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1.	 เก่ียวกับคู่ มื อฉบับน้ี
เสรภีาพในการแสดงออก เสรภีาพในการสมาคม การชุมนุมโดยสงบ และสิทธิ
ในการเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณะ เปน็สิทธมินุษยชนท่ีเปดิโอกาสให้ผู้คนแลก
เปล่ียนความคิด รเิริม่แนวคิดใหม่ และร่วมกันเรยีกร้องสิทธต่ิาง ๆ เราสามารถ
ตัดสินใจเก่ียวกับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมของเราบนพ้ืนฐานของ
ข้อมูลได้จากการนำาเสรภีาพสาธารณะเหล่าน้ีมาใช้ เราสามารถมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมของพลเมืองและสร้างสังคมประชาธปิไตยข้ึนมาได้ผ่านการมีสิทธเิหล่า
น้ี การจำากัดสิทธท่ีิกล่าวมาถือเปน็การลดทอนความก้าวหน้าของส่วนรวม
พ้ืนท่ีประชาสังคมและระบบสิทธมินุษยชนของสหประชาชาติ เปน็คู่มือฉบับ
ท่ี 6 ในชุดคู่มือภาคปฏิบัติด้านสิทธมินุษยชนของสำานักงานข้าหลวงใหญ่เพ่ือ
สิทธมินุษยชนแห่งองค์การสหประชาชาติ (OHCHR) คู่มือฉบับน้ี ทำาข้ึนภาย
ใต้บรบิทของ “การขยายพ้ืนท่ีประชาธปิไตย” ซ่ึงเปน็หน่ึงในภารกิจสำาคัญของ
สำานักงานข้าหลวงใหญ่เพ่ือสิทธมินุษยชนแห่งองค์การสหประชาชาติ
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คู่มือฉบับน้ีเน้นการนำาเสนอประเด็นท่ีเก่ียวกับการทำางานของตัวแสดงประชา
สังคม โดยเริม่จากการให้คำาจำากัดความของคำาว่า “ประชาสังคม” และ “พ้ืนท่ี
ประชาสังคม” ตามด้วยการอธบิายภาพรวมของปจัจัยและสภาพแวดล้อมท่ี
จำาเปน็ต่อการพัฒนาให้ประชาสังคมสามารถมีเสรภีาพและอิสรภาพ โดยรวม
ถึงมาตรฐานสิทธมินุษยชนระหว่างประเทศต่าง ๆท่ีเก่ียวข้องกับเสรภีาพในการ
แสดงออก การสมาคมและการชุมนุมโดยสงบ และสิทธใินการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมสาธารณะ 
คู่มือฉบับน้ีรวบรวมตัวอย่างของการทำางานร่วมกันระหว่างรฐับาลและตัวแสดง
ประชาสังคมเพ่ือสร้างพ้ืนท่ีสำาหรบัประชาสังคมในการส่งเสรมิสิทธมินุษยชน
สำาหรบัทุกคน ไม่ว่าจะเปน็สิทธด้ิานพลเมือง วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง
และสังคม เน้ือหาภายในเล่มกล่าวถึงอุปสรรคและข้อจำากัดในการทำางานประชา
สังคม รวมถึงการคุกคาม การข่มขู่ และการตอบโต้ท่ีตัวแสดงประชาสังคมต้อง
เผชิญ คู่มือฉบับน้ีเช้ือเชิญให้ตัวแสดงประชาสังคมใช้ระบบสิทธมินุษยชนของ
สหประชาชาติในการส่งเสรมิและปกปอ้งพ้ืนท่ีประชาสังคมในระดับท้องถ่ิน โดย
ในส่วนท้ายของคู่มือเปน็เอกสารอ้างอิงและข้อมูลการติดต่อ  
คู่มือฉบับน้ีจัดทำาข้ึนเพ่ือช่วยเหลือตัวแสดงประชาสังคมท่ียังไม่คุ้นเคยกับระบบ
สิทธมินุษยชนของสหประชาชาติ เน้ือหาภายในเล่มได้รบัการพัฒนาจากเดิม
ด้วยข้อมูลและคำาแนะนำาของตัวแสดงประชาสังคมในหลายพ้ืนท่ี
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2.	 ตัวแสดงประชาสังคมและพ้ื นท่ีประชาสังคม
“ถ้าผู้นำาไม่ฟังเสียงของประชาชน เขาก็จะได้ยินเสียงเหล่า
น้ันตามท้องถนน ตามจัตุรสั หรอือย่างท่ีพบเห็นกันบ่อยครัง้ 
คือในสมรภูมิ ทางท่ีดีกว่าคือการยอมให้การมีส่วนร่วมมีมาก
ข้ึน ประชาธปิไตยมีมากข้ึน ความร่วมมือกันและการเปิดเผย
ต่อกันท่ีมีมากข้ึน พ้ืนท่ีประชาสังคมก็จะขยายได้ถึงขีดสุด”

ถ้อยแถลงของนายบัน คี มุน, เลขาธกิารสหประชาชาติ ในงานประชุมระดับสูงเรือ่งการ
สนับสนุนประชาสังคม วันท่ี 23 กันยายน พ.ศ. 2556

คู่มือฉบับน้ีให้คำาจำากัดความตัวแสดงประชาสังคมว่าเปน็บุคคลหรอืกลุ่มบุคคล
ท่ีทำากิจกรรมอย่างสมัครใจโดยการมีส่วนร่วมหรอืความเคล่ือนไหวสาธารณะ 
โดยมีความสนใจ ความมุ่งหมาย หรอืค่านิยมร่วมท่ีเทียบเคียงกับเปา้หมายของ
สหประชาชาติ อันได้แก่การคงไว้ซ่ึงสันติสุขและความม่ันคง ความตระหนักถึง
การพัฒนา และการส่งเสรมิและเคารพสิทธมินุษยชน
ภารกิจของสหประชาชาติในทำาให้ชีวิตของเราดีข้ึนมีรากฐานมาจากการเคารพ
สิทธมินุษยชน ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรอืโดยนัยยะ โดยเน้ือหาหรอืโดยธรรมชาติ
ของการทำางาน ตัวแสดงประชาสังคมตามท่ีได้อธบิายข้างต้นมีเปา้หมายในการ
ส่งเสรมิและปกปอ้งสิทธมินุษยชน
ตัวแสดงประชาสังคมส่งเสรมิการเข้าใจสิทธ ิให้ความช่วยเหลือชุมชนในการ
ถ่ายทอดข้อกังวล วางกลยุทธ์ นโยบายและกฎหมาย พร้อมผลักดันให้เกิดความ
โปร่งใส ตัวแสดงประชาสังคมรวบรวมและถ่ายทอดมุมมองของชุมชนเพ่ือ
ให้การตัดสินใจในการออกนโยบายของรฐัเปน็ไปอย่างรอบด้าน นอกจากน้ี ตัว
แสดงประชาสังคมยังให้ความช่วยเหลือผู้ท่ีประสบปญัหาและด้อยโอกาสใน
หลายแนวทาง

“ทุกคนมีสิทธ ิท้ังฐานะปจัเจกและสมาคมกับคนอ่ืน ในการส่งเสรมิและฝ่าฟนั
เพ่ือให้เกิดการปกปอ้งและการตระหนักในสิทธมินุษยชน รวมถึงเสรภีาพข้ันพ้ืน
ฐาน ท้ังในระดับชาติและระดับนานาชาติ” (ข้อ 1, เน้นข้อความโดยผู้แต่ง)
ปฏิญญาว่าด้วยสิทธแิละความรบัผิดชอบของบุคคล กลุ่ม และหน่วยงานในสังคม เพ่ือส่งเสรมิ
และคุ้มครองสิทธมินุษยชนและเสรภีาพข้ันพ้ืนฐานอันเปน็ท่ียอมรบัในระดับสากล (มติสมัชชาใหญ่
แห่งสหประชาชาติ 53/144) ซ่ึงเปน็ท่ีรู้จักในนามปฏิญญาว่าด้วยนักปกปอ้งสิทธมินุษยชน

ตัวอย่างตัวแสดงประชาสังคมได้แก่ 1

uu นักปกป้องสิ ทธิ มนุษยชน ซ่ึ งรวมถึงนักกิจกรรมในโลกออนไลน์

1 Working with the United Nations Human Rights Programme, A Handbook for 
Civil Society, OHCHR, 2008, p. vii.
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uu องค์กรสิ ทธิ มนุษยชน (องค์กรพัฒนาเอกชน สมาคมและกลุ่มต่างๆ ท่ี
ให้ช่วยเหลือเหย่ื อ)
uu พันธมิตรและเครื อข่ายด้านต่าง ๆ เช่น สิ ทธิ สตรี  สิ ทธิ เด็ก ปัญหา
ส่ิ งแวดล้อม สิ ทธิ ในท่ี ดิน สิ ทธิ ผู้ มี ความหลากหลายทางเพศ และอ่ื น 
ๆ)
uu ผู้ พิ การและองค์กรท่ี เป็ นตัวแทนผู้ พิการ
uu องค์กรชุมชน (ชนพ้ื นเมื อง ชนกลุ่มน้อย ชุมชนชนบท)
uu องค์กรทางศาสนา (โบสถ์และกลุ่มทางศาสนาต่าง ๆ)
uu สหภาพ (สหภาพแรงงานและสมาคมวิชาชี พต่าง ๆ เช่น สมาคมนัก
ข่าว สมาคมผู้ พิ พากษา สภาทนายความ สมาคมพนักงานปกครอง และ
องค์การนักศึ กษา) 
uu ขบวนการทางสังคม (ขบวนการสันติภาพ ขบวนการนักศึ กษา 
ขบวนการประชาธิ ปไตย)
uu ผู้ ประกอบวิชาชี พท่ี สนับสนุนสิ ทธิ มนุษยชนโดยตรง (เช่น นัก
มนุษยธรรม ทนายความ แพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์)
uu เครื อญาติและสมาคมของเหย่ื อผู้ ถูกละเมิดสิ ทธิ มนุษยชน
uu หน่วยงานภาครัฐท่ี จัดกิจกรรมเพ่ื อส่งเสริ มสิ ทธิ มนุษยชน (โรงเรี ยน 
มหาวิทยาลัย สถาบันวิ จัย)

ตัวแสดงประชาสังคมมีบทบาทในการแก้ไขปญัหาและให้คนสนใจกับ
สถานการณ์ท่ีมีความสำาคัญต่อสังคม เช่น

yy การต่อสู้ กับความยากจน การทุจริ ต และความไม่เท่าเทียมกันทาง
เศรษฐกิจ

yy การตอบรับกับวิกฤตการณ์ด้านมนุษยธรรม ซึ งรวมถึงความขัด
แย้งด้วยอาวุธ

yy การส่งเสริ มหลักนิ ติธรรมและหลักความโปร่งใส
yy การส่งเสริ มเสรี ภาพสาธารณะ
yy การรณรงค์ให้เกิดความโปร่งใสในการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน
yy การปกป้องส่ิ งแวดล้อม
yy การตระหนักถึงสิ ทธิ ในการพัฒนา
yy การสร้างพลังอำานาจให้บุคคลจากชุมชนชนกลุ่มน้อยและกลุ่มอ่ื น ๆ

ท่ี เผชิ ญความเส่ี ยง
yy การต่อต้านการเลือกปฏิ บัติ ทุกรูปแบบ
yy การสนับสนุนการป้องกันอาชญากรรม



5

พ้ืนท่ีประชาสังคมและระบบสิทธมินุษยชนแห่งสหประชาชาติ

yy การส่งเสริ มความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร
yy การต่อต้านการค้ามนุษย์
yy การสร้างพลังอำานาจให้สตรี
yy การต่อต้านส่ื อสารท่ี สร้างความเกลียดชัง (hate speech)
yy การสร้างพลังอำานาจให้เยาวชน
yy การพัฒนาความเป็ นธรรมในสังคมและการคุ้มครองผู้ บริ โภค
yy การจัดหาสวัสดิการสังคม

ตัวแสดงประชาสังคมปฏิบัติงานในทุกระดับ ท้ังในระดับท้องถ่ิน ระดับชาติ 
ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ
พ้ืนท่ีประชาสังคมคือพ้ืนท่ีท่ีตัวแสดงประชาสังคมถือครองในสังคม สภาพ
แวดล้อมและกรอบท่ีพวกเขาทำางาน รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแสดง
ประชาสังคมกับภาครฐั ภาคเอกชน และสาธารณชนโดยภาพรวม

2.1	 ข้อมูลโดยสังเขปของระบบสิทธมินุษยชนของสหประชาชาติ
การส่งเสรมิและปกปอ้งสิทธมินุษยชนสำาหรบัทุกคนเปน็หน่ึงในสามเสาหลัก
ของสหประชาชาติ ควบคู่กับการรกัษาสันติภาพและความม่ันคงระหว่าง
ประเทศ และทำางานให้เกิดการพัฒนาท่ัวโลก และยังถูกกำาหนดไว้ในกฎบัตร
สหประชาชาติและกฎหมายสิทธมินุษยชนระหว่างประเทศ
สหประชาชาติพยายามอย่างหนักในการส่งเสรมิและปกปอ้งสิทธมินุษยชนด้วย

สามวิธกีาร
1. สำานักงานข้าหลวงใหญ่เพ่ือสิทธมินุษยชนแห่งองค์การสหประชาชาติ 

(OHCHR)  เปน็องค์กรท่ีมีบทบาทนำาในการส่งเสรมิและปกปอ้งสิทธิ
มนุษยชน โดยทำางานร่วมกับองค์กรเฉพาะของสหประชาชาติ กองทุน และ
โครงการต่าง ๆ เช่น องค์การอนามัยโลก สำานักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ล้ีภัย
แห่งสหประชาชาติ กองทุนเพ่ือเด็กแห่งสหประชาชาติ องค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศ และองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่ง
สหประชาชาติ เพ่ือขยายผลกระทบของงานสิทธมินุษยชนอย่างเต็มท่ี 

2. สนธสัิญญาระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธมินุษยชน (กติกาและอนุสัญญา) 
ก่อต้ังคณะผู้เช่ียวชาญอิสระหรอืคณะกรรมการผู้ตรวจสอบรายงานตาม
สนธสัิญญา เพ่ือพิจารณาการนำาพันธกรณีสิทธมินุษยชนไปปฏิบัติในแต่ละ
ประเทศเปน็ประจำาและตามวาระ

3. องค์กรระหว่างรฐับาล หรอืการประชุมอันประกอบด้วยประเทศสมาชิก
ของสหประชาชาติ จัดต้ังข้ึนเพ่ืออภิปรายปญัหาและสถานการณ์ด้านสิทธิ
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มนุษยชน องค์กรระหว่างรฐับาลหลักท่ีมีวัตถุประสงค์ดังกล่าวคือคณะมนตรี
สิทธมินุษยชน ซ่ึงได้รบัการสนับสนุนเปน็อย่างดีจากผู้เช่ียวชาญพิเศษท่ี
เรยีกว่ากลไกพิเศษ (Special Procedures) และกระบวนการทบทวน
สถานการณ์ท่ัวไปของสิทธมินุษยชนตามวาระ (Universal Periodic 
Review)

การทำางานท้ังสามส่วนน้ีเปน็อิสระต่อกันแต่ก็ส่งเสรมิซ่ึงกันและกัน
คำาอธบิายโดยละเอียดเก่ียวกับอาณัติและกลไกเหล่าน้ีอยู่ในหนังสือคู่มือประชา
สังคมท่ีมีช่ือว่า Working with the United Nations Human Rights 
Programme ซ่ึงตีพิมพ์เปน็ภาษาทางการของสหประชาชาติท้ังหกภาษา และ
มีการเผยแพร่ในรูปของหนังสือเสียงอิเล็กทรอนิกส์ระบบเดซี (DAISY) เปน็
ภาษาอังกฤษและภาษาฝรัง่เศลสำาหรบัผู้ท่ีมีความพิการทางการมองเห็น
การทำางานของกลไกสิทธมินุษยชนของสหประชาชาติได้รบัการสนับสนุนจาก
การมีส่วนร่วมของตัวแสดงประชาสังคม ในระดับสากลตัวแสดงประชาสังคม
เปน็ผู้ให้ความช่วยเหลือด้านความรู้ความเช่ียวชาญ การสร้างความตระหนัก 
การติดตาม และการรายงานเก่ียวกับประเด็นปญัหาหรอืการล่วงละเมิดด้าน
สิทธมินุษยชนต่าง ๆ นอกจากน้ี ตัวแสดงประชาสังคมยังมีส่วนช่วยในการ
กำาหนดมาตรฐาน กลไก และหน่วยงานด้านสิทธมินุษยชน รวมถึงการระดม
ทรพัยากรและกำาลังสนับสนุนในการแก้ปญัหาด้านสิทธมินุษยชนอีกด้วย

กิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับประชาสังคมท่ีรเิริม่โดยคณะมนตรสิีทธมินุษยชนแห่ง
สหประชาชาติ	

คณะมนตรสิีทธมินุษยชนแห่งสหประชาชาติรบัรองข้อมติหลายข้อท่ีมีความ
ส�ำาคัญกับประชาสังคม เช่น เรือ่งเสรภีาพการแสดงออก เสรภีาพการสมาคม
และชุมนุมอย่างสงบ การคุมคามและตอบโต้ และนักปกปอ้งสิทธมินุษยชน ใน
ป ี2556 และ 2557 คณะมนตรสิีทธมินุษยชนรบัมติท่ี 27/31 และ 24/21 ท่ี
เก่ียวข้องกับพ้ืนท่ีของประชาสังคม โดยรบัทราบถึงความส�ำาคัญของ “การมีส่วน
ร่วมของประชาสังคมในทุกระดับ ท้ังในกระบวนการปกครองและการส่งเสรมิ
ให้เกิดการปกครองท่ีดี รวมถึงความโปร่งใสและความรบัผิดชอบในหน้าท่ีในทุก
ระดับ ซ่ึงเปน็ส่ิงจ�ำาเปน็ในการสร้างสังคมท่ีสงบ รุ่งเรอืง และมีประชาธปิไตย” 
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3.	 ปั จจัยสำาหรับการเป็ นประชาสังคมท่ี มี
เสรี ภาพและอิสรภาพ

“ประชาสังคมท่ีมีเสรภีาพและอิสรภาพเป็นรากฐานของการ
ปกครองท่ีแข็งแรงและสามารถตอบสนอง ท้ังในระดับท้อง
ถ่ิน ระดับชาติ และระดับโลก”

ข้อความทางวิดีโอของนายบัน คีมุน, เลขาธกิารสหประชาชาติ ในการประชุมสมัยท่ี 25 
ของคณะมนตรสิีทธมินุษยชนแห่งสหประชาชาติ, มีนาคม 2557

ข้อผูกมัดทางกฎหมายระดับสากลของรฐัสมาชิกเรยีกร้องให้แต่ละรฐัสร้าง
ปจัจัยแวดล้อมทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม และกฎหมาย ให้เอ้ือ
ต่อบุคคลหรอืกลุ่มคน ในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆของพลเมือง
หลักการสิทธมินุษยชนท่ีวางกรอบความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภาครฐัและ
ตัวแสดงประชาสังคมได้แก่

uu การมี ส่วนร่วม – บทบาทของประชาสังคมเป็ นท่ี รับรู้ ในสังคมและตัว
แสดง ประชาสังคมมี เสรี ภาพในการปฏิ บัติหน้าท่ี อย่างเป็ นอิสระและ 
รณรงค์ข้อเรี ยกร้องท่ี มีความแตกต่างไปจากจุดยื นของเจ้าหน้าท่ี รัฐ
uu การไม่เลือกปฏิบัติ  – ตัวแสดงประชาสังคมทุกคนได้รับเชิ ญและ
สามารถ มี ส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณะโดยไม่มี การเลือกปฏิ บัติ ใน
ทุกรูปแบบ
uu เคารพศักด์ิศร  ี– หน่วยงานภาครัฐและตัวแสดงประชาสังคมมี  
วัตถุประสงค์ร่วมกันคือการพัฒนาชี วิตประชาชน แม้จะต้องแสดง 
บทบาทท่ี แตกต่างกัน การเคารพซ่ึ งกันและกันมีความสำาคัญอย่างมาก   
ในความสัมพันธ์น้ี
uu ความโปร่งใสและความรับผิดชอบ– ในการทำางานบนผลประโยชน์
สาธารณะ เจ้าหน้าท่ี ภาครัฐจำาเป็ นต้องมีความเปิ ดเผย มีความชัดเจน 
ความโปร่งใสและความรับผิดชอบ ตัวแสดงประชาสังคมเองก็ต้องมี  
ความโปร่งใสและความรับผิดชอบท้ั งกับเพ่ื อนร่วมงานและสาธารณชน

ปจัจัยแวดล้อมท่ีเปน็พ้ืนฐานสำาคัญของการปฏิบัติงานท่ีดี:2 

3.1	 สภาพแวดล้อมทางการเมืองและสังคมท่ีส่งเสรมิให้ประชา

2 Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights defenders, 
Elements of a safe and enabling environment for human rights defenders, 
A/HRC/25/55.
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สังคมประสบความสำาเรจ็	- คือสภาพแวดล้อมทางการเมืองและ
สังคมท่ีเห็นคุณค่าและส่งเสรมิให้มีการพลเมืองมีบทบาท ในทางปฏิบัติ 
คือการท่ีหน่วยงานรฐัและเจ้าหน้าท่ีภาครฐัมีความร่วมมือท่ีดีกับตัวแสดง
ประชาสังคมในการติดต่อประสานงานกัน

ประเทศตูนิเซีย –ประชาสังคมมีบทบาทส�ำาคัญในการสร้างประเทศตูนิเซียใหม่
โดยมีส่วนร่วมในการออกกฎหมายและนโยบายท่ีมีความส�ำาคัญกับสิทธมินุษย
ชนและประชาธปิไตย  รฐับาลได้ปรกึษาองค์กรประชาสังคมในการรเิริม่ออก
กฎหมายช่วงเปล่ียนผ่านเปน็ยุคประชาธปิไตย เช่น กรณีพระราชก�ำาหนดนิรโทษ
กรรมส�ำาหรบันักโทษทางความคิดและกฎหมายท่ีเก่ียวกับการเข้าร่วมเปน็สมาชิก
สนธสัิญญาระหว่างประเทศ ส่ี ฉบับ อันได้แก่ อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วย
การคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ พิธสีารเลือกรบั
กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธพิลเมืองและสิทธทิางการเมือง พิธสีารเลือก
รบัอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการประติบัติหรอืการลงโทษท่ีโหดร้าย ไร้
มนุษยธรรม หรอืย�ำา่ยีศักด์ิศร ีและธรรมนูญกรุงโรมว่าด้วยศาลอาญาระหว่าง
ประเทศ นอกจากน้ี องค์กรประชาสังคมยังมีส่วนร่วมในการก่อต้ังสถาบัน
ประชาธปิไตยท่ีมีความส�ำาคัญท่ีท�ำาหน้าท่ีประกาศใช้มาตรการการเลือกต้ังใหม่
และรบัรองกฎหมายใหม่ด้านเสรภีาพในการสมาคม ซ่ึงรวมไว้ซ่ึงการจัดหาเงนิทุน
สนับสนุนองค์กรพัฒนาเอกชน ท้ังจากรฐับาลและจากต่างประเทศ สมาคมจ�ำานวน
หลายพันสมาคมถูกจัดต้ังข้ึนในประเทศตูนิเซียภายหลังการรบัรองกฎหมายดัง
กล่าวในเดือนกันยายน 2554 ประชาสังคมมีบทบาทส�ำาคัญในการเลือกต้ังปี 
2554 ซ่ึงเปน็การเลือกต้ังท่ีโปร่งใสและเปน็ไปตามหลักประชาธปิไตยครัง้แรก
ของประเทศตูนิเซีย มีการระดมนักกิจกรรมประชาสังคมมากกว่า 10,000 คน
ให้เข้าร่วมตรวจสอบการเลือกต้ังสภารฐัธรรมนูญ โดยได้รบัความช่วยเหลือจาก
นานาชาติ องค์กรประชาสังคม โดยเฉพาะองค์กรของสตร ีสนับสนุนให้มีการรวม
เรือ่งความเท่าเทียมระหว่างเพศหญิงและเพศชายไว้ในร่างรฐัธรรมนูญฉบับใหม่ 
ซ่ึงได้รบัการรบัรองโดยเสียงส่วนใหญ่ในสภารฐัธรรมนูญ เดือนมกราคม ป ี2557
รายงานสรุปการอภิปรายของคณะมนตรสิีทธมินุษยชน เรือ่งความส�ำาคัญของการส่งเสรมิและการ
ปกปอ้งพ้ืนท่ีประชาสังคม A/HRC/27/33.

3.2	 กรอบระเบียบข้อบังคับและสภาพแวดล้อมท่ีให้การสนับสนุน
ประชาสังคม- คือการท่ีกฎหมาย หลักการปกครอง และระเบียบ
ปฏิบัติต่าง ๆ มีความสอดคล้องกับมาตรฐานสิทธมินุษยชนระหว่าง
ประเทศและให้ความคุ้มครองกิจกรรมของประชาสังคม โดยท่ีกรอบ
ระเบียบข้อบังคับดังกล่าวครอบคลุมการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
ของตัวแสดงประชาสังคม การเข้าถึงสถาบันสิทธมินุษยชนระดับชาติ 
และการเข้าถึงกลไกสิทธมินุษยชนระหว่างประเทศ  ท้ังน้ี กฎหมายและ
นโยบายต่าง ๆท่ีมีผลบังคับใช้มีความสำาคัญ แต่จะไม่บังเกิดผลหากนำาไป
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ใช้อย่างไม่เหมาะสม

ในประเทศสโลวีเนีย สิทธเิสรภีาพในการสมาคมให้ความคุ้มครองสมาคมท้ังหมด 
ไม่เว้นแม้แต่สมาคมท่ีไม่ได้จดทะเบียน นอกจากน้ี ยังบัญญัติให้ปจัเจกบุคคลท่ีมี
ส่วนร่วมในสมาคมท่ีไม่ได้จดทะเบียน สามารถจัดกิจกรรมหรอืมีส่วนร่วมในการ
ชุมนุมอย่างสงบได้
รายงานของผู้เสนอรายงานพิเศษสหประชาชาติ เรือ่งสิทธแิละเสรภีาพการชุมนุมโดยสงบและการ
สมาคม A/HRC/20/27

ในประเทศเลบานอนและโมรอ็กโค กฎหมายไม่ได้เรยีกร้องให้องค์กรประชา
สังคมต้องได้รบัการอนุมัติจากผู้มีอ�ำานาจของรฐัก่อนท่ีจะรบัเงนิทุนจากท้ังภายใน
และภายนอกประเทศ
รายงานของผู้เสนอรายงานพิเศษสหประชาชาติ เรือ่งสิทธแิละเสรภีาพในการชุมนุมโดยสงบและ
การสมาคม A/HRC/20/27

3.3	 สภาวะท่ีข้อมูลสามารถเผยแพร่ได้อย่างเสร	ี - คือการท่ีประชา
สังคมสามารถเข้าถึงความคิด ข้อมูล รายงาน แผนการและการตัดสินใจต่าง 
ๆอย่างเสร ี ซ่ึงสามารถช่วยให้ตัวแสดงประชาสังคมรบัรู้เข้าใจสถานการณ์
ปญัหา แสดงความกังวล ทำากิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ และร่วมหาทางแก้

3.4	 การสนับสนุนระยะยาวและแหล่งทรพัยากร	 - คือมาตรการใน
การพัฒนาขีดศักยภาพของกลุ่มคนชายขอบและการทำาให้ม่ันใจว่าตัว
แสดงประชาสังคมสามารถเข้าถึงแหล่งทรพัยากร สถานท่ีพบปะ และ
เทคโนโลยีต่าง ๆได้

ในประเทศโครเอเชีย รฐับาลให้การรบัรองหลักการปฏิบัติท่ีดี: มาตรฐานและ
บรรทัดฐานในการจัดสรรปนัส่วนเงนิทุนส�ำาหรบัแผนงานและโครงการท่ีเก่ียวข้อง
กับสมาคมต่าง ๆ ในป ี2550 (Code of Good Practice, Standards 
and Criteria for the Allocation of Grants for Programmes and 
Projects of Associations 2007) ซ่ึงหลักการปฏิบัติน้ีก่อให้เกิดกฎและ
กระบวนการท่ีโปร่งใสส�ำาหรบับุคลากรภาครฐัทุกระดับในการแจกจ่ายทุน
สาธารณะ
ศูนย์กฎหมายไม่แสวงหาผลก�ำาไรยุโรป (ECNL), องค์กรกองทุนสาธารณะเพ่ือประชาสังคม: หลัก
การปฏิบัติท่ีดีในสหภาพยุโรปและประเทศแถบบอลข่านตะวันตก ป ี2554 
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3.5	 พ้ืนท่ีส่วนรวมสำาหรบัการเจรจาและการประสานความร่วมมือ	
- รบัรองว่าประชาสังคมมีพ้ืนท่ีในกระบวนการตัดสินใจต่าง ๆ

ในประเทศมัลดีฟส์ รฐับาลสนับสนุนการจัดอภิปรายว่าด้วยการส่งเสรมิสิทธสิตรี
เปน็เวลา 5 วัน ในป ี2557 เพ่ือแลกเปล่ียนและอภิปรายประสบการณ์ระดับ
ท้องถ่ินเก่ียวกับความตระหนักในความเท่าเทียมทางเพศภายใต้กรอบของศาสนา
อิสลาม โดยด�ำาเนินการอภิปรายร่วมกับองค์กรพัฒนาเอกชนในภูมิภาคและ
องค์กรระหว่างประเทศต่าง ๆ
ในประเทศเม็กซิโก กฎหมายคุ้มครองนักปกปอ้งสิทธมินุษยชนและผู้ส่ือข่าว
ประจ�ำาป ี2555 บัญญัติให้กลไกระดับชาติแก้ไขปญัหาการข่มขู่นักปกปอ้งสิทธิ
มนุษยชนและผู้ส่ือข่าว โดยผู้มีส่วนร่วมในการร่างกฎหมายดังกล่าวคือตัวแสดง
ประชาสังคมและรฐัสภา มีองค์กรพัฒนาเอกชนระหว่างประเทศและส�ำานักงาน 
OHCHR ในเม็กซิโกเปน็ผู้ให้การสนับสนุน
ในประเทศเนปาล การร่างกฎหมายเก่ียวกับการเลือกปฏิบัติทางวรรณะและ
วรรณะจัณฑาลเกิดข้ึนในป ี2553 โดยการมีส่วนร่วมของประชาสังคม คณะ
กรรมการวรรณะจัณฑาลแห่งชาติ และส�ำานักงาน OHCHR ประจ�ำาประเทศ
เนปาล กฎหมายดังกล่าวได้รบัการรบัรองในเดือนพฤษภาคม ป ี2554
ในประเทศนิวซีแลนด์ การร่างกฎหมายเก่ียวกับผู้พิการ เกิดข้ึนในป ี2554 โดย
การมีส่วนร่วมของสมาคมผู้พิการในประเทศ
รายงานของผู้เสนอรายงานพิเศษสหประชาชาติ เรือ่งสิทธเิสรภีาพในการชุมนุม
โดยสงบและการสมาคม A/HRC/20/27
ในประเทศวานูอาตู ป ี2556 รฐับาลแต่งต้ังคณะกรรมการUPR ข้ึน โดยมี
สมาคมองค์กรพัฒนาเอกชนแห่งวานูอาตูเปน็รองประธาน นอกจากน้ี ประชา
สังคมยังมีผู้แทนอยู่ในคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ (NHRC) และ
องค์กรท่ีได้รบัมอบหมายให้ประสานงานการท�ำารายงานตามข้อผูกพันตามสนธิ
สัญญาสิทธมินุษยชนด้วย นอกจากน้ีรฐับาลยังได้จัดต้ังสถาบันสิทธมินุษยชน
แห่งชาติ ในป ี2556 ข้ึนเพ่ือให้องค์กรต่างๆ ท่ีท�ำางานร่วมกับผู้พิการได้มีส่วนร่วม
และถูกปรกึษาอย่างกว้างขวางในการร่างรายงานต่อคณะกรรมการว่าด้วยสิทธิ
ของผู้พิการของสหประชาชาติ

มาตรฐานทางกฎหมายระดับสากลท่ีเก่ียวข้องกับงานประชาสังคม

สภาพแวดล้อมท่ีปลอดภัยและส่งเสรมิการทำางานของประชาสังคมต้องได้รบั
การสนับสนุนโดยกรอบกฎหมายระดับชาติท่ีแข็งแรงและอยู่ภายใต้กฎหมาย
สิทธมินุษยชนระหว่างประเทศ
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เสรภีาพในการแสดงออก เสรภีาพในการสมาคม การชุมนุมโดยสงบ และสิทธใิน
การเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณะ เปน็สิทธท่ีิเปดิโอกาสให้ประชาชนระดมกำาลังเพ่ือ
สร้างความเปล่ียนแปลงในทางท่ีดี ประชาชนทุกคน ท้ังในนามบุคคลและสมาคม 
ควรท่ีจะใช้สิทธเิหล่าน้ี ซ่ึงมีความสำาคัญเปน็อย่างมากต่อกิจกรรมพลเมือง
ตราสารสากลด้านสิทธมินุษยชนส่วนใหญ่ประกอบด้วยข้อกำาหนดท่ีเก่ียวข้อง
โดยตรงกับการปกปอ้งเสรภีาพของประชาชน และอ้างถึงหลักการของการไม่
เลือกปฏิบัติ

uu ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิ ทธิ มนุษยชน (ข้อ 19, 20, 21)
uu กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิ ทธิ พลเมื องและสิ ทธิ ทางการเมื อง 
ให้สิ ทธิ เสรี ภาพในการแสดงความเห็นและการแสดงออก การชุมนุม
โดยสงบและการสมาคม รวมถึงการมี ส่วนร่วมทางการเมื อง (ข้อ 
19,21,22,25)
uu กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิ ทธิ ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
ให้สิ ทธิ ในการจัดต้ั งหรื อมี ส่วนร่วมในสหภาพแรงงานและมี ส่วนร่วม
ในกิจกรรมทางวัฒนธรรม (ข้อ 8, 15)
uu อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิ บัติ ต่อสตรี ในทุกรูปแบบ ให้
สิ ทธิ กับสตรี ในการมี ส่วนร่วมในชี วิตทางการเมื อง เศรษฐกิจและ
วัฒนธรรม (ข้อ 3)
uu อนุสัญญาระหว่างว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิ บัติทางเช้ื อชาติ  ห้าม
ไม่ให้มี การเลือกปฏิ บัติ ท่ี เก่ี ยวข้องกับการแสดงออก การชุมนุมและ
การสมาคม รวมถึงการจัดกิจกรรมสาธารณะ (ข้อ 5)
uu อนุสัญญาว่าด้วยสิ ทธิ เด็ก ให้เสรี ภาพในการแสดงออก การสมาคม
และการชุมนุมโดยสงบ (ข้อ 13, 15)
uu อนุสัญญาว่าด้วยสิ ทธิ คนพิการ รับประกันสิ ทธิ ในอิสรภาพแห่งความ
เห็นและการแสดงออก รวมถึงการเข้าถึงข้อมูล การมี ส่วนร่วมในชี วิต
ทางการเมื องและชี วิตทางวัฒนธรรม (ข้อ 21, 29, 30)
uu อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการ
หายสาบสูญโดยถูกบังคับ ให้สิ ทธิ ในการจัดต้ั งและการมี ส่วนร่วม
อย่างอิสระในองค์กรหรื อสมาคมท่ี พยายามพิ สูจน์ ให้เห็นถึงการหาย
สาบสูญโดยถูกบังคับ ชะตากรรมของผู้ หายสาบสูญ รวมถึงการช่วย
เหลือเหย่ื อของการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ (ข้อ 24)
uu อนุสัญญาสากลว่าด้วยการคุ้มครองสิ ทธิ ของแรงงานข้ามชาติและ
สมาชิ กในครอบครัว ให้สิ ทธิ ในการสมาคม (ข้อ 26)

เสรภีาพในการแสดงออก การสมาคม การชุมนุมโดยสงบ และสิทธใินการเข้า
ร่วมกิจกรรมของรฐั ล้วนเปน็ตัวขับเคล่ือนให้เกิดการใช้สิทธท่ีิสำาคัญ อ่ืน ๆ อีก 
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ไม่ว่าจะเปน็สิทธพิลเมือง วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม นอกจากน้ี 
ยังให้อำานาจกับสตร ีบุรุษ และเยาวชน ในการเข้าร่วมกิจกรรมท่ีมีวัตถุประสงค์
เพ่ือเปล่ียนแปลงสังคมให้ดีข้ึน
เสรภีาพในการแสดงออก เสรภีาพในการแสดงออก หมายถึงสิทธใินการ
แสวงหา การรบั และส่งข้อมูล รวมถึงความคิดเห็นทุกประเภท โดยหมาย
รวมถึงข้อมูล ความคิดเห็นทางการเมืองและศาสนา กิจกรรมสาธารณะ สิทธิ
มนุษยชน รวมท้ังการแสดงออกทางศิลปะและวัฒนธรรม ขอบเขตของ
เสรภีาพครอบคลุมการแสดงออกท่ีอาจถูกพิจารณาว่าก้าวร้าวหรอืสมควรแก่
การถูกจำากัด (ศึกษาเพ่ิมเติมได้จากแผนการปฏิบัติงานราบัต วันท่ี 5 ตุลาคม 
2555 เรือ่งข้อห้ามในการรณรงค์ให้เกิดความเกลียดชังทางชาติ เช้ือชาติ หรอื
ศาสนาอันย่ัวยุให้เกิดการเลือกปฏิบัติ ความเกลียดชัง และความรุนแรง) การ
แสดงออกและวิธกีารเผยแพร่ทุกรูปแบบล้วนได้รบัการคุ้มครอง ไม่ว่าจะอยู่ใน
รูปของคำาพูด ข้อเขียน ภาษาสัญลักษณ์ หรอืการแสดงออกท่ีไม่ใช้คำาพูด เช่น 
รูปภาพและงานศิลปะ การแสดงออกเกิดข้ึนได้ในหนังสือ หนังสือพิมพ์ แผ่น
พับ ปา้ยประกาศ การ์ตูน แถบโฆษณา เส้ือผ้า และข้อเสนอแนะทางกฎหมาย 
นอกจากน้ี ยังรวมไปถึงการแสดงออกทางส่ือภาพและเสียง ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
และอินเตอร์เน็ตอีกด้วย
เสรภีาพในการสมาคม การสมาคมหมายถึงกลุ่มบุคคลหรอืกลุ่มองค์กร/เครอื
ข่ายทุกประเภทท่ีร่วมกัน แสดงออก ส่งเสรมิ ผลัดกัน หรอืปกปอ้งความสน
ใจหน่ึงๆ ร่วมกัน ตัวอย่างของเสรภีาพในการสมาคม ได้แก่ การเข้าร่วม หรอื
การเลือกท่ีจะไม่เข้าร่วม ในองค์กรประชาสังคม ชมรม สหกรณ์ องค์กรพัฒนา
เอกชน องค์กรทางศาสนา พรรคการเมือง สหภาพแรงงาน มูลนิธ ิหรอืองค์กร
ออนไลน์ต่าง ๆ “ความสามารถในการค้นหา รกัษาไว้ และใช้ประโยชน์จาก
ทรพัยากรต่างๆ มีความจำาเปน็ต่อการธำารงไว้ซ่ึงการมีอยู่และการทำางานท่ีมี
ประสิทธภิาพของสมาคม ไม่ว่าสมาคมน้ันจะมีขนาดเล็กแค่ไหนก็ตาม สิทธใิน
เสรภีาพแห่งการสมาคม ได้แก่ สิทธใินการค้นหา รบั และใช้ทรพัยากรมนุษย์ 
วัตถุ และเงนิทุน จากแหล่งทรพัยากรในประเทศ ต่างประเทศ และนานา
ประเทศ” (A/HRC/23/39, วรรค 8)
เสรภีาพในการชุมนุมโดยสงบ การชุมนุมโดยสงบคือการรวมตัวกันช่ัวคราวและ
ปราศจากความรุนแรง ในพ้ืนท่ีส่วนตัวหรอืพ้ืนท่ีสาธารณะ เพ่ือวัตถุประสงค์
ใดวัตถุประสงค์หน่ึง รวมถึงการประท้วง การนัดหยุดงาน การเดินขบวน การ
ชุมชน หรอืการซิท-อิน (sit-in)
สิทธใินการเข้าร่วมกิจกรรมของสาธารณะ การจัดการกิจกรรมสาธารณะ
เปน็กรอบความคิดกว้างๆ ท่ีเก่ียวกับการใช้อำานาจทางการเมือง โดยเฉพาะ
ทางกฎหมาย ฝ่ายบรหิาร และฝ่ายปกครอง ซ่ึงครอบคลุมทุกแง่มุมของการ
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บรหิารรฐั การกำาหนดและการนำานโยบายไปใช้ในระดับนานาชาติ ระดับชาติ 
ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน  ท้ังน้ี การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของรฐั อาจ
กระทำาโดยตรงหรอืผ่านตัวแทนท่ีได้รบัคัดเลือก เพ่ือรบัรองหรอืเปล่ียนแปลง
รฐัธรรมนูญ ร่างกฎหมายและพัฒนานโยบาย ตัดสินใจประเด็นสาธารณะ
ผ่านประชามติ หรอืเข้าร่วมการประชุมและการรวมตัวของประชาชนในการใช้
อำานาจตัดสินใจเก่ียวกับประเด็นท้องถ่ิน สิทธเิสรภีาพในการสมาคม รวมถึงสิทธิ
ในการก่อต้ังหรอืเข้าร่วมองค์กรและสมาคมท่ีเก่ียวกับการเมืองและกิจกรรม
ของรฐั มีความสำาคัญเปน็อย่างย่ิงต่อสิทธใินการเข้าร่วมกิจกรรมของรฐั
การไม่เลือกปฏิบัติ ทุกสิทธท่ีิกล่าวมาข้างต้นเปน็สิทธขิองมนุษย์ทุกคน โดยไม่
ถูกจำากัด หรอืยกเว้นจากพ้ืนฐานด้านเช้ือชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความ
คิดเห็นทางการเมืองและความเห็นด้านอืนๆ เพศสภาพ สัญชาติ พ้ืนเพทาง
สังคม ทรพัย์สิน สถานภาพโดยกำาเนิด และอ่ืน ๆ ทุกสิทธคิรอบคลุมถึงกลุ่ม
สตร ีเด็ก ชนพ้ืนเมือง ผู้พิการ ชนกลุ่มน้อย กลุ่มคนชายขอบ รวมถึงกลุ่มท่ีถูก
เลือกปฏิบัติเพราะวิถีทางเพศและอัตลักษณ์ทางเพศ หรอืกระท่ังการเปน็คน
ต่างชาติ การเปน็คนไร้รฐั การเปน็ผู้ล้ีภัย และการเปน็แรงงานอพยพ นอกจากน้ี 
สิทธขิองมนุษย์ทุกคนจะไม่ถูกจำากัด หรอืลิดรอนจากการท่ีบุคคลได้เข้าร่วมกับ
สมาคมต่าง ๆท้ังท่ีจดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียนด้วย
มาตรฐานระดับสากลเหล่าน้ีใช้บังคับกับทุกฝ่ายของรฐั ไม่ว่าจะเปน็ฝ่ายบรหิาร 
ฝ่ายนิติบัญญัติ  ฝ่ายตุลาการ หรอืหน่วยงานอ่ืน ๆทุกระดับ รฐัมีหน้าท่ีในการ
ปกปอ้งบุคคลจากการกระทำาของบุคคลหรอืกลุ่มท่ีเปน็เอกชนในการลิดรอน
เสรภีาพ กล่าวอีกอย่างหน่ึงคือ ความรบัผิดชอบท่ีสำาคัญท่ีสุดของรฐัคือการส่ง
เสรมิและคุ้มครองการใช้สิทธเิหล่าน้ีน่ันเอง
เสรภีาพในการแสดงออก การสมาคม และการชุมนุมโดยสงบ นำามาซ่ึงหน้าท่ี
และความรบัผิดชอบพิเศษ ดังน้ัน การนำาเสรภีาพไปใช้จึงอยู่ภายใต้ข้อจำากัด
บางประการ ท้ังน้ี การจำากัดเสรภีาพในการแสดงออก การสมาคม และการ
ชุมนุมโดยสงบต้องถูกกำาหนดข้ึนโดยกฎหมาย เปน็การจำากัดเสรภีาพเท่าท่ี
จำาเปน็จรงิๆ เท่าน้ัน และเปน็การจำากัดเพ่ือการเคารพสิทธแิละช่ือเสียงของผู้
อ่ืน  หรอืเพ่ือปกปอ้งความม่ันคงของชาติ ความสงบเรยีบร้อยของประชาชน 
สุขภาพของประชาชน หรอืคุณธรรมอันดีต่าง ๆ ซ่ึงข้อจำากัดเหล่าน้ีจะต้องไม่ถูก
นำามาอ้างเปน็ความชอบธรรมในการยุติการรณรงค์เรยีกร้องประชาธปิไตยแบบ
การปกครองหลายพรรค การสนับสนุนหลักประชาธปิไตย และการสนับสนุน
สิทธมินุษยชน
ข้อท่ี 19 ความเห็นท่ัวไปฉบับท่ี 34 เรือ่งเสรภีาพในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออก 
CCPR/C/GC/34 และข้อท่ี 25 ความเห็นท่ัวไปฉบับท่ี 25 เรือ่งสิทธใินการเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณะ 
CCPR/C/21/Rev.1/Add.7 ของคณะกรรมาการสิทธมินุษยชนแห่งสหประชาชาติ  รายงานของ
ผู้เสนอรายงานพิเศษสหประชาชาติ เรือ่งสิทธแิละเสรภีาพในการชุมนุมโดยสงบและการสมาคม A/
HRC/20/27 และ A/HRC/23/39
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“ลำาพังพวกเราทุกคน หรอืแม้แต่รฐับาล ล้วนไม่มีข้อเท็จจรงิ
ท้ังหมด ไม่มีความคิดท่ีดีท่ีสุด หรอืการรบัรู้ถึงทุกสาเหตุของ
ปัญหาท่ีเรากำาลังพยายามแก้ไข เราทำาได้แค่อาศัยความรู้
ท่ีส่ังสมมาเท่าน้ัน มันจึงสำาคัญมากท่ีเราจะต้องรบัฟังเสียง
จากประชาชน โดยเฉพาะเสียงจากกลุ่มชายขอบ ก่อนท่ี
จะตัดสินใจในเรือ่งใด ๆก็ตาม ตัวอย่างหน่ึงคือการท่ีคณะ
กรรมการสิทธมินุษยชนแห่งสหประชาชาติรวบรวมข้อมูล
มุมกว้างท้ังจากรฐับาล องค์การสหประชาชาติ และประชา
สังคม กระบวนการดังกล่าวช่วยรวบรวมข้อมูลให้กับข้อ
สังเกตเชิงสรุปและข้อเสนอแนะของสหประชาชาติ ซ่ึงทำา
หน้าท่ีวางกลยุทธ์ให้รฐับาลนำาไปปฏิบัติและดูแลให้กฎหมาย 
รวมท้ังแนวการปฏิบัติต่าง ๆ เป็นไปตามพันธะกรณีด้านสิทธิ
มนุษยชนท่ีรฐัได้ให้สัตยาบันไว้ ”  

คำากล่าวโดยศาสตราจารย์ Sir Nigel Rodley ประธานคณะกรรมการสิทธมินุษยชน
แห่งสหประชาชาติ เม่ือเดือนตุลาคม ปี 2557
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4.	 ความท้าทายท่ี ตัวแสดงประชาสังคมต้อง
เผชิญ

ตัวแสดงประชาสังคมอาจต้องเผชิญอุปสรรคท้ังในระดับท้องถ่ิน ระดับชาติ 
ระดับภูมิภาคและระดับโลก ท่ีมีเปา้หมายในการขัดขวาง ลดทอน ยับย้ัง หรอื
โดยมีผลกระทบต่อกิจกรรมท่ีชอบด้วยกฎหมายของประชาสังคม อุปสรรคดัง
กล่าวเกิดจากการท่ีประชาสังคมวิจารณ์หรอืต่อต้านจุดยืน นโยบาย หรอืการ
ปฏิบัติงานของรฐับาล
ท้ังน้ี อุปสรรคท่ีกล่าวมาข้างต้น อาจหมายรวมถึงข้อจำากัดทางเสรภีาพและ
อิสรภาพ การคุกคาม ข่มขู่ และการตอบโต้ตัวแสดงประชาสังคมด้วยวิธกีาร
ต่าง ๆ เช่น การลงโทษหรอืการแก้แค้น เปน็ต้น 

วิธกีารท่ีขัดขวาง	ลดทอน	ยับย้ัง	หรอืทำาให้งานประชาสังคมก้าวถอยหลัง

4.1	 กฎหมายหรือมาตรการอิงกฎท่ีเป็นอุปสรรคต่องานประชา
สังคม

กฎหมายและข้อบังคับทางกฎหมายอาจจำากัดเสรภีาพและอิสรภาพของตัว
แสดงประชาสังคมได้ด้วยการ

uu บังคับให้มี การจดทะเบียนโดยไม่สร้างผลกระทบเชิ งบวก เช่น สิ ทธิ ใน
การลดหย่อนภาษี หากเป็ นองค์กรท่ี จดทะเบี ยน

การจำากัดเสรภีาพ
และอิสรภาพ

การคุกคาม การ 
ข่มขู่ และการ 

ตอบโต้ 

กฎหมายและ

อำานาจนอก
กฎหมาย
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uu จำากัดลักษณะของกิจกรรมท่ี กระทำาได้
uu ใช้มาตรการทางกฎหมายกับกิจกรรมโดยองค์กรท่ี ไม่ได้จดทะเบี ยน
uu ข้อจำากัดในการจดทะเบียนกับสมาคมท่ี มี บทบาทเฉพาะ  องค์กร
พัฒนาเอกชนนานาชาติ  องค์กรท่ี ได้รับเงิ นทุนจากต่างประเทศ หรื อ
กลุ่มคนท่ี ทำางานด้านสิ ทธิ มนุษยชน
uu กำาหนดเกณฑ์ว่าใครหรื อกิจกรรมใดบ้างท่ี สามารถกระทำาได้  หรื อจำากัด
การจัดกิจกรรมเหล่าน้ั น
uu จำากัดแหล่งท่ี มาของเงิ นทุน เช่น ทุนจากต่างประเทศ เป็ นต้น
uu ออกกฎหมายควบคุมเสรี ภาพในการชุมนุมโดยสงบ การสมาคม และ
การแสดงออก โดยมี มาตราท่ี เลือกปฏิ บัติหรื อมีผลกระทบเชิ งลบต่อ
คนบางกลุ่มอย่างไม่เหมาะสม

นอกจากน้ี กระบวนการทางด้านบรหิารจัดการท่ียุ่งยากและมาตรการท่ีตัดสิน
ใจโดยเจ้าหน้าท่ีอาจยับย้ังหรอืทำาให้การจัดกิจกรรมต่าง ๆของตัวแสดงประชา
สังคมเปน็ไปอย่างล่าช้า
เม่ือสิทธสิรภีาพในข้อมูลถูกลดทอน ตัวแสดงประชาสังคมย่อมทำางานอย่างมี
ประสิทธภิาพได้ยากข้ึนในการรณรงค์ทางประเด็นกำาหนดนโยบาย วิธกีารมีส่วน
ร่วมท่ีเคร่งครดัหรอืแคบจนเกินไปในกระบวนการตัดสินใจ (เช่น การกำาหนดให้
ตัวแสดงประชาสังคมเปน็แค่ผู้สังเกตการณ์หรอืการจำากัดสิทธใินการพูด) ก็
เปน็อีกหน่ึงกำาแพงของการมีส่วนร่วม มาตรฐานของเสรภีาพในการสมาคม ควร
ท่ีจะถูกใช้ท้ังในระดับนานาชาติ ระดับชาติ และระดับท้องถ่ิน3

4.2	 มาตรการโดยพลการ/	ตามอำาเภอใจ
เม่ือประชาสังคมมีข้อวิจารณ์หรอืไม่เห็นด้วยกับจุดยืน นโยบาย หรอืการปฏิบัติ
งานของรฐับาล การบังคับใช้ข้อกฎหมายกับประชาสังคมโดยพลการจะเกิดข้ึน 
โดยใช้เหตุผลอ้างถึงความชอบธรรมและตามข้อกฎหมาย (เช่น มาตรการโดย
พลการท่ีอ้างถึงการต่อต้านการฟอกเงนิ การต่อต้านการก่อการร้าย ความม่ันคง
ของชาติ ศีลธรรมอันดีของประชาชน การหม่ินประมาท และการปกปอ้งอำานาจ
อธปิไตยของชาติ) อาจเกิดข้ึนได้ในรูปของ

uu การตรวจสอบการจัดการและการบริ หารภายในองค์กรตามอำาเภอใจ
uu การขู่ถอนใบลงทะเบี ยนหรื อการถอดถอนการลงทะเบี ยน

3 Report of UN Special Rapporteur on rights to freedom of peaceful assembly 
and of

association on exercise of peaceful assembly and association in the context 
multilateral

institutions, A/69/365.
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uu การบังคับปิ ดสถานท่ี ทำางาน
uu การค้นและการยึดทรัพย์สิ น
uu การเรี ยกค่าปรับท่ี สูงเกินไป
uu การดำาเนิ นคดีเท็จ
uu การจับกุมหรื อควบคุมตัวโดยพลการ
uu การห้ามไม่ให้เดินทาง
uu การเพิกถอนสัญชาติ
uu การจำากัดหรื อการยกเลิกไม่ให้มี การประท้วงหรื อการชุมนุมโดยอำานาจ
พลการ

มติ 24/21 ของคณะมนตรสิีทธมินุษยชนแห่งสหประชาชาติ เรือ่งการสร้าง
และธ�ำารงไว้ซ่ึงสภาพแวดล้อมท่ีปลอดภัยและบรรยากาศท่ีเอ้ืออ�ำานวยต่อการ
ท�ำางานของประชาสังคมท้ังทางกฎหมายและการปฏิบัติ กล่าวว่า “บทบัญญัติ
ทางปกครองและกฎหมายภายในประเทศต่าง ๆ ได้ถูกใช้ในทางท่ีไม่ถูกต้องเพ่ือ
กีดกันการท�ำางานและคุกคามความปลอดภัยของประชาสังคมในรูปแบบท่ีขัด
แย้งกับกฎหมายระหว่างประเทศ”

4.3	 การคุกคาม	การข่มขู่	และการตอบโต้นอกกฎหมาย	
นอกเหนือไปจากการจำากัดทางกฎหมายและการใช้กฎหมายโดยพลการ/ตาม
อำาเภอใจอันส่งผลให้พ้ืนท่ีประชาสังคมถูกจำากัดแล้ว การข่มขู่ การกดดันทาง
จิตใจในรูปแบบอ่ืน ๆ และการทำาร้ายร่างกาย ยังส่งผลให้ตัวแสดงประชาสังคม
และครอบครวัไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีอย่างอิสระได้ 
ตัวอย่างเช่น 

uu ส่งข้อความข่มขู่ทางโทรศัพท์
uu การติดตามตัวโดยเจ้าหน้าท่ี
uu การทำาร้ายทางร่างกายหรื อละเมิดทางเพศ
uu การทำาลายทรัพย์สิ น
uu การถูกปลดออกจากงานหรื อการสูญเสี ยรายได้
uu การรณรงค์ป้ายสี ว่าตัวแสดงประชาสังคมเป็ นศัตรูของชาติ/  เป็ นผู้
ทรยศ หรื อเป็ นผู้ ท่ี ทำางานเพ่ื อผลประโยชน์ของต่างชาติ
uu การบังคับให้บุคคลสูญหาย
uu การทรมาน
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uu การสังหาร
uu เป็ นต้น

“ประชาชนและกลุ่มประชาสังคมมักต้องเส่ียงชีวิตของ
ตนเองเพ่ือพัฒนาชีวิตของผู้อ่ืน พวกเขาออกมาพูดแม้จะ
รู้ว่าตนเองอาจถูกกดดันให้เงยีบตลอดไป พวกเขาช้ีให้เห็น
ถึงปัญหาท่ีถูกละเลยหรอืปัญหาท่ีแทบไม่มีใครรู้ว่ามี พวก
เขาปกป้องสิทธขิองพวกเรา พวกเขาสมควรท่ีจะมีสิทธขิอง
ตนเองเช่นกัน”

ถ้อยแถลงของนายบัน คี มุน, เลขาธกิารสหประชาชาติ 
   ในการประชุมระดับสูง เรือ่งการสนับสนุนประชาสังคม เม่ือวันท่ี 23 กันยายน 2556

“การคุกคาม การข่มขู่ และการตอบโต้ในรูปแบบต่าง ๆ 
สร้างความกดดันให้นักสิทธมินุษยชนหรอืพยานในการ
แสดงออกซ่ึงความคิดเห็น และกระท่ังเกิดความกังวลในการ
ทำางานร่วมกับองค์การสหประชาชาติหรอืตัวแสดงนานาชาติ
อ่ืน ๆ ในขณะเดียวกัน การกระทำาเหล่าน้ีทำาให้ความหวาด
กลัวฝังในใจสาธารณะชน และสร้างสภาพแวดล้อมของการ
กดข่ี ปราศจากเสรภีาพในการแสดงออก การสมาคม และ
การชุมนุมอย่างสงบ อันเป็นรากฐานสำาคัญย่ิงต่อสังคม
ประชาธปิไตย”

คำากล่าวโดยเอกอัครราชทูต Laura Dupuy Lasserre ผู้แทนถาวรอุรุกวัยประจำา
สหประชาชาติ ณ นครเจนีวา และประธานมนตรสิีทธมินุษยชนแห่งสหประชาชาติ ปี 

2554-2555

ผู้หญิงนักปกปอ้งสิทธมินุษยชน

ผู้หญิงนักปกปอ้งสิทธมินุษยชน (WHRDs) ต้องเผชิญความเส่ียงเช่นเดียวกัน
กับนักปกปอ้งสิทธมินุษยชนท่ีเปน็ผู้ชาย แต่ในฐานะผู้หญิง พวกเธอตกเปน็เปา้
หมายของการข่มขู่และการกระทำารุนแรงทางเพศด้วย บ่อยครัง้ท่ีการทำางาน
ของผู้หญิงนักปกปอ้งสิทธมินุษยชนถูกมองเปน็การท้าทายความเช่ือด้ังเดิม
ของครอบครวัและบทบาทประจำาเพศในสังคม ซ่ึงนำาไปสู่การท่ีเจ้าหน้าท่ีรฐัและ
ประชากรส่วนใหญ่มีความเปน็ปรปกัษ์ด้วย  ผู้หญิงนักปกปอ้งสิทธมินุษยชน
ต้องเผชิญกับการถูกสังคมประนามและการไม่ยอมรบัโดยหัวหน้าชุมชน กลุ่ม
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ความเช่ือทางศาสนา ครอบครวั หรอืสังคมท่ีมองว่าการทำางานของพวกเธอส่ง
ผลร้ายต่อศาสนา เกียรติยศ และวัฒนธรรม 
ธรรมชาติของการทำางานและความมุ่งม่ันในการสร้างความตระหนักเรือ่งสิทธิ
สตรแีละสิทธทิางเพศด้านอ่ืน ๆของผู้หญิงนักปกปอ้งสิทธมินุษยชนส่งผลให้
พวกเธอตกเปน็เปา้หมายของการโจมตีด้วยเช่นกัน ครอบครวัของพวกเธอ
กลายเปน็เปา้หมายของการข่มขู่และการใช้ความรุนแรง ซ่ึงมีเปา้หมายให้พวก
เธอถูกโดดเด่ียวและขาดกำาลังใจในการทำางาน ผู้หญิงนักปกปอ้งสิทธมินุษยชน
ต้องเผชิญอันตรายในรูปของการใช้ความรุนแรง การล่วงละเมิด การลำาเอียง 
การกีดกัน และการไม่ยอมรบัท่ีหนักหนากว่าส่ิงท่ีนักปกปอ้งสิทธมินุษยชนเพศ
ชายต้องเผชิญ ความท้าทายเหล่าน้ีควรได้รบัการใส่ใจ เพ่ือให้กลไกการปกปอ้ง
และการรบัมือกับสถานการณ์ในระดับท้องถ่ินและระดับสากลมีความเข้มแข็ง
มากข้ึน การสอบสวนการข่มขู่ การใช้ความรุนแรง และการล่วงละเมิดต่อผู้
หญิงนักปกปอ้งสิทธมินุษยชน ไม่ว่าจะกระทำาโดยรฐัหรอืตัวแสดงท่ีไม่ใช่ภาครฐั 
ควรเปน็ไปอย่างรอบด้านและทันท่วงที
ในป ี2556 สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติให้การรบัรองข้อมติ 68/181 ซ่ึง
เปน็ข้อมติแรกของทางสมัชชาท่ีเก่ียวกับผู้หญิงนักปกปอ้งสิทธมินุษยชน ข้อ
มติดังกล่าวแสดงออกถึงความกังวลเก่ียวกับการเลือกปฏิบัติและการใช้ความ
รุนแรงเชิงระบบและเชิงโครงสร้างท่ีผู้หญิงนักปกปอ้งสิทธมินุษยชนทุกวัย
ต้องเผชิญ นอกจากน้ี ข้อมติ 68/181 ยังเรยีกร้องให้รฐัสมาชิกใช้มาตรการ
ท่ีจำาเปน็ในการรบัรองความปลอดภัย และเพ่ิมมุมมองเรือ่งเพศลงในความ
พยายามท่ีจะสร้างส่ิงแวดล้อมอันเอ้ืออำานวยต่อการปกปอ้งสิทธมินุษยชน

ในประเทศโกตดิวัวร์ กฎหมายว่าด้วยการส่งเสรมิและการคุ้มครองนักปกปอ้ง
สิทธมินุษยชนป ี2557 บัญญัติไว้ซ่ึงสิทธหิลายประการท่ีมาจากปฏิญญาสากลว่า
ด้วยนักปกปอ้งสิทธมินุษยชน สิทธดัิงกล่าวได้แก่ เสรภีาพในการแสดงออก สิทธิ
ในการก่อต้ังสมาคมและองค์กรพัฒนาเอกชน สิทธใินการเข้าถึงแหล่งทรพัยากร 
สิทธใินการรายงานข้อมูลไปยังองค์การระหว่างประเทศ และสิทธใินการได้รบั
ความคุ้มครองจากการตอบโต้ต่าง ๆ นอกจากน้ี กฎหมายข้างต้นยังมีบทบัญญัติ
เก่ียวกับการคุ้มครองนักปกปอ้งสิทธมินุษยชน ครอบครวั และท่ีอยู่อาศัยจาก
การโจมตี โดยก�ำาหนดให้มีการสอบสวนและการลงโทษเม่ือมีการโจมตีเกิดข้ึน 
กฎหมายฉบับน้ียังให้ความส�ำาคัญกับการข่มขู่ผู้หญิงนักปกปอ้งสิทธมินุษยชนท่ี
พบเจอโดยเฉพาะและการคุ้มครองเฉพาะท่ีผู้หญิงนักปกปอ้งสิทธมินุษยชนต้อง
ได้รบั กฎหมายของประเทศโกตดิวัวร์จึงได้รบัการตอบรบัเปน็อย่างดีจากองค์กร
ประชาสังคมต่าง ๆ เช่น กลุ่มพันธมิตรนักปกปอ้งสิทธมินุษยชนแห่งโกตดิวัวร์ 
และเครอืข่ายนักปกปอ้งสิทธมินุษยชนแห่งแอฟรกิาตะวันตก เปน็ต้น
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การข่มขู่และการตอบโต้บุคคลหรอืกลุ่มบุคคลท่ีทำางานร่วมกับองค์การ
สหประชาชาติ

“ประชาสังคมคือแกนกลางในการผลักดันให้งานของ
สหประชาชาติก้าวไปข้างหน้า ไม่ใช่เพียงแค่เสาหลักด้านสิทธิ
มนุษยชน แต่ยังรวมถึงด้านสันติสุข ความม่ันคง และการพัฒนา 
ประชาสังคมไม่เคยมีความสำาคัญหรอืเป็นท่ีต้องการมากเท่าน้ี
มาก่อน ดังน้ัน การตอบโต้และการข่มขู่บุคคลท่ีทำางานร่วมกับ
สหประชาชาติจึงถือเป็นส่ิงท่ียอมรบัไม่ได้ ไม่ใช่เพียงเพราะการก
ระทำาเหล่าน้ันไม่ได้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของเราภายใต้กฎบัตร
สหประชาชาติและปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธมินุษยชน แต่เป็น
เพราะทุกการกระทำาดังกล่าวมุ่งหมายท่ีจะทำาให้ผู้คนถอดใจจาก
การทำางานกับเรา พวกเราจำาเป็นต้องลงแรงสร้างความเข้มแข็งให้
กับเสียงแห่งประชาธปิไตยในทุกระดับ”

ถ้อยแถลงของนายบัน คี มุน เลขาธกิารสหประชาชาติ 
ในการประชุมระดับสูง เรือ่งการสนับสนุนประชาสังคม วันท่ี 23 กันยายน 2556

“องค์การสหประชาชาติไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีๆ มีความสำาคัญ
อย่างมากด้านสิทธมินุษยชนได้  หากปราศจากซ่ึงผู้คนท่ีทำางาน
ร่วมกับเรา เม่ือพวกเขาเหล่าน้ันถูกข่มขู่หรอืตกเป็นเป้าหมายของ
การตอบโต้  พวกเขากลายเป็นเหย่ือ และพวกเราทุกคนก็มีความ
ปลอดภัยน้อยลง เม่ือไหร่ก็ตามท่ีการทำางานของพวกเขาถูกหยุด 
การทำางานด้านสิทธมินุษยชนขององค์การสหประชาชาติก็จะได้รบั
ผลกระทบเช่นเดียวกัน” 

แถลงการณ์ของนายบัน คี มุน เลขาธกิารสหประชาชาติ ในการอภิปรายระดับสูง เรือ่ง
การตอบโต้ภาคประชาสังคม  

ปี 2554 มลรฐันิวยอร์ก  

การข่มขู่และการตอบโต้บุคคลหรอืกลุ่มบุคคลเพราะการทำางานร่วมมือด้านสิทธิ
มนุษยชนกับสหประชาชาติมีความน่าสะพรงึกลัวเปน็อย่างย่ิง รายงานเรือ่งการ
ข่มขู่และการตอบโต้ยังคงมีอย่างต่อเน่ือง แม้สิทธแิละความจำาเปน็ในการทำางาน
กับระบบสิทธมินุษยชนแห่งสหประชาชาติจะเปน็ท่ีรบัทราบในระดับสากลแล้ว
ก็ตาม
การเข้าไปมีส่วนร่วมกับเจ้าหน้าท่ีและกลไกของสหประชาชาติ  เช่น การ
แถลงการณ์ การรายงาน และการประชุมต่าง ๆ อาจส่งผลให้ตัวแสดงประชา
สังคมประสบปญัหาการถูกข่มขู่หรอืการถูกตอบโต้ได้ เช่น การถูกข่มขู่โดย
เจ้าหน้าท่ีของรฐั ซ่ึงรวมถึงการกระทำาผ่านถ้อยแถลงของเจ้าหน้าท่ีรฐัในระดับ
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สูง และการถูกขัดขวางไม่ให้เข้าร่วมการประชุม เปน็ต้น ตัวแสดงประชาสังคม
อาจพบว่าการดำาเนินงานต่าง ๆของตนถูกเพ่งเล็งและจำากัดสิทธ ิการใส่ร้าย
ปา้ยสีมีอยู่ท่ัวไปในสังคมออนไลน์ ส่ือส่ิงพิมพ์และโทรทัศน์ และการข่มขู่มีท้ัง
ทางโทรศัพท์ ข้อความ และโดยตัวบุคคล ในบางกรณี บางครัง้ตัวแสดงประชา
สังคมอาจถูกจับกุม ทุบตี ทรมาน หรอืสังหารได้
คณะมนตรสิีทธมินุษยชนแห่งสหประชาชาติรบัรองข้อมติหลายข้อเก่ียว
กับประเด็นน้ี ซ่ึงมีข้อมติ 24/24 และข้อมติ 12/2 รวมอยู่ด้วย เลขาธกิาร
สหประชาชาติรายงานเปน็ประจำาทุกปเีก่ียวกับกรณีท่ีมีการตอบโต้ประชาสังคม
ท่ีทำางานกับสหประชาชาติด้านสิทธมินุษยชน ท้ังเลขาธกิารและข้าหลวงใหญ่
สิทธมินุษยชนแห่งสหประชาชาติแถลงซ้ำาแล้วซ้ำาเล่า ว่าการตอบโต้ดังกล่าวเปน็
ส่ิงท่ียอมรบัไม่ได้ และการทำางานเพ่ือตอบโต้สถานการณ์น้ีของสหประชาชาติ
จำาเปน็ท่ีจะต้องมีความเปน็เอกภาพและเปน็ไปในทิศทางเดียวกันมากข้ึน ท้ังน้ี 
กลไกสิทธมินุษยชนของสหประชาชาติอ่ืน ๆ ยังได้แสดงท่าทีต่อต้านการตอบโต้
ประชาสังคมด้วยเช่นกัน 

บทบัญญัติเรือ่งการตอบโต้ภายใต้สนธสัิญญาสิทธมินุษยชน

พิธสีารเลือกรบัของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธทิางเศรษฐกิจ	สังคม	และ
วัฒนธรรม	–	ข้อ	13
รฐัภาคีจะต้องใช้มาตรการท่ีเหมาะสมในการรบัรองว่าบุคคลในเขตอำานาจรฐัจะ
ไม่ประสบการทารุณกรรมหรอืการข่มขู่อันเปน็ผลมาจากการส่ือสารกับคณะ
กรรมการตามพิธสีารฉบับปจัจุบัน 
พิธสีารเลือกรบัของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธเิด็ก	เรือ่งกระบวนการร้องเรยีน	–	ข้อ	4
รฐัภาคีจะต้องดำาเนินการตามข้ันตอนท่ีเหมาะสมในการรบัรองว่าบุคคลในเขต
อำานาจรฐัจะไม่ประสบการละเมิดสิทธมินุษยชน การทารุณกรรม หรอืการข่มขู่ 
อันเปน็ผลมาจากการส่ือสารหรอืทำางานร่วมมือกับคณะกรรมการตามพิธสีาร
ฉบับปจัจุบัน
พิธสีารเลือกรบัอนุสัญญาว่าด้วยการเลือกปฏิบัติต่อสตรใีนทุกรูปแบบ	–	ข้อ	11
รฐัภาคีจะต้องดำาเนินการตามข้ันตอนท่ีเหมาะสมในการรบัรองว่าบุคคลในเขต
อำานาจรฐัจะไม่ประสบกับการทารุณกรรมหรอืการข่มขู่อันเปน็ผลมาจากการ
ส่ือสารไปยังคณะกรรมการตามพิธสีารฉบับปจัจุบัน
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ในประเทศออสเตรยี กฎหมายว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน ป ี2557 วรรคท่ี 18 
บัญญัติว่า “จะไม่มีผู้ใดถูกลงโทษหรอืถูกกระท�ำาให้เสียเปรยีบจากการให้ข้อมูล
กับคณะอนุกรรมการการปอ้งกันการทรมานของสหประชาชาติ ผู้ตรวจการ
แผ่นดิน หรอืคณะกรรมมาธกิารท่ีได้รบัแต่งต้ังผู้ตรวจการแผ่นดิน
ในประเทศมอนเตเนโกร รฐัธรรมนูญป ี2550 มาตราท่ี 56 บัญญัติว่า “ทุกคน
มีสิทธใินการขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานสากลในการให้ความคุ้มครองสิทธิ
และเสรภีาพท่ีพึงมีตามรฐัธรรมนูญ”

ข้อจำากัดทางกฎหมายและการปกครองท่ีเกิดข้ึนพร้อมการคุกคาม การข่มขู่ 
และการตอบโต้ต่าง ๆ มีผลกระทบต่อบทบาทความสัมพันธ์ช่วยเหลือส่งเสรมิ
ท่ีตัวแสดงประชาสังคมพึงแสดงต่อรฐับาล และยังขัดขวาง ลดทอน ทำาลายช่ือ
เสียง ชะลอ และส่งผลให้งานประชาสังคมก้าวถอยหลัง ความล้มเหลวในการ
ส่งเสรมิปกปอ้งพ้ืนท่ีประชาสังคมและการสร้างส่ิงแวดล้อมท่ีปลอดภัยและเอ้ือ
อำานวยน้ี ขัดแย้งกันกับพันธกิจของรฐัภายใต้กฎหมายสิทธมินุษยชนสากล
รฐัมีหน้าท่ีสำาคัญในการปกปอ้งตัวแสดงประชาสังคม แต่เม่ือพ้ืนท่ีประชาสังคม
หรอืตัวแสดงประชาสังคมต้องเผชิญความเส่ียงเน่ืองจากงานส่งเสรมิสิทธิ
มนุษยชน ประชาคมโลกย่อมมีความรบัผิดชอบร่วมกันในการสนับสนุนและ
ปกปอ้งพวกเขา
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5.	 ฉันสามารถทำาอะไรได้บ้าง	–	หันหน้าเข้าหา
สหประชาชาติ 	

กฎหมายสิทธมินุษยชนระหว่างประเทศจัดให้มีช่องทางสากลท่ีตัวแสดง
ประชาสังคมสามารถขอความช่วยเหลือและคำาแนะนำาได้ ช่องทางท่ีว่าน้ีได้แก่ 
สำานักงานข้าหลวงใหญ่สิทธมินุษยชนแห่งสหประชาชาติ  คณะกรรมการผู้
เช่ียวชาญประจำาอนุสัญญาหรอืกติกาสิทธมินุษยชน คณะมนตรสิีทธมินุษยชน
และกลไกต่าง ๆ เช่น ผู้รายงานพิเศษของสหประชาชาติ กระบวนการทบทวน
สถานการณ์ท่ัวไปของสิทธมินุษยชนตามวาระ (UPR) ฯลฯ 

“มาตรฐานสิทธมินุษยชนระหว่างประเทศกำาหนดแนวทาง
ระดับโลกซ่ึงเปิดโอกาสให้องค์กรภาคประชาชนสามารถ
รณงค์ให้เกิดความตระหนักในบรรทัดฐานระหว่างประเทศ 
มาตรฐานเหล่าน้ีไม่เพียงแค่ทำาให้กิจกรรมขององค์กรภาค
ประชาชนมีความชอบธรรมเท่าน้ัน แต่ยังเป็นช่องทางในการ
ตรวจสอบและรายงานการปฏิบัติตามพันธกรณีด้านสิทธิ
มนุษยชนของรฐับาลได้อย่างเสรอีีกด้วย กลไกสิทธมินุษย
ชนระหว่างประเทศกลายเป็นช่องทางสำาคัญของการรณรงค์
ให้เกิดสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ืออำานวยต่อประชาสังคม ในบรบิท
ท่ีจำากัด กลไกด้านสิทธมินุษยชนของสหประชาชาติทำาหน้าท่ี
เป็นใบเบิกทางสำาหรบักลุ่มประชาสังคมระดับชาติในการ
สร้างความเข้าใจและในการพูดคุยเก่ียวกับประเด็นปัญหาท่ี
อ่อนไหว”

คำากล่าวของ Dr. Danny Sriskandarajah เลขาธกิาร กลุ่มพันธมิตรเพ่ือการมีส่วน
ร่วมของพลเมืองระดับโลก (CIVICUS) ตุลาคม 2557

กลไกสิทธมินุษยชนของสหประชาชาติสามารถปกปอ้งพ้ืนท่ีประชาสังคมผ่าน
สองช่องทางดังต่อไปน้ี4

การจัดทำาเอกสารเก่ียวกับอุปสรรคและการข่มขู่ต่อพ้ืนท่ีประชาสังคมและแนว
ปฏิบัติท่ีดี - การจัดทำาเอกสารเก่ียวกับสถานการณ์สิทธมินุษยชนสร้างรากฐาน
ให้กับกลไกสิทธมินุษยชนแห่งสหประชาชาติในการย่ืนมือเข้าไปช่วยเหลือ 
ข้อมูลท่ีได้รบัการรบัรองและจดบันทึกอย่างดีของตัวแสดงประชาสังคมเปน็ข้อ

4 Readers who are not already familiar with the main features of these 
mechanisms are invited to refer to OHCHR’s Handbook for civil society 
– Working with the United Nations human rights programme. Further 
guidance and advice are found in the series of Practical Guides for Civil 
Society, including How to Follow Up on United Nations Human Rights 
Recommendations.
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สนับสนุนท่ีมีน้ำาหนักสำาหรบัการนำาไปดำาเนินการ ความน่าเช่ือถือ จูงใจ ยากท่ี
จะปฏิเสธ และเปน็วิธกีารส่งเสรมิและปกปอ้งสิทธมินุษยชนท่ีตัวแสดงประชา
สังคมสามารถร่วมแบ่งปนัข้อมูลเก่ียวกับอุปสรรคและการข่มขู่ท่ีเกิดข้ึนกับตัว
แสดงประชาสังคมและพ้ืนท่ีปฏิบัติงาน ไม่ว่าจะเปน็ ข้อเท็จจรงิ บทวิเคราะห์ท่ีมี
ความระมัดระวัง หรอืข้อเสนอแนะท่ีเปน็รูปธรรมต่าง ๆ และยังได้รบัเชิญให้ร่วม
ถ่ายทอดแนวปฏิบัติท่ีดีให้กับกลไกสิทธมินุษยชนแห่งสหประชาชาติอีกด้วย 
การใช้พ้ืนท่ีท่ีมีอยู่ - ตัวแสดงประชาสังคมสามารถใช้โอกาสในการเข้าร่วมการ
สัมมนา การประชุมระดับนานาชาติ และการเย่ียมเยือน 
ของผู้เช่ียวชาญ ซ่ึงโอกาสต่าง ๆ เกิดข้ึนผ่านกระบวนการส่งข้อมูล การจัด
แถลงข่าว และการสร้างเครอืข่ายระหว่างผู้มีส่วนร่วมในการสร้างความตระหนัก
เก่ียวกับประเด็นท่ีเก่ียวกับประชาสังคมและให้ข้อเสนอแนะและการแบ่งปนั
กลยุทธ์ท่ีประสบผลสำาเรจ็ 
การทำางานร่วมกับกลไกสิทธมินุษยชนแห่งสหประชาชาติในประเด็นท่ีเก่ียว
กับพ้ืนท่ีประชาสังคม เปดิโอกาสให้ตัวแสดงประชาสังคมใช้ผลสรุป (เช่น ข้อ
ค้นพบในระดับสากล ข้อเสนอแนะถึงรฐับาลเรือ่งมาตรการทางกฎหมาย การ
ปกครอง และมาตรการอ่ืน ๆ) ในการปฏิบัติหน้าท่ีเพ่ือปกปอ้งพ้ืนท่ีประชาสังคม
และสร้างพลังให้กับตัวแสดงประชาสังคมในระดับท้องถ่ิน

ตัวอย่างผลผลิตของกลไกสิทธมินุษยชนแห่งสหประชาชาติ
uu ข้อสังเกตเชิ งสรุปของอนุสัญญาต่าง ๆ รวมถึงความเห็นและข้อเสนอ
แนะด้านสิ ทธิ มนุษยชนในคดีรายบุคคล
uu การประเมิ น ข้อเสนอแนะ ข้อสรุป ท่ี มี ในรายงานการเยื อนประเทศ 
รายงานสิ ทธิ มนุษยชนรายประเด็น และเรื่ อง   
   ร้องเรี ยนเก่ี ยวกับคดีรายบุคคลโดยกลไกพิ เศษ (ผู้ เช่ี ยวชาญอิสระ) 
ของคณะมนตรี สิ ทธิ มนุษยชน
uu ข้อเสนอแนะจากกระบวนการทบทวนสถานการณ์สิ ทธิ มนุษยชนของ
ประเทศ (Universal Periodic Review)

สนับสนุนข้อมูล

มีส่วนร่วม

ข้อค้นพบ  
• ข้อสรุป 
• รายงาน มติ  
• แถลงการณ์ 
• และการร้อง 
• เรยีนระดับ 
• นานาชาติ

เครือ่งมือท่ี
สนับสนุนและ
ก�ำาหนดรูปแบบ
ของการปฏิบัติ
การระดับท้อง
ถ่ิน

ระบบสิทธ ิ
มนุษยชนแห่ง 
สหประชาชาติ
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uu มติและคำาวิ นิ จฉัยของคณะมนตรี สิ ทธิ มนุษยชนและสมัชชาใหญ่แห่ง
สหประชาชาติ
uu รายงานของคณะกรรมการสื บสวน คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จ
จริ ง และกลไกตรวจสอบสิ ทธิ มนุษยชนเฉพาะกิจท่ี ก่อต้ั งโดยคณะ
มนตรี สิ ทธิ มนุษยชน
uu แถลงการณ์ของเลขาธิ การสหประชาชาติ
uu แถลงการณ์ รายงาน และการศึ กษาในเรื่ องต่าง ๆของสำานักงาน
ข้าหลวงใหญ่สิ ทธิ มนุษยชนแห่งสหประชาชาติ  เช่น รายงานของ
สำานักงานต่างๆ ในพ้ื นท่ี  รายงานและการศึ กษาเรื่ องสถานการณ์
สิ ทธิ มนุษยชนของประเทศและสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ี แต่งต้ั งโดยคณะ
มนตรี สิ ทธิ มนุษยชนหรื อสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ  รายงาน
ประจำาปี ของเลขาธิ การสหประชาชาติ ในเรื่ องการข่มขู่  การตอบโต้
ปั จเจกบุคคลหรื อกลุ่มคนท่ี ทำางานกับสหประชาชาติ ในประเด็นด้าน
สิ ทธิ มนุษยชน เป็ นต้น
uu ข้อร้องเรี ยนไปยังประเทศต่าง ๆโดยเลขาธิ การสหประชาชาติ   
ข้าหลวงใหญ่สิ ทธิ มนุษยชนแห่งสหประชาชาติ  หรื อผู้ เช่ี ยวชาญด้าน
สิ ทธิ มนุษยชน ซ่ึ งแถลงในท่ี สาธารณะ

รายงานและข้อเสนอแนะเหล่าน้ียังเปน็เครือ่งมือท่ีมีประสิทธภิาพในการรณรงค์
และทำาให้การดำาเนินงานและการคุ้มครองสิทธมินุษยชนระดับท้องถ่ินเปน็รูป
เปน็ร่าง โดยตัวแสดงประชาสังคมสามารถ 

uu ทำางานร่วมกับหน่วยงานรัฐท้ั งในส่วนท้องถ่ิ นและส่วนกลางในการนำาข้อ
เสนอแนะจากระบบสิ ทธิ มนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ไปดำาเนิ นการต่อ
uu สร้างความเข้าใจให้เกิดข้ึ นในชุมชน เก่ี ยวกับผลการวิเคราะห์ ในระดับ
นานาชาติและความคาดหวังต่อการดำาเนิ นงานด้านสิ ทธิ มนุษยชนใน
ประเทศ
uu ตรวจสอบและประเมิ นผลการปฏิกิริ ยาและการใช้มาตรการต่าง ๆของ
หน่วยงานรัฐท้ั งในส่วนท้องถ่ิ นและส่วนกลาง
uu สร้างความเข้มแข็งให้กับเอกสารการรณรงค์ผ่านการใช้ภาษาท่ี น่าเช่ื อ
ถือและมี พลัง ใช้ยุทธศาสตร์ท่ี มี ประสิ ทธิ ภาพ และมี ข้อแนะนำาการ
แก้ ไขปัญหาท่ี ดี
uu ระดมความคิดเห็นภายในหรื อระหว่างองค์กรประชาสังคม รวมถึง
ความคิดเห็นของประชาชน
uu สร้างพันธมิตร
uu พัฒนาคุณภาพของการส่ื อสารกับเจ้าหน้าท่ี ภาครัฐ
uu ให้ความช่วยเหลือในการออกนโยบาย
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uu วางกรอบการดำาเนิ นการตามกฎหมาย การดำาเนิ นคดี
uu สนับสนุนกระบวนการติดตามกลไกสิ ทธิ มนุษยชน
uu ประเมิ นผลและให้คำาแนะนำาทางเทคนิคให้กับผู้ ท่ี ต้องการส่งข้อร้อง
เรี ยนไปยังกลไกสิ ทธิ มนุษยชนของสหประชาชาติ

รายงานของสหประชาชาติท่ีมีความสัมพันธ์กับประเทศอ่ืน ๆ เปน็อีกหน่ึงแหล่ง
ข้อมูลท่ีดีเก่ียวกับยุทธศาสตร์ท่ีใช้ในการแก้ปญัหาด้านสิทธมินุษยชนท่ีมีความ
คล้ายคลึงกัน 

กลไกสิทธมินุษยชนของสหประชาชาติทำางานอย่างไร

โดยท่ัวไป กลไกสิทธมินุษยชนแห่งสหประชาชาติปฏิบัติตามกระบวนการท่ี
คล้ายคลึงกันในการแก้ปญัหาด้านสิทธมินุษยชน ข้อมูลต่างๆ ถูกรวบรวมจาก
หลายแหล่ง รวมไปถึงตัวแสดงประชาสังคม ก่อนจะถูกวิเคราะห์และตรวจสอบ
เพ่ือความสอดคล้อง ความน่าเช่ือถือ และความถูกต้อง  กลไกสิทธมินุษยชนเริม่
การส่ือสารกับรฐัโดยลายลักษณ์อักษรหรอืผ่านบุคคลเพ่ือเปน็การช้ีแจงและรบั
ข้อมูลเพ่ิมเติม กลไกสิทธมินุษยชนอาจมีข้อเสนอแนะไปยังรฐัเก่ียวกับวิธกีารแก้
ปญัหาและความพร้อมให้ความช่วยเหลือในการนำาข้อเสนอไปใช้  การเก็บข้อมูล
เพ่ิมเติมหลังจากน้ันเปน็ไปเพ่ือประเมินความคืบหน้าของข้อเสนอแนะ 

รวบรวมข้อมูลจาก 
หลายแหล่ง (จากรฐั 
หรอื ประชาสังคม 

เปน็ต้น)

การจัดท�ำาข้อเสนอแนะ 
ให้แก่รฐัต่างๆ

การรายงาน โดย 
รฐัมายังกลไกสิทธ ิ

มนุษยชน (UPR และ 
พันธกรณีระหว่าง 

ประเทศ)

การน�ำาไป
ปฎิบัติ และ การ

ติดตามผลของ  การ
ปฏิบัติ

การส่ือสารกับรฐั
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ในเดือนเมษายน ป ี2554 สมาชิกของคณะกรรมาธกิารตัวแทนผู้พิการสเปน 
(CERMI) เข้าร่วมการประชุมสมัยท่ี 5 ของคณะกรรมการสิทธขิองผู้พิการแห่ง
สหประชาชาติ (CRPD) และให้การสนับสนุนในการจัดเตรยีมรายการประเด็น 
(List of Issues) คณะกรรมาการตัวแทนผู้พิการสเปน (CERMI) ได้ส่งรายงาน 
ให้รายละเอียดกับคณะกรรมการ และท�ำางานเพ่ือติดตามผลการด�ำาเนินการตามข้อ
เสนอแนะท่ีมีต่อสเปน  นอกจากน้ี ทางคณะกรรมการยังจัดการรณรงค์เรยีกร้อง
ให้คืนสิทธใินการลงคะแนนเสียงของประชาชนท่ีถูกเพิกถอนสิทธเิน่ืองด้วยความ
พิการ อันมีผลกระทบกับประชาชนกว่า 80,000 คนในขณะน้ัน นอกจากน้ี  คณะ
กรรมาการเสนอแนะให้ “กฎหมายทุกฉบับได้รบัการทบทวนเพ่ือให้การรบัรองว่า
ผู้พิการทุกคนมีสิทธใินการลงคะแนนเสียง โดยไม่ค�ำานึงถึงความสูญเสียอวัยวะ 
สถานะทางกฎหมาย หรอืถ่ินท่ีอยู่อาศัย” (CRPD/C/ESP/CO/1, วรรคท่ี 48)  
คณะกรรมการตัวแทนผู้พิการสเปน (CERMI) จัดโครงการรเิริม่หลายโครงการเพ่ือ
เปน็การสนับสนุนการแก้ไขกฎหมาย ซ่ึงรวมถึงการจัดท�ำาคู่มือท่ีมีช่ือว่า “คุณมีสิทธิ
ท่ีจะลงคะแนนเลือกต้ัง ไม่มีใครสามารถเอาสิทธน้ีิไปจากคุณได้” ซ่ึงให้รายละเอียด
เก่ียวกับข้ันตอนการเรยีกร้องและการใช้สิทธใินการลงคะแนนเสียง การสนับสนุน
ของคณะกรรมการตัวแทนผู้พิการสเปน (CERMI) โครงการดังกล่าวมีผลให้อัยการ
ประจ�ำาศาลฎีกากระตุ้นให้อัยการในระดับท้องถ่ินปกปอ้งสิทธใินการลงคะแนนเสียง
ของผู้พิการ นอกจากน้ี คณะกรรมาการตัวแทนผู้พิการสเปน (CERMI) ยังร่วมมือ
กับรฐับาลและรฐัสภาในการแก้กฎหมายเพ่ือให้เปน็ไปในแนวทางเดียวกับคณะกรร
มาการว่าด้วยสิทธขิองผู้พิการของสหประชาชาติ (CRPD) ข้อเสนอการแก้ไขถูกส่ง
ให้สมาชิกหลายคนของสภาผู้แทนราษฎรและรฐับาล

ตัวแสดงประชาสังคมสามารถใช้เสียงของประชาคมสากลในการสนับสนุน
ยุทธศาสตร์ระดับชาติเพ่ือระดมประชาชนระดับท้องถ่ินและสนับสนุนเจ้าหน้าท่ี
ของรฐัในการส่งเสรมิและปกปอ้งพ้ืนท่ีประชาสังคมได้

ฉันสามารถทำาอะไรได้บ้าง?
uu รับรู้และแบ่งปั นเอกสารด้านสิ ทธิ มนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ท่ี
เก่ี ยวข้องกับประเทศของคุณ 

http://www.ohchr.org/EN/Countries/Pages/HumanRightsintheWorld.
aspx

uu ติดต่อสำานักงาน OHCHR หรื อที มงานองค์การสหประชาชาติ  และ
แบ่งปั นประสบการณ์การทำางานด้านประชาสังคมกับแผนกประชา
สังคมของ OHCHR ได้ทางอี เมล์ civilsociety@ohchr.org
uu หารายละเอียดว่าท่านสามมารถสนับสนุนและมี ส่วนร่วมในงานของ
อนุสัญญาว่าด้วยสิ ทธิ มนุษยชน 

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/NgoHandbook/
ngohandbook4.pdf

http://www.ohchr.org/EN/Countries/Pages/HumanRightsintheWorld.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Countries/Pages/HumanRightsintheWorld.aspx
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/NgoHandbook/ngohandbook4.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/NgoHandbook/ngohandbook4.pdf
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uu ส่งข้อร้องเรี ยนภายใต้สนธิ สัญญาสิ ทธิ มนุษยชน โดยเรี ยกร้อง
มาตรการหรื อปฏิ บัติการเร่งด่วน 

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/
FactSheets7Rev.2.pdf 

uu ส่งข้อร้องเรี ยนไปยังผู้ เช่ี ยวชาญพิ เศษของคณะมนตรี สิ ทธิ มนุษยชน
แห่งสหประชาชาติ  

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/Communications.
aspx

uu ส่งข้อร้องเรี ยนไปยังกระบวนการรับข้อร้องเรี ยนของคณะมนตรี สิ ทธิ
มนุษยชนแห่งสหประชาชาติ  

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/ComplaintProcedure/
Pages/HRCComplaintProcedureIndex.aspx

uu แบ่งปั นข้อมูลและประสบการณ์ท่ี เก่ี ยวกับพ้ื นท่ี ประชาสังคมของท่าน
ในการประชุมคณะมนตรี สิ ทธิ มนุษยชนแห่งสหประชาชาติ  

http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/
PracticalGuideNGO_en.pdf

uu แบ่งปั นข้อมูลและประสบการณ์ท่ี เก่ี ยวกับพ้ื นท่ี ประชาสังคมใน
กระบวนการทบทวนสถานการณ์สิ ทธิ มนุษยชนตามวาระ (Universal 
Periodic Review) ของคณะมนตรี สิ ทธิ มนุษยชนในประเทศของท่าน 

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Documents/
PracticalGuideCivilSociety.pdf

uu ให้ข้อมูลท่ี ละเอียดและชัดเจนเก่ี ยวกับการคุกคาม การข่มขู่  หรื อ
การตอบโต้บุคคลหรื อกลุ่มบุคคลท่ี ให้ความร่วมมือกับสหประชาชาติ   
คณะผู้แทนและกลไกของสหประชาชาติด้านสิ ทธิ มนุษยชน ทางอี เมล์ 
reprisals@ohchr.org ท้ั งน้ี  เพ่ื อเข้าเป็ นส่วนหน่ึ งในรายงานประจำา
ปี เรื่ องการตอบโต้ตัวแทนประชาสังคมของเลขาธิ การสหประชาชาติ  
uu ส่งข้อมูลให้การรายงานรายประเด็นของเลขาธิ การสหประชาชาติหรื อ
ข้าหลวงใหญ่สิ ทธิ มนุษยชนแห่งสหประชาชาติ
uu ส่งข้อมูลให้กับรายงานประเด็นเฉพาะของผู้ เช่ี ยวชาญพิ เศษประจำา
ประเทศ 

http://ww.ohchr.org/Documents/Publications/NGOHandbook/
ngohandbook6.pdf

uu สมัครรับข้อมูลทางอี เมล์ของแผนกประชาสังคมเพ่ื อติดตามข่าวสาร
กิจกรรมของกลไกสิ ทธิ มนุษยชนแห่งสหประชาชาติ  

http://www.ohchr.org/EN/AboutUs/Pages/CivilSociety.aspx 

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheets7Rev.2.pdf 
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheets7Rev.2.pdf 
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/Communications.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/Communications.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/ComplaintProcedure/Pages/HRCComplaintProcedureIndex.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/ComplaintProcedure/Pages/HRCComplaintProcedureIndex.aspx
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/PracticalGuideNGO_en.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/PracticalGuideNGO_en.pdf
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Documents/PracticalGuideCivilSociety.pdf
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Documents/PracticalGuideCivilSociety.pdf
http://ww.ohchr.org/Documents/Publications/NGOHandbook/ngohandbook6.pdf
http://ww.ohchr.org/Documents/Publications/NGOHandbook/ngohandbook6.pdf
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การจัดการความคาดหวัง

รฐัมีภาระหน้าท่ีสำาคัญในการส่งเสรมิและปกปอ้งเสรภีาพในการแสดงออก 
การสมาคม การชุมนุมโดยสงบ และสิทธใินการเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณะ ตัว
แสดงประชาสังคม ระบบสิทธมินุษยชนแห่งสหประชาชาติ และตัวแสดงอ่ืนๆ 
สามารถช่วยให้พันธกิจเหล่าน้ีเปน็จรงิได้ 
การแก้ไขอุปสรรคของงานประชาสังคมผ่านการใช้กฎระเบียบและกฎหมายมัก
อาศัยกรอบเวลาท่ียาวนานในการสร้างความเปล่ียนแปลง ในขณะท่ีการกระทำา
เช่น การคุกคาม การข่มขู่ และการตอบโต้ตัวแสดงประชาสังคมเปน็ปญัหาท่ี
ต้องได้รบัการแก้ไขอย่างเร่งด่วน การใช้กลไกของสหประชาชาติท่ีเก่ียวข้องให้
เหมาะสมมีความสำาคัญเปน็อย่างย่ิง 
ส่ิงท่ีสามารถผลักดันให้เกิดผลลัพธ์เชิงบวกในสถานการณ์ท่ีกล่าวมาข้างต้นได้ 
คือ ความร่วมมือร่วมใจท่ีเกิดจากการระดมตัวแสดงต่าง ๆ เช่น ประชาชนใน
ท้องถ่ิน ตัวแสดงประชาสังคมในระดับท้องถ่ินและระดับนานาชาติ สถาบันสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ ส่ือมวลชน เจ้าหน้าท่ีรฐั นักการเมือง รฐัต่างๆ และประชาคม
ระดับภูมิภาคและระดับโลก 
การมีส่วนร่วมในระบบสิทธมินุษยชนแห่งสหประชาชาติของตัวแสดงประชา
สังคมคือการกระจายเสียงเพ่ือการเปล่ียนแปลงซ่ึงนับเปน็ส่วนหน่ึงของกลยุทธ์
ท่ีมีประสิทธภิาพในการส่งเสรมิและปกปอ้งพ้ืนท่ีประชาสังคม

ทางออกส�ำาหรบัปญัหา

ทุกฝ่ายของรฐั: 
- ฝ่ายบรหิาร  
- ฝ่ายตุลาการ  
- ฝ่ายนิติบัญญัติ

ส่ือมวลชน

สาธารณชน

ตัวแสดงภาค 
ประชาสังคม

เจ้าหน้าท่ี
ของรฐั

นักการเมือง

สถาบันสิทธิ
มนุษยชนแห่ง
ชาติ

รฐัต่างๆ 

สหประชาชาติ

องค์กรระดับ
ประเทศอ่ืน ๆ
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6.	 แหล่งท่ี มาของเอกสาร

องค์การสหประชาชาติ
Working with the United Nations Human Rights Programme: A 
Handbook for Civil Society 

http://www.ohchr.org/EN/AboutUs/CivilSociety/Documents/
Handbook_en.pdf

How to Follow Up on United Nations Human Rights 
Recommendations - A Practical Guide for Civil Society – 

http://www.ohchr.org/Documents/AboutUs/CivilSociety/
HowtoFollowUNHRRecommendations.pdf

OHCHR Management Plan (2014-2017), Thematic Strategy on 
Widening the Democratic Space (pp. 72-83) 

http://www2.ohchr.org/english/OHCHRreport2014_2017/OMP_Web_
version/media/pdf/10_Democratic_space.pdf

Declaration on Human Rights Defenders 
http://www.ohchr.org/EN/Issues/SRHRDefenders/Pages/
Declaration.aspx

Summary of the Human Rights Council panel discussion on the 
importance of the promotion and protection of civil society space, 
A/HRC/27/33.
Human Rights Committee, General Comment No. 34, Article 19: 
Freedoms of opinion and expression, CCPR/C/GC/34. 
An assessment of legislation relating to freedom of association, 
Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights 
defenders, A/64/226.
A study on women human rights defenders, Report of the Special 
Rapporteur on the situation of human rights defenders, A/
HRC/16/44.
Elements of a safe and enabling environment for human rights 
defenders, Report of the Special Rapporteur on the situation of 
human rights defenders, A/HRC/25/55.

http://www.ohchr.org/EN/AboutUs/CivilSociety/Documents/Handbook_en.pdf
http://www.ohchr.org/EN/AboutUs/CivilSociety/Documents/Handbook_en.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/AboutUs/CivilSociety/HowtoFollowUNHRRecommendations.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/AboutUs/CivilSociety/HowtoFollowUNHRRecommendations.pdf
http://www2.ohchr.org/english/OHCHRreport2014_2017/OMP_Web_version/media/pdf/10_Democratic_space.pdf
http://www2.ohchr.org/english/OHCHRreport2014_2017/OMP_Web_version/media/pdf/10_Democratic_space.pdf
http://www.ohchr.org/EN/Issues/SRHRDefenders/Pages/Declaration.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Issues/SRHRDefenders/Pages/Declaration.aspx
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Ability of associations to access  financial resources, Report of the 
Special Rapporteur on the rights to freedom of peaceful assembly 
and of association, A/HRC/23/39.
Reports of the Secretary-General on cooperation with the United 
Nations, its representatives and mechanisms in the field of human 
rights (A/HRC/27/38, A/HRC24/29, A/HRC/21/18. A/HRC/18/19, A/
HRC/14/19)
Chapter 16, Engagement and Partnerships with Civil Society, 
OHCHR Manual on Human Rights Monitoring 

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/Chapter16-MHRM.pdf

แหล่งข้อมูลจากภาคประชาสังคมและและท่ีอ่ืน	ๆ
Check list of principles and elements for national laws (International 
Centre for Not-for-Profit Law)

http://www.icnl.org/research/library/files/Transnational/checklisten.
pdf

Code of Good Practice for civil society participation modalities in 
decision-making processes, Council of Europe - 

http://www.coe.int/t/ngo/code_good_prac_en.asp

Reprisals Handbook (International Service for Human Rights) – 
http://www.ishr.ch/news/reprisals-handbook

Enabling Environment Index 2013 (CIVICUS) - 
http://www.civicus.org/downloads/2013EEI%20REPORT.pdf

7. Contact us
OHCHR’s Civil Society Section can be contacted at:
civilsociety@ohchr.org
Telephone: +41 (0) 22 917 9656
The Civil Society e-mail broadcast system provides updates and 
guidance on all human rights mandates and mechanisms as well 
as information and deadlines of applications for funds, grants and 
fellowships. To subscribe, visit the civil society webpage

http://www.ohchr.org/EN/AboutUs/Pages/CivilSociety.aspx

http://www.icnl.org/research/library/files/Transnational/checklisten.pdf
http://www.icnl.org/research/library/files/Transnational/checklisten.pdf
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สำานักงานข้าหลวงใหญ่เพ่ือสิทธมินุษยชนแห่งสหประชาชาติ
Palais des Nations
CH 1211 Geneva 10- Switzerland    
Telephone: + 41 (0)22 917 90 00
Fax: +41 (0) 22 917 90 08
www.ohchr.org 
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