คณะกรรมาธิการระหวางรัฐบาลอาเซียนวาดวยสิทธิมนุษยชน
ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights – AICHR
AICHR เปนองคกรที่จัดตั้งขึ้นตามขอ ๑๔ ของกฎบัตรอาเซียน ที่มีอํานาจหนาที่ในการสงเสริมและคุมครองสิทธิ
มนุษยชน และไดรับความเห็นชอบจากทีป่ ระชุมรัฐมนตรีตางประเทศอาเซียนเมื่อเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๒ ในชวงที่ไทย
เปนประธานอาเซียน ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๒ แตงตั้งให ดร.ศรีประภา เพชรมีศรี เปนผูแทน
ไทยใน AICHR โดยมีวาระ ๓ ป ตั้งแต เดือนตุลาคม ๒๕๕๒ ถึง ตุลาคม ๒๕๕๕ โดยผูแทนไทยฯ มีความเปนอิสระในการ
ดําเนินนโยบาย โดยไดมีการปรึกษาดานแนวนโยบายกับกระทรวงฯ เปนระยะ ในชวงที่ผานมา ผูแทนไทยฯ ไดดําเนินงาน
ที่เกี่ยวของกับการสงเสริม (Promotion) เรื่องสิทธิมนุษยชนทั้งภายนอกประเทศ และภายในประเทศ
พัฒนาการและการดําเนินงานของ AICHR
AICHR ไดมีการประชุมไปแลว ๙ ครั้ง ในระยะแรกของการทํางาน AICHR ไดใชเวลาในการวางรากฐานการ
ทํางานของ AICHR เพื่อการสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชนอยางเปนรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ โดย (๑) การจัดทํา
Guideline on the Operations of AICHR เพื่อกําหนดวิธีการดําเนินงานของ AICHR (๒) แผนงานกิจกรรม ๕ ป
(๒๐๑๐-๒๐๑๕) (๓) มีการหารือเกี่ยวกับการทํางานรวมระหวาง AICHR กับ ASEAN Commission for the Promotion
and Protection of the Rights of Women and Children (ACWC)
กิจกรรมของ AICHR ประกอบดวย
๑. การศึกษาประเด็นสิทธิมนุษยชน ๑๑ ประเด็น ซึ่ง AICHR กําหนดทําการศึกษาปละ ๒ ประเด็น โดย
ในชวงแรกเปนเรื่อง Corporate Social Responsibility and Human Rights เรื่อง Migration และ Right to Peace
เปนตน
๒. การจัด Workshops รวมกับองคกรภายนอก จนถึงบัดนี้ ไดจัด workshops ๓ ครั้ง (๑) Maternal
Mortality รวมกับ UN Women (๒) Statelessness รวมกับ UNHCR และ (๓) เรื่อง ASEAN Human Rights
Declaration รวมกับ OHCHR
๓. การยกรางปฏิญญาอาเซียนวาดวยสิทธิมนุษยชน
๔. การจัดทํา Study of ASEAN blueprints from human rights perspectives
๕. การจัดอบรมระดับภูมิภาค ครั้งแรกจะจัดประมาณเดือนสิงหาคม ๒๕๕๕ เรื่อง Access to justice
และครั้งที่สองจะจัดประมาณเดือนกันยายน Advanced program on human rights for the trainers การอบรมทั้งสอง
ครั้งจะดําเนินการโดยผูแทนไทยฯ
๖. การจัดทําสื่อเผยแพรการทํางานของ AICHR ผาน website และ AICHR booklet
๗. การประชุมและสรางปฏิสัมพันธกับองคกรระหวางประเทศ
- การเยือนสหรัฐอเมริกา และ คณะกรรมาธิการสิทธิแหงรัฐอเมริกา (Inter-American Human
Rights Commission) ระหวางวันที่ ๑๔-๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ซึ่งถือเปนการสรางปฏิสัมพันธครั้งแรกกับองคกรดาน
สิทธิมนุษยชนทั้ง UN เชน OHCHR, ECOSOC, UNDP, UNIFEM (ในขณะนั้น) UNHCR และองคกรระหวางรัฐบาล
ระดับภูมิภาค และกับองคกรเอกชนระหวางประเทศ เชน Human Rights Watch, Amnesty International, Freedom
House, Centre for Reproductive Rights, American Bar Association และ American University เปนตน ผลจาก

การเยือนครั้งนั้น นอกจากเปนการเปดโลกทัศนของ AICHR แลว ยังทําให AICHR เห็นความจําเปนในการทํางานรวมกับ
องคกรดานสิทธิมนุษยชน หรือที่ทํางานเกี่ยวของกับสิทธิมนุษยชนอื่นๆ กับทั้งเริ่มหารือในเรื่องความสําคัญในการสราง
ปฏิสัมพันธกบั ภาคประชาสังคม แมวามีบางประเทศจะยังไมสะดวกใจก็ตาม
- การเยือนยุโรปดวยการสนับสนุนของสหภาพยุโรป เมือ่ เดือนเมษายน ๒๕๕๔ ซึ่งก็เปนอีก
โอกาสหนึ่งที่ AICHR ไดมีปฏิสัมพันธกับทั้งองคกรดานสิทธิมนุษยชนระดับภูมิภาคและองคกรพัฒนาเอกชนทั้งระดับ
ระหวางประเทศและภูมิภาค (Council of Europe, European Human Rights Court, EU (Fundamental Rights
Agency), OSCE, Front Line และอีกหลายองคกร ซึ่งหารือไดเนนความจําเปนและความสําคัญของการมีสวนรวมของ
องคกรตางๆ รวมทั้งภาคประชาสังคม
การดําเนินงานในระดับชาติ ของผูแทนไทยฯ ประกอบดวย
๑. จัดการประชุมหารือเพื่อกับผูม ีสวนไดเสียทั้งจากภาครัฐ ภาคประชาชน และภาควิชาการ ที่กระทรวง
การตางประเทศ เปนระยะๆ รวม ๔ ครั้ง
๒. ไดจัดการสัมมนาและประชุมเพื่อปรึกษาหารือ (Road Show) เรื่อง กลไกเพื่อการสงเสริมสิทธิ
มนุษยชนในระดับภูมิภาคและระดับระหวางประเทศ ในปที่ผานมา รวมทั้งหมด ๔ ครั้ง ที่ (๑) กรุงเทพฯ (๒) เชียงใหม
(๓) นครพนม และ (๔) ระนอง
๓. การจัดทํา VCD เผยแพรความรูเรื่องอาเซียน สิทธิมนุษยชนและ บทบาทของ AICHR และ สิทธิ
มนุษยชนในประเทศไทย นอกจากนี้ การจัดทําคูมือเรื่องสิทธิมนุษยชนและความรับผิดชอบทางสังคมของภาคธุรกิจ
โดยเนนความเขาใจเรื่องสิทธิมนุษยชน
๔. การจัดประชุมหารือเกี่ยวกับปฏิญญาอาเซียนวาดวยสิทธิมนุษยชนจํานวน ๖ ครั้งในภูมภิ าคตางๆ
คือ ที่เชียงใหม ฉะเชิงเทรา อุบลราชธานี ราชบุรี ตรัง และกรุงเทพฯ ตามลําดับ โดยความรวมมือจากองคกรเครือขายใน
แตละพื้นที่
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