ภาษาไทยอยู่ด้านล่าง

ประเทศไทย:
การเยือนประเทศไทยอย่างเป็ นทางการครัง้ แรกของคณะผูเ้ ชี่ยว
ชาญว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ
เจนีวา (22 มีนาคม 2561) –
คณะทางานว่าด้วยธุ รกิจกับสิ ทธิ มนุษยชนแห่งสหประชาชาติจะเยือนประเทศไทยอย่างเป็ นทางการเป็
นครั้งแรกในวันที่ 26 มีนาคม ถึง 4 เมษายน เพื่อศึกษาความพยายามในการป้ องกัน บรรเทา
และเยียวยา ผลกระทบของการดาเนินธุ รกิจที่มีต่อสิ ทธิ มนุษยชน
“ประเทศไทยมีเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็ นลาดับที่สองของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
และเป็ นผูเ้ ล่นที่มีบทบาทสาคัญในภาคส่ วนอย่างเหมืองแร่ เกษตรกรรม การท่องเที่ยว ประมง
ปาล์มน้ ามัน โทรคมนาคม อิเล็กโทรนิค การเงิน และพลังงาน” แดนเต เพสซ์
รองประธานคณะทางานคนปั จจุบนั กล่าว
“เราอยากที่จะเรี ยนรู ้เกี่ยวกับงานที่กาลังดาเนินอยูม่ ากขึ้นเพื่อพัฒนาแผนปฏิบตั ิการระดับชาติวา่ ด้วยธุ
รกิจกับสิ ทธิ มนุษยชน อันเป็ นส่ วนหนึ่งของความพยายามที่จะทาให้บริ ษทั ต่างๆ
ที่ดาเนินกิจการในประเทศไทยและบริ ษทั ไทยที่ดาเนินกิจการอยูใ่ นต่างประเทศเคารพสิ ทธิ มนุษยชน”
ผูเ้ ชี่ยวชาญต่างๆ
จะศึกษาว่ารัฐบาลและธุ รกิจของไทยดาเนิ นการตามพันธกรณี และหน้าที่ในการเคารพสิ ทธิ มนุษยชนโ
ดยสอดคล้องกับหลักแนวทางสหประชาชาติวา่ ด้วยธุ รกิจกับสิ ทธิ มนุษยชนอย่างไร*”
หลักแนวทางฯ
ซึ่ งได้รับการรับรองโดยคณะมนตรี สิทธิ มนุษยชนแห่งสหประชาชาติดว้ ยมติเป็ นเอกฉันท์ในปี 2554
ได้ให้ความชัดเจนและแนวทางสาหรับหน่วยงานรัฐและบริ ษทั ว่าจะป้ องกันและจัดการกับความเสี่ ยง
ด้านผลกระทบต่อสิ ทธิ มนุษยชนได้อย่างไร
และจะดูแลให้เหยือ่ ของการละเมิดสิ ทธิ มนุษยชนที่เกิดจากเหตุเกี่ยวเนื่องกับธุ รกิจสามารถเข้าถึงการเยี
ยวยาที่มีประสิ ทธิ ผลได้อย่างไร
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“ในระหว่างภารกิจของเราในประเทศไทย เราจะพบกับผูม้ ีส่วนได้เสี ยหลากหลาย
รวมถึงเจ้าหน้าที่รัฐระดับชาติและระดับจังหวัด วิสาหกิจเอกชนและที่เป็ นของรัฐ สมาคมธุ รกิจ
องค์กรประชาสังคม คณะกรรมการสิ ทธิ มนุษยชนแห่งสหประชาชาติ สหภาพแรงงาน
นักปกป้ องสิ ทธิมนุษยชน และสมาชิกของชุมชนท้องถิ่นและชนพื้นเมืองดั้งเดิม” สุ รยา เดวา
สมาชิกของคณะทางานที่จะมาเยือนประเทศไทยกล่าว
“เราจะให้ความสนใจเป็ นพิเศษต่อสถานการณ์ของปั จเจกบุคคลและกลุ่มต่างๆ
ที่กาลังตกอยูใ่ นความเสี่ ยงต่อการถูกละเมิดสิ ทธิ มนุษยชนที่เกี่ยวเนื่องกับธุ รกิจ” เขาเสริ ม
ผูเ้ ชี่ยวชาญจากคณะทางานฯ ซึ่งมาเยือนประเทศไทยตามคาเชิญของรัฐบาลไทย
จะไปจัดประชุมในกรุ งเทพฯ เชียงใหม่ ขอนแก่น และสมุทรสาคร
เมื่อสิ้ นสุ ดการเยือน ในวันพุธที่ 4 เมษายน คณะผูเ้ ชี่ยวชาญจะจัดการแถลงข่าว
เพื่อแลกเปลี่ยนกับสื่ อมวลชนถึงข้อสังเกตุเบื้องต้นที่ได้จากการเยือน ในเวลา 12.30 น.
ที่สมาคมผูส้ ื่ อข่าวต่างประเทศแห่งประเทศไทย (FCCT- 518/5 ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุ งเทพฯ 10330) โดยจากัดให้เฉพาะนักข่าวเท่านั้นที่สามารถเข้าร่ วมการแถลงข่าวได้
ข้อค้นพบจากการเยือนประเทศไทยและข้อเสนอแนะต่างๆ
จะปรากฏในรายงานฉบับทางการที่จะนาเสนอต่อคณะมนตรี สิทธิ มนุษยชน
(*) อ่านแนวหลักปฏิบตั ิสหประชาชาติวา่ ด้วยธุ รกิจกับสิ ทธิ มนุษยชนได้ที่:
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Pages/Tools.aspx

จบ
คณะทางานว่าด้วยสิ ทธิ มนุษยชนและบรรษัทข้ามชาติและกิจการธุ รกิจอื่นๆ
ก่อตั้งขึ้นโดยคณะมนตรี สิทธิ มนุษยชนแห่งสหประชาชาติ เมื่อเดือนมิถุนายน 2554
ปัจจุบนั มีสมาชิกคือ Mr. Michael Addo, Mr. Surya Deva, Mr. Dante Pesce (รองประธาน), Ms. Anita
Ramasastry (ประธาน), และ Mr. Pavel Sulyandziga.

รู้ จักเรามากขึน้ เข้ าไปที่ :
www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Pages/WGHRandtransnationalcorporationsandotherbusiness.a
spx
คณะทางานฯ เป็ นส่ วนหนึ่งของกระบวนการพิเศษของคณะมนตรี สิทธิมนุษยชน
กระบวนการพิเศษซึ่ งเป็ นกลุ่มผูเ้ ชี่ยวชาญอิสระที่ใหญ่ที่สุดในระบบสิ ทธิ มนุษยชนแห่ งสหประชาชาติ
เป็ นคาเรี ยกกลไกการติดตามสิ ทธิมนุษยชนอิสระของคณะมนตรี ฯ คณะทางานฯ
รายงานต่อคณะมนตรี สิทธิ มนุษยชนและต่อสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ
ผูด้ ารงตาแหน่งในกระบวนการพิเศษเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญด้านสิ ทธิ มนุษยชนอิสระที่ได้รับการแต่งตั้งโดยค
ณะมนตรี สิทธิ มนุษยชนให้ทางานกรณี สถานการณ์ในบางประเทศหรื อบางประเด็นทัว่ โลก
ผูเ้ ชี่ยวชาญเหล่านี้ไม่ได้เป็ นเจ้าหน้าที่ของสหประชาชาติ และเป็ นอิสระจากรัฐบาลหรื อองค์กรใดๆ
พวกเขาดารงตาแหน่งในฐานะส่ วนบุคคลและไม่ได้รับค่าจ้างในการทางาน

หน้าประเทศ สานักงานสิ ทธิ มนุษยชนสหประชาชาติ – ประเทศไทย:
http://www.ohchr.org/EN/Countries/AsiaRegion/Pages/THIndex.aspx
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