรรมการตอ่ตา้นการทรมาน (SPT) ซ่ึงจดัตัง้ขึน้ในปี ค.ศ. 2007 

ภายใตพ้ิธีสารเลือกรับของอนสุญัญาตอ่ตา้นการทรมาน 

จะตรวจเยี่ยมสถานที่คมุขงัและสถานที่ซ่ึงลดิรอนเสรีภาพภายในดินแดนรัฐภาคีเพื่อคน้หา

ขอ้เท็จจริง สถานที่ดงักล่าวรวมถึงสถานตี ารวจ เรือนจ า 

สถาบนัสขุภาพจิตและดแูลทางสงัคม เมือ่เสร็จสิ้นการตรวจเยี่ยม 

คณะอนกุรรมการจะสื่อสารขอ้เสนอแนะและขอ้สงัเกตไปยงัรัฐดงักล่าวผา่นทางรายงานปิ

ดลบั 

หาก SPT เห็นสมควรก็อาจเสนอใหม้กีารเยือนรัฐในชว่งเวลาสัน้ 

เพื่อตดิตามผลภายหลงัการตรวจเยีย่มตามปกติแลว้ ในเดือนกนัยายน ค.ศ. 2010 SPT 

เดินทางไปตดิตามผลครัง้แรกที่ประเทศปารากวัย 

ซ่ึงภาคประชาสงัคมไดเ้ขา้มามสี่วนร่วมดว้ย 

 
การติดตามผลจากค าตัดสินในกรณีขอ้รอ้งเรียนส่วนบคุคล 

ภายใตบ้างสถานการณ ์

คณะกรรมการประจ าสนธิสญัญาสิทธิมนษุยชนอาจพิจารณาขอ้รอ้งเรียนหรือการสื่อสารขอ้มู

ลส่วนบคุคล
18
ดว้ยกระบวนการนี ้

บคุคลที่อา้งว่าสิทธิของเขาหรือเธอตามสนธิสญัญาใดถกูละเมดิสามารถยื่นขอ้รอ้งเรียนกบัคณ

ะกรรมการประจ าสนธิสัญญาเพื่อกล่าวหารัฐที่เป็นภาคีของสนธิสญัญานัน้และไดย้อมรับอ านา

จของคณะกรรมการประจ าสนธิสญัญาดงักล่าวในการพิจารณาขอ้รอ้งเรียนจากบคุคลตัง้แตต่ ้

น ขอ้รอ้งเรียนจะไดร้ับการประเมนิตามหลกัเกณฑก์ารรับ 

หากเขา้ขา่ยที่จะรับไวไ้ดข้อ้รอ้งเรียนจะถกูพิจารณามลูและคณะกรรมการประจ าสนธิสญัญาจะ

มคี าตดัสินว่าเกดิการละเมดิบทบญัญตัขิองสนธิสญัญาตามที่อา้งหรือไม่ 

ในกรณีที่คณะกรรมการประจ าสนธิสญัญาตดัสินว่าผูร้อ้งไดร้ับความเสยีหายจากการละเมดิ 

คณะกรรมการจะก าหนดใหร้ัฐส่งมอบขอ้มลูซ่ึงโดยปกตภิายในเวลาหกเดือนเกีย่วกบัขัน้ตอนที่

รัฐใชด้ าเนนิการเพื่อใหค้ าตดัสินของคณะกรรมการประจ าสนธิสญัญามีผลบงัคบั ตอ่ จากนัน้ 

ค าตอบของรัฐจะถกูส่งตอ่ไปยงัผูร้อ้งเรียนซ่ึงอาจใหข้อ้สงัเกตเกีย่วกบัขอ้มลูที่รัฐยื่นได ้

 
18 จนถึงเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 

2013กระบวนการนีย้งัคงใชก้บักติการะหว่างประเทศว่าดว้ยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 

อนสุญัญาระหว่างประเทศว่าดว้ยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทกุรปูแบบ 

อนสุญัญาต่อตา้นการทรมานอนสุญัญาว่าดว้ยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทกุรปูแบบอนสุญัญาระหว่

างประเทศว่าดว้ยการคุม้ครองบคุคลจากการบังคบัใหส้ญูหาย 

กติการะหว่างประเทศว่าดว้ยสิทธิทางเศรษฐกิจ สงัคมและวัฒนธรรม และอนสุญัญาว่าดว้ยสิทธิของผูพิ้การ 

กระบวนการนีจ้ะมีผลบังคบัใชก้บัอนสุญัญาระหว่างประเทศว่าดว้ยการคุม้ครองสิทธิของแรงงานยา้ยถ่ินฐาน

และสมาชิกในครอบครัวและอนสุญัญาว่าดว้ยสิทธิเด็กเมื่อมีรัฐภาคจ านวน 10 

รัฐไดท้ าค าประกาศทีจ่ าเป็นภายใตม้าตรา 77 

ของอนสุญัญาระหว่างประเทศว่าดว้ยการคุม้ครองสิทธิของแรงงานยา้ยถ่ินฐานและสมาชิกในครอบครัว 

และใหส้ตัยาบันพิธีสารเลือกรับล่าสดุของอนสุญัญาว่าดว้ยสิทธิเด็ก
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วิธีการตดิตามผลจากขอ้เสนอแนะ 

ดา้นสทิธิมนษุยชนขององคก์ารสหประชาชาต ิ

 
คณะกรรมการประจ าสนธิสญัญาบางคณะ โดยเฉพาะคณะกรรมการสิทธิมนษุยชน CAT, 

CERD และ CEDAW 

ไดจ้ดัตัง้กระบวนการตดิตามตรวจสอบการด าเนนิการตามค าตดัสินของคณะกรรมการ 

กระบวนการดงักล่าวประกอบดว้ยการแตง่ตัง้ผูร้ายงานซ่ึงไดร้ับมอบหมายหนา้ที่ใหต้ดิตามผล

การด าเนนิการตามค าตดัสิน 

โดยพวกเขาไดร้ับแตง่ตัง้เป็นระยะเวลาหนึง่หรือเพียงเพื่อตดิตามกรณีจ าเพาะอย่างเชน่ในกรณี

ของ CEDAW 

เมือ่ค าตอบจากรัฐเกีย่วกบัขัน้ตอนที่ใชด้ าเนนิการตามค าตดัสินไมเ่ป็นที่นา่พอใจหรือรัฐไมเ่ต็มใ

จที่จะใหข้อ้มลู ผูร้ายงานอาจจดัใหม้กีารปรึกษาหารือกบัผูแ้ทนทางการทตูของรัฐภาคีนัน้ 

โดยส่วนมากจะเป็นนกัการทตูที่เป็นคณะผูแ้ทนถาวรในนครเจนวีาหรือนวิยอรก์  

ภาคประชาสังคมสามารถมีส่วนร่วมไดอ้ย่างไร? 

ในสถานการณท์ี่ผูม้บีทบาทภาคประชาสงัคมเขา้ไปเกีย่วขอ้งกบัขอ้รอ้งเรียนส่วนบคุคล (เชน่ 

เนือ่งจากพวกเขาชว่ยเหลือผูร้อ้งในการยื่นค ารอ้ง) 

พวกเขาอาจใหข้อ้มลูไดว่้าค าตดัสินไดถ้กูด าเนนิการอย่างไรบา้ง  

 

กำรประเมินกำรด ำเนินกำรตำมค ำตดัสินเรื่องสิทธิมนษุยชน 

 

ใน ค.ศ. 2010 องคก์ร Open Society Justice Initiative จดัพิมพร์ายงานที่มชีือ่ว่า 

จากค าพิพากษาสู่ความยุติธรรม – 

การด าเนินการตามค าตัดสินเร่ืองสทิธิมนุษยชนในระดับระหวา่งประเทศและระดับภูมิภาค(

From judgment to justice – Implementing international and regional human rights decisions) 

ซ่ึงพิจารณาปัญหาทา้ทายในการด าเนนิการตามค าตดัสินขององคก์รสทิธิมนษุยชนระหว่า

งประเทศและในภมูภิาค 

อนัไดแ้กค่ณะกรรมการประจ าสนธิสัญญาขององคก์ารสหประชาชาต ิ

ระบบของทวีปแอฟริกา ทวีปยโุรปและระหว่างประเทศในทวีปอเมริกา 

รายงานดงักล่าวเห็นว่าแมจ้ะประสบความส าเร็จในชว่ง 25 ปีที่ผา่นมา 

แตร่ะบบเหล่านีเ้ผชญิกบัอปุสรรคในการแปรเปลี่ยนค าตดัสินไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางปฏิ

บตั ิในหลายกรณีแมค้ าตดัสินที่โดดเด่นก็ยงัไมส่ามารถท าใหเ้กดิการปฏิรปูอย่างส าคัญได ้

เมือ่วิเคราะหก์ารด าเนนิการตามค าตดัสินของคณะกรรมการประจ าสนธิสญัญา 

รายงานนีพ้บว่า “โดยทัว่ไป 

การด าเนนิการที่ประสบผลส าเร็จเกดิขึน้ในกรณีทางการเมอืงทีเ่ด่นชดัมากกบักรณีที่กล่าว

หารัฐดว้ยจารีตของหลกันติธิรรมอนัซับซอ้น 

การด าเนนิการที่เกดิขึน้ไดม้กัสืบเนือ่งมาจากภาคประชาสงัคมที่แข็งแกร่งซ่ึงสามารถเสริม

ความพยายามตดิตามผลของคณะกรรมการและใชแ้รงกดดนัอื่นๆ จากภายในประเทศ” 
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5.2. คณะมนตรีสิทธิมนษุยชน 

การติดตามผลการท างานของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชน 

มต ิ60/251 ของที่ประชมุสมชัชาใหญ่สหประชาชาตซ่ึิงจดัตัง้คณะมนตรีสิทธิมนษุยชน 

(คณะมนตรี) 

มคีวามเห็นว่าวิธีการท างานของคณะมนตรีจะตอ้งเปิดใหมี้กำรอภิปรำยติดตำมผลของขอ้เ

สนอแนะและกำรด ำเนินกำรตำมขอ้เสนอแนะเหลำ่นัน้ 

คณะมนตรีจะตดิตามผลเร่ืองสทิธิมนษุยชนที่อภปิรายกนัโดย: 

 อา้งอิงชดัเจนถึงการตดิตามผลในมตแิละค าตดัสินทัง้หลายที่คณะมนตรีรับรอง 

โดยทัว่ไปมตติา่งๆ จะประกอบดว้ยขอ้ก าหนดว่าคณะมนตรี 

“ยงัคงสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเร่ืองดงักล่าว” 

ซ่ึงหมายความว่าหวัขอ้ดงักล่าวจะยงัเป็นเร่ืองทีค่ณะมนตรีจะหยิบยกขึน้มาอภปิราย

ตอ่ในการประชมุสมยัหนา้ 

 จดัประชมุทัง้สมยัสามญัและพิเศษตามประเด็นวาระที่เกดิซ า้อีกอย่างตอ่เนือ่ง 

ซ่ึงเป็นเร่ืองปกตสิ าหรับการประชมุสามญัแมว่้าอาจเป็นไปไดท้ี่จะมกีารเรียกประชมุส

มยัพิเศษส าหรับหวัขอ้เดียวกนัหรือคลา้ยคลึงกนั (เชน่ 

การประชมุสมยัพิเศษเร่ืองสถานการณส์ิทธิมนษุยชนในสาธารณรัฐอาหรับซีเรียในปี 

ค.ศ. 2011 และ 2012) 

 มอบหมายหนา้ที่ใหก้บักลไกของคณะมนตรีอนัไดแ้กก่ระบวนการพิเศษ 

หรือหนว่ยงานภายใตก้ ากบั หรือ OHCHR 

เพื่อใหด้ าเนนิขัน้ตอนบางประการและรายงานกลบัมาใหค้ณะมนตรีทราบในการประช ุ

มสมยัหนา้ 

คณะมนตรีอาจตดัสินใจตัง้กลไกเฉพาะกจิขึน้อย่างเชน่คณะกรรมาธิการไตส่วนหรือค

ณะคน้หาขอ้เท็จจริงโดยใหอ้าณัตเิพือ่ท าการสอบสวนกรณีละเมดิสิทธิมนษุยชนและยื่

นรายงานพรอ้มขอ้คน้พบใหค้ณะมนตรีพิจารณา ส่วนหนา้ที่อื่นๆ 

ที่คณะมนตรีมกัมอบหมายคือการจดัท างานศึกษาหรือการจดัประชมุผูเ้ชีย่วชาญหรื

อวงอภปิราย  

ภาคประชาสังคมสามารถมีส่วนร่วมไดอ้ย่างไร? 

แบบนยิมของการตดิตามผลดงัที่กล่าวมาขา้งตน้เป็นมาตรฐานวิธีท างานของคณะมนตรี 

รปูแบบการมสี่วนร่วมของภาคประชาสงัคมจึงเป็นเชน่เดยีวกนัและรวมความเป็นไปไดส้ าหรับ 

NGOs ที่จะไดร้ับสถานะที่ปรึกษาของ ECOSOC 

เพื่อสามารถจดัท าค าแถลงทัง้เป็นลายลกัษณอ์กัษรและโดยวาจา 

ตลอดจนจดักจิกรรมเคียงคู่กนัไป NGOs ที่ไมไ่ดเ้ดินทางไปนครเจนวีาเพือ่เขา้ร่วมประชมุของ 
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คณะมนตรีก็อาจแถลงโดยวาจาผา่นขอ้ความทางวิดีโอในบางประเด็นวาระ 

ส าหรับค าแนะน าเพิ่มเตมิกรณุาดคูู่มอืส าหรับภาคประชาสงัคม –

การประสานความร่วมมือกับโครงการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (Handbook for civil 

society –Working with the United Nations human rights programme) 

และแนวปฏิบตัสิ าหรับภาคประชาสงัคมเกีย่วกบัการประชมุของคณะมนตรีสิทธิมนษุยชน(Practi

cal Guide for civil society on the Human Rights Council
19

) ของ OHCHR รวมทัง้เว็บเพจของ 

OHCHR
20

 
 

นอกเหนอืจากค าแถลงเป็นลายลกัษณอ์กัษรและโดยวาจารวมทัง้กจิกรรมคู่ขนานแลว้ 

ถือเป็นหลกัปฏิบตัทิี่จะเชญิภาคประชาสงัคมเขา้ร่วมสนบัสนนุงานศึกษาและการประชมุผูเ้ชีย่วช

าญและวงอภปิรายภายใตอ้าณัตขิองคณะมนตรี ยิ่งกว่านัน้ NGOs 

อาจมสี่วนร่วมในการประชมุเปิดอนัไมเ่ป็นทางการซ่ึงจดัขึน้ควบคู่กนักบัการประชมุคณะมนตรี 

เพื่ออภปิรายถกเถียงกนัเร่ืองเนือ้หาของร่างมตติา่งๆ 
 

ในทา้ยสดุ 

มตแิละค าตดัสินของคณะมนตรีจะบ่งชีใ้หเ้ห็นพนัธสญัญาของรัฐที่จะต ุม้ครองและส่งเสริมสทิธิ

มนษุยชน อีกเชน่กนัที่ภาคประชาสงัคมอาจจดัท าผงั ล าดบัเร่ืองส าคญัเร่งดว่น 

และลงมอืด าเนนิการเพื่อกดดนัใหเ้กดิการปฏิบตัติามพนัธสญัญาสิทธิมนษุยชนที่ระบไุวใ้นมตแิ

ละค าตดัสินของคณะมนตรีซ่ึงอยูใ่นความสนใจของพวกเขา  

หน่วยงาน กลไก และอาณัติภายใตก้ ากับ 
 

ขอ้เสนอแนะจ านวนมากมายมาจากหนว่ยงานและกลไกภายใตก้ ากบัของคณะมนตรี ซ่ึงไดแ้ก:่ 

 กระบวนการทบทวนสถานการณส์ิทธิมนษุยชน (UPR) (ดสู่วนที ่

5.4ของคู่มอืเล่มนี)้ 

 คณะกรรมการที่ปรึกษาของคณะมนตรีสิทธิมนษุยชน 

 กระบวนการรอ้งเรียน 

 กระบวนการพิเศษ (ดสู่วนที ่5.3 ของคู่มอืเล่มนี)้ 

 เวทีสภาสงัคม 

 เวทีหารือประเด็นชนกลุ่มนอ้ย 

 กลไกผูเ้ชีย่วชาญดา้นสิทธิของชนทอ้งถ่ินดัง้เดิม 

 เวทีหารือประเด็นธรุกจิกบัสิทธิมนษุยชน   
 
19 หาดไูดท้ี่www.ohchr.org/EN/AboutUs/Pages/CivilSociety.aspx

 

 

20
 www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/NgoParticipation.aspx
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ดคู าแนะน าส าหรับการมสี่วนร่วมของภาคประชาสงัคมในกลไกเหล่านีไ้ดจ้ากคู่มอืส าหรับภาค

ประชาสงัคม –การประสานความร่วมมือกับโครงการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ 

แนวปฏิบตัสิ าหรับภาคประชาสงัคมเกีย่วกบัการประชมุของคณะมนตรีสิทธิมนษุยชน 

และแนวปฏิบตัเิกีย่วกบัเวทีสภาสงัคม(Practical Guide on the Social Forum) ของ OHCHR
21

 

5.3. กระบวนกำรพิเศษ 

การติดตามผลการตรวจเย่ียมประเทศ 

ผูท้รงอาณัตกิระบวนการพิเศษจ าเป็นตอ้งไดร้ับค าเชญิจากรัฐบาลใหไ้ปเยือนประเทศ 

กระบวนการพิเศษตดิตามผลค ารอ้งขอเพื่อไปตรวจเยี่ยมประเทศโดย: 

 ท าใหค้ ารอ้งขอเยือนประเทศเป็นทีเ่ปิดเผยในรายงานของพวกเขา 

บนเว็บไซตข์องพวกเขา ในชว่งกจิกรรมสาธารณะ และในสื่อ  

 จดัประชมุกบัผูแ้ทนทางการทตูของประเทศเหล่านัน้  

 เยือนดา้นการงานในประเทศหรือภมูภิาคซ่ึงสามารถแผว้ถางทางไปสู่ค าเชญิอย่างเป็

นทางการ (เชน่ การเยือนดา้นวิชาการ) และ 

 เขยีนค าเตอืนอย่างเป็นทางการเร่ืองค ารอ้งขอของพวกเขา และท าใหเ้ป็นที่รับร ูท้ัว่ไป 
  

ภายหลงัการตรวจเยี่ยมประเทศแลว้ 

กระบวนการพิเศษไดพ้ฒันาวิธีปฏิบัตสิ าหรับการตดิตามผลไวห้ลากหลายวิธี อนัไดแ้ก่: 
 

1. กำรเยือนประเทศเพ่ือติดตำมผล 

อาณัตหิลายประเภทไปเยือนประเทศดว้ยเป้าประสงคท์ี่จะตดิตามผลจากการตรวจเยี่ยมประเ

ทศครั้งที่ผา่นมา 

การเยือนเหล่านีท้ าใหส้ามารถประเมนิไดถ่ี้ถว้นถึงความคืบหนา้และความลม้เหลวเมือ่เทียบกบั

ขอ้คน้พบและขอ้เสนอแนะของการเยือนครั้งกอ่น 

การเยือนเพื่อตดิตามผลเป็นวิธีปฏิบตัทิี่ดีแตท่ว่าจากจ านวนการเยือนประเทศ 40-50 

ครั้งตอ่ปีของกระบวนการพิเศษ มเีพียงไมก่ีค่รั้งที่เป็นการเยือนเพื่อติดตามผล 

ทัง้นีก็้เนือ่งมาจากทรัพยากรอนัจ ากดั  

 

 
 
 
 
 
 

 
21 หาดไูดท้ี่www.ohchr.org/EN/AboutUs/Pages/CivilSociety.aspx  
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ตวัอยำ่งกำรเยือนประเทศเพ่ือติดตำมผล 

 

ผูร้ายงานพิเศษเร่ืองการคา้เด็ก การคา้ประเวณีเด็ก และสื่อลามกเกีย่วกบัเด็ก  
 

 ค.ศ. 2012: ประเทศกวัเตมาลา (A/HRC/22/54/Add.1) 
 
ผูร้ายงานพิเศษเร่ืองการทรมานและการปฏิบตัิหรือลงโทษอื่นๆ อย่างโหดรา้ย 

ไรม้นษุยธรรมหรือย า่ยีศกัดิ์ศรี  

 ค.ศ. 2012: ประเทศอรุกุวัย (A/HRC/22/53/Add.3) 
 
ผูร้ายงานพิเศษเร่ืองรปูแบบร่วมสมยัของการเหยียดเชือ้ชาต ิ

การเลือกปฏิบตัทิางเชือ้ชาติ ความหวาดกลวัคนตา่งชาต ิ

และการไมย่อมรับความแตกต่าง  
 

 ค.ศ. 2011: ประเทศฮงัการี (A/HRC/20/33/Add.1) 
 
ผูร้ายงานพิเศษเร่ืองความรนุแรงตอ่สตรี สาเหตแุละผลกระทบที่ตามมา 

 

 ค.ศ. 2011: ประเทศสหรัฐอเมริกา (A/HRC/17/26/Add.5) 

 ค.ศ. 2010: ประเทศเอลซัลวาดอร ์(A/HRC/17/26/Add.2) และประเทศอลัจีเรีย 

(A/HRC/17/26/Add.3)  
 
ผูร้ายงานพิเศษเร่ืองการส่งเสริมและคุม้ครองสทิธิมนษุยชนและเสรีภาพขัน้พื้นฐานระ

หว่างตอ่ตา้นการกอ่การรา้ย  

 ค.ศ. 2011: ประเทศตนูเีซีย (A/HRC/16/51/Add.2)  

 

 

2. รำยงำนกำรติดตำมผล 
อาณัตหิลายประเภทจดัพิมพร์ายงานการตดิตามผลโดยอาศยัขอ้มลูที่ไดร้ับจากรัฐบาล 

สถาบนัสิทธิมนษุยชนแห่งชาต ิและภาคประชาสงัคม 

วิธีปฏิบตัทิี่นา่สนใจของรายงานตดิตามผลการตรวจเยี่ยมประเทศไดร้บัการพฒันาขึน้โดยคณ

ะท างานเร่ืองการสญูหายโดยถกูบงัคบัหรือไมส่มคัรใจ (Working Group on enforced or 

involuntary disappearances) ผูร้ายงานพิเศษเร่ืองการทรมาน (Special Rapporteur on torture) 

ผูร้ายงานพิเศษเร่ืองการสงัหารนอกกระบวนการยตุธิรรม อย่างรวบรัด 

และโดยพลการ(Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions) 

ผูร้ายงานพิเศษเร่ืองสิทธิมนษุยชนกบัความยากจนสดุขดี(Special Rapporteur on human rights 

and extreme poverty)และผูร้ายงานพิเศษเร่ืองเสรีภาพทางศาสนาหรือความเชือ่(Special 

Rapporteur on freedom of religion or belief)
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รำยงำนกำรติดตำมผลของคณะท ำงำนเรื่องกำรสญูหำยโดยถกูบงัคบัหรือไม่สมั

ครใจ 
 

ใน ค.ศ. 2010 

คณะท างานเร่ืองการสญูหายโดยถกูบงัคบัหรือไมส่มคัรใจไดร้ับรองรปูแบบส าหรับรายง

านการตดิตามผล โดยวิธจีดัท าเป็นตารางสะทอ้นขอ้เสนอแนะของคณะท างาน 

การบรรยายถึงสถานการณใ์นประเทศระหว่างการตรวจเยี่ยม 

และภาพรวมของขัน้ตอนที่ใชโ้ดยอาศยัขอ้มลูที่รวบรวมโดยคณะท างานจากแหล่งขอ้มลูทั้

งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายเอกชน ตัง้แตน่ัน้มา 

คณะท างานไดอ้อกรายงานการตดิตามผลความคืบหนา้และความลม้เหลวของสถานการ

ณก์ารบงัคบัใหส้ญูหายภายหลงัการเยือนประเทศโคลอมเบีย เอลซัลวาดอร ์กวัเตมาลา 

ฮอนดรูัส มอร็อคโค และเนปาล 

 
ตำรำงกำรติดตำมผลของผ ูร้ำยงำนพิเศษเรื่องเสรีภำพทำงศำสนำหรือควำมเช่ื

อ 
 

ผูร้ายงานพิเศษเร่ืองเสรีภาพทางศาสนาหรือความเชือ่ส่งจดหมายตดิตามผลหลงัจากตร

วจเยี่ยมประเทศแลว้เพื่อขอขอ้มลูล่าสดุเกีย่วกบัการด าเนนิการตามขอ้เสนอแนะในระดบัช

าต ิตารางตดิตามผลของเหล่าประเทศที่ถกูตรวจเยี่ยมตัง้แต ่ค.ศ. 2005 

ประกอบดว้ยขอ้สรปุและขอ้เสนอแนะจากรายงานการตรวจเยี่ยมประเทศและขอ้มลูการติ

ดตามผลจากเอกสารสหประชาชาติที่เกีย่วขอ้ง 

รวมถึงกระบวนการทบทวนสถานการณส์ิทธิมนษุยชน กระบวนการพิเศษ 

และคณะกรรมการประจ าสนธิสัญญา
22

 

 

3. กิจกรรมติดตำมผล ไมว่่าจะเป็นการริเร่ิมโดยกระบวนการพิเศษ รัฐบาล 

สถาบนัสิทธิมนษุยชนแห่งชาต ิภาคประชาสงัคม หรือ OHCHR ก็ตาม 

กจิกรรมตดิตามผลระดบัชาต ิระดบัภมูภิาค 

หรือระดบันานาชาตอิาจเป็นประโยชนต์อ่การประเมนิความคืบหนา้และการแลกเปลี่ยนประสบ

การณร์วมทัง้ปัญหาทา้ทายในการด าเนนิการตามขอ้เสนอแนะจากการตรวจเยี่ยมประเทศ 

กจิกรรมดงักล่าวอาจอยู่ในรปูแบบการประชมุโตะ๊กลม การประชมุผูเ้ชี่ยวชาญ 

หรือการประชมุทัว่ไป 

 
 
 
 

 
22  www.ohchr.org/EN/Issues/FreedomReligion/Pages/Visits.aspx 
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กำรประชมุเชิงปฏิบติักำรว่ำดว้ยทำสในประเทศมอริตำเนีย 

ในเดือนมกราคม ค.ศ. 2013 

ผูร้ายงานพิเศษเร่ืองรปูแบบการคา้ทาสยคุใหมเ่ขา้ร่วมการประชมุเชงิปฏิบตักิารเพื่อตดิตา

มผลการด าเนนิการตามขอ้เสนอแนะของเธอภายหลงัตรวจเยี่ยมประเทศมอริตาเนยีแลว้ 

เจา้หนา้ที่รัฐบาลและองคก์รภาคประชาสงัคมที่เขา้ร่วมประชมุไดจ้ดัท าแผนส าหรับด าเนนิก

ารตามขอ้เสนอแนะของผูร้ายงานพิเศษ ส านกังาน OHCHR 

ประจ ามอริตาเนยีท างานร่วมกบัองคก์รภาคประชาสงัคมเพื่อผลกัดนัใหร้ัฐบาลรับรองและ

ด าเนนิการตามแผนดงักล่าวอย่างเป็นทางการ 

 

กำรเผยแพรข่อ้คน้พบเรื่องสถำนกำรณข์องชนทอ้งถ่ินดัง้เดิมในประเทศชิลีและป

ระเทศอำรเ์จนตินำ 
 
ในเดือนมกราคม ค.ศ. 2010 

ผูร้ายงานพิเศษเร่ืองสถานการณส์ิทธิมนษุยชนและเสรีภาพขัน้พื้นฐานของชนทอ้งถ่ินดัง้เดิ

มจดัประชมุผา่นวิดีโอเกีย่วกบัสิทธิของชนทอ้งถ่ินดัง้เดมิในประเทศชลิี 

การประชมุผา่นวิดีโอครั้งนัน้ถกูแพร่ภาพออกอากาศพรอ้มกนัในเมอืงหา้เมอืงของประเทศ

ดว้ยความสนบัสนนุจากผูม้บีทบาทภาคประชาสงัคมและส านกังาน OHCHR 

ระดบัภมูภิาคอเมริกาใต ้ในการน าเสนอของเขา 

ผูร้ายงานพิเศษอธิบายถึงขอ้สรปุและขอ้เสนอแนะที่ระบอุยู่ในรายงานการตรวจเยีย่มประเ

ทศของเขา  

ใน ค.ศ. 2012 

ผูร้ายงานพิเศษท าเชน่เดียวกนักบัประสบการณท์ี่ไดร้ับในประเทศอารเ์จนตนิา 

โดยทีมประจ าประเทศขององคก์ารสหประชาชาตเิป็นผูจ้ดัการประชมุผา่นวิดีโอ 

 

ภาคประชาสังคมสามารถมีส่วนร่วมไดอ้ย่างไร? 

 ค าขอเยือนประเทศ 

 เสนอใหผู้ท้รงอาณัตริอ้งขอตรวจเยีย่มประเทศ 

พรอ้มทัง้ป้อนขอ้มลูส าคัญเพื่อใชเ้ป็นเหตผุลในการตรวจเยี่ยม 

 คอยรับค าแจง้กล่าวเร่ืองค ารอ้งขอตรวจเยี่ยมที่รอผลอยู่ผา่นขา่วสารล่าสุ

ดทางอเีมลถึ์งภาคประชาสงัคมจาก OHCHR 

 โนม้นา้วรัฐบาลและผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีอื่นๆ ที่เกีย่วขอ้ง (เชน่ 

สมาชกิรัฐสภา สถานทตู) เพื่อใหค้ ารอ้งขอตรวจเยี่ยมประเทศเป็นผล 

 เขา้ร่วมในการตระเตรียมและท าใหก้ารเยือนเพื่อตดิตามผลเกดิขึน้ได ้

 สนบัสนนุดา้นขอ้มลูส าหรับรายงานการตดิตามผล 

 เสนอ เขา้ร่วม และถา้เป็นไปไดจ้ดักจิกรรมเพื่อการตดิตามผล
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การติดตามผลของขอ้รอ้งเรียน 

กระบวนการพิเศษทกุประเภทจะยื่นรายงานร่วมเกีย่วกบัขอ้รอ้งเรียนที่ไดร้ับใหก้บัคณะมนต

รีสิทธิมนษุยชนในการประชมุสามญัแตล่ะสมยั 

รายงานขอ้รอ้งเรียนซ่ึงจดัท าขึน้ปีละสามครั้งประกอบดว้ยสรปุย่อค ากล่าวหาที่ถกูส่ือสารไป

ยงัรัฐที่เกีย่วขอ้งหรือหนว่ยงานอื่นๆ 

สามารถดเูนือ้หาของค าสื่อสารที่ส่งออกไปและค าตอบจากรัฐบาลเหล่านัน้ไดผ้า่นทางลิงคเ์ชื่

อมโยง 

กระบวนการพิเศษอาจรับและพิจารณาขอ้มลูเพิ่มเตมิของกรณีรอ้งเรียนที่มกีารสื่อสารออกไ

ป โดยปกตขิอ้มลูเพิ่มเตมิจะไดร้ับจากแหล่งขอ้มลูเดียวกบัที่ส่งขอ้มลูเบ้ืองตน้มาให ้ใน ค.ศ. 

2012 กระบวนการพิเศษรับขอ้มลูเพิ่มเตมิส าหรับขอ้รอ้งเรียนเป็นจ านวน 21 % 

ของกรณีทัง้หมด 

กระบวนการพิเศษอาจส่งค าสื่อสารเพื่อตดิตามผลของขอ้รอ้งเรียนหากเกดิความกา้วหนา้ที่เ

อื้อตอ่การเขา้ไปยุ่งเกีย่วครัง้ใหมไ่ด ้

การสื่อสารเพื่อตดิตามผลมากมายอาศยัขอ้มลูเพิ่มเตมิที่สง่มา ใน ค.ศ. 2012 นัน้ 31 % 

ของค าสื่อสารทัง้หมดเป็นเร่ืองการตดิตามผล 

 นอกจากนี้ การตดิตามผลของขอ้รอ้งเรียนยงัเกดิขึน้ระหว่างการเยือนประเทศ 

หรือโดยผา่นการปรึกษาหารือทางการทตูกบัผูแ้ทนของรัฐทีเ่กีย่วขอ้ง 

ในไมก่ีก่รณีเชงิสญัลกัษณ ์กระบวนการพิเศษอาจใชวิ้ธีการออกขา่วแจกสื่อ 

 การตดิตามผลของขอ้รอ้งเรียนท าตอ่ไปไดอ้ีกโดยผา่นขอ้สงัเกตในรายงานประจ าปีของผูท้ร

งอาณัต ิ

ส่วนใหญ่ขอ้สงัเกตจะเกีย่วกบัแนวโนม้และรปูแบบของการละเมดิสิทธิมนษุยชนในประเทศหนึ่

งระหว่างชว่งเวลาการรายงาน และโยงถึงกรณีส่วนบคุคลจ านวนหนึง่ดว้ย 

 
รำยงำนขอ้สงัเกตของผ ูร้ำยงำนพิเศษเรื่องสิทธิท่ีจะมีเสรีภำพในกำรชมุนมุโดยสง

บและในกำรสมำคม 
 

ตัง้แตเ่ร่ิมไดร้ับอาณัตใิน ค.ศ. 2010 ผูร้ายงานพิเศษไดจ้ดัท ารายงานขอ้สงัเกตสองฉบบั 

ซ่ึงเขากล่าวย า้หลายครั้งถึงขอ้กงัวลเกีย่วกบักรณีละเมดิสทิธิมนษุยชนอย่างจ าเพาะเจาะ

จง ซ่ึงเป็นที่สงัเกตไดจ้ากค าตอบของรัฐบาลแก่ค าสื่อสารขอ้รอ้งเรียน 
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ฐำนขอ้มลูของคณะท ำงำนเรื่องกำรคมุขงัโดยพลกำร 

 

ดว้ยการริเร่ิมใน ค.ศ. 2011 

ฐำนขอ้มลูของคณะท างานเร่ืองการคมุขงัโดยพลการเป็นเคร่ืองมอืวิจยัเชงิปฏิบตักิารใน

การคน้หาความเห็นตา่งๆ ที่คณะท างานรับรองตัง้แค่ ค.ศ. 1991 

ฐำนขอ้มลูนีเ้อื้อตอ่งานวิเคราะหค์วามเห็นทัง้เขงิคณุภาพและปริมาณ 

และสามารถชว่ยเหลือผูเ้สียหายจากการถกูคมุขงัโดยพลการ ผูป้ฏิบตังิานและคนอื่นๆ 

ในการยื่นคดีตอ่คณะท างานเพื่อกล่าวหาว่ามกีารคมุขงัโดยพลการ
23

 

 
 
กำรติดตำมผลกรณีกำรสญูหำยโดยถกูบงัคบัหรือไม่สมคัรใจ 

 

คณะท างานเร่ืองการสญูหายโดยถกูบงัคบัหรือไมส่มคัรใจบากบัน่พยายามที่จะจดัตัง้ชอ่งท

างสื่อสารระหว่างครอบครวัและรัฐบาลที่เกีย่วขอ้ง ขอ้มลูส าคญัเพิ่มเตมิใดๆ 

ที่มผี ูย้ื่นเกีย่วกบัคดีที่ยงัไมย่ตุจิะถกูส่งผ่านไปยงัรัฐบาลที่เกีย่วขอ้ง 

ส่วนขอ้มลูจากรัฐบาลเกีย่วกบัคดีเฉพาะใดๆ ก็จะถกูส่งตอ่ไปยงัผูย้ื่น 

คณะท างานจะส่งตอ่ค าตอบจากรัฐในเร่ืองขะตากรรมหรือที่อยู่ของบคุคลผูส้ญูหายไปยงัผู้

ยื่นขอ้มลูและเชญิผูน้ัน้มาใหค้วามเห็นหรือรายะเอียดเพิ่มเตมิ 

หากผูย้ื่นขอ้มลูไมต่อบรับภายในเวลาหกเดือน 

หรือโตแ้ยง้ขอ้มลูจากรัฐบาลดว้ยเหตผุลที่คณะท างานเห็นว่าไมอ่าจรับฟังได ้

ใหถื้อว่าคดีนัน้ไดร้ับการชีแ้จงเป็นทีก่ระจ่างแลว้ คดีตา่งๆ 

จะยงัไมส่ิ้นสดุจนกว่าจะไดร้ับความกระจ่าง ไมม่กีารด าเนนิการตอ่ 

หรือมคี าตดัสินใหปิ้ดคดี 

คณะท างานจะย า้เตอืนทกุรัฐบาลที่เกีย่วขอ้งปีละครั้งในเร่ืองคดีซ่ึงยงัไมไ่ดร้ับการชีแ้จง 

และปีละสามครั้งส าหรับคดีทัง้หลายที่ตอ้งมกีารด าเนนิการเร่งดว่นซ่ึงตอ่เนือ่งมาจากการ

ประชมุครั้งกอ่น ทัง้นี ้ดว้ยขอบเขตเท่าที่ท าไดแ้ละเป็นไปตามค ารอ้งขอ 

คณะท างานจะใหข้อ้มลูล่าสดุของคดจี าเพาะกบัรัฐบาลที่เกีย่วขอ้งหรือผูย้ื่น
24

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23  www.unwgaddatabase.org/un/

 
 

24 ดรูายละเอียดเพ่ิมเติมไดจ้ากวิธีการท างานของคณะท างานที่ปรับปรงุแกไ้ขแลว้ (A/HRC/10/9, Annex 1)
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ภาคประชาสังคมสามารถมีส่วนร่วมไดอ้ย่างไร? 

 ตรวจสอบรายงานขอ้รอ้งเรียนอย่างสม า่เสมอเพื่อจะไดท้ราบถึงค าสื่อสารที่ส่งอ

อกไปเกีย่วกบัสถานการณแ์ละคดีทีอ่ย ู่ในความกงัวล 

 เผยแพร่รายงานในวงกวา้งภายในเครือขา่ยระดบัทอ้งถ่ิน ระดบัภมูภิาค ระดบัชาต ิ

และระดบันานาชาตเิพื่อรวบรวมขอ้มลูเพิ่มเตมิส าหรับคดี 

 ยื่นขอ้มลูพรอ้มทัง้ขา่วสารล่าสดุเกีย่วกบัพฒันาการเชงิบวกหรือลบที่เกีย่วเนือ่งกั

บการสื่อสารที่ผา่นมา 

 พิจารณาค าตอบจากรัฐบาลและส่งความเห็นที่เกีย่วขอ้งกนัไปยงักระบวนการพิเศ

ษ 

 พฒันาการตดิตอ่สม า่เสมอกบัผูท้รงอาณัตขิองกระบวนการพิเศษโดยผ่านทีมสนั

บสนนุของ OHCHR และ 

 ใชท้ี่อย ู่อีเมล ์urgent-action@ohchr.org 

หรือที่อยู่อเีมลป์กตขิองอาณัตกิระบวนการพิเศษที่รับผดิชอบ 

โดยสามารถเขา้ไปดสูารบบของกระบวนการพิเศษไดท้ี่: http://goo.gl/5qoNL 

การสื่อสารขอ้รอ้งเรียนและการตดิตามผลแยกตามภมูภิาค ค.ศ. 2012 
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วิธีการตดิตามผลจากขอ้เสนอแนะ 

ดา้นสทิธิมนษุยชนขององคก์ารสหประชาชาต ิ

 
การติดตามผลของรายงานตามประเด็น 

ตามมาตรฐานวิธีปฏิบตั ิ

กระบวนการพิเศษจะจดัหรือเขา้ร่วมกจิกรรมเพื่อน าเสนอหรืออภปิรายรายงานตามประเด็นปร

ะจ าปีของพวกเขาที่ยื่นตอ่คณะมนตรีสิทธิมนษุยชนหรือที่ประชมุสมชัชาใหญ่ 

กจิกรรมเหล่านีอ้าจขนานไปกบัการประชมุคณะมนตรีหรือการประชมุทัว่ไปหรือการประชมุเชงิ

ปฏิบตักิารอื่นๆ เป็นเร่ืองปกตเิชน่กนัที่จะออกขา่วแจกส่ือหรือลงเร่ืองราวทางเว็บ 

พรอ้มทัง้จดัแถลงขา่วเกีย่วกบัหวัขอ้ของรายงาน วันสากลของประเด็นตา่งๆ 

ก็อาจเป็นโอกาสอนัดีที่จะเรียกความสนใจจากส่ือตอ่ประเด็นสิทธิมนษุยชนที่กล่าวถึงในรายงาน

ตามประเด็นไดเ้ชน่กนั 

เครื่องมือท่ีอำศยัเว็บ: บทสรปุยอ่เรื่องเสรีภำพทำงศำสนำหรือควำมเช่ือ 

และกิจกรรมต่อตำ้นกำรทรมำน 

บทสรปุยอ่เรื่องเสรีภำพทำงศำสนำหรือควำมเช่ือ 

ปี ค.ศ. 2011 เป็นปีครบรอบ 25 

ปีของการจดัตัง้อาณัตขิองผูร้ายงานพิเศษเร่ืองเสรีภาพทางศาสนาหรือความเชือ่ 

ในวโรกาสนีม้กีารเปิดเผยบทสรปุยอ่เรื่องเสรีภำพทำงศำสนำหรือควำมเช่ือพรอ้มขอ้สั

งเกตและขอ้เสนอแนะจากผูท้รงอาณัตสิี่คนซ่ึงเร่ิมท างานตัง้แตปี่ ค.ศ. 1986 

ดว้ยการออกแบบใหเ้ป็นเคร่ืองมอืเพือ่การรณรงค ์ใหก้ารศึกษาและการวิจยั 

บทสรปุย่อดงักล่าวจึงรวมขอ้ความที่ตดัตอนมาจากรายงานของอาณัติระหว่าง ค.ศ. 

1986 ถึง 2011 โดยจดัประเภทตามหวัขอ้
25

 
 

กิจกรรมต่อตำ้นกำรทรมำน 

ปี ค.ศ. 2013 

ผูร้ายงานพิเศษเร่ืองการทรมานเปิดเวทีออนไลนซ่ึ์งประกอบดว้ยขอ้มลูกจิกรรมตดิตามผ

ลตา่งๆ รวมถึงรายงานตามประเด็น 

ประเทศและขอ้สงัเกตทัง้หมดนอกเหนอืจากขา่วแจกส่ือ บทสมัภาษณ ์การประชมุ 

การไตส่วน การแสดงความเห็นและขา่วอื่นๆ 

ทางสื่อทีเ่กีย่วโยงกบัการตดิตามผลของการตรวจเยี่ยมประเทศและรายงานตามประเด็น
26

 

 
ภาคประชาสังคมสามารถมีส่วนร่วมไดอ้ย่างไร? 

 จดั
27
หรือเขา้มสี่วนร่วมในกจิกรรมคู่ขนานระหว่างการประชมุคณะมนตรีสิทธิมนษุย

ชน ตามหวัขอ้ของรายงานตามประเด็น 

 อา้งอิงขอ้คน้พบและขอ้เสนอแนะจากรายงานตามประเด็นในการสรา้งความแข็งแกร่

งใหก้บักจิกรรมของผูม้บีทบาทภาคประชาสงัคม (เชน่ การรณรงค ์

การสรา้งศกัยภาพ การสรา้งความตระหนกั การตดิตามตรวจสอบ) 

25
www.ohchr.org/EN/Issues/FreedomReligion/Pages/Standards.aspx 

26
http://antitorture.org 

27
 การจดักิจกรรมคู่ขนานจ ากัดใหท้ าไดเ้ฉพาะ NGOs ท่ีมีสถานะท่ีปรึกษาของ ECOSOC
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5.4. กระบวนกำรทบทวนสถำนกำรณสิ์ทธิมนษุยชน 

วงจรรอบแรกของกระบวนการทบทวนสถานการณส์ิทธิมนษุยชนเสร็จสิน้ใน เดือนตลุาคม 

ค.ศ. 2011 เมือ่สมาชกิองคก์ารสหประชาชาตทิัง้หมดไดผ้า่นการทบทวน 

ส่วนระหว่างวงจรทบทวนที่สองและถัดมา 

เป็นที่คาดหวังว่ารัฐจะใหข้อ้มลูเร่ืองมาตรการที่น ามาใชเ้พื่อด าเนนิการตามขอ้เสนอแนะจากก

ารทบทวนครัง้แรก รวมถึงขอ้มลูพฒันาการดา้นอื่นๆ นอกจากนัน้ 

อาจมกีารใหข้อ้มลูล่าสดุอยู่เสมอระหว่างสมยัประชมุของคณะมนตรีสิทธิมนษุยชนภายใตว้า

ระขอ้ 6 เกีย่วกบั UPR ทัง้นี ้รัฐและ NGOs 

อาจใหข้อ้มลูล่าสดุผา่นรายงานคัน่ระหว่างก าหนดวาระ 

ค าแถลงโดยวาจาและเป็นลายลกัษณอ์กัษร 

 
กำรรำยงำนต่อคณะมนตรีสิทธิมนษุยชนว่ำดว้ยกำรด ำเนินกำรตำมขอ้เสนอแนะ 

UPR ในประเทศโคลอมเบีย 

คณะกรรมการนกันติศิาสตรแ์ห่งประเทศโคลอมเบียจะใหข้อ้มลูล่าสดุแกค่ณะมนตรีสิทธิมนษุ

ยชนอยู่เสมอระหว่างการอภปิรายทัว่ไปภายใตว้าระขอ้ 6 ที่เป็นเร่ืองของ UPR 

การใหข้อ้มลูล่าสดุดงักล่าวท าใหค้ณะกรรมการแห่งประเทศโคลอมเบียสามารถป้อนขอ้มลูคว

ามคืบหนา้ของรัฐบาลในการด าเนนิการตามขอ้เสนอแนะของ UPR ได ้

 
ภาคประชาสังคมสามารถมีส่วนร่วมไดอ้ย่างไร? 

 ในขณะยื่นขอ้มลูที่จะถกูน าไปรวมในสรปุย่อรายงานของผูม้สี่วนไดส้่วนเสีย 

เป็นสิ่งส าคญัที่ตอ้งรวมการวิเคราะหไ์วด้ว้ยว่ารัฐนัน้ไดด้ าเนนิการหรือไมไ่ดด้ าเนนิก

ารตามขอ้เสนอแนะจากวงจรแรกอย่างไรบา้ง 

 ผูม้บีทบาทภาคประชาสงัคมอาจแจง้ตอ่รัฐที่ก าลงัท าการทบทวน 

โดยเฉพาะรัฐที่จดัท าขอ้เสนอแนะในวงจรแรกเกีย่วกบังานวิเคราะหค์วามคืบหนา้ของ

รัฐตนในการด าเนนิการตามขอ้เสนอแนะ 

 NGOs ซ่ึงมสีถานะที่ปรึกษาของ ECOSOC 

อาจใชค้ าแถลงตอ่คณะมนตรีสิทธิมนษุยชนทัง้ทางลายลกัษณอ์กัษรและวาจาภายใต้

วาระขอ้ 6 

เพื่อใหข้อ้มลูความคืบหนา้และปัญหาของรัฐในการด าเนนิการตามขอ้เสนอแนะของ 

UPR  
 

ส าหรับค าแนะน าเกีย่วกบัการมสี่วนร่วมของภาคประชาสงัคมในกลไกเหล่านี ้

กรณุาดคูู่มอืส าหรับภาคประชาสงัคม –

การประสานความร่วมมือกับโครงการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ 

และแนวปฏิบตัเิกีย่วกบักระบวนการทบทวนสถานการณส์ิทธิมนษุยชน (UPR) ของ 

OHCHR
28

 
 

28
 ดไูดท้ีw่ww.ohchr.org/EN/AboutUs/Pages/CivilSociety.aspx 
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เครื่องมือติดตำมผลของกลไก UPR 

 

NGOที่มชีือ่ว่า UPR-Infoไดพ้ฒันาเคร่ืองมอืเพื่อใชอ้ านวยความสะดวก 

ส่งเสริมและตดิตามตรวจสอบการด าเนนิการตามขอ้เสนอแนะของ UPR 

กล่าวโดยเฉพาะคือ: 
 

 โครงการตดิตามผลซ่ึงทบทวนการด าเนนิการตามขอ้เสนอแนะภายในสองปีนบัจากส้ิน
สดุวงจรแรก (การประเมนิผลการด าเนนิการคร่ึงวาระ) 

และเปรียบเทียบขอ้เสนอแนะกบัค าสญัญาจากวงจรแรกกบัขอ้มลูของรัฐในเร่ืองการด า

เนนิการดงัทีร่ะบใุนรายงานระดบัชาตขิองรัฐซ่ึงจะถกูยื่นตอ่วงจรที่สองของ UPR  
 

 งานศึกษาเร่ืองเสน้ทางสู่การด าเนนิการ (On the road to implementation) 

ซ่ึงวิเคราะหข์อ้มลูและตวัเลขที่รวบรวมผา่นโครงการตดิตามผลและทบทวนการด าเนนิ

การตามขอ้เสนอแนะจ านวน 3,294 ขอ้จากทัง้หมด 6,542 ขอ้ที่ใหก้บั 66 ประเทศ  

 ชดุติดตำมผลส ำหรบัภำคประชำสงัคม (Follow-up kit for civil society) 

ซ่ึงแนะน ากรอบวิธีการไวห้า้ประการ คือ: 1. ท าใหข้อ้เสนอแนะและพนัธสัญญาจาก 

UPR เป็นที่รับร ูก้นัทัว่ไป 2. วางแผนการด าเนนิการ 3. 

เขา้ร่วมการพดูคยุหารือกบัรัฐทีถ่กูทบทวนเพื่อมสี่วนร่วมในการด าเนนิการ 4. 

ตดิตามตรวจสอบการด าเนนิการและ 5. รายงานเร่ืองการด าเนนิการ
29

 
 
องคก์ร Organisation internationale de la Francophonie 

จดัพิมพแ์นวปฏิบติัในการด าเนนิการตามขอ้เสนอแนะและพนัธสัญญาภายใตก้ลไกUPR 

(Practical Guide on the implementation of UPR recommendations and pledges) 

แมว่้าจะเนน้รัฐเป็นหลกั แตแ่นวปฏิบัตดิงักล่าวก็เกีย่วขอ้งกบัผูม้สี่วนไดส้ว่นเสียอื่นๆ 

รวมทัง้ผูม้บีทบาทภาคประชาสงัคมดว้ยในฐานะที่เป็นพนัธมติรของรัฐในการตดิตามผลแล

ะด าเนนิการ แนวปฏิบัตนิีเ้สนอใหด้ าเนนิการผา่นแผนงานที่ประกอบดว้ย 10 ขัน้ตอน 

ไดแ้ก:่  
1. รวบรวมขอ้มลูที่เกีย่วขอ้ง 

2. จดัเป็นกลุ่มตามประเด็น 

3. ระบกุารด าเนนิการที่คาดหวังและผลลพัธท์ี่จะเกดิจากขอ้เสนอแนะ 

4. ระบมุาตรการที่ใชด้ าเนนิการ 

5. น าแนวทางแบบบรูณาการมาใชก้บัแตล่ะภาคส่วน 

6. มอบหมายความรับผดิชอบส าหรับการด าเนนิการในระดบัรัฐ 

7. ระบพุนัธมติรในการด าเนนิการระดบัชาติ 

8. วางกรอบเวลาด าเนนิการ 
 

9. ระบคุวามจ าเป็นของการสรา้งศกัยภาพและความชว่ยเหลือดา้นวิชาการ 

ตลอดจนพนัธมติรในการด าเนนิการระหว่างประเทศ  

10. พฒันายทุธศาสตรก์ารตดิตามและประเมนิผลการด าเนนิการ
30

 

 
 
29  www.upr-info.org/followup/

 
 

30 www.francophonie.org
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5.5. แนวทำงแบบองคร์วม 
 

ในส่วนนี ้

กระบวนการและวิธีปฏิบตัใินการตดิตามผลที่ถกูพฒันาขึน้โดยกลไกหลากหลายประเภทไดร้ับก

ารน าเสนอแยกจากกนั แมว่้าจะมคีวามคลา้ยคลึงกนัก็ตาม 

ทัง้นีเ้ป็นเพราะกระบวนการและวิธีปฏิบตัเิหล่านีก้อ่ใหเ้กดิลกัษณะเฉพาะของแตล่ะกลไก 

อย่างไรก็ตาม  

เป็นสิ่งส าคญัที่จะตอ้งเนน้ย า้อีกครั้งว่าการตดิตามผลจะเกดิประสิทธิภาพมากขึน้หากกระท าแ

บบองคร์วม ซ่ึงขอ้เสนอแนะของกลไกสิทธิมนษุยชนตา่งๆ จะหนนุเกือ้ซ่ึงกนัและกนั 

อีกทัง้ยงัท าใหเ้กดิศกัยภาพสงูสดุตในการด าเนนิการ ดบูทที่ 3 ของแนวปฏิบตัเิล่มนี ้

5.6. กำรแกแ้คน้ 
 

การแกแ้คน้บคุคลและกลุ่มที่แสวงหาความร่วมมอืหรือเคยร่วมมอืกบัองคก์ารสหประชาชาต ิ

ผูแ้ทนและกลไกขององคก์ารสหประชาชาตใินดา้นสิทธิมนษุยชนถือเป็นการละเมดิสิทธิมนษุยชน 

การแกแ้ดน้ยงัอาจเกดิขึน้เมือ่ภาคประชาสงัคมพยายามร่วมมอืกบักลไกสิทธิมนษุยชนของสหป

ระชาชาตใินกรอบกิจกรรมตดิตามผลตา่งๆ  

มตทิี่ 12/2 

ของคณะมนตรีสิทธิมนษุยชนมอบหมายหนา้ที่ใหเ้ลขาธิการส่งรายงานประจ าปีใหก้บัคณะมนต

รี 

ซ่ึงประกอบดว้ยการรวบรวมและวิเคราะหก์ารแกแ้ดน้บคุคลที่ใหค้วามร่วมมอืกบักลไกสิทธิมนุ

ษยชนขององคก์ารสหประชาชาต ิ

พรอ้มทัง้ขอ้เสนอแนะถึงวิธีจดัการกบัปัญหาการขม่ข ูแ่ละแกแ้ดน้ดงักล่าว
31

 

นอกเหนอืจากกรณีแกแ้ดน้อนัเนือ่งมาจากความร่วมมอืกบัคณะมนตรี 

กระบวนการพิเศษและคณะกรรมการประจ าสนธิสญัญา 

รวมถึงกระบวนการและวิธีปฏิบตัใินการตดิตามผล 

รายงานดงักล่าวอาจครอบคลมุการแกแ้ดน้ที่เชือ่มโยงกบัความร่วมมอืกบั OHCHR 

ตวัแทนในพื้นที่และที่ปรึกษาดา้นสิทธิมนษุยชน ทีมสหประชาชาติประจ าประเทศ 

หนว่ยงานรับผดิชอบดา้นสิทธิมนษุยชนของคณะท างานรักษาสนัตภิาพ เป็นตน้ นอกจากนัน้ 

ขอ้มลูการตดิตามผลของกรณีที่รวมไวใ้นรายงานฉบนักอ่นๆ 

ก็มคีวามเกีย่วขอ้งและถกูขอใหร้วมไวใ้นรายงานฉบบันีด้ว้ย 
 

การแกแ้ดน้อาจเกดิกบับคุลลที่: 

 แสวงหาความร่วมมอืหรือเคยร่วมมอืองคก์ารสหประชาชาต ิ

ผูแ้ทนและกลไกขององคก์ารสหประชาชาตใินดา้นสิทธิมนษุยชน 

หรือเคยใหถ้อ้ยค าหรือขอ้มลูกบัพวกเขา 
 
 

31
 ส าหรับรายงานประจ าปี ค.ศ. 2012 และ 2011 กรณุาดเูอกสาร A/HRC/21/18 และ A/HRC/18/19 
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 ใชห้รือเคยใชป้ระโยชนจ์ากกระบวนการที่จดัตัง้ภายใตก้ารอปุถัมภข์ององคก์ารสหป

ระชาชาตเิพื่อปกป้องสิทธิมนษุยชนและเสรีภาพพื้นฐาน 

และ/หรือเคยใหค้วามชว่ยเหลือดา้นกฎหมายหรือดา้นอื่นๆ แกพ่วกเขาเพื่อการนี ้

 ยื่นหรือเคยยื่นขอ้รอ้งเรียนภายใตก้ระบวนการที่จดัตัง้ขึน้โดยตราสารสทิธิมนษุยชน 

และ/หรือเคยใหค้วามชว่ยเหลือดา้นกฎหมายหรือดา้นอื่นๆ แกพ่วกเขาเพื่อการนี้ 

 เป็นญาตขิองผูเ้สียหายจากการละเมดิสิทธิมนษุยชน 

หรือของผูท้ีเ่คยใหค้วามชว่ยเหลือดา้นกฎหมายหรือดา้นอื่นๆ แกผู่เ้สียหาย 

การเผยแพร่เร่ืองการแกแ้ดน้ผา่นทางรายงานของเลขาธิการอาจส่งผลใหเ้กดิความคุม้ครอง

ที่ดีขึน้ ทว่า 

ควรมกีารประเมนิอย่างรอบคอบถึงความเสี่ยงของการเปิดเผยเร่ืองใหท้ราบกนัทัว่ไป 

ดว้ยเหตนุี ้

รายงานดงักล่าวจึงควรรวมเฉพาะกรณีที่บคุคลซ่ึงเกี่ยวขอ้งไดใ้หค้วามยนิยอมหลงัจากไดร้ับ

การบอกกล่าวแลว้เกีย่วกบัการตพีิมพก์รณีของพวกเขา 

หากประสงคจ์ะยื่นขอ้มลูเร่ืองการแกแ้ดน้ กรณุาตดิตอ่:  reprisals@ohchr.org 
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6. เรยีนร ูเ้พ่ิมเติม 
 

 เว็บไซตข์อง OHCHR: 

www.ohchr.org 

 ดเูคร่ืองมอืของ OHCHR ส าหรับภาคประชาสงัคมไดท้ี่: 

www.ohchr.org/EN/AboutUs/Pages/CivilSociety.aspxในหกภาษาทางการ 

 ขององคก์ารสหประชาชาติ 

 ดชันชีีว้ัดสิทธิมนษุยชนสากล: 

http://uhri.ohchr.org/ 

 International Service for Human Rights and Human Rights Law Centre, 

กำรด ำเนินกำรภำยในประเทศตำมชอ้เสนอแนะดำ้นสิทธิมนษุยชนขององคก์ำร

สหประชำชำติ – แนวทำงส ำหรบันกัปกป้องและนกัรณรงคสิ์ทธิมนษุยชน 

(Domestic implementation of UN human rights recommendations – A Guide for human 

rights defenders and advocates) ด:ู 

www.ishr.ch 

 เคร่ืองมอืตดิตามผลของ UPR-ดขูอ้มลูไดท้ี:่ 

  www.upr-info.org/followup 

 La Francophonie, แนวปฏิบตัเิกีย่วกบักระบวนการทบทวนสถานการณส์ิทธิมนษุยชน 

(Practical Guide on the Universal Periodic Review} ค.ศ. 2013, ดไูดท้ี:่ 

  www.francophonie.org 

 จำกค ำพิพำกษำส ู่ควำมยติุธรรม – 

กำรด ำเนินกำรตำมค ำตดัสินเรื่องสิทธิมนษุยชนในระดบัระหว่ำงประเทศและระ

ดบัภมิูภำค (From judgement to justice – Implementing international and regional 

human rights decisions) ค.ศ. 2010 และ จำกสิทธิส ู่กำรเยียวยำ: 

โครงสรำ้งและยทุธศำสตรก์ำรด ำเนินกำรตำมค ำตดัสินเรื่องสิทธิมนษุยชนในร

ะดบัระหว่ำงประเทศ (From rights to remedies: structures and strategies for 

implementing international human rights decisions) ค.ศ. 2013 ดไูดท้ี:่  

  www.opensocietyfoundations.org 

 การแพร่ภาพออกอากาศทางเว็บ 

 UN web TV: 

   http://webtv.un.org 
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 การประชมุคณะกรรมการประจ าสนธิสญัญา: 

  www.treatybodywebcast.org 

 

 แนวทางส าหรับผูป้ฏิบตังิานเกีย่วกบัสทิธิมนษุยชนในการดแูลผูป่้วย(Practitione

r Guide on Human Rights in Patient Care): 

  http://health-rights.org/ 

 

 กรณีศึกษาเร่ืองกิจกรรมตดิตามผลของบทสรปุขอ้สงัเกตจาก CRC: 

  www.childrightsnet.org/NGOGroup/CRC/FollowUp/ 

 

 ฐานขอ้มลูของคณะท างานเร่ืองการคมุขงัโดยพลการ: 

  www.unwgaddatabase.org/un/ 

 

 บทสรปุยอ่เรือ่งเสรภีำพทำงศำสนำหรอืควำมเช่ือ: 

 www.ohchr.org/EN/Issues/FreedomReligion/Pages/Standards.aspx 

 

NGOs บางองคก์รมสีว่นร่วมอย่างใกลช้ดิกบักลไกสทิธมินษุยชนบางประเภท 

พวกเขาเอื้ออ านวยและสนบัสนนุใหผู้ม้บีทบาทภาคประชาสงัคมเขา้มามสีว่นร่วมในก

ลไกดงักลา่วนัน้ อีกทัง้ยงัสามารถใหค้ าแนะน าและความสนบัสนนุดว้ย NGOs 

เหลา่นีไ้ดแ้ก:่ 

 The Centre for Civil and Political Rights (CCPR Centre) ส าหรับ ICCPR 

 Child Rights Connect ส าหรับ CRC  

 The International Disability Alliance (IDA) ส าหรับ CRPD  

 The International Movement against All Forms of Discrimination and Racism (IMADR) 

ส าหรับ CERD  

 The International Platform on the Migrant Workers Convention (IPMWC) ส าหรับ 

CMW  

 The International Rehabilitation Council for Victims of Torture (IRCT) ส าหรับ CAT  

 The International Women’s Rights Action Watch (IWRAW) Asia Pacific ส าหรับ 

CEDAW  

 UPR-Info ส าหรับ UPR  
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7. ติดต่อเรำ 
 

ท่านสามารถตดิตอ่ฝ่ายภาคประชาสงัคมของ OHCHR ไดท้ี:่ 

civilsociety@ohchr.org 

โทรศัพท:์ +41(0) 22 917 9656 
 

ท่านสามารถดคูู่มอืสทิธมินษุยชนและแนวปฏิบตัสิ าหรับภาคประชาสงัคมของ 

OHCHRไดท้างออนไลนท์ัง้ในภาษาอาหรับ จนี องักฤษ ฝรัง่เศส รัสเซีย 

และสเปน ทีw่ww.ohchr.org/EN/AboutUs/Pages/CivilSociety.aspx 

 

ระบบแพร่ขา่วทางอเีมลส์ าหรับภาคประชาสงัคมจะใหข้อ้มลูลา่สดุและค าแนะน าเ

กี่ยวกบัอาณัตแิละกลไกสทิธิมนษุยชนทัง้หมด 

พรอ้มทัง้ขอ้มลูและก าหนดเวลาส าหรับการสมคัรขอทนุ เงนิอดุหนนุ 

และทนุการศึกษา หากตอ้งการรับขา่วสารกรณุาดเูว็บเพจภาคประชาสงัคม 

หรือ   

  http://goo.gl/O8snt 
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