การใช้ ระบบ –
ชุดข้ อมูลสาหรับชนพื้นเมืองว่ าด้ วยปฏิบัติการและระเบียบปฏิบัติของส
หประชาชาติ
วิธีการใช้ ชุดข้ อมูลนี้

ถ้อยคาและแนวคิดสาคัญๆ
การพัฒนาสิ ทธิมนุษยชน

ทบวงการชานัญพิเศษแห่ งสหประชาชาติ

สหประชาชาติและชนพื้นเมือง
ชุดข้อมูลนี้ออกแบบเพื่อให้ขอ้ มูลในทางปฏิบตั ิแก่ชนพื้นเมืองว่าด้วยปฏิบตั ิการและระเบียบปฏิบตั ิ
ของสหประชาชาติ
(UN)
และองค์การต่างๆ
ของสหประชาชาติที่เกี่ยวข้องกับสิ ทธิมนุษยชนและการพัฒนาสิ ทธิมนุษยชน
ในขณะที่ชนพื้นเมืองได้ยนื หยัดต่อการกดขี่ข่มเหงนานนับศตวรรษและยังคงเผชิญกับความยากลาบ
ากในปัจจุบนั
สิ ทธิของชนพื้นเมืองได้รับการยอมรับเพิ่มขึ้นเรื่ อยๆ
ในระดับนานาชาติ
ผลที่เกิดขึ้นนี้สืบเนื่ องมาจากพัฒนาการที่สาคัญ
2
ประการ
ประการแรก
ชนพื้นเมืองประสบความสาเร็ จในการทาให้รัฐบาลและประชาคมโลกหันมาสนใจกับข้อห่วงใยขอ
งพวกเขาและเรี ยกร้องให้มีการดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง
ประการที่สอง
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ผูค้ นจานวนมากรู ้วา่ มีการละเมิดสิ ทธิของชนพื้นเมืองอย่างต่อเนื่องและเรี ยกร้องให้มีการดาเนินการ
เยียวยาสาหรับความไม่เสมอภาคที่ชนพื้นเมืองประสบ
ทัว่ โลกมีความตระหนักเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับความสาคัญของความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการมีส่
วนช่วยพัฒนาสังคมยุคใหม่ของชนพื้นเมือง
ขณะนี้องค์การและทบวงการชานัญพิเศษ
(specialized
agencies)
ของสหประชาชาติเกือบทุกองค์กรมีภาระหน้าที่เกี่ยวข้องกับสิ ทธิของชนพื้นเมืองและการมีส่วนร่ ว
มในกิจกรรมการพัฒนาต่างๆ
ชุดข้อมูลนี้ นาเสนอวิธีการทางานขององค์การและทบวงต่างๆ
เพื่อเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ของชนพื้นเมืองทัว่ โลกไปในทางที่ดี
และชี้แนะว่าชนพื้นเมืองสามารถเข้าไปมีส่วนร่ วมในกิจกรรมเหล่านี้ได้อย่างไรบ้าง
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การค้ นหาข้ อมูลในชุ ดข้ อมูลนี้
ชุดข้อมูลแบ่งเป็ นแผ่นพับต่างๆ
แผ่นพับแต่ละแผ่นพับเน้นเพียงหัวข้อเดียว
เพื่อให้คุณสามารถศึกษาบางประเด็นที่คุณสนใจเป็ นพิเศษ
ส่ วนแรกของชุดข้อมูลเผยข้อมูลภูมิหลังเรื่ องสิ ทธิมนุษยชนในระบบของสหประชาชาติ
ส่ วนที่สองนาเสนอเค้าโครงเกี่ยวกับการดาเนินการของระบบสหประชาชาติเพื่อตอบสนองกับประเด็นที่เ
ป็ นข้อห่วงใยของชนพื้นเมือง อันได้แก่เรื่ องสิ ทธิ มนุษยชน สิ่ งแวดล้อม การพัฒนา สุ ขอนามัย
และการศึกษา
ตัวอย่างเช่น
หากคุณกาลังมองหาข้อมูลเรื่ องวิธีการยืน่ คาร้องกับสหประชาชาติตามข้อกาหนดของสนธิสัญญาระหว่าง
ประเทศว่าด้วยสิ ทธิมนุษยชนที่สาคัญๆ เช่น อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบตั ิทางเชื้อชาติ
คุณสามารถสื บค้นข้อมูลเรื่ องนี้ ได้ในแผ่นพับที่
4
หากคุณกาลังหาข้อมูลเรื่ องการเข้าไปมีส่วนช่วยในเรื่ องการพัฒนาที่เกี่ยวข้องความหลากหลายทางชีวภาพ
ที่สหประชาชาติให้ความสนใจ
คุณสามารถสื บค้นข้อมูลเรื่ องนี้ได้ในแผ่นพับที่
10
ถึงแม้วา่ คุณสนใจเพียงประเด็นเดียว
ขอแนะนาให้คุณอ่านแผ่นพับทั้งหมดเพื่อจะได้รู้วา่ เรื่ องที่คุณสนใจเป็ นพิเศษนั้นเป็ นส่ วนหนึ่งของภาพรว
มเรื่ องสิ ทธิมนุษยชนในระบบของสหประชาชาติอย่างไรบ้าง
สรุปเนื้อหาของแผ่ นพับ
แผ่นพับแต่ละเรื่ องเริ่ มต้นด้วยสาระสาคัญของเนื้อหาทั้งหมดในแผ่นพับ
ถ้ อยคาและแนวคิดสาคัญๆ
มีถอ้ ยวลีและคาศัพท์จานวนมากที่เป็ นถ้อยคาที่ใช้เฉพาะกับการทางานของสหประชาชาติ
โดยเฉพาะในแวดวงสิ ทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
ฉะนั้น
จาเป็ นอย่างยิง่ ที่คุณควรคุน้ เคยกับภาษาที่ใช้ในระบบยูเอ็น
ในหน้าแรกของแผ่นพับ
มีการแนะนาถ้อยคาและแนวคิดสาคัญๆ
ในแต่ละเรื่ อง
เนื้อหาของแผ่นพับอธิบายความหมายของถ้อยคาเหล่านี้
ถ้อยคาสาคัญเหล่านี้พิมพ์เป็ นตัวหนาเมื่อปรากฏเป็ นครั้งแรก
คาย่ อและชื่ อย่ อ
คุณจะสังเกตว่ามีคาย่อและชื่อย่อจานวนมากที่ใช้ในระบบยูเอ็น
ปกติเมื่อเอ่ยถึงชื่อนี้เป็ นครั้งแรก
คู่มือนี้ใช้ชื่อเต็มแล้วตามด้วยคาย่อหรื อชื่อย่อที่อยู่ในวงเล็บ
หลังจากนั้น
จะใช้แต่คาย่อเท่านั้น
มีการใช้คาย่อและชื่อย่อบ่อยมากในสหประชาชาติ ฉะนั้น คุณควรคุน้ เคยกับคาย่อต่างๆ
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การขอความช่ วยเหลือเพิม่ เติม
ชุดข้อมูลนี้เป็ นเพียงการแนะนาให้รู้จกั กับปฏิบตั ิการและระเบียบปฏิบตั ิของยูเอ็นรวมทั้งองค์การและทบว
งการชานัญพิเศษของยูเอ็นเท่านั้น
คุณอาจจาเป็ นต้องขอความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากผูเ้ ชี่ยวชาญเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุ ดจากข้อมูลที่นาเสนอ
ชุดข้อมูลนี้ช้ ีแนะว่าคุณสามารถขอความช่วยเหลือดังกล่าวได้จากที่ใดบ้างและ
ถ้ามี
แนะนาชื่อเว็บไซต์อีกด้วย
จาเป็ นอย่างยิง่ ที่คุณควรติดต่อองค์การและทบวงชานัญการพิเศษต่างๆ
อย่างสม่าเสมอเพื่อทาให้คุณทราบข้อมูลอัพเดทเกี่ยวกับพัฒนาการ แผนงาน และโครงการใหม่ๆ

แผ่นพับที่ 1
ชนพื้นเมืองและระบบของสหประชาชาติ – ข้ อมูลทั่วไป
แนะนำให้ ร้ ูจักกับระบบของสหประชำชำติ
ถ้อยคาและแนวคิดสาคัญๆ
สมัชชาสหประชาชาติ
คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคม
สานักงานเลขาธิการ
คณะกรรมาธิการสิ ทธิมนุษยชน
ศาลยุติธรรมระหว่ างประเทศ

คณะมนตรีความมั่นคง
ทบวงการชานัญพิเศษ
เลขาธิการใหญ่
กฎบัตรสหประชาชาติ

สำระสำคัญ – ยูเอ็นเป็ นองค์ การระหว่ างประเทศซึ่ งประกอบด้ วยองค์ กรที่แยกอิสระจานวนหนึ่ง
ซึ่ งมีหน้ าที่รับผิดชอบในการจัดการกับประเด็นเรื่ องเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม หรื อมนุษยธรรม
กฎบัตรสหประชาชาติชีแ้ จงจุดมุ่งหมายของยูเอ็น
ซึ่ งประกอบด้ วยการรั กษาสันติภาพและส่ งเสริ มสิ ทธิ มนุษยชน
ความเป็ นธรรม
การเคารพต่ อสนธิ สัญญาและกฎหมายระหว่ างประเทศ
ความก้ าวหน้ าทางสังคม
และมาตรฐานการดารงชีพที่ดีขึน้ สาหรั บทุกคน
นับตั้งแต่ ปฏิญญาสากลว่ าด้ วยสิ ทธิ มนุษยชนผ่ านการรั บรองในปี
พ.ศ.
2491
ยูเอ็นได้ รับรองเครื่ องมือด้ านสิ ทธิ มนุษยชนอื่นอีกจานวนหนึ่งเพื่อกาหนดเป็ นมาตรฐานสากลว่ าด้ ว
ยสิ ทธิ มนุษยชน
การสถาปนาสหประชาชาติ
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ในช่วงที่สงครามโลกครั้งที่สองใกล้จะยุติ
ชาติต่างๆ
ที่มีชยั ในสงครามตัดสิ นใจที่จะก่อตั้งองค์การโลกเพื่อป้องกันความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นภายหลังและ
ช่วยรังสรรค์โลกที่ดีกว่าเดิม องค์การใหม่หรื อองค์การสหประชาชาติ (UN) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.
2488 เพื่อบรรลุเป้าหมายสาคัญ 3 ประการ นัน่ คือ เพื่อรักษาสันติภาพและความมัน่ คง
ส่ งเสริ มการพัฒนาทางสังคมและเศรษฐกิจ
และเพื่อมัน่ ใจว่ามีการเคารพสิ ทธิมนุษยชนทัว่ โลก
เพื่อบรรลุเป้าหมายเหล่านี้
ยูเอ็นได้จดั ตั้งเครื อข่ายองค์กรขนาดใหญ่ที่มีความสลับซับซ้อนซึ่งครอบคลุมทุกๆ
ด้านของกิจกรรมของมนุษย์อย่างแท้จริ ง

ลักษณะสาคัญของสหประชาชาติ
จาเป็ นอย่างยิง่ ที่เราต้องระลึกว่ายูเอ็นเป็ นสมาคมของรัฐบาลอิสระที่มีอานาจอธิปไตย
(เรี ยกว่ารัฐสมาชิก) ซึ่งก่อตั้งขึ้นโดยสมัครใจ
• ยูเอ็นไม่ใช่รัฐบาลโลกที่มีอานาจบังคับให้สมาชิกดาเนินการใดๆ
เช่น
เคารพต่อสิ ทธิมนุษยชน
ยูเอ็นทาประโยชน์ได้เท่ากับที่รัฐบาลของรัฐสมาชิกทาได้และเพียงเท่าที่รัฐบาลต่างๆ
ต้องการให้ยูเอ็นเป็ นเท่านั้น
ยูเอ็นสามารถทาสิ่ งที่รัฐบาลของรัฐสมาชิกอนุญาตให้ทาเท่านั้น
ถ้ารัฐบาลของรัฐสมาชิกคัดค้านหรื อไม่ใส่ใจกับคาแนะนาของยูเอ็น
ยูเอ็นคงทาอะไรได้ไม่มากเพื่อบังคับให้รัฐบาลนั้นเปลี่ยนวิธีการของตน
• ยูเอ็นไม่อนุญาตให้องค์กรพัฒนาเอกชน (non-governmental organization – NGO)
หรื อประชาชนมีบทบาทตัดสิ นใจใดๆ ในการพิจารณาตัดสิ นเรื่ องต่างๆ ของยูเอ็น
บางครั้งยูเอ็นอนุญาตให้เอ็นจีโอปราศรัยในที่ประชุม
แต่อิทธิพลของเอ็นจีโอมีจากัดและการตัดสิ นใจในขั้นสุ ดท้ายขึ้นอยูก่ บั รัฐบาลของรัฐสมา
ชิก
คู่มือนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่ งเสริ มให้ชนพื้นเมืองใช้โอกาสที่มีอยูใ่ นระบบยูเอ็น
อย่างไรก็ตาม
ชนพื้นเมืองจาเป็ นต้องตระหนักถึงข้อจากัดของยูเอ็น
รวมทั้งจุดแข็งและจุดอ่อนขององค์การ
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ด้วยความเข้าใจเช่นนี้
ชนพื้นเมืองสามารถเพิ่มโอกาสที่ตนจะได้รับผลลัพธ์ตามที่ตอ้ งการเมื่อทางานกับองค์การ
โครงสร้ างของสหประชาชาติ
เนื่องจากยูเอ็นเป็ นองค์การขนาดใหญ่ที่มีความสลับซับซ้อน
การทาความรู ้จกั คุน้ เคยกับโครงสร้างขององค์การได้เป็ นสิ่ งที่มีประโยชน์
แสดงให้เห็นส่วนต่างๆ ของยูเอ็นที่เกี่ยวข้องกับชนพื้นเมืองโดยเฉพาะ

รู ป

1

องค์กรสูงสุดของยูเอ็นคือสมัชชา
(General
Assembly)
ที่ซ่ ึงรัฐสมาชิกมีสิทธิออกเสี ยงรัฐละหนึ่งเสี ยง
สมัชชาสหประชาติจดั การประชุมประจาปี ระหว่างเดือนกันยายนถึงธันวาคมที่สานักงานใหญ่ของยูเ
อ็นในกรุ งนิวยอร์กเพื่อพิจารณาทบทวนกิจกรรมทั้งหมดของยูเอ็น
ในขณะที่สมัชชาเป็ นองค์กรสูงสุด
คณะมนตรีความมั่นคง
(Security
Council)
ถือว่าเป็ นองค์กรที่มีอานาจมากที่สุดของยูเอ็น
ดังที่เผยเป็ นนัยจากชื่อ
คณะมนตรี ความมัน่ คงจัดการกับประเด็นเรื่ องสันติภาพและความมัน่ คง
คณะมนตรี ความมัน่ คงมีอานาจตัดสิ นใจที่เป็ นพันธะซึ่งรัฐสมาชิกของยูเอ็นต้องปฏิบตั ิตาม เช่น
การตัดสิ นใจใช้มาตรการคว่าบาตรทางการค้ากับประเทศใดประเทศหนึ่ง
เนื่องจากคณะมนตรี ความมัน่ คงไม่เกี่ยวข้องกับเรื่ องสิ ทธิมนุษยชนโดยตรง การมองว่าคณะมนตรี ฯ
เกี่ยวข้องกับประเด็นเรื่ องชนพื้นเมืองอย่างไรจึงไม่ใช่เรื่ องง่ายนัก
มีเจ้าหน้าที่และข้าราชการพลเรื อนจานวนมากที่ทางานกับยูเอ็น
ฝ่ ายราชการพลเรื อนของยูเอ็นเรี ยกว่าสานักงานเลขาธิการ
เจ้าหน้าที่ยเู อ็นที่มีอาวุโสสูงสุดคือเลขาธิการใหญ่
เลขาธิการใหญ่คนปัจจุบนั คือนายโคฟี อานันจากประเทศกานา

(Secretariat)
(Secretary-General)

ยูเอ็นประกอบด้วยหน่วยงานย่อยจานวนมากมายที่ครอบคลุมประเด็นที่แตกต่างกันมาก
อย่างเช่นสันติภาพและความมัน่ คง การลดอาวุธ เศรษฐกิจ และการพัฒนา สิ่ งแวดล้อม
ประเด็นด้านกฎหมาย
สิ ทธิมนุษยชน
ประเด็นเกี่ยวกับสตรี และยา
หน่วยงานที่มีจานวนมากมายเหล่านี้อยูภ่ ายใต้คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคม (Economic and
Social Council – ECOSOC) ซึ่งขึ้นตรงกับสมัชชาสหประชาชาติ
-6-

นอกจากนี้
ยูเอ็นยังประกอบด้วยหน่วยงานที่มีอิสระสู งอีกจานวนมากด้วย
หน่วยงานเหล่านี้บางหน่วยงานถูกเรี ยกว่าเป็ นทบวงการชานัญพิเศษ (specialized agencies)
ซึ่งจัดการกับบางประเด็นโดยเฉพาะ
เช่น
สุขภาพอนามัย
อาหาร
การศึกษา
การสื่ อสารระหว่างประเทศ
ทบวงการเหล่านี้ประกอบด้วยองค์การศึกษา
วิทยาศาสตร์
และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Educational, Scientific and Cultural
Organization – UNESCO) องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization ILO) และองค์การอนามัยโลก (World Health Organization – WHO) ทั้งนี้
แต่ละองค์การก็มีความสนใจเรื่ องสถานการณ์ของชนพื้นเมือง
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(1) สานักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชน
ระบบยูเอ็นมีศาลยุติธรรมระหว่ างประเทศ (International Court of Justice - ICJ)
ซึ่งมีบทบาทจากัดในการพิจารณากรณีการละเมิดสิ ทธิมนุษยชนอีกด้วย
ตัวอย่างเช่น
สนธิสัญญาสิ ทธิมนุษยชนหลายฉบับกาหนดให้ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศมีหน้าที่พิจารณากรณี
พิพาทระหว่างรัฐบาล
เนื่องจากศาลยุติธรรมระหว่างประเทศพิจารณากรณีพิพาทระหว่างรัฐบาลเท่านั้นและไม่รับเรื่ องร้อง
ทุกข์จากบุคคลทัว่ ไป
ฉะนั้น
จึงมีแนวโน้มที่ชนพื้นเมืองคงไม่มีโอกาสทางานกับศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ
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ประเด็นเรื่ องชนพืน้ เมืองที่ยเู อ็น
ถ้อยคาและแนวคิดสาคัญๆ
คณะทางานว่าด้วยประชากรชนพื้นเมือง
คณะอนุกรรมธิการว่ าด้ วยการส่ งเสริมและคุ้มครองสิ ทธิมนุษยชน
ปี และทศวรรษสากลแห่ งชนพื้นเมืองโลก
เนื้อหำสำระ
–
การคุ้มครองสิ ทธิ ของชนพืน้ เมืองเป็ นภารกิจที่ค่อนข้างใหม่ ของยูเอ็น
เวทีหลักที่มีพิจารณาประเด็นเรื่ องชนพืน้ เมืองคือคณะทางานว่ าด้ วยประชากรชนพืน้ เมือง (Working
Group on Indigenous Populations)
ชนพื้นเมืองในโลก
คาดว่ามีประชากรชนพื้นเมืองราว 300 ล้านคนอาศัยอยูใ่ น 70 กว่าประเทศทัว่ โลก ชนพื้นเมือง 1
เป็ นผูส้ ื บทอดมรดกวัฒนธรรมและวิถีความสัมพันธ์กบั ผูอ้ ื่นและสิ่ งแวดล้อมอันเป็ นเอกลักษณ์และ
ผูด้ าเนิ นวิถีปฏิบตั ิดงั กล่าว
ชนพื้นเมืองรักษาขนบทางสังคม
วัฒนธรรม
เศรษฐกิจ
และการเมืองที่มีความแตกต่างอย่างเด่นชัดจากประชาชนในสังคมหลักที่พวกเขาอาศัยอยู่
แม้มีความแตกต่างทางวัฒนธรรม
กลุ่มชนพื้นเมืองหลายกลุ่มทัว่ โลกล้วนประสบปัญหาเหมือนกันในแง่การคุม้ ครองสิ ทธิของพวกเขา
ในฐานะกลุ่มชนที่มีความแตกต่าง
ชนพื้นเมืองทัว่ โลกต่างแสวงหาการยอมรับอัตลักษณ์
วิถีชีวิต
และสิ ทธิของพวกเขาในการเป็ นเจ้าของที่ดินและใช้ทรัพยากรที่มีอยูเ่ ดิม
กระนั้นก็ตาม
สิ ทธิของชนพื้นเมืองได้ถูกละเมิดตลอดมาในประวัติศาสตร์
แม้ยงั มีขอ้ ถกเถียงกันอยู่
1

มีความแตกต่างที่ชดั เจนระหว่างคาว่า “indigenous people”
และ “indigenous peoples” คาว่า peoples ที่มี s
บ่งบอกเป็ นนัยว่ามีกลุ่มชนพื้นเมืองที่ต่างจากกลุ่มชนอื่นในโลกหลายกลุ่ม
แต่ละกลุ่มเป็ นประชาชน
(people)
ที่มีลกั ษณะที่แตกต่างอย่างเห็นได้ชดั และลักษณะทางกฎหมายที่ต่างกัน ดังนั้น เราอาจกล่าวถึงชนเผ่า “ครี (Cree)” และชนเผ่า
“ยาโนนามิ (Yanonami)” ว่าเป็ น people และเมื่อเรารวมประชาชนมากกว่าหนึ่งกลุ่ม เราก็จะได้ “peoples”
มุมมองแบบนี้เน้นลักษณะโดยรวมของวัฒนธรรมและสิ ทธิของชนพื้นเมือง
เรื่ องนี้สาคัญมากโดยเฉพาะเวลาพูดถึงการกาหนดการปกครองตนเอง
(self-determination)
เนื่องจากข้อ
1
ของกฎบัตรสหประชาชาติรับรอง “หลักการของสิ ทธิอนั เท่าเทียมกันและการกาหนดการปกครองตนเองของประชาชน (peoples)”

-9-

บางคนเชื่อว่าชนพื้นเมืองเป็ นกลุ่มชนที่ดอ้ ยโอกาสและอ่อนแอมากที่สุดในโลกในปัจจุบนั
บัดนี้ประชาคมโลกเริ่ มตระหนักถึงความจาเป็ นต้องมีมาตรการพิเศษเพื่อคุม้ ครองสิ ทธิของชนพื้นเมื
องในโลก
เกร็ดประวัติศาสตร์
ขอบคุณผูแ้ ทนของชนพื้นเมืองที่ได้เพียรพยายามล้อบบี้มาตลอดในช่วง
สิ ทธิของชนพื้นเมืองได้รับความสนใจมากขึ้นในยูเอ็นและประชาคมโลก

30

ปี ที่ผา่ นมา

ในปี
พ.ศ.
2514
คณะอนุกรรมการธิการว่าด้วยการป้องกันการเลือกปฏิบตั ิและคุม้ ครองชนกลุ่มน้อยที่ประกอบด้วยผู ้
เชี่ยวชาญด้านสิ ทธิมนุษยชน 26 คน ได้แต่งตั้งสมาชิกคนหนึ่ง นายมาร์ติเนซ โคโบ
ให้ทาหน้าที่เป็ นผูเ้ สนอรายงานการประชุมพิเศษ
(Special
Rapporteur)
เขาได้รับการขอร้องให้ทาการศึกษาที่ครอบคลุมทุกด้านเกี่ยวกับเรื่ องการเลือกปฏิบตั ิต่อประชากรช
นพื้นเมืองและเสนอแนะมาตรการขจัดการเลือกปฏิบตั ิท้ งั ในระดับชาติและระหว่างประเทศ2
การศึกษาของมาร์ติเนซ
โคโบเจาะลึกประเด็นสิ ทธิมนุษยชนในวงกว้างที่มีผลกระทบกับชนพื้นเมืองด้านสุ ขภาพอนามัย
ที่อยูอ่ าศัย
และการศึกษา
รายงานวิจยั นี้ เรี ยกร้องให้รัฐบาลกาหนดแนวทางปฏิบตั ิสาหรับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับชนพื้นเมืองที่
ตั้งอยูบ่ นพื้นฐานของความเคารพต่ออัตลักษณ์ทางชาติพนั ธุ์และสิ ทธิและเสรี ภาพของชนพื้นเมือง
รายงานซึ่งไม่มีฉบับพิมพ์เหลือแล้วแสดงถึงพัฒนาการที่สาคัญในแง่การยอมรับว่ามีปัญหาด้านสิ ทธิ
มนุษยชนที่ชนพื้นเมืองกาลังประสบอยู่
คณะทางานว่าด้วยประชากรชนพื้นเมืองในฐานะเป็ นเวทีแลกเปลีย่ นประสบการณ์
ในปี
พ.ศ.
2525
ก่อนที่การศึกษาของมาร์ติเนซ
โคโบจะเสร็ จเรี ยบร้อย
คณะทางานว่าด้วยประชากรชนพื้นเมือง (Working Group on Indigenous Populations3 – WGIP)
2

อ่านรายงาน
“การศึกษาปัญหาการเลือกปฏิบตั ิต่อประชากรชนพื้นเมือง”
คณะอนุกรรมาธิการแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันการเลือกปฏิบตั ิและคุม้ ครองชนกลุ่มน้อย
จัดทาโดยผูเ้ สนอรายงานการประชุมพิเศษ นายมาร์ติเนซ โคโบ UN Doc. E/CN.4/Sub.2/1986/7 (1986)
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ได้รับการจัดตั้งโดยคณะมนตรี เศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ
ซึ่งเป็ นจุดศูนย์รวมในระบบยูเอ็นเรื่ องการส่ งเสริ มสิ ทธิของชนพื้นเมือง
ประกอบด้วยผูเ้ ชี่ยวชาญอิสระจานวน
คนที่เป็ นกรรมการในคณะอนุกรรมาธิการว่าด้วยการส่งเสริ มและคุม้ ครองสิ ทธิมนุษยชน

WGIP
5

การประชุมของ
WGIP
เปิ ดกว้างให้ผแู ้ ทนของชนพื้นเมืองทุกชาติพนั ธุ์รวมทั้งชุมชนและองค์กรของชนพื้นเมืองเข้าร่ วมได้
ดังนั้น
บางครั้งการประชุมของ
WGIP
กลายเป็ นการประชุมเรื่ องสิ ทธิมนุษยชนที่ใหญ่ที่สุดซึ่งจัดขึ้นโดยยูเอ็น
ชนพื้นเมืองเดินทางมาจากทุกมุมโลกเพื่อมีส่วนร่ วมใน
WGIP
ได้แก่
ชนเผ่าอะบอริ จินส์และชาวเกาะทอร์เรส
สเตรทจากออสเตรเลีย
เมารี จากนิวซีแลนด์
ชนพื้นเมืองอเมริ กนั จากอเมริ กาเหนือและใต้ อินูอิทจากแถบขั้วโลก แซมมิจากยุโรปตอนเหนื อ
ไอนุจากญี่ปุ่น
และกลุ่มอื่นจากภูมิภาคต่างๆ
ในเอเชียและแอฟริ กาและสหภาพรัสเซีย
ในการประชุมนานาชาติน้ ี ชนพื้นเมืองได้รับรู ้วา่ พวกเขาต่างก็มีประสบการณ์และเป้าหมายเดียวกัน
คณะทางานเป็ นแรงผลักดันที่ก่อให้เกิดความคิดริ เริ่ มที่เกี่ยวกับชนพื้นเมืองมากมาย
ผลงานที่อาจถือว่าสาคัญที่สุดคือการพิจารณาทบทวนและขัดเกลาร่ างปฏิญญาว่าด้วยสิ ทธิของชนพื้
นเมืองแห่งสหประชาชาติภายใต้ความร่ วมมือจากผูม้ ีส่วนร่ วมจากรัฐบาล
ชนพื้นเมือง
และภาคเอกชน
ร่ างปฏิญญาได้ผา่ นการรับรองจากคณะอนุกรรมาธิการและถูกส่งต่อไปยังคณะกรรมาธิการสิ ทธิมนุ
ษยชน ในปี พ.ศ. 2538 คณะกรรมาธิการฯ ได้จดั ตั้งคณะทางานเพื่อพิจารณาทบทวนร่ างปฏิญญา
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคณะ ทางานและร่ างปฏิญญาได้ในแผ่นพับที่ 5
ในช่วงเวลาหลายปี ที่ผา่ นมา
มีขอ้ เสนอแนะจานวนมากมายที่แนะนาให้จดั ทาการศึกษาและการสัมมนาผูเ้ ชี่ยวชาญ
นางสาวอิเรกา-ไอรี น
แดส์
ประธานของคณะทางานระหว่างปี
พ.ศ.
2526-2542
เป็ นผูเ้ ขียนรายงานวิจยั
2
ฉบับ
ได้แก่
การศึกษาเรื่ องการคุม้ ครองมรดกตกทอดจากบรรพบุรุษของชนพื้นเมืองและการศึกษาเรื่ องความสัม
พันธ์ระหว่างชนพื้นเมืองและที่ดินของพวกเขา
มิกูเอล
อัลฟองโซ-มาร์ติเนซ
ประธานของคณะทางานในปี พ.ศ. 2543 ได้ดาเนินการศึกษาเรื่ องสนธิสัญญา ข้อตกลง
และรู ปแบบเชิงสร้างสรรค์อื่นๆ ระหว่างรัฐและประชากรชนพื้นเมืองจนเสร็ จสิ้ นในปี พ.ศ. 2542
สื บค้นรายงานดังกล่าว
3
ฉบับในเว็บไซต์ของ
OHCHR
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ทั้งการศึกษาของผูเ้ ชี่ยวชาญและการสัมมนาผูเ้ ชี่ยวชาญเสนอโอกาสในการตรวจสอบประเด็นใหม่
ๆ
เรื่ องสิ ทธิมนุษยชนหรื อคาถามที่ละเอียดอ่อนในบริ บทที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองมากนัก
การประชุมผูเ้ ชี่ยวชาญ 2 ครั้ง ครั้งแรกเรื่ องการปกครองตนเองของชนพื้นเมืองในปี พ.ศ. 2532
และครั้งที่สองเรื่ องสิ ทธิในที่ดินของชนพื้นเมืองในปี
พ.ศ.
2539
นับว่าเป็ นประโยชน์อย่างยิง่ ในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์แง่บวกในระดับประเทศและถือว่าเป็ น
การเสนอข้อเสนอแนะสาหรับการดาเนินกิจกรรมของยูเอ็นในอนาคต
ชนพื้นเมืองที่ตอ้ งการช่วยกาหนดนโยบายระหว่างประเทศสามารถเข้าไปมีส่วนร่ วมในกิจกรรมเหล่
านี้ได้ดว้ ยการให้ขอ้ มูล มุมมอง และข้อคิดเห็นต่างๆ

ชนพื้นเมืองที่ยูเอ็น
ปัจจุบนั มีองค์กรชนพื้นเมืองประมาณ
16
องค์กรที่มีสถานะเป็ นผูใ้ ห้คาปรึ กษากับคณะมนตรี เศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ
(รายชื่อองค์กรเหล่านี้อยูใ่ นตอนท้ายของแผ่นพับนี้)
สถานะผูใ้ ห้คาปรึ กษาหมายความว่าองค์กรเหล่านี้สามารถเข้าร่ วมและแสดงข้อคิดเห็นในการประชุ
มระหว่างประเทศและระหว่างรัฐบาล
นอกจากนี้
ยังมีผรู ้ ่ วมประชุมหลายร้อยคนที่ผแู ้ ทนของชนพื้นเมืองและองค์กรชนพื้นเมืองที่มีส่วนร่ วมในการป
ระชุมของยูเอ็น
เช่น
คณะทางานว่าด้วยประชากรชนพื้นเมือง
เอ็นจีโอที่สนใจเรื่ องสิ ทธิมนุษยชนก็สามารถช่วยส่งเสริ มสิ ทธิของชนพื้นเมืองและสนับสนุนการบ
รรลุเป้าหมายของชนพื้นเมืองอย่างแข็งขัน
นอกจากการเข้าไปมีส่วนร่ วมโดยผูแ้ ทนจานวนมากในคณะทางานว่าด้วยประชากรชนพื้นเมืองและ
การประชุมอื่นๆ ชนพื้นเมืองกาลังโดดเด่นมากขึ้นในฐานะผูม้ ีบทบาทในเวทีโลก ในปี พ.ศ. 2532
หัวหน้าเทด
โมเสสแห่งแกรนด์เคาน์ซิลของชนเผ่าครี ในประเทศแคนาดาเป็ นคนพื้นเมืองคนแรกที่ได้รับเลือกตั้
งให้รับตาแหน่งในที่ประชุมของยูเอ็น
เพื่ออภิปรายเกี่ยวกับผลพวงของการเลือกปฏิบตั ิทางเชื้อชาติต่อสถานการณ์ทางสังคมและเศรษฐกิจ
ของชนพื้นเมือง
นับแต่น้ นั มา
จานวนคนพื้นเมืองที่ดารงตาแหน่งในที่ประชุมเรื่ องชนพื้นเมืองก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
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คนพื้นเมืองนับร้อยคนได้เข้าร่ วมและบางคนก็ได้ปราศรัยในการประชุมโลกว่าด้วยสิ ทธิมนุษยชน
(World Conference on Human Rights) ครั้งที่ 2 ซึ่งจัดขึ้นที่กรุ งเวียนนาเมื่อเดือนมิถุนายน 2536
การประชุมนี้ยอมรับว่ารัฐสมาชิกของยูเอ็นทุกรัฐต้องรับผิดชอบต่อการเคารพสิ ทธิมนุษยชนและเส
รี ภาพขั้นพื้นฐานของชนพื้นเมือง
และเสนอแนะให้จดั ตั้งเวทีถาวรสาหรับชนพื้นเมืองที่ยเู อ็น
นอกจากนี้
ชนพื้นเมืองได้เข้าร่ วมการประชุมโลกที่สาคัญๆ
อีกด้วย
เช่น
การประชุมสหประชาชาติวา่ ด้วยสิ่ งแวดล้อมและการพัฒนา
(Earth
Summit)
ที่เมืองริ โอเดอจานิโรในปี พ.ศ. 2535 การประชุมสตรี โลกที่กรุ งปักกิ่งในปี พ.ศ. 2538
และการประชุมสุดยอดว่าด้วยเรื่ องสังคมในปี
พ.ศ.
2539
ชนพื้นเมืองจะโดดเด่นในการประชุมโลกว่าด้วยการต่อต้านการเหยียดผิว (World Conference
against Racism) ในปี พ.ศ. 2544 ซึ่งจะจัดขึ้นที่เมืองเดอร์ บาน ประเทศแอฟริ กาใต้
ขั้นตอนล่าสุ ดในการเพิ่มบทบาทของผูแ้ ทนของชนพื้นเมืองในกิจกรรมของยูเอ็นคือการก่อตั้งเวทีถ
าวรว่าด้วยประเด็นชนพื้นเมือง (Permanent Forum on Indigenous Issues) ในปี พ.ศ. 2543 เวทีถาวร
ซึ่งเป็ นเป็ นหน่วยงานที่ปรึ กษาขึ้นตรงกับคณะมนตรี เศรษฐกิจและสังคม ประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิ
16
คน
ในจานวนนี้
มี
8
คนที่ได้รับการเสนอชื่อโดยชนพื้นเมือง
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเวทีถาวรนี้ได้ในแผ่นพับที่ 6
ปี และทศวรรษสากลแห่ งชนพื้นเมืองโลก
สหประชาชาติประกาศให้ปี
พ.ศ.
2536
เป็ นปี สากลแห่งชนพื้นเมืองโลก
ในพิธีเปิ ดงานที่กรุ งนิวยอร์ก
ผูน้ าของชนพื้นเมืองกล่าวสุ นทรพจน์ต่อสมัชชาเป็ นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของสหประชาชาติ
ริ โกเบอร์ตา เมนชู ทัม ชาวอินเดียนเชื้อสายมายันที่ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพในปี พ.ศ.
2535 ได้รับแต่งตั้งเป็ นทูตสหประชาชาติในปี นั้น
ในปี พ.ศ. 2537 สมัชชาสหประชาชาติเฉลิมฉลองทศวรรษสากลแห่งชนพื้นเมืองโลก (พ.ศ. 25382547)
เพื่อเพิ่มพันธกรณี ของสหประชาชาติในการส่ งเสริ มและคุม้ ครองสิ ทธิของชนพื้นเมืองทัว่ โลก
(อ่านแผ่นพับที่
7)
เพื่อเป็ นส่วนหนึ่งของทศวรรษสากล
ทบวงการชานัญพิเศษของยูเอ็นกาลังทางานร่ วมกับชนพื้นเมืองเพื่อออกแบบและดาเนินโครงการสุ
ขภาพอนามัย การศึกษา ที่อยูอ่ าศัย การจ้างงาน การพัฒนา และสิ่ งแวดล้อม
ซึ่งส่ งเสริ มการคุม้ ครองชนพื้นเมืองและขนบธรรมเนียม ค่านิยม และวิถีด้ งั เดิมของพวกเขา
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แม้วา่ ชนพื้นเมืองมีโอกาสเข้าไปมีส่วนร่ วมในกิจกรรมของสหประชาชาติมากกว่าในอดีต
ปัญหาที่พวกเขาเผชิญอยูก่ ลายเป็ นประเด็นขัดแย้งที่มีความร้อนแรงเพิ่มขึ้นทั้งในแง่การเมือง เช่น
กรณี การยกร่ างปฏิญญา และในแง่วิชาการ เช่น กรณี ทรัพย์สินทางวัฒนธรรมและปั ญญา ดังนั้น
จาเป็ นอย่างยิง่ ที่จะต้องมีการพัฒนาความเป็ นหุน้ ส่วนกันระหว่างทบวงการต่างๆ
ของยูเอ็นและองค์กรและชุมชนของชนพื้นเมืองเพื่อให้ผา่ นพ้นอุปสรรคต่างๆ
ที่ขดั ขวางการพัฒนาไปให้ได้
องค์กรชนพื้นเมืองต่อไปนี้มีสถานะเป็ นผูใ้ ห้คาปรึ กษาแก่คณะมนตรี เศรษฐกิจและสังคม
(ECOSOC) แห่งสหประชาชาติ
Aboriginal and Torres Strait Islander Commission
Asociación Kunas Unidos por Nabguana
Four Directions Council
Grand Council of the Crees (Quebec)
Indian Council of South America
Indian Law Resource Centre
Indigenous World Association
International Indian Treaty Council
International Organization of Indigenous Resource Development
Inuit Circumpolar Conference
National Aboriginal and Islander Legal Services Secretariat
National Indian Youth Council
Saami Council
Sejekto Cultural Association of Costa Rica
Yachay Wasi
World Council of Indigenous Peoples
ยืน่ คาร้องขอสถานะที่ปรึ กษาได้ที่แผนกองค์กรพัฒนาเอกชนของ Department of Economic, Social,
and Cultural Affairs – DESA ที่สหประชาชาติในกรุ งนิวยอร์ก ผูร้ ับผิดชอบแผนกนี้คือนางสาว
Hanifa Mezoui โทรศัพท์ (212) 963 4842 แฟกซ์ (212) 963 92 48 ส่วนในกรุ งเจนีวา
ติดต่อได้ที่เจ้าหน้าที่ประสานงานเอ็นจีโอ นาง Raymonde Martineau ที่ Office of Director-General
โทรศัพท์ +41-22-917 21 27 แฟกซ์ +41-22-917 05 83 อีเมล martineau@unog.ch.
องค์กรที่ประสงค์จะได้รับสถานะที่ปรึ กษาต้องกรอกแบบสอบถาม หลังจากกรอกเรี ยบร้อยแล้ว
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ส่งแบบสอบถามไปที่คณะกรรมการองค์กรพัฒนาเอกชน
คณะกรรมการนี้จะเสนอเรื่ องพร้อมคาแนะนากับ ECOSOC ซึ่งจะเป็ นผูต้ ดั สิ นใจขั้นเด็ดขาด
หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม เข้าไปที่เว็บไซต์ของยูเอ็น www.unog.ch (ยูเอ็นและเอ็นจีโอ)

แผ่นพับที่ 2
ชนพื้นเมือง สหประชาชาติ และสิ ทธิมนุษยชน
ถ้อยคาและแนวคิดสาคัญๆ
สิ ทธิมนุษยชน
สากล
แบ่ งแยกไม่ได้ สัมพันธ์ และพึง่ พาอาศัยซึ่งกันและกัน
สนธิสัญญา
ข้อสงวน
กฎหมายสิ ทธิมนุษยชนระหว่ างประเทศ
กฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศ
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การรอนสิทธิ
กฎหมายสิ ทธิมนุษยชน
โอนแก่ กนั ไม่ได้
ภาคี

ปฏิญญา การประกาศ กฎเกณฑ์ มาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ ข้อเสนอแนะ และหลักการ
ความรับผิดชอบด้ านสิ ทธิมนุษยชนของรัฐ

สำระสำคัญ – เป็ นที่เข้าใจกันโดยทั่วไปว่ าสิ ทธิ มนุษยชนคือสิ ทธิ ที่มนุษย์ทุกคนมีติดตัวมาแต่ กาเนิด
แนวความคิดเกี่ยวกับเรื่ องสิ ทธิ มนุษยชนยอมรั บว่ ามนุษย์ทุกคนควรได้ รับประโยชน์ สุขจากสิ ทธิ มนุ
ษยชนของตนโดยปราศจากการแบ่ งแยกเนื่องจากเชื ้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา
ความเชื่ อเรื่ องการเมืองหรื อเรื่ องอื่นๆ ถิ่นกาเนิดหรื อสถานะทางสังคมเดิม ทรั พย์ สิน ชาติตระกูล
หรื อสถานะอื่นๆ
สิ ทธิ มนุษยชนได้ รับการรั บรองทางกฎหมายด้ วยกฎหมำยสิทธิมนุษยชนซึ่ งคุ้มครองบุคคลและกลุ่ม
บุคคลจากการปฏิบัติที่ก้าวก่ ายเสรี ภาพขั้นพืน้ ฐานและศักดิ์ศรี ของมนุษย์
การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ ทธิ มนุษยชนปรากฏอยู่ในสนธิ สัญญา
กฎหมายจารี ตประเพณี ระหว่ างประเทศ
สารั ตถะของหลักการและแหล่ งอื่นของกฎหมาย
กฎหมายสิ ทธิ มนุษยชนกาหนดพันธกรณีของรั ฐในการปฏิบัติตามวิถีทางที่กาหนดไว้ และห้ ามมิให้ รั
ฐดาเนินกิจกรรมที่เจาะจง
อย่างไรก็ตาม
กฎหมายมิได้ สถาปนาสิ ทธิ มนุษยชนขึน้ มา
สิ ทธิ มนุษยชนเป็ นสิ ทธิ ที่มนุษย์ทุกคนพึงได้ รับ
โดยทั่วไป
สนธิ สัญญาและแหล่ งอื่นของกฎหมายคุ้มครองสิ ทธิ ของบุคคลและกลุ่มบุคคลอย่างเป็ นทางการจาก
การปฏิบัติหรื อการละเว้ นการกระทาของรั ฐบาลที่ก้าวก่ ายกับประโยชน์ สุขที่พวกเขาพึงได้ รับจากสิ
ทธิ มนุษยชน

ต่อไปนี้ เป็ นลักษณะที่สาคัญที่สุดบางประการของสิ ทธิมนุษยชน
• สิ ทธิมนุษยชนตั้งอยูบ่ นพื้นฐานของการเคารพศักดิ์ศรี และคุณค่าของแต่ละคน
• สิ ทธิมนุษยชนเป็ นสากล
(universal)
นัน่ คือ
สิ ทธิมนุษยชนเป็ นสิ่ งที่มวลมนุษย์พึงได้รับโดยเท่าเทียมกันและไม่เลือกปฏิบตั ิ
• สิ ทธิมนุษยชนโอนแก่กนั ไม่ได้
(inalienable)
นัน่ คือ
ไม่มีบุคคลใดที่สามารถให้ผใู ้ ดเอาสิ ทธิของตนไปได้
ยกเว้นในบางสถานการณ์
เช่น
สิ ทธิเสรี ภาพอาจถูกจากัดหากถูกตัดสิ นว่ากระทาความผิดทางอาญาโดยศาล
• สิ ทธิมนุษยชนแบ่ งแยกไม่ได้ สัมพันธ์ และพึง่ พาอาศัยซึ่งกันและกัน (indivisible, interrelated
and
interdependent)
เพราะว่าการเคารพสิ ทธิมนุษยชนบางสิ ทธิแต่ไม่เคารพสิ ทธิอื่นถือว่าไม่เพียงพอ ในทางปฏิบตั ิ
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การละเมิดสิ ทธิใดสิ ทธิหนึ่งมักมีผลกระทบกับสิ ทธิอื่นอีกหลายสิ ทธิ
ดังนั้น
สิ ทธิมนุษยชนทั้งปวงควรได้รับการพิจารณาว่ามีความสาคัญเท่าเทียมกันและจาเป็ นอย่างยิง่ ต่อ
ศักดิ์ศรี และคุณค่าของทุกคนไม่ยงิ่ หย่อนกว่ากัน
กฎหมายสิ ทธิมนุษยชนระหว่ างประเทศ
การแสดงความคิดเกี่ยวกับสิ ทธิมนุษยชนที่ติดตัวมาแต่กาเนิดอย่างเป็ นทางการปรากฏอยูใ่ นกฎหมา
ยสิ ทธิมนุษยชนระหว่ างประเทศ สนธิสัญญาสิ ทธิมนุษยชนระหว่างประเทศและเครื่ องมืออื่นๆ
ที่กาหนดแม่แบบทางกฎหมายของสิ ทธิมนุษยชนเริ่ มปรากฏตั้งแต่ปี
พ.ศ.
2488
การสถาปนาสหประชาชาติทาให้เกิดเวทีที่ดีเลิศสาหรับการพัฒนาและการรับรองเครื่ องมือด้านสิ ท
ธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
มีเครื่ องมืออื่นที่ผา่ นการรับรองในระดับภูมิภาคซึ่งสะท้อนถึงข้อห่วงใยเรื่ องสิ ทธิมนุษยชนของภูมิภ
าคที่เกี่ยวข้อง
รัฐส่วนใหญ่ได้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญและกฎหมายฉบับอื่นที่คมุ ้ ครองสิ ทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานอย่
างเป็ นทางการอีกด้วย ภาษาที่รัฐใช้มกั ได้รับมาจากเครื่ องมือสิ ทธิมนุษยชนระหว่างประเทศโดยตรง
กฎหมายสิ ทธิมนุษยชนระหว่างประเทศประกอบด้วยสนธิสัญญาและธรรมเนียมปฏิบตั ิรวมทั้งปฏิญ
ญา แนวทางปฏิบตั ิ และหลักการเป็ นสาคัญ
สนธิสัญญา
สนธิสัญญา
(treaty)
เป็ นข้อตกลงที่รับรองโดยรัฐซึ่งผูกมัดให้รัฐภาคีปฏิบตั ิตามกฎข้อบังคับเป็ นการเฉพาะ
สนธิสัญญาระหว่างประเทศมีชื่อเรี ยกต่างๆ นาๆ อาทิ กติกา (covenant) กฎบัตร (charter) พิธีสาร
(protocol) อนุสัญญา (convention) ข้อตกลงและความตกลง (accord และ agreement)
สนธิสัญญามีผลผูกพันทางกฎหมายกับรัฐที่ยนิ ยอมตามปฏิบตั ิตามบทบัญญัติของสนธิสัญญา
หรื ออีกนัยหนึ่ง รัฐเหล่านั้นที่เป็ นภาคี (party) ในสนธิสัญญา
รัฐอาจเป็ นภาคีในสนธิสัญญาด้วยการให้สัตยาบัน (ratification) หรื อภาคยานุวตั ิ (accession)
การให้สัตยาบันเป็ นการแสดงการยินยอมปฏิบตั ิตามข้อผูกพันของสนธิสัญญาของรัฐอย่างเป็ นทาง
การ
มีเพียงรัฐที่ลงนามในสนธิสัญญาแล้วเท่านั้น
(ระหว่างเวลาที่สนธิสัญญาเปิ ดโอกาสให้รัฐลงนาม)
ที่สามารถให้สัตยาบันได้
การให้สัตยาบันประกอบด้วยการปฏิบตั ิตามกระบวนการ 2 ขั้นตอน ในระดับประเทศ
การให้สัตยาบันต้องได้รับอนุมตั ิจากบุคคลหรื อองค์กรภายใต้รัฐธรรมนูญ
(ปกติคือประมุขแห่งรัฐหรื อรัฐสภา)
ส่วนในระดับนานาชาติ
- 17 -

เอกสารให้สัตยาบันถูกส่ งไปยังสถานที่สาหรับเก็บรักษาเอกสารนี้อย่างเป็ นทางการ
รัฐหรื อองค์การระหว่างประเทศ เช่น สหประชาชาติ

นัน่ คือ

ภาคยานุวตั ิเป็ นข้อตกลงยินยอมผูกพันตามสนธิสัญญาที่กระทาโดยรัฐที่ยงั ไม่ได้ลงนามในสนธิสัญ
ญา
รัฐที่ให้สัตยาบันกับสนธิสัญญาก่อนและหลังจากสนธิสัญญาเริ่ มมีผลบังคับใช้
มีวิธีปฏิบตั ิในการการภาคยานุวตั ิเหมือนกัน
เพื่อให้สนธิสัญญาระหว่างประเทศส่วนใหญ่มีผลบังคับใช้
ต้องมีการออกกฎหมายแห่งชาติฉบับอื่นด้วย
ในบางรัฐ
สนธิสัญญามีอานาจเหนือกฎหมายของประเทศ
ในรัฐอื่นๆ
สนธิสัญญามีสถานะเทียบเท่ารัฐธรรมนูญ
กระนั้นก็ตาม
ในบางประเทศ
มีเพียงบทบัญญัติบางข้อของสนธิสัญญาเท่านั้นที่ถูกรวมไว้ในกฎหมายของประเทศ
ในการให้สัตยาบัน
รัฐอาจมีข้อสงวน
(reservation)
กับสนธิสัญญานั้น
ซึ่งแสดงว่าขณะที่รัฐยินยอมผูกพันตามข้อกาหนดส่วนใหญ่
รัฐนั้นอาจไม่ยนิ ยอมปฏิบตั ิตามข้อกาหนดบางข้อ
อย่างไรก็ดี
ข้อสงวนมิอาจลบล้างวัตถุประสงค์และจุดมุ่งหมายของสนธิสัญญานั้นได้
นอกจากนั้น
รัฐมีพนั ธกรณี ตามบทบัญญัติของสนธิสัญญาที่ได้กลายเป็ นส่วนหนึ่งของกฎหมายจารี ตประเพณี ระ
หว่างประเทศ (อ่านหัวข้อต่อไป) หรื อกฎเกณฑ์ที่มิอาจโต้แย้งได้ (peremptory rules)
ของกฎหมายระหว่างประเทศ เช่น การห้ามการทรมาน
อ่านรายละเอียดในแผ่นพับเกี่ยวกับองค์กรที่จดั ตั้งตามสนธิสัญญาสิ ทธิมนุษยชนและชนพื้นเมือง
(แผ่นพับที่
4)
เพื่อศึกษาว่าหน่วยงานที่จดั ตั้งตามสนธิสัญญาสามารถคุม้ ครองสิ ทธิของชนพื้นเมืองอย่างไรได้บา้ ง
กฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศ
กฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศ (customary international law) (หรื อเรี ยกง่ายๆ ว่า “จารี ต
(custom)”)
เป็ นคาที่ใช้อธิบายหลักปฏิบตั ิของรัฐที่ยดึ ถือกันโดยทัว่ ไปและปฏิบตั ิตลอดมา
ซึ่งเกิดขึ้นจากความสานึกถึงข้อผูกพันทางกฎหมาย
ตัวอย่างเช่น
ในขณะที่ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิ ทธิมนุษยชนไม่ใช่สนธิสญ
ั ญาที่มีขอ้ ผูกพันให้ภาคีปฏิบตั ิตาม
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บทบัญญัติบางข้อมีลกั ษณะเป็ นกฎหมายจารี ตประเพณี ระหว่างประเทศซึ่งยึดถือปฏิบตั ิโดยรัฐตลอ
ดมา
ปฏิญญา ข้ อมติ ฯลฯ ที่รับรองโดยหน่ วยงานของยูเอ็น
หลักเกณฑ์ทวั่ ไปของหลักการและวิธีปฏิบตั ิทางกฎหมายระหว่างประเทศที่รัฐส่ วนใหญ่เห็นพ้องกั
นมักระบุไว้ในปฏิญญา (declaration) คาประกาศ (proclamation) กฎเกณฑ์ มาตรฐาน (standard
rule) แนวทางปฏิบัติ (guideline) ข้อเสนอแนะ (recommendation) และหลักการ (principle)
แม้ไม่มีขอ้ ผูกพันทางกฎหมายที่รัฐต้องปฏิบตั ิตาม สิ่ งเหล่านี้แสดงถึงฉันทานุมตั ิของประชาคมโลก
และฉะนั้น
จึงมีอานาจทางจริ ยธรรมที่แรงกล้าซึ่งบังคับให้รัฐปฏิบตั ิตามในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
คุณค่าของเครื่ องมือเหล่านี้ข้ ึนอยูก่ บั การรับรองและยอมรับโดยรัฐจานวนมาก
ถึงแม้ไม่มีผลผูกพันทางกฎหมาย
เครื่ องมือเหล่านี้อาจถูกมองว่าเป็ นการประกาศหลักการที่ประชาคมโลกยอมรับโดยทัว่ ไป
ความรับผิดชอบของรัฐในเรื่ องสิ ทธิมนุษยชน
พันธกรณีในการคุม้ ครอง
ส่งเสริ ม
และดูแลให้ประชาชนได้รับประโยชน์สุขจากสิ ทธิมนุษยชนเป็ นความรับผิดชอบที่สาคัญของรัฐ
รัฐมีหน้าที่มอบสิ ทธิมนุษยชนที่มีมากมายแก่ประชาชนทุกคนที่อาศัยอยูใ่ นดินแดน
ในขณะที่รัฐต้องให้สิทธิมนุษยชนแก่กลุ่มคนบางกลุ่ม
เช่น
สิ ทธิลงคะแนนเสี ยงเลือกตั้งเป็ นสิ ทธิที่รัฐต้องให้แก่พลเมืองของรัฐ
รัฐมีพนั ธะต้องดูแลคุม้ ครองสิ ทธิมนุษยชนด้วยการมอบการเยียวยาให้แก่บุคคลที่ถูกละเมิดสิ ทธิแล
ะป้องกันการละเมิดสิ ทธิมนุษยชนของประชาชนที่อาศัยอยูใ่ นดินแดน
ตามบทบัญญัติของกฎหมายระหว่างประเทศ
การได้รับประโยชน์สุขจากสิ ทธิบางอย่างอาจถูกจากัดในบางสถานการณ์
ตัวอย่างเช่น
ถ้าบุคคลถูกตัดสิ นว่ากระทาความผิดทางอาญาหลังจากผ่านการพิจารณาคดีอย่างตรงไปตรงมา
รัฐอาจจากัดเสรี ภาพในการเคลื่อนย้ายของบุคคลนั้นตามกฎหมายด้วยการจาคุก
การจากัดสิ ทธิของพลเมืองและสิ ทธิทางการเมืองอาจกระทาได้ก็ต่อเมื่อการจากัดนั้นถูกกาหนดโดย
กฎหมายเท่านั้น
แต่ก็เป็ นไปเพื่อเคารพสิ ทธิของผูอ้ ื่นและดาเนินการตามข้อกาหนดที่เที่ยงธรรมในทางศีลธรรม
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ความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยของสังคม
และสวัสดิภาพของประชาชนในสังคมประชาธิปไตย
สิ ทธิทางเศรษฐกิจ
สังคม
และวัฒนธรรมอาจถูกจากัดโดยกฎหมาย
แต่การจากัดจะกระทาได้ก็ต่อเมื่อการจากัดนั้นสอดคล้องกับลักษณะของสิ ทธิและเพื่อส่ งเสริ มสวัส
ดิภาพของประชาชนในสังคมประชาธิปไตย
ในการประกาศภาวะฉุกเฉินที่ชอบธรรม รัฐสามารถใช้มาตรการที่จากัดหรื อรอนสิ ทธิบางอย่างได้
การรอนสิ ทธิ
(derogation)
เช่นนี้กระทาได้ภายใต้ขอบเขตความจาเป็ นของสถานการณ์และมิอาจเกี่ยวโยงกับการเลือกปฏิบตั ิที่
ตั้งอยูบ่ นพื้นฐานเรื่ องเชื้อชาติ สี ผิว เพศ ภาษา ศาสนา หรื อพื้นเพทางสังคม เมื่อมีการรอนสิ ทธิ
ต้องรายงานให้เลขาธิการใหญ่ของสหประชาชาติได้รับทราบ อย่างไรก็ตาม ตามข้อ 4 วรรค 3
ของกติกาสากลว่าด้วยสิ ทธิพลเมืองและการเมือง (International Covenant on Civil and Political
Rights
ICCPR)
สิ ทธิมนุษยชนบางอย่างที่เรี ยกว่า
non-derogable
rights
มิอาจถูกงดเว้นหรื อจากัดแม้ในภาวะสงครามหรื อสถานการณ์ความขัดแย้งที่มีการใช้อาวุธ
สิ ทธิเหล่านี้ประกอบด้วยสิ ทธิในการดารงชีพ
เสรี ภาพจากการทรมาน
เสรี ภาพจากการถูกจับเป็ นทาสหรื อทาให้ตกอยูภ่ าวะจายอม
และเสรี ภาพทางความคิด
ความรู ้สึกผิดชอบชัว่ ดี
และการนับถือศาสนา
ในสถานการณ์ความขัดแย้งที่มีการใช้อาวุธซึ่งอยูภ่ ายใต้การบังคับใช้ของกฎหมายมนุษยธรรม
กฎหมายสิ ทธิมนุษยชนก็ยงั คงมีอานาจบังคับใช้ดว้ ย
(คัดลอกจาก “Human Rights: A Basic Handbook for UN Staff,” OHCHR, United Nations Staff
College Project)
สหประชาชาติและสิ ทธิมนุษยชน
ถ้อยคาและแนวคิดสาคัญๆ
กฎบัตรสหประชาชาติ
ระบบที่มีพื้นฐานจากกฎบัตร
ระบบที่มีพื้นฐานจากสนธิสัญญา
คณะกรรมการที่สาม
มติเห็นชอบ

หน่ วยงานที่จัดตั้งตามสนธิสัญญา
กติกา
ปฏิญญา
การรับรอง
ฉันทานุมัติ
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ข้อตัดสินใจ

การยกร่ าง

ปฏิญญาสากลสิ ทธิมนุษยชน
สานักงานข้าหลวงใหญ่ สิทธิมนุษยชน
คณะอนุกรรมาธิการว่ าด้ วยการส่ งเสริมและคุ้มครองสิ ทธิมนุษยชน
กติกาสากลว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
กติกาสากลว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
คณะทางานประชากรพื้นเมือง

สาระสาคัญ
–
ตามกฎบัตรสหประชาชาติ
หน้าที่สาคัญประการหนึ่ งขององค์การคือส่งเสริ มสิ ทธิมนุษยชน
มีหน่วยงานจานวหนึ่งในระบบของสหประชาชาติที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริ มและคุม้ ครองสิ ทธิมนุษ
ยชน
หน่วยงานเหล่านี้รวมอยูภ่ ายใต้ระบบที่มีพ้นื ฐานจากกฎบัตรและสนธิสัญญาด้านสิ ทธิมนุษยชน
รัฐบาลกาหนดมาตรฐานสิ ทธิมนุษยชนระหว่างประเทศที่ระบุในเครื่ องมือด้านสิ ทธิมนุษยชนผ่านห
น่วยงานเหล่านี้
เครื่ องมือบางอย่างมีผลผูกพันทางกฎหมาย
เช่น
อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบตั ิทางเชื้อชาติในทุกรู ปแบบ (Convention on the
Elimination of All Forms of Racial Discrimination) ส่วนเครื่ องมืออื่นๆ เช่น
ปฏิญญาสากลสิ ทธิมนุษยชน
(Universal
Declaration
of
Human
Rights)ไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายแต่กาหนดเกณฑ์มาตรฐานที่รัฐบาลควรพยายามทาให้ได้
ความสาคัญของสิ ทธิมนุษยชนที่ยูเอ็น
ด้วยความน่าสะพรึ งกลัวของสงครามโลกครั้งที่
2
ยังคงอยูใ่ นความทรงจา
บรรดาผูก้ ่อตั้งสหประชาชาติได้ทาให้ความสาคัญของสิ ทธิมนุษยชนเป็ นที่ประจักษ์ในจุดมุ่งหมายแ
ละโครงสร้างขององค์การ
พวกเขาเชื่อว่าการคุม้ ครองสิ ทธิมนุษยชนจะนามาซึ่งเสรี ภาพ
ความยุติธรรม และสันติภาพแก่ประชาชน
ตอนต้นของเอกสารพื้นฐานของยูเอ็น กฎบัตรสหประชาชาติ (Charter of the United Nations)
ประกาศว่า
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“พวกเรา
ปวงชนของสหประชาชาติ
มีเจตนารมณ์ ที่จะ..ยืนยันซ้าถึงความศรั ทธาในสิ ทธิ มนุษยชนขั้นพืน้ ฐาน
ศักดิ์ศรี และคุณค่ าของมนุษย์
สิ ทธิ อันเสมอภาคของชายและหญิง
และของชาติใหญ่ และเล็ก....และส่ งเสริ มความก้ าวหน้ าทางสังคมและมาตรฐานการดารงชี
พที่ดีขึน้ ในเสรี ภาพอันยิ่งใหญ่ กว่ าเดิม....”
ไม่นานหลังจากการสถาปนา
ยูเอ็นกาหนดมาตรฐานสิ ทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานเพื่อประโยชน์ของปวงชนและชาติท้ งั ปวง
ภายหลังจากการสถาปนา องค์การได้ขยายขอบเขตของมาตรฐานเหล่านี้ เสมอมา
โครงสร้ างสิ ทธิมนุษยชนของยูเอ็น
นับว่าเป็ นประโยชน์ที่เราเข้าใจความแตกต่างระหว่างหน่วยงานและกลไกต่างๆ
ของระบบสิ ทธิมนุษยชนของยูเอ็นที่ต้ งั ขึ้นมาตามมติและการตัดสิ นใจของระบบสหประชาชาติ
รวมทั้งหน่วยงานและกลไกที่มีผลผูกพันทางกฎหมายตามสนธิสัญญาสิ ทธิมนุษยชน
หน่วยงานของระบบสหประชาชาติเรี ยกว่าเป็ นหน่ วยงานที่มีพื้นฐานจากระบบกฎบัตร (charterbased
system)
ส่วนหน่วยงานต่อมาที่กล่าวถึงเรี ยกว่าเป็ นหน่ วยงานที่มีพื้นฐานจากระบบสนธิสัญญา (treatybased system)
กฎบัตรยูเอ็นอนุญาตให้ยเู อ็นตั้งหน่วยงานจานวนหนึ่งเพื่ออภิปรายและดาเนินการเกี่ยวกับประเด็นเ
รื่ องสิ ทธิมนุษยชนและยกร่ างมาตรฐานใหม่ๆ
หน่วยงานที่มีพ้นื ฐานจากกฎบัตรที่สาคัญที่สุดคือคณะกรรมาธิการสิ ทธิมนุษยชน (Commission on
Human Rights – CHR) ซึ่งประชุมประจาปี เป็ นเวลา 6 สัปดาห์ที่กรุ งเจนีวา
และคณะกรรมการที่สาม
(Third
Committee)
ของสมัชชาสหประชาชาติ
หน่วยงานที่สาคัญที่สุดสาหรับชนพื้นเมืองคือคณะทางานว่าด้วยประชากรชนพื้นเมือง (Working
Group on Indigenous Populations – WGIP)
สนธิสัญญาสิ ทธิมนุษยชนระหว่างประเทศที่สาคัญๆ
มีหน่วยงานพิเศษที่ต้ งั ขึ้นมาเพื่อกากับดูแลการดาเนินการตามสนธิสัญญาของรัฐบาล
หน้าที่หลักของหน่วยงานที่ต้ งั ขึ้นมาตามสนธิสัญญาคือพิจารณาและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับราย
งานที่ได้รับจากรัฐบาล
เพื่อบ่งชี้ว่ารัฐบาลปฏิบตั ิตามสนธิสัญญาที่เป็ นภาคีเช่นไร
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หน่วยงานเหล่านี้บางหน่วยงานพิจารณาเรื่ องร้องทุกข์จากบุคคลธรรมดาที่กล่าวหารัฐบาลว่าละเมิด
สิ ทธิของตน
(อ่านแผ่นพับที่
4
เรื่ องหน่วยงานที่ต้ งั ขึ้นมาตามสนธิสัญญาสิ ทธิมนุษยชนและชนพื้นเมือง)
สานักงานข้ าหลวงใหญ่ สิทธิมนุษยชน
สานักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชน (Office of High Commissioner for Human Rights)
เป็ นสานักงานถาวรที่มีพนักงานประจาเป็ นเจ้าหน้าที่ของยูเอ็นและมีสานักใหญ่อยูใ่ นกรุ งเจนีวา
สนับสนุนการดาเนินกิจกรรมทุกอย่างของยูเอ็นที่เกี่ยวกับสิ ทธิมนุษยชน สานักงานข้าหลวงใหญ่ฯ
เป็ นส่วนหนึ่งของสานักงานเลขาธิการของยูเอ็น
และบริ หารและประสานงานตามแผนงานด้านสิ ทธิมนุษยชนของยูเอ็น
จัดการประชุม
จัดทาการศึกษาและรายงาน
รวมทั้งเผยแพร่ ขอ้ มูลและสิ่ งพิมพ์ต่างๆ
ผูบ้ ริ หารสูงสุดของสานักงานข้าหลวงใหญ่ฯ
คือข้าหลวงใหญ่
ซึ่งเป็ นเจ้าหน้าที่อาวุโสสูงสุดของยูเอ็นที่รับผิดชอบประเด็นเรื่ องสิ ทธิมนุษยชน
ข้าหลวงใหญ่มีบทบาทสาคัญในการส่งเสริ มสิ ทธิมนุษยชนผ่านระบบของยูเอ็น
ข้าหลวงใหญ่คนปั จจุบนั คือนางแมรี โรบินสัน เธอได้รับตาแหน่งนี้ต้ งั แต่ปี พ.ศ. 2543
ปฏิญญาสากลสิ ทธิมนุษยชน
ความสาเร็ จอันยิง่ ใหญ่ครั้งแรกของยูเอ็นด้านสิ ทธิมนุษยชนคือการมีมติรับรองปฏิญญาสากลสิทธิม
นุษยชน (Universal Declaration of Human Rights) ของสมัชชาสหประชาชาติในปี พ.ศ. 2491
ตอนนั้นสมาชิกของยูเอ็นถกกันเรื่ องการใช้ถอ้ ยคาว่า Universal Declaration แต่ทา้ ยที่สุด
ปฏิญญาก็ผา่ นการรับรองด้วยเสี ยงส่วนใหญ่
Universal
Declaration
เป็ นถ้อยคาที่กล่าวถึงสิ ทธิของมนุษย์ทุกคนอย่างจับใจและเปี่ ยมด้วยความหมายอันลึกซึ้ง
นอกจากนั้น
ปฏิญญาสากลฯ
ทาให้คนธรรมดามีที่ยนื ในกฎหมายระหว่างประเทศ
ซึ่งพวกเขาไม่เคยได้รับมาก่อนเลย
เครื่ องมือสิ ทธิมนุษยชนอื่นจานวนมากล้วนมีพ้นื ฐานมาจากปฏิญญาสากลนี้
สิ ทธิข้นั พื้นฐานบางสิ ทธิที่อา้ งถึงในปฏิญญาฯ มีดงั นี้
• สิ ทธิในความเสมอภาคและอิสรภาพจากการเลือกปฏิบตั ิ
• สิ ทธิในการดารงชีพ เสรี ภาพ และความปลอดภัยส่วนบุคคล

- 23 -

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

เสรี ภาพจากการทรมานและการปฏิบตั ิย่ายีศกั ดิ์ศรี
สิ ทธิในการปฏิบตั ิอย่างเท่าเทียมกันในกฎหมาย
สิ ทธิในการพิจารณาคดีอย่างตรงไปตรงมา
สิ ทธิในความเป็ นส่วนตัว
สิ ทธิในความศรัทธาและการนับถือศาสนา
สิ ทธิในการแสดงความคิดเห็น
สิ ทธิในการชุมนุมอย่างสงบและการคบหาสมาคม
สิ ทธิในการมีส่วนร่ วมในการปกครอง
สิ ทธิในความมัน่ คงทางสังคม
สิ ทธิในการทางาน
สิ ทธิในมาตรฐานการครองชีพที่ดีเพียงพอ
สิ ทธิในการศึกษา

กติกา
ภายหลังจากการรับรองปฏิญญาสากลสิ ทธิมนุษยชน
ยูเอ็นได้ยกร่ างสนธิสัญญาอีก
2
ฉบับซึ่งเรี ยกว่ากติกา
(covenant)
กติกาประกอบด้วยข้อกาหนดของปฏิญญาสากลฯ
และทาให้ปฏิญญาสากลฯ
มีผลผูกพันทางกฎหมายกับประเทศที่ตกลงเป็ นภาคีในกติกา
กติกาทั้งสองคือกติกาสากลว่ าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on
Civil and Political Rights – ICCPR) และกติกาสากลว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights –
ICESCR)
ซึ่งผ่านการรับรองโดยสมัชชาสหประชาชาติเมื่อปี
พ.ศ.
2509
แต่ไม่ถูกบังคับใช้จนกระทัง่ ปี พ.ศ. 2519 หลังจากมีประเทศที่ตกลงร่ วมเป็ นภาคีมากพอ
เครื่ องมือสิ ทธิมนุษยชนอื่นๆ
เครื่ องมืออื่นระบุอย่างชัดแจ้งว่าสิ ทธิเหล่านี้เป็ นของคนบางกลุ่มอย่างไรบ้าง เช่น สตรี และเด็ก
เครื่ องมือใหม่ เช่น ปฏิญญาว่าด้วยสิ ทธิในการพัฒนา แนะนาแนวคิดที่ผยู ้ กร่ างของปฏิญญาสากลฯ
ในปี พ.ศ. 2491 ไม่ได้คานึงถึง สนธิสัญญาและปฏิญญาสิ ทธิมนุษยชนอื่นๆ ที่สาคัญมีดงั นี้
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• อนุสัญญาว่าด้วยการป้องกันและลงโทษอาชญากรรมฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ (Convention on the
Prevention and Punishment of the Crime of Genocide)
• อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบตั ิทางเชื้อชาติในทุกรู ปแบบ
(International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination – CERD)
• อนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการทรมานและการปฏิบตั ิหรื อลงโทษอย่างโหดร้าย
ไร้มนุษยธรรม หรื อย่ายีศกั ดิ์ศรี (Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or
Degrading Treatment or Punishment – CAT)
• อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบตั ิทางเชื้อชาติต่อสตรี ในทุกรู ปแบบ Convention on the
Elimination of All Forms of Discrimination against Women – CEDAW)
• อนุสัญญาว่าด้วยสิ ทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child)
• อนุสัญญา
169
ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศว่าด้วยชนพื้นเมืองและชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศเอกราช
(ILO 169)
• ปฏิญญาว่าด้วยสิ ทธิในการพัฒนา (Declaration on the Right to Development)
• ปฏิญญาว่าด้วยสิ ทธิของบุคคลที่เป็ นชนกลุ่มน้อยทางเชื้อชาติ ชาติพนั ธุ์ ศาสนา และภาษา
(Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and
Linguistic Minorities)
• ปฏิญญาว่าด้วยการขจัดการไม่ยอมรับความแตกต่างและการเลือกปฏิบตั ิในทุกรู ปแบบที่ต้ งั อยูบ่
นพื้นฐานเรื่ องศาสนาหรื อความศรัทธา (Declaration on the Elimination of All Forms of
Intolerance and Discrimination Based on Religion or Belief)
มีเครื่ องมือสิ ทธิมนุษยชนอื่นๆ
อีกจานวนมาก
การทางานเพื่อพัฒนามาตรฐานใหม่
แม้วา่ เชื่องช้ามากขึ้น
ยังคงดาเนินต่อไป
มาตรฐานชุดใหม่ที่สาคัญมากที่สุดสาหรับชนพื้นเมืองปรากฏอยูใ่ นปฏิญญาว่าด้วยสิ ทธิของชนพื้นเ
มือง
(Declaration
on
the
Rights
of
Indigenous
Peoples)
(อ่านร่ างปฏิญญาว่าด้วยสิ ทธิของชนพื้นเมืองในแผ่นพันที่ 5)
ในส่ วนกฎหมายสิ ทธิมนุษยชนระหว่างประเทศในแผ่นพับนี้
เราอธิบายเรื่ องความแตกต่างระหว่างเครื่ องมือที่มีผลผูกพันตามกฎหมาย – สนธิสัญญา กติกา
อนุสัญญา
และพิธีสาร
และเครื่ องมือที่ไม่มีผลผูกพันตามกฎหมายแต่มีพลังโน้มน้าวในแง่ศีลธรรมให้ปฏิบตั ิตาม
เช่น
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ปฏิญญาและหลักการ
ถ้าคุณคิดว่าสิ ทธิของคุณถูกละเมิดไม่วา่ ลักษณะใดก็ตาม
การที่เครื่ องมือดังกล่าวมีผลผูกพันตามกฎหมายหรื อไม่ทาให้เกิดความแตกต่างได้
ถ้าเครื่ องมือมีผลผูกพันตามกฎหมาย เช่น อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบตั ิทางเชื้อชาติ
อาจเป็ นไปได้ที่คุณอาจยืน่ คาร้องกับหน่วยงานที่จดั ตั้งตามสนธิสัญญาของยูเอ็น
แล้วคุณจะสามารถโต้แย้งว่ารัฐบาลละเมิดกฎหมาย
อย่างไรก็ดี
หากเครื่ องมือระบุสิทธิที่ไม่มีผลผูกพันตามกฎหมาย
ก็ไม่มีหน่วยงานที่จดั ตั้งตามสนธิสัญญาที่คุณสามารถไปร้องขอความช่วยเหลือได้
เครื่ องมือมีผลผูกพันตามกฎหมายหรื อไม่เป็ นประเด็นที่สร้างความแตกต่างกับความสามารถของคุ
ณในการดาเนินการบางอย่าง
คุณจาเป็ นต้องรู ้วา่ ประเทศของคุณเป็ นภาคีของเครื่ องมือใดบ้างที่มีผลผูกพันตามกฎหมาย
ถ้าประเทศเป็ นภาคีในกลไกการร้องทุกข์ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยสิ ทธิพลเมืองและสิ ทธิทางการเมือง
อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบตั ิทางเชื้อชาติในทุกรู ปแบบ
หรื ออนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการทรมาน
คุณอาจยืน่ คาร้องได้
แม้แต่ในกรณีที่ไม่มีกลไกสาหรับการยืน่ ร้องทุกข์
ดังที่ปรากฏในอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยสิ ทธิทางเศรษฐกิจ
สังคม
และวัฒนธรรมและอนุสัญญาว่าด้วยสิ ทธิเด็ก
คุณสามารถส่ งข้อมูลไปยังหน่วยงานที่จดั ตั้งตามสนธิสัญญาที่เกี่ยวข้องเพื่อกล่าวหาว่าประเทศของ
คุณละเมิดพันธกรณีทางกฎหมาย
อย่างไรก็ตาม
หากคุณเชื่อว่ารัฐบาลกาลังละเมิดสิ ทธิที่ระบุในเครื่ องมือที่ไม่มีผลผูกพันตามกฎหมาย
กรณี น้ ีจะไม่มีหน่วยงานใดให้คุณยืน่ คาร้อง
แม้วา่ ปฏิญญาว่าด้วยสิ ทธิของชนพื้นเมืองยกร่ างเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว
ปฏิญญานี้ จะไม่มีกลไกการร้องทุกข์ที่มีผลผูกพันตามกฎหมาย
คุณจะสามารถเรี ยกร้องความสนใจในระดับประเทศและระหว่างประเทศเกี่ยวกับการละเมิดปฏิญญ
าฯ แต่ก็จะเป็ นผลกระทบเชิงการเมืองมากกว่าในแง่กฎหมาย
รู ป
2
แสดงให้เห็นเครื่ องมือบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับชนพื้นเมืองโดยเฉพาะ
ตารางนี้ ระบุวา่ เครื่ องมือใดมีผลผูกพันตามกฎหมายและเครื่ องมือใดไม่ผกู พันตามกฎหมาย
และทางเลือกสาหรับการดาเนินการตามข้อกาหนดของเครื่ องมือแต่ละประเภท
ทั้งนี้
ขึ้นอยูก่ บั ว่าประเทศของคุณเป็ นภาคีในเครื่ องมือที่พิจารณาหรื อเปล่า
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ประเภทของเครื่ องมือสิ ทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
ประเภทของเครื่ องมือ

ชื่อของเครื่ องมือ

การดาเนินการกับการละเมิดที่
อาจกระทาได้
มีผลผูกพันตามกฎหมา •
•
อนุสัญญาระหว่างประเทศว่า
ร้องทุกข์กบั หน่วยงานที่จดั ตั้งตาม
ยและกลไกการร้องทุก
ด้วยสิ ทธิพลเมืองและสิ ทธิทา
สนธิสัญญา
ข์
งการเมือง
•
•
อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเ
แสดงทัศนะหรื อวิจารณ์เกี่ยวกับเ
ลือกปฏิบตั ิทางเชื้อชาติในทุก
นื้อหาของรายงาน
รู ปแบบ
•
•
อนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านก
การวิพากษ์วิจารณ์ของสาธารณช
ารทรมาน
นในยูเอ็นหรื อสื่ อมวลชนเกี่ยวกับ
การละเมิด
มีผลผูกพันตามกฎหมา •
•
กติกาสากลว่าด้วยสิ ทธิทางเศ
แสดงทัศนะหรื อวิจารณ์เกี่ยวกับเ
ยแต่ไม่มีกลไกการร้อง
รษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
นื้อหาของรายงาน
ทุกข์
• อนุสัญญาว่าด้วยสิ ทธิเด็ก
•
การวิพากษ์วิจารณ์ของสาธารณช
นในยูเอ็นหรื อสื่ อมวลชนเกี่ยวกับ
การ ละเมิด
•
อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเ •
เอ็นจีโอส่งรายงานไปยังคณะกรร
ลือกปฏิบตั ิต่อสตรี ในทุกรู ปแ
มการ
บบ
ไม่มีผลผูกพันตามกฎห • ปฏิญญาสากลสิ ทธิมนุษยชน •
การวิพากษ์วิจารณ์ของสาธารณช
มาย
• ปฏิญญาอื่นๆ
นในยูเอ็นหรื อสื่ อมวลชนเกี่ยวกับ
•
การ ละเมิด
ร่ างปฏิญญาว่าด้วยสิ ทธิของช
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นพื้นเมือง (ยังหารื อกันอยู)่
มาตรฐานสิ ทธิมนุษยชนมีการยกร่ างและหาข้ อยุติอย่ างไร
องค์กรนิติบญั ญัติของยูเอ็น
เช่น
สมัชชาสหประชาชาติ
ECOSOC
หรื อคณะกรรมาธิการสิ ทธิมนุษยชน
เหมือนกับรัฐสภา
รัฐสมาชิกมีส่วนร่ วมในการอภิปรายและอาจลงคะแนนเสี ยง
องค์กรเหล่านี้พิจารณาประเด็นที่เป็ นข้อห่วงใยและกาหนดผลลัพธ์ของการประชุมซึ่งแจกแจงอยูใ่ น
ข้อมติ
(resolution)
หรื อข้อตัดสินใจ
(decision)
เมื่อมีมติที่อนุมตั ิดว้ ยเสี ยงส่วนใหญ่ของสมาชิกที่มีสิทธิออกเสี ยงขององค์กรใด
ก็กล่าวได้วา่ มติน้ นั ผ่านความเห็นชอบ
(adopted)
ถ้าสมาชิกทั้งหมดเห็นพ้องกับผลการประชุมที่เสนอ
การลงคะแนนเสี ยงก็ไม่จาเป็ น
และกล่าวได้วา่ มีมติเห็นชอบเป็ นเอกฉันท์ (consensus)
การเขียนหรื อยกร่ างมาตรฐานสิ ทธิมนุษยชนอาจเป็ นกระบวนการที่ยุ่งยากและกินเวลานาน
รัฐบาลที่เกี่ยวข้องเป็ นตัวแทนของประชาชนจากทัว่ ทุกมุมโลกที่มีระบบการเมือง
เศรษฐกิจ
และวัฒนธรรมที่ต่างกัน
โดยทัว่ ไป
มักเชื่อกันว่าเพื่อให้เครื่ องมือสิ ทธิมนุษยชนบังเกิดผล
เครื่ องมือนั้นควรได้รับการสนับสนุนจากหลายรัฐบาล
แท้จริ งแล้ว
รัฐบาลทั้งหลายอยากให้ทุกฝ่ ายเห็นพ้องกับถ้อยคาที่ใช้
ดังนั้น
ถ้ามีรัฐบาลเพียงรัฐบาลเดียวหรื อไม่กี่รัฐบาลที่ไม่พอใจกับบางส่วนของเครื่ องมือที่กาลังยกร่ าง
รัฐบาลเหล่านี้สามารถทาให้เกิดความล่าช้าได้
หลังจากรัฐบาลที่ปรับปรุ งถ้อยคาเห็นพ้องกับการใช้ถอ้ ยคา
ถ้อยคาต้องผ่านการพิจารณาและเห็นชอบโดยสมัชชาสหประชาชาติ
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แผ่นพับที่ 3
หน่ วยงานที่จัดตั้งตามกฎบัตรสหประชาชาติและชนพื้นเมือง
ระบบที่มีพื้นฐานจากกฎบัตร – วิธีการใช้ ระบบ
ถ้อยคาและแนวคิดสาคัญๆ
กฎบัตรสหประชาชาติ
คณะทางานว่าด้วยประชากรชนพื้นเมือง
คณะอนุกรรมาธิการว่ าด้ วยการส่ งเสริมและคุ้มครองสิ ทธิมนุษยชน
คณะกรรมาธิการสิ ทธิมนุษยชน
สมัชชา
คณะทางานยกร่ างปฏิญญาว่ าด้วยสิทธิของชนพื้นเมือง
ชนพื้นเมือง
เวทีถาวรว่าด้วยประเด็นชนพื้นเมือง

สำระสำคัญ
–
หน่ วยงานของยูเอ็นที่สาคัญที่สุดที่ทางานเพื่อชนพืน้ เมืองคือคณะทางานว่ าด้ วยประชากรช
นพืน้ เมือง (Working Group on Indigenous Populations - WGIP)
คณะกรรมาธิ การสิ ทธิ มนุษยชน (Commission on Human Rights – CHR)
และคณะทางานยกร่ างปฏิญญาว่ าด้ วยสิ ทธิ ของชนพืน้ เมือง (Working Group on the draft
Declaration on the Rights of Indigenous Peoples) ของ CHR
ภายหลังจากการมีมติรับรองข้อตัดสิ นใจโดยคณะกรรมาธิ การสิ ทธิ มนุษยชนและ
ECOSOC ในปี พ.ศ. 2543 จะมีการจัดตั้งเวทีถาวรว่ าด้ วยประเด็นชนพืน้ เมือง (Permanent
Forum on Indigenous Issues)
ในแผ่นพับที่
2
(เรื่ อง
“ชนพื้นเมือง
ยูเอ็น
และสิ ทธิมนุษยชน”)
มีการทาความเข้าใจกับความแตกต่างระหว่างหน่วยงานและกลไกด้านสิ ทธิมนุษยชนของยูเอ็นที่จดั
ตั้งขึ้นตามข้อมติและข้อตัดสิ นใจของระบบยูเอ็น
(หน่วยงานที่จดั ตั้งตามกฎบัตร)
และหน่วยงานที่จดั ตั้งตามสนธิสัญญาที่มีผลผูกพันตามกฎหมาย
(หน่วยงานที่จดั ตั้งตามสนธิสัญญา) แผ่นพับนี้ เน้นกล่าวถึงหน่วยงานที่จดั ตั้งตามกฎบัตร
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ในขณะที่หน่วยงานที่จดั ตั้งตามสนธิสัญญามีอิสระจากรัฐบาล
หลายหน่วยงานของระบบที่มีพ้นื ฐานจากกฎบัตรได้รับอิทธิพลจากรัฐบาลอย่างเด่นชัด ในระดับสู ง
หน่วยงานดังกล่าวประกอบด้วยรัฐบาล
และมีบ่อยครั้งที่หน่วยงานเหล่านี้ตอ้ งตกอยูภ่ ายใต้อิทธิพลทางการเมืองไม่นอ้ ยเลย
ในขณะที่หน่วยงานที่จดั ตั้งตามสนธิสัญญาประกอบด้วยผูเ้ ชี่ยวชาญอิสระ
ส่ วนใหญ่หน่วยงานที่จดั ตั้งตามกฎบัตรดาเนินงานผ่านการจัดการประชุมใหญ่และการประชุมย่อยซึ่
งมีผแู ้ ทนจากรัฐบาลและเอ็นจีโอเข้าร่ วมเพื่อแสดงท่าทีสนับสนุนจุดยืนของตน
แผ่นพับนี้เน้นกล่าวถึงองค์ประกอบหลักของระบบที่มีพ้นื ฐานจากกฎบัตรเท่านั้น
หน่วยงานด้านสิ ทธิมนุษยชนที่สาคัญที่สุดของ
ยูเอ็นคือคณะกรรมาธิการสิ ทธิมนุษยชน
ซึ่งจัดการประชุมประจาปี เป็ นเวลา
6
สัปดาห์
มีสมาชิกของคณะกรรมการที่ประกอบด้วยรัฐบาลที่เป็ นสมาชิกของยูเอ็นจานวน
53
รัฐบาลที่ได้รับเลือกตั้งโดยมีวาระการดารงตาแหน่ง
3
ปี
คณะกรรมาธิการขึ้นตรงกับคณะมนตรี เศรษฐกิจและสังคม (Economic and Social Council –
ECOSOC) องค์กรระดับสู งที่สุดของยูเอ็นคือสมัชชา (General Assembly – UNGA)
ซึ่งจัดการประชุมประจาปี ระหว่างเดือนกันยายนถึงธันวาคม
และมีหน้าที่รับรองข้อเสนอจากหน่วยงานอื่นของระบบสิ ทธิมนุษยชนของยูเอ็นในขั้นสุ ดท้าย
(แผนภูมิแสดงความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานต่างๆ
อยูใ่ นแผ่นพับที่
1
เรื่ อง
“ชนพื้นเมืองและระบบสหประชาชาติ – ข้อมูลทัว่ ไป”)
มีหน่วยงานและกลไกอื่นอีกมากมายซึ่งอยูภ่ ายใต้คณะกรรมาธิ การสิ ทธิมนุษยชน
หน่วยงานที่สาคัญที่สุดคือคณะอนุกรรมาธิการว่าด้วยการส่งเสริ มและคุม้ ครองสิ ทธิมนุษยชน
คณะอนุกรรมาธิการได้รับการขนานนามว่าหน่วยงาน
“ผูเ้ ชี่ยวชาญ”
นัน่ คือ
คณะอนุกรรมาธิการประกอบด้วยบุคคลต่างๆ
ที่ไม่ใช่รัฐบาล
และทาหน้าที่เป็ น
“ทีมที่ปรึ กษาที่มีความเชี่ยวชาญในสหวิทยาการ”
ของคณะกรรมาธิการ
และจัดประชุมประจาปี เป็ นเวลา
3
สัปดาห์ในเดือนสิ งหาคม
คณะอนุกรรมาธิการมีหน่วยงานที่อยูภ่ ายใต้การกากับดูแล
ได้แก่
คณะทางานว่าด้วยประชากรชนพื้นเมือง (WGIP)
คณะทางานจัดประชุมประจาปี นาน 1
สัปดาห์ทนั ทีภายหลังจากการประชุมของคณะอนุกรรมาธิการเสร็ จสิ้ น
อีกหน่วยงานหนึ่งที่มีความสาคัญเพิ่มขึ้นคือคณะทางานของคณะกรรมาธิการสิ ทธิมนุษยชนเพื่อยก
ร่ างปฏิญญาว่าด้วยสิ ทธิของประชากรชนพื้นเมือง (อ่านแผ่นพับที่ 6 เรื่ อง “ร่ างปฏิญญา”)
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สมัชชาสหประชาชาติประชุมที่กรุ งนิวยอร์ก
ส่วน
ประชุมที่กรุ งนิวยอร์กและกรุ งเจนีวาสลับกัน และหน่วยงานอื่นประชุมที่กรุ งเจนีวา

ECOSOC

คณะทางานว่าด้วยประชากรชนพื้นเมือง
ถ้อยคาและแนวคิดสาคัญๆ
สถานะของ ECOSOC
กองทุนอาสาเพื่อประชากรชนพื้นเมืองแห่ งสหประชาชาติ

ผู้สังเกตการณ์

สำระสำคัญ
–
หน่ วยงานเพื่อชนพืน้ เมืองของยูเอ็นที่เข้าถึงได้ ง่ายที่สุดคือคณะทางานว่ าด้ วยประชากรชนพืน้ เมือง
(WGIP) WGIP ช่ วยให้ ชนพืน้ เมืองสามารถหยิบยกประเด็นที่เป็ นข้อห่ วงใยขึน้ มาถกกันที่ยเู อ็นได้
ชนพืน้ เมืองทาเช่ นนีไ้ ด้ ด้วยการสร้ างเครื อข่าย ปราศรั ย และให้ ข้อมูล
คณะทางานที่ต้ งั ขึ้นโดยคณะอนุกรรมาธิการว่าด้วยการส่ งเสริ มและคุม้ ครองสิ ทธิมนุษยชนประชุมเ
ป็ นครั้งแรกเมื่อปี
พ.ศ.
2525
คณะทางานประกอบด้วยกรรมการจานวน
5
คนที่มาจากคณะอนุกรรมาธิการ กรรมการแต่ละคนเป็ นผูแ้ ทนของภูมิภาคทางภูมิศาสตร์จาก 5
ภูมิภาคที่ได้รับการแต่งตั้งโดยยูเอ็นเพื่อเข้าสู่ กระบวนการเลือกตั้ง
ในปี
พ.ศ.
2543
ประธานของคณะทางานคือนายอัลฟองโซ
มาร์ติเนซจากประเทศคิวบา
ผูเ้ ชี่ยวชาญคนอื่นมาจากประเทศกรี ซ ญี่ปุ่น เซเนกัล และโรมาเนีย
การประชุมของคณะทางานได้กลายเป็ นการประชุมเรื่ องสิ ทธิมนุ ษยชนที่ใหญ่ที่สุดของสหประชาช
าติงานหนึ่ง
ในแต่ละปี
มีผรู ้ ่ วมประชุมกว่า
1,000
คนเพื่อแสดงความคิดเห็นและรับฟังทัศนะของผูอ้ ื่น
ตัวแทนของชนพื้นเมืองเดินทางมาจากทุกภูมิภาคของโลกและกลายเป็ นผูช้ านาญการใช้เวทีของยูเอ็
นอย่างมีประสิ ทธิผล
อย่างไรก็ดี
เราควรตระหนักว่ารัฐบาลและเอ็นจีโอที่มีส่วนร่ วมในคณะทางานมีสถานะเป็ นเพียงผู้สังเกตการณ์ เ
ท่านั้น
นัน่ หมายความว่า
พวกเขาไม่สามารถควบคุมกระบวนการพิจารณาหรื อผลการประชุมซึ่งควบคุมโดยผูเ้ ชี่ยวชาญทั้ง 5
คน
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การมีส่วนร่ วมขององค์กรพัฒนาเอกชน
คณะทางานเปิ ดกว้างมากสาหรับการมีส่วนร่ วมของเอ็นจีโอ
ปกติยเู อ็นอนุญาตให้เอ็นจีโอเข้าไปมีส่วนร่ วมได้โดยอาศัยสถานะพิเศษที่อนุมตั ิโดยคณะมนตรี เศร
ษฐกิจและสังคม
(ECOSOC)
ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากผ่านกระบวนการสมัครที่ซบั ซ้อนและกินเวลานานมาก
เป็ นที่รับรู ้กนั ตั้งแต่แรกว่าการกาหนดการได้รับสถานะของ
ECOSOC
อย่างเป็ นทางการเพื่อมีส่วนร่ วมในคณะทางานไม่เพียงทาให้ชนพื้นเมืองตกอยูใ่ นฐานะเสี ยเปรี ยบเท่
านั้น
แต่อาจทาให้กระบวนการพิจารณาของคณะทางานไร้ประสิ ทธิผลอีกด้วย
ดังนั้น
คณะทางานจึงเปิ ดกว้างให้คนพื้นเมืองและบุคคลต่างๆ
เข้ามามีส่วนร่ วมได้
เช่น
นักวิชาการที่เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญในสาขานี้
วาระการทางานของคณะทางาน
ตามธรรมเนียมปฏิบตั ิมีประเด็นสาคัญ 2 เรื่ องในวาระการทางานของคณะทางาน ประเด็นแรกคือ
“การพิจารณาทบทวนการพัฒนา”
ซึ่งเป็ นโอกาสให้ชนพื้นเมืองและผูแ้ ทนโน้มน้าวผูเ้ กี่ยวข้องให้สนใจกับประเด็นข้อห่วงใยและเพื่อใ
ห้รัฐบาลนาเสนอทัศนะของตนเกี่ยวกับการพัฒนา ประเด็นที่สองคือ “การกาหนดมาตรฐาน”
ซึ่งให้ความสาคัญกับร่ างปฏิญญาว่าด้วยสิ ทธิของชนพื้นเมือง (อ่านแผ่นพับที่ 5 เรื่ อง “ร่ างปฏิญญา”)
นับตั้งแต่ปี
พ.ศ.
2539
เป็ นต้นมา
คณะทางานพยายามมุ่งเน้นการหารื อเรื่ อง
“การพิจารณาทบทวนการพัฒนา” ด้วยการดาเนินงานตามหัวข้อที่กาหนดในแต่ละปี ในปี พ.ศ.
2543 หัวข้อคือเรื่ อง “เด็กและเยาวชนชนพื้นเมือง”
ในปี พ.ศ. 2544 หัวข้อคือเรื่ อง
“ชนพื้นเมืองและสิ ทธิการพัฒนา”
ด้วยการทุ่มเทความพยายามกับหัวข้อเดียว
องค์กรชนพื้นเมืองที่เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญซึ่งจัดการกับประเด็นเหล่านี้สามารถสนับสนุนคณะทางานได้ม
ากขึ้นและมีโอกาสแลกเปลี่ยนข้อมูลกับองค์กรอื่นที่ทางานในสาขาเดียวกัน
ในขณะที่การหยิบยกประเด็นข้อห่วงใยอื่นเป็ นสิ่ งที่กระทาได้
การตรวจสอบว่าหัวข้อประจาปี คืออะไรเป็ นสิ่ งดีที่สุดที่ควรทา
ด้วยวิธีน้ ี
ผูแ้ ทนของชนพื้นเมืองที่มีความสนใจเฉพาะบางเรื่ องสามารถมีส่วนร่ วมได้อย่างมีประสิ ทธิผลมากขึ้
น
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ประเด็นอื่นที่คณะทางานและผูม้ ีส่วนร่ วมสนใจคือ
• การศึกษาเรื่ องสนธิสัญญา
โดยมุ่งเน้นสนธิสัญญาที่ตกลงกันโดยรัฐบาลอาณานิคมและชนพื้นเมืองในทวีปอเมริ กาเหนือแ
ละใต้
• การจัดงานและเนื้อหาสาระของทศวรรษสากลแห่งชนพื้นเมืองโลก (พ.ศ. 2538-2547)
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับทศวรรษฯ
ได้ในแผ่นพับที่
7
เรื่ องทศวรรษสากลแห่งชนพื้นเมืองโลก”)
• มรดกทางวัฒนธรรมและทรัพย์สินทางปัญญาของชนพื้นเมือง
• รายงานเกี่ยวกับเรื่ องสิ ทธิในที่ดินที่ผา่ นการอนุมตั ิในปี พ.ศ. 2540
• เวทีถาวรว่าด้วยประเด็นชนพื้นเมืองในระบบยูเอ็น (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในแผ่นพับที่ 6
เรื่ อง “เวทีถาวร”)

กำรมีส่วนร่ วมของประชำกรชนพืน้ เมืองในคณะทำงำน
คณะทางาน
ซึ่งเป็ นหน่วยงานเพื่อชนพื้นเมืองที่สาคัญที่สุดของยูเอ็น
เปิ ดโอกาสให้ชนพื้นเมืองจากทัว่ โลกร่ วมกันแบ่งปันประสบการณ์ของตน
เพื่อร่ วมเผชิญกับความท้าทายที่เหมือนกันอย่างเป็ นเอกภาพและบันทึกข้อห่วงใยของพวกเขาไว้ที่ยเู
อ็น การที่ชนพื้นเมืองใช้ประโยชน์จากโอกาสที่คณะทางานมอบให้เป็ นสิ่ งที่สาคัญยิง่ นอกจากนี้
การรับรู ้ขอ้ จากัดของคณะทางานในฐานะเป็ นกลไกจัดการกับปัญหาละเมิดสิ ทธิมนุษยชนบางเรื่ อง
ก็มีความสาคัญไม่ยงิ่ หย่อนกว่ากัน
มีวิธีการหลักๆ 3 วิธีในการมีส่วนร่ วมในคณะทางาน นัน่ คือ ติดต่อกับผูอ้ ื่น ปราศรัย และให้ขอ้ มูล
การติดต่ อกับผู้อื่นและสร้ างเครื อข่ าย
คณะทางานเปิ ดโอกาสให้มีการพบปะกันระหว่างผูค้ นจานวนมากที่มีความสนใจเฉพาะเรื่ องเกี่ยวกั
บสถานการณ์ที่ชนพื้นเมืองประสบ
ซึ่งรวมทั้งชนพื้นเมืองจากทัว่ ทุกมุมโลก
ผูท้ รงคุณวุฒิที่เป็ นสมาชิกของคณะทางานอย่างเป็ นทางการ
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นักวิชาการที่เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญเรื่ องชนพื้นเมือง
เจ้าหน้าที่ยเู อ็นที่ทางานเกี่ยวกับประเด็นชนพื้นเมืองที่สานักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนในกรุ ง
เจนีวาหรื อทบวงการชานัญพิเศษของยูเอ็น
เช่น
องค์การอนามัยโลกหรื อองค์การแรงงานระหว่างประเทศ
และผูแ้ ทนรัฐบาล
เนื่องจากมีทบวงการชานัญพิเศษจานวนมากตั้งอยูไ่ ม่ไกลนัก
การนัดหมายคงทาได้ไม่ยาก
(รายชื่อเว็บไซต์ขององค์การระหว่างประเทศที่อาจเป็ นประโยชน์กบั ชนพื้นเมืองแนบมาพร้อมกับชุ
ดเอกสารนี้ดว้ ย)
มีเอ็นจีโอที่ต้ งั อยูใ่ นกรุ งเจนีวาซึ่งมีวตั ถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือชนพื้นเมืองในคณะทางานสามารถป
ฏิบตั ิงานอย่างมีประสิ ทธิผลเพิ่มขึ้น
คุณควรติดต่อเอ็นจีโอเหล่านี้ หลังจากเดินทางไปถึงเจนีวาหรื อก่อนหน้านั้นถ้ากระทาได้
เอ็นจีโอเหล่านี้มีดงั นี้ Indigenous Peoples’ Documentation Centre Service (doCip) (เว็บไซต์
www.docip.org แฟกซ์ 41-22-740-3454 โทรศัพท์ 41-22-740-3433) และ International Service for
Human Rights (ISHR) (เว็บไซต์ www.ishr.ch แฟกซ์ 41-22-733-0826 โทรศัพท์ 41-22-733-5123)
docip มีอุปกรณ์ word processing เครื่ องถ่ายเอกสาร บริ การแฟกซ์ บริ การอีเมล
บริ การจัดทาเอกสารและสารสนเทศ
และที่พกั อาศัยในเจนีวา
และสามารถให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับประเด็นชนพื้นเมืองในการประชุมยูเอ็นทั้งหมด
มีโอกาสมากมายในการพูดคุยกับผูค้ นระหว่างการประชุมของคณะทางาน
คุณจะติดต่อพูดคุยกับคนพื้นเมืองคนอื่นตลอดเวลา
คุณไม่ควรลังเลที่จะมองหาผูร้ ่ วมประชุมคนอื่นและแสดงทัศนะของคุณกับบุคคลนั้น
นี่คือสิ่ งที่ผคู ้ นคาดหวังที่ยเู อ็นและนี่คือวิธีการดาเนิ นธุรกิจของเรา
คุณอาจพูดกับคนในร้านกาแฟที่อยู่ติดกับห้องประชุม
คุณอาจนัดรับประทานอาหารกับพวกเขาอย่างไม่เป็ นทางการ
และคุณอาจพูดกับพวกเขาบริ เวณต้อนรับแขกซึ่งปกติจดั ไว้ระหว่างการประชุมของคณะทางาน
คุณอาจเข้าไปหาพวกเขาในห้องขณะกาลังประชุมกันอยูแ่ ละขอพูดกับพวกเขาอีกด้วย
ถ้าพวกเขาไม่ยงุ่ มากเกินไป
พวกเขาจะออกมาจากห้องเพื่อสนทนากับคุณ
ถ้าเป็ นเรื่ องที่สามารถคุยกันให้จบได้อย่างรวดเร็ ว พวกเขาจะคุยกับคุณตรงนั้นเลย
ถ้าคุณอยากคุยกับผูเ้ ชี่ยวชาญของคณะอนุกรรมาธิการหรื อคนจากยูเอ็น
คุณควรคิดมาก่อนว่าอยากคุยเรื่ องอะไร
คิดให้ดีวา่ คุณอยากสื่ ออะไรกับพวกเขา
ขอให้ขอ้ ความที่จะสื่ อชัดเจน แล้วสื่ อสารอย่างตรงไปตรงมา
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การปราศรัย
การประชุมหลักของคณะทางานเป็ นการปราศรัยของบุคคลอย่างเป็ นทางการที่มีคิวติดกันยาว
โดยมากผูก้ ล่าวปราศรัยเป็ นผูแ้ ทนของชนพื้นเมือง
แต่บางคนก็เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญของคณะอนุกรรมาธิการและผูแ้ ทนของรัฐบาล
ถ้าคุณมีส่วนร่ วมในคณะทางาน
คุณจาเป็ นต้องสื่ อความคิดของคุณในการประชุมหลักด้วยการกล่าวปราศรัย
ตอนแรกคุณอาจพบว่าวิธีการทางานของคณะทางานค่อนข้างสับสน
การปราศรัยถูกจัดตามลาดับที่มีผรู ้ ้องขอ นัน่ หมายความว่าการถกประเด็นจะไม่มีความต่อเนื่ อง
นาทีหนึ่งคุณอาจฟังคนพื้นเมืองพูดเรื่ องความยากลาบากของตน
นาทีต่อมาคุณอาจฟังผูแ้ ทนของรัฐบาลกล่าวถึงแผนงานของรัฐบาลในประเทศของตน
ต่อมาสมาชิกของคณะทางานอาจแทรกด้วยการแสดงความคิดเห็น
นอกจากนี้
มีบ่อยครั้งที่ดูเหมือนว่าคนส่ วนใหญ่ในที่ประชุมไม่ค่อยสนใจฟังผูป้ ราศรัย
เพื่อให้คาปราศรัยของคุณมีประสิ ทธิผลมากที่สุด
(ไม่วา่ จะพูดที่ไหน)
คุณอาจพิจารณาคาแนะนาต่อไปนี้
• หาวิธีใส่ ชื่อของคุณในรายชื่อผูป้ ราศรัย
และทาเช่นนั้นแต่เนิ่ นๆ
ในทางทฤษฎี
รายชื่อนี้ จะกาหนดเวลาปราศรัยคร่ าวๆ เท่านั้น เช่น บ่ายวันอังคาร อย่าสนใจเรื่ องนี้มาก
คุณต้องเผื่อเวลาก่อนและหลังเวลานัดหมายหลายชัว่ โมง
เพื่อให้แน่ใจว่าตัวคุณอยูใ่ นห้องประชุมเมื่อถูกเชิญขึ้นไปพูด
ถ้าคุณไม่อยู่ตรงนั้น
คุณอาจหมดสิ ทธิ์และไม่มีโอกาสอ่านคาปราศรัย
ถ้าจาเป็ นต้องออกจากห้องประชุมเพียงครู่ เดียว
คุณควรเตรี ยมคนที่จะอ่านคาปราศรัยแทนคุณหากชื่อของคุณถูกประกาศโดยไม่คาดคิด
• เตรี ยมคาปราศรัยล่วงหน้านานพอสมควร
ตรวจให้แน่ใจว่าคาปราศรัยชัดเจนและมีประเด็นโต้แย้งที่ดีและประกอบด้วยข้อเท็จจริ งที่สนับ
สนุนประเด็นของคุณ
เตรี ยมสาเนาที่อ่านได้ง่ายไว้ตรงหน้าเพื่อรอเวลาเรี ยกตัวไปพูด
สาเนาเอกสาร
10
แผ่นสาหรับล่ามและแผนกจัดการประชุม
จงระลึกไว้วา่ มีคนหลายคนที่ไม่สามารถพูดภาษาของคุณได้คล่องและต้องอาศัยล่ามเพื่อให้เข้าใ
จสิ่ งที่คุณกาลังพูด
ถ้าล่ามมีเอกสาร
ล่ามจะทางานได้ง่ายขึ้นและคากล่าวของคุณก็จะสื่ อออกไปอย่างมีประสิ ทธิผล
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• เช็คว่าได้รับอนุญาตให้พูดนานแค่ไหน ปกติอาจให้เวลา 5 หรื อ 10 นาที
ซ้อมกล่าวคาปราศรัยก่อนเพื่อให้แน่ใจว่าไม่เกินเวลาที่กาหนด
ถ้าคุณเลยเวลา
ประธานอาจขัดจังหวะและบอกให้คุณพูดให้จบ
ถ้าคุณเก็บส่วนที่ดีที่สุดไว้ในตอนท้าย
คุณอาจไม่มีโอกาสพูดส่ วนนั้น
• พูดช้าๆ และชัดๆ บางคนตื่นเต้นขณะกาลังปราศรัยและมักจะพูดเร็ วกว่าปกติ ถ้าเป็ นเช่นนี้
อาจไม่มีใครเข้าใจสิ่ งที่คุณพูดและคาปราศรัยอาจสู ญเปล่า ฟังผูป้ ราศรัยที่เก่งๆ กล่าวคาแถลง
ถ้าคุณได้ยนิ บางคนพูดได้ดี พยายามเลียนแบบเทคนิคบางอย่างของเขา
• เตรี ยมสาเนาถ้อยแถลงของคุณอย่างน้อย 20 แผ่นเพื่อแจกให้ผสู ้ นใจหลังจากปราศรัยเสร็จแล้ว
คุณอาจพบว่ามีคนเดินเข้ามาหาและขอสาเนาจากคุณ
เมื่อเป็ นเช่นนี้
คุณไม่จาเป็ นต้องลุกจากเก้าอี้
มีขอ้ ยกเว้นหนึ่งคือรัฐบาล
ขอให้แน่ใจว่าผูแ้ ทนรัฐบาลจากประเทศของคุณได้รับสาเนาเสมอ
ด้วยวิธีน้ ี
คาแถลงของคุณจะกลับไปหาคนที่อยูใ่ นตาแหน่งที่สามารถดาเนินการบางอย่างได้
คุณควรตระหนักว่าการประชุมของคณะทางานมีผลเพียงเล็กน้อยในประเทศของคุณ
แม้วา่ คณะทางานเป็ นเวทีให้คุณหยิบยกข้อห่วงใยของคุณเพื่อหาหนทางแก้ไขและเพื่อให้รัฐบาลลง
มือทาบางอย่าง
ด้วยข้อเท็จจริ งนี้
การกระตุน้ ให้สื่อมวลชนในประเทศของคุณรายงานข่าวเกี่ยวกับกิจกรรมของคณะทางานจึงเป็ นเรื่ อ
งสาคัญ
มีหอ้ งสื่ อมวลชนอยูใ่ นอาคารสานักงานของยูเอ็นในกรุ งเจนีวาที่ให้บริ การแก่องค์กรสื่ อมวลชนระดั
บโลกมากมาย
พนักงานที่หอ้ งสื่ อมวลชนสามารถช่วยแนะนาให้คุณรู ้จกั กับตัวแทนขององค์กรเหล่านี้
อาจมีตวั แทนของสื่ อมวลชนประจาอยูใ่ นห้องสื่ อมวลชนที่มาจากประเทศของคุณ
คุณอาจใส่ข่าวแจกไว้ในช่องใส่เอกสารในห้องสื่ อมวลชน
แต่ถา้ จะให้ดีที่สุด
ควรติดต่อนักหนังสื อพิมพ์โดยตรง
นอกจากนี้
จะมีประโยชน์มากหากคุณสามารถคุยกับตัวแทนของสื่ อมวลชนในเจนี วาที่ยนิ ดีช่วยเหลือคุณก่อนก
ารปราศรัย และอย่าลืมแจกสาเนาให้พวกเขาด้วย
จาเป็ นอย่างยิง่ ที่ผสู ้ นับสนุนในประเทศของคุณควรทางานคู่ขนานไปพร้อมกับคุณด้วย
ในขณะที่คุณอยูใ่ นเจนีวา
พวกเขาอาจติดต่อสื่ อมวลชนท้องถิ่น
แจ้งให้สื่อมวลชนรู ้ล่วงหน้าว่าคุณจะปราศรัยเรื่ องอะไรที่การประชุมของคณะทางาน
และกระตุน้ ให้สื่อมวลชนลงข่าวเรื่ องนี้
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การให้ขอ้ มูลกับสื่ อมวลชนท้องถิ่นเกี่ยวกับภูมิหลังของคณะทางานอาจเป็ นประโยชน์
เพื่อช่วยให้พวกเขาเข้าใจบริ บทของคาปราศรัยของคุณ
ทาตัวให้วา่ งสาหรับนักหนังสื อพิมพ์ที่อยากคุยกับคุณทางโทรศัพท์
และอย่าลืมใส่เบอร์โทรศัพท์ของคุณในเอกสารที่แจกให้สื่อมวลชนด้วย
เพื่อให้พวกเขาติดต่อกับคุณได้
การให้ ข้อมูล
งานของคณะทางานไม่ได้มีแต่การประชุมประจาปี เท่านั้น คณะทางานจัดทาการศึกษาด้วย เช่น
การศึกษาเรื่ องมรดกทางวัฒนธรรมของชนพื้นเมือง
คาถามเกี่ยวกับรู ปแบบการจัดการกับชนพื้นเมืองของสนธิสัญญาในอดีต
และสิ ทธิในที่ดิน
การศึกษาเหล่านี้จดั ทาโดยผูเ้ ชี่ยวชาญของคณะทางานก่อนและหลังการจัดการประชุมประจาปี
และมีการแจกรายงานผลการศึกษาในการประชุมประจาปี
รายงานนี้มกั มีพ้นื ฐานจากข้อมูลที่ได้รับจากชนพื้นเมือง
ผูร้ อบรู ้เกี่ยวกับประเด็นต่างๆ
และรู ้สึกว่าตนสามารถให้ขอ้ มูลที่เป็ นประโยชน์สามารถชี้นาผลการศึกษาในทางที่ดีดว้ ยการส่ งข้อ
มูลไปให้ภายในเวลาที่เหมาะสม
สานักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนอาจขอข้อมูลจากเอ็นจีโอชนพื้นเมืองเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ
เช่นกัน
อย่างไรก็ตาม
กิจกรรมแบบนี้มีประโยชน์กบั โครงการและการสนับสนุนระยะยาวมากกว่า
วิธีน้ ีไม่ใช่วิธีที่ได้ผลดีนกั ในการดึงดูดให้ผคู ้ นสนใจกับการละเมิดสิ ทธิมนุษยชนบางประเด็น
ถึงกระนั้น
กิจกรรมนี้ อาจมีอิทธิพลกับความคิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลในหลายประเทศเกี่ยวกับวิธีการจัดการ
กับประเด็นเช่นนี้ในระยะยาวที่มีประสิ ทธิผลเพิ่มขึ้น
ตารางต่อไปนี้ซ่ ึงออกแบบโดยพนักงานของกองทุนอาสาเพื่อประชากรชนพื้นเมืองแห่ งสหประชาช
าติ (UN Voluntary Fund for Indigenous Populations) สรุ ปกิจกรรมต่างๆ
ที่อาจเกิดขึ้นในการประชุมของคณะทางาน
ล้อบบี้
➢ ผูเ้ ชี่ยวชาญของคณะทางาน
➢ รัฐบาล

การแลกเปลีย่ นข้ อมูล
สร้ างความร่ วมมือ
➢
➢
เรี ยนรู ้เกี่ยวกับข้อห่วง
กับชุมชนและองค์ก
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➢ ระบบยูเอ็น

ใยของชุมชนและองค์
กรชนพื้นเมืองอื่น
➢

รชนพื้นเมืองที่มีเป้า
หมายเดียวกัน
➢

เผยให้คนอื่นทราบข้อ
ห่วงใยของคุณ
➢
แบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับ
กิจกรรมของชุมชนขอ
งคุณ
ช่ วยสร้ างการรับรู้ เกีย่ วกับระบบยูเอ็นที่เ เรียนรู้ เกี่ยวกับสิ ทธิของคุ
กีย่ วข้องกับประเด็นชนพื้นเมือง
ณ
➢
➢
ด้วยการมีส่วนร่ วมในการอภิปรายเรื่ ด้วยการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับระบ
องปัญหาของชนพื้นเมืองในระบบยูเ บยูเอ็นสิ ทธิของชนพื้นเมือ
อ็น
ง และสิ ทธิมนุษยชน
➢
ด้วยการทาให้แน่ใจว่าประเด็นชนพื้
นเมืองบรรจุเป็ นวาระของยูเอ็นและ
ทบวงการชานัญพิเศษ

เรี ยนรู ้จากประสบการ
ณ์และวิธีปฏิบตั ิที่ดีที่สุ
ดของแต่ละคน

มีส่วนร่ วมในการจัดงานคู่
ขนาน เช่ น
➢
การประชุมชนพื้นเมือ
ง (Indigenous Caucus)
➢
การอบรมเชิงปฏิบตั ิกา
รและการนาเสนอหัวข้
อต่างๆ
➢ การฝึ กอบรม

กองทุนอาสาเพื่อประชากรชนพื้นเมืองแห่ งสหประชาชาติ
กองทุนอาสาเพื่อประชากรชนพื้นเมือง (Voluntary Fund for Indigenous Populations)
ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี
พ.ศ.
2528
เพื่อช่วยเหลือชุมชนและองค์กรชนพื้นเมืองที่มีส่วนร่ วมในการพิจารณาประเด็นต่างๆ
ของคณะทางานว่าด้วยประชากรชนพื้นเมืองด้วยการสนับสนุนทางด้านการเงินกับกลุ่มเหล่านี้
กองทุนได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เอ็นจีโอ และองค์กรภาคเอกชนหรื อภาครัฐโดยสมัครใจ
เอกสารข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนนี้รวมอยูใ่ นชุดข้อมูลนี้
หากคุณต้องการข้อมูลเพิม่ เติมเกี่ยวกับกองทุนหรื ออยากได้ใบสมัคร
ติดต่อสานักเลขาธิการของกองทุนอาสาเพื่อประชากรชนพื้นเมืองตามที่อยูด่ า้ นล่าง
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Trust Funds Unit
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
CH-1211 Geneva 10 - Switzerland
โทรศัพท์ (41 22) 917- 9164/917- 9145 แฟกซ์ (41 22) 917-90 17
Email: eortado-rosich.hchr@unog.ch/emonsalve.hchr@unog.ch
คณะอนุกรรมาธิการว่ าด้ วยการส่ งเสริมและคุ้มครองสิ ทธิมนุษยชน
สำระสำคัญ
–
คณะอนุกรรมาธิ การเป็ นหน่ วยงานกากับดูแลการดาเนินงานของคณะทางานว่ าด้ วยประชากรชนพืน้
เมือง
ภารกิจของคณะอนุกรรมาธิ การประกอบด้ วยการทาให้ ประเด็นเรื่ องสิ ทธิ มนุษยชนอยู่ในความสนใ
จของสาธารณชนและเปิ ดโอกาสให้ ชนพืน้ เมืองมีส่วนร่ วมในระบบสิ ทธิ มนุษยชนของยูเอ็น
ในการตัดสิ นใจว่ าคุณควรเข้ามามีส่วนร่ วมในการประชุมของคณะอนุกรรมาธิ การหรื อไม่
ควรพิจารณาว่ าการดาเนินการคุ้มกับค่ าใช้ จ่ายหรื อไม่
เนื่องจากคณะอนุกรรมาธิ การจัดประชุมทันทีหลังจากการประชุมของคณะทางานว่ าด้ วยประชากรช
นพืน้ เมืองเสร็จสิ ้น
คณะอนุกรรมาธิการว่าด้วยการส่งเสริ มและคุม้ ครองสิ ทธิมนุษยชนหรื อคณะอนุกรรมาธิการเป็ นกา
รประชุมเรื่ องสิ ทธิมนุษยชนของ
ยูเอ็นที่สาคัญอีกการประชุมหนึ่ง
คณะอนุกรรมาธิการเป็ นหน่วยงานกากับดูแลการดาเนินงานของคณะทางานว่าด้วยประชากรชนพื้น
เมือง
และประกอบด้วยสมาชิกจานวน
26
คนจากทุกทัว่ ทุกมุมโลกที่เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญที่ทางานตามความชานาญเฉพาะด้าน
คณะอนุกรรมาธิการจัดการประชุมประจาปี เป็ นเวลา 3 สัปดาห์ในเดือนสิ งหาคมที่กรุ งเจนีวา
ซึ่งเป็ นการประชุมต่อเนื่องภายหลังจากการประชุมของคณะทางานว่าด้วยประชากรชนพื้นเมืองเสร็
จสิ้ น
คณะอนุกรรมาธิการและคณะทางานว่ าด้วยประชากรชนพื้นเมือง
วาระการทางานของคณะอนุกรรมาธิการครอบคลุมประเด็นส่วนใหญ่ที่เกี่ยวกับสิ ทธิมนุษยชนระห
ว่างประเทศ
หัวข้อหนึ่งในวาระการทางานคือสิ ทธิมนุษยชนของชนพื้นเมือง
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ซึ่งคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาและดาเนินการตามคาแนะนาของคณะทางาน
ตัวอย่างเช่น
คณะอนุกรรมาธิการจะแนะนาหัวข้อหลักสาหรับการประชุมของคณะทางานครั้งต่อไป
หรื ออาจขอให้สมาชิกของคณะทางานที่กาลังศึกษาค้นคว้านาเสนอรายงานผลการศึกษาเบื้องต้นใน
การประชุมครั้งต่อไปของคณะทางานหรื อคณะอนุกรรมาธิการ
นอกจากนี้
คณะอนุกรรมาธิการยังมีหน้าที่แนะนาโครงการศึกษาใหม่ๆ
ให้กบั หน่วยงานที่คณะอนุกรรมาธิการขึ้นตรง นัน่ คือ คณะกรรมาธิการสิ ทธิมนุษยชน ในอดีต
คณะอนุกรรมาธิการเคยแนะนาให้ศึกษาเกี่ยวกับชนพื้นเมืองในเรื่ องสิ ทธิในที่ดิน
วัฒนธรรม
และทรัพย์สินทางปัญญา และสนธิสัญญา

คณะอนุกรรมาธิการและองค์ กรพัฒนาเอกชน
เอ็นจีโอมองว่าคณะอนุกรรมาธิการเป็ นเวทีของ
“พวกเขา”
รัฐบาลไม่ค่อยแสดงบทบาทมากนักในคณะอนุกรรมาธิการ
ในขณะที่เอ็นจีโอล้อบบี้ผเู ้ ชี่ยวชาญอย่างแข็งขันและปราศรัยบ่อยครั้ง

มาก

กำรมีส่วนร่ วมในคณะอนุกรรมำธิกำร
เอ็นจีโอที่เข้าร่ วมประชุมกับคณะทางานว่าด้วยประชากรชนพื้นเมืองอาจอยากยืดเวลาพานักในกรุ งเ
จนีวาเพื่อร่ วมการประชุมของคณะอนุกรรมาธิการ
อย่างไรก็ตาม
คุณควรพิจารณาว่าการมีโอกาสร่ วมในกิจกรรมเพิ่มเติมคุม้ ค่ากับการเสี ยค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเพื่อพานักใ
นเจนี วาต่อไปอีก
3
สัปดาห์หรื อไม่
นอกจากนั้น
คณะอนุกรรมาธิการไม่ได้ใช้วิธีการรับรองฐานะที่ผอ่ นคลายเหมือนกับคณะทางาน
ฉะนั้น
จะมีแต่เอ็นจีโอที่ได้รับสถานะ
ECOSOC
เท่านั้นที่มีสิทธิปราศรัยและยืน่ เอกสาร
(อ่านรายละเอียดเพิม่ เติมเกี่ยวกับการยืน่ ใบสมัครเพื่อขอสถานะ ECOSOC ในแผ่นพับที่ 1 เรื่ อง
“ชนพื้นเมืองและระบบยูเอ็น – ข้อมูลทัว่ ไป)
สาหรับชนพื้นเมือง
ประโยชน์ที่สาคัญที่ได้รับจากการเข้าร่ วมการประชุมของคณะอนุกรรมาธิการคือโอกาสสื่ อสารข้อ
ห่วงใยไปยังกลุ่มคนจากหลากหลายสาขาที่ทางานในแวดวงสิ ทธิมนุษยชน
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ด้วยการสนทนานอกห้องประชุมของคณะอนุกรรมาธิการและสร้างความผูกพันฉันมิตรกับผูอ้ ื่นที่ป
กป้องสิ ทธิมนุษยชน
คนกลุ่มนี้ประกอบด้วยผูเ้ ชี่ยวชาญจานวน
26
คน
ซึ่งหลายคนก็เห็นอกเห็นใจชนพื้นเมืองอยูแ่ ล้ว
ถึงแม้วา่ พวกเขาอาจไม่ได้เป็ นสมาชิกของคณะทางาน
มีเอ็นจีโอที่ไม่ใช่ชนพื้นเมืองจานวนมากที่เป็ นห่วงว่ามีการละเมิดสิ ทธิมนุษยชนของชนพื้นเมืองแล
ะพร้อมจะให้การสนับสนุนเพื่อบรรลุเป้าหมายของชนพื้นเมือง
การกล่าวปราศรัยที่คณะอนุกรรมาธิการก็อาจกระทาได้เช่นกัน
ถ้าองค์กรของคุณไม่มีสถานะเป็ นทางการ
คุณอาจปราศรัยได้หากคุณสามารถหาเอ็นจีโออีกรายหนึ่งที่มีสถานะของยูเอ็น
ซึ่งพร้อมที่จะใส่ชื่อคุณในฐานะผูแ้ ทนคนหนึ่งและยินยอมให้คิวปราศรัยของพวกเขาแก่คุณเพื่อบรร
จุในวาระที่เกี่ยวข้อง การดาเนินการเช่นนี้คงไม่ยากนัก แต่ไม่ควรรอจนนาทีสุดท้าย เอ็นจีโอ เช่น
Indigenous Peoples' Centre for Documentation, Research and Information (doCip) หรื อ
International
Service
for
Human
Rights
(ISHR)
อาจช่วยแนะนาคุณให้รู้จกั กับองค์กรที่อาจช่วยให้การรับรองฐานะของคุณ

คณะกรรมาธิการสิ ทธิมนุษยชน
ถ้อยคาและแนวคิดสาคัญๆ
ผู้เสนอรายงานการประชุมพิเศษ
กฎระเบียบ 1503

กลไกการร้ องทุกข์
การดาเนินการอย่างเร่ งด่วน

สำระสำคัญ – คณะกรรมาธิ การสิ ทธิ มนุษยชน (Commission on Human Rights – CHR)
เป็ นองค์ กรด้ านสิ ทธิ มนุษยชนที่สาคัญที่สุดและมีบทบาทมากที่สุด
ประเด็นชนพืน้ เมืองกาลังเป็ นภารกิจที่มีความสาคัญเพิ่มขึน้
CHR
เป็ นหน่ วยงานที่มีกลไกการร้ องทุกข์ที่ชนพืน้ เมืองสามารถใช้ ได้
ข้อมูลเกี่ยวกับการละเมิดสิ ทธิ มนุษยชนอาจถูกส่ งไปยังหน่ วยงานสื บสวนของ CHR
คณะกรรมาธิการสิ ทธิมนุษยชนเป็ นเวทีสิทธิมนุษยชนที่ใหญ่ที่สุดและสาคัญที่สุดของยูเอ็น
ปกติมีผรู ้ ่ วมประชุมในการประชุมของคณะกรรมาธิการมากกว่า
3,000
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คน

คณะกรรมาธิการจัดประชุมประจาปี เป็ นเวลา
6
สัปดาห์ระหว่างเดือนมีนาคมและเมษายน
ในที่ประชุม
สมาชิกและผูส้ ังเกตการณ์กล่าวปราศรัยเกี่ยวกับประเด็นสิ ทธิมนุษยชน
คณะกรรมาธิการประกอบด้วยรัฐสมาชิก
53
รัฐ
รัฐสมาชิกแต่ละรัฐส่งคณะผูแ้ ทนของรัฐบาลมาประจา
รัฐสมาชิกของยูเอ็นที่เหลือส่ วนใหญ่ที่ไม่ได้เป็ นสมาชิกของคณะกรรมาธิการเข้าร่ วมประชุมด้วยใน
ฐานะผูส้ ังเกตการณ์
นอกจากนี้
ก็มีเอ็นจีโอจานวนมากเข้าร่ วมประชุมด้วย
โดยเอ็นจีโอทั้งหมดเป็ นตัวแทนของประเด็นสิ ทธิมนุษยชนแทบทุกเรื่ องจากทัว่ โลก
แขกวีไอพีหลายคนที่เข้าร่ วมการประชุม อาทิ ประธานาธิ บดี นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ต่างประเทศ
และรัฐมนตรี ยตุ ิธรรม กล่าวสุนทรพจน์ในที่ประชุมด้วย
วาระการทางานของคณะกรรมาธิการครอบคลุมทุกประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่ องสิ ทธิมนุษยชน
มีการกล่าวปราศรัยอย่างเป็ นทางการนานหลายชัว่ โมง
มีเอกสารหลายพันหน้าที่เตรี ยมไว้สาหรับการประชุม ห้องส่วนตัวด้านหลังและร้านกาแฟรอบๆ
ห้องประชุมคลาคล่าด้วยนักการทูตและคนอื่นที่กาลังล้อบบี้และเจรจากัน ในช่วงท้ายของโปรแกรม
การประชุมมักลากยาวไปจนถึงตอนค่า
ในแต่ละปี
คณะ
กรรมาธิการรับรองข้อมติและข้อตัดสิ นใจประมาณ 100 เรื่ อง นับว่าเป็ นบรรยากาศที่เคร่ งเครี ยด
เร่ าร้อน และมีประเด็นการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องมาก

คณะกรรมาธิการสิ ทธิมนุษยชนและประเด็นชนพื้นเมือง
ในช่วงหลายปี ที่ผา่ นมา
คณะกรรมาธิการทุ่มเทเวลาและความสนใจให้กบั ประเด็นชนพื้นเมืองเพิ่มขึ้น ในปี พ.ศ. 2539 คณะ
กรรมาธิการบรรจุหวั ข้อ
“ประเด็นชนพื้นเมือง”
เป็ นวาระพิเศษเป็ นครั้งแรก
ที่ประชุมมีมติออกมาภายใต้หวั ข้อนี้
เช่น
ร่ างปฏิญญาว่าด้วยสิ ทธิของชนพื้นเมือง
คณะทางานว่าด้วยประชากรชนพื้นเมือง
เวทีถาวรว่าด้วยประเด็นชนพื้นเมือง
ทศวรรษสากลแห่งชนพื้นเมืองโลก
กำรมีส่วนร่ วมในคณะกรรมำธิกำรสิทธิมนุษยชน
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ถึงแม้วา่ คณะกรรมาธิการเป็ นหน่วยงานด้านสิ ทธิมนุษยชนของยูเอ็นที่สาคัญมากที่สุด
เอ็นจีโอที่เป็ นตัวแทนของชนพื้นเมืองมักไม่ประสบความสาเร็ จในการโน้มน้าวความคิดเรื่ องสิ ทธิม
นุษยชนในเวทีน้ ี โดยมากการทางานของคณะกรรมาธิ การถูกกาหนดโดยรัฐบาล เมื่อเป็ นเช่นนี้
การทางานของคณะกรรมาธิการจึงต่างจากคณะอนุกรรมาธิการหรื อคณะทางานว่าด้วยประชากรชน
พื้นเมืองมาก
คณะกรรมาธิการใช้ขอ้ กาหนดเรื่ องสถานะเป็ นทางการของผูร้ ่ วมประชุมเหมือนกับของคณะอนุกร
รมาธิการ
ผูแ้ ทนของเอ็นจีโอที่สามารถเข้าไปมีส่วนร่ วมได้มีเพียงเอ็นจีโอที่ได้รับการรับรองฐานะจากเอ็นโอ
ที่มีสถานะ
ECOSOC
เท่านั้น
อย่างไรก็ดี
การได้รับการรับรองฐานะจากองค์กรชนพื้นเมืองหรื อเอ็นจีโอระหว่างประเทศอีกองค์กรหนึ่งที่มีส
ถานะนี้ก็เป็ นไปได้ ดังที่ได้อธิบายข้างต้นในหัวข้อเรื่ องคณะอนุกรรมาธิการ
เอ็นจีโอจานวนมากไปที่คณะกรรมาธิการเพื่อกล่าวปราศรัย
แต่เนื่องจากมีเรื่ องราวเกิดขึ้นมากมายในที่ประชุม
ปกติรัฐบาลมักสนใจฟังคาปราศรัยจากบุคคลหรื อองค์กรที่มาจากประเทศของตนเท่านั้น
เมื่อคานึงว่าเอ็นจีโอมีเวลาพูดแค่
5
นาทีในแต่ละหัวข้อที่บรรจุในวาระเท่านั้น
และการเดินทางไปเจนีวาและพานักที่นนั่ เสี ยค่าใช้จ่ายสู ง
ควรชัง่ น้ าหนักดีๆ
ระหว่างประโยชน์ที่อาจได้รับจากการมีส่วนร่ วมและค่าใช้จ่าย
เอ็นจีโอที่มีอิทธิพลกับที่ประชุมคณะกรรมาธิการมากที่สุดจึงมักเป็ นเอ็นจีโอใหญ่ๆ เช่น Amnesty
International,
International
Commission
of
Jurists
หรื อเอ็นจีโอที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ผคู ้ นสนใจในขณะนั้น
เช่น
เอ็นจีโอที่กล่าวหาว่ามีการละเมิดสิ ทธิมนุษยชนในบางประเทศ
ดังที่กล่าวไปแล้ว
คุณสามารถเผยข้อห่วงใยของคุณให้ผคู ้ นรับรู ้ดว้ ยการดาเนินการหลายอย่างที่เกี่ยวพันกับคณะกรรม
าธิการสิ ทธิมนุษยชน
การปราศรัย
เนื่องจากคณะกรรมาธิการเป็ นเวทีสิทธิมนุษยชนที่สาคัญที่สุดในระบบยูเอ็น
การปราศรัยที่คณะกรรมาธิการมีน้ าหนักมากกว่าการปราศรัยที่เวทีอื่นในระบบยูเอ็น
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การสร้ างเครื อข่ ายกับองค์ กรชนพื้นเมืองและสิ ทธิมนุษยชนอื่น
ชนพื้นเมืองที่แจ้งให้คณะกรรมาธิการทราบเกี่ยวกับข้อห่ วงใยเรื่ องสิ ทธิมนุษยชนของตนมีจานวนม
ากขึ้น
วัตถุประสงค์คือเพื่อโน้มน้าวข้อมติเรื่ องประเด็นชนพื้นเมือง
นอกจากนี้
ชนพื้นเมืองยังมีการพบปะพูดคุยกันเองและกับรัฐบาลอย่างไม่เป็ นทางการเกี่ยวกับการเตรี ยมงานใน
คณะทางานยกร่ างปฏิญญาว่าด้วยสิ ทธิของชนพื้นเมืองของคณะกรรมาธิการ
นอกจากนี้
คณะกรรมาธิการสิ ทธิมนุษยชนยังเปิ ดโอกาสให้คุณได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มสิ ทธิมนุษยชนกลุ่
มอื่นที่ลอ้ บบี้อย่างแข็งขันเพื่อบรรลุเป้าหมายเดียวกันกับของคุณ
การล้ อบบีร้ ัฐบาลของคุณ
รัฐบาลเป็ นผูก้ าหนดวาระการทางานและผลลัพธ์ของคณะกรรมาธิการ
ถ้าคุณอยากบรรลุผลสาเร็ จกับเรื่ องใดในที่ประชุมของคณะกรรมาธิการ
ขอแนะนาให้คุณทางานผ่านรัฐบาลของคุณเอง
รัฐบาลหลายรัฐบาลชอบแสดงตัวว่าเป็ นผูห้ ่วงใยเรื่ องสิ ทธิมนุษยชนและอาจสนใจรับข้อเสนอจากเ
อ็นจีโอ
หากวัตถุประสงค์ของคุณสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลหรื อไม่ขดั แย้งกับนโยบายของรัฐบาล
รัฐบาลของคุณอาจยินดีเสนอเรื่ องนี้ต่อคณะกรรมาธิการ
ตัวอย่างเช่น
รัฐบาลอาจยินดีช่วยให้มีการบรรจุแนวคิดบางอย่างไว้ในข้อมติที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมาธิการ
คุณไม่จาเป็ นต้องไปที่เจนีวาเพื่อโน้มน้าวรัฐบาลแบบนี้ อย่างไรก็ตาม คุณต้องติดตามประเด็นต่างๆ
อย่างใกล้ชิด คุณสามารถทาให้ผคู ้ นรู ้วา่ คุณคิดยังไงด้วยการติดต่อกระทรวงต่างประเทศโดยตรง
ถึงแม้วา่ วัตถุประสงค์ของคุณไม่ใช่สิ่งที่รัฐบาลเตรี ยมนาไปเสนอต่อคณะกรรมาธิการ
การบอกเล่าเพื่อให้รัฐบาลรับรู ้มุมมองของคุณและการดาเนินการที่คุณปรารถนานับว่าเป็ นสิ่ งที่มีปร
ะโยชน์

การล้อบบีอ้ งค์กรพัฒนาเอกชนระหว่างประเทศ
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เอ็นจีโอที่ไม่ใช่ชนพื้นเมืองบางองค์กรที่ได้การรับรองสถานะให้มีส่วนร่ วมในการประชุมของยูเอ็น
(เช่น Amnesty International และ International Commission on Jurists)
มีประสบการณ์มากมายในการทางานกับระบบสิ ทธิมนุษยชนของยูเอ็น
เอ็นจีโอเหล่านี้ เป็ นผูม้ ีส่วนร่ วมในการประชุมของคณะกรรมาธิการสิ ทธิมนุษยชนและคณะอนุกรร
มาธิการเป็ นประจา แต่เข้าร่ วมการประชุมของคณะทางานว่าด้วยประชากรชนพื้นเมืองน้อยกว่า
องค์กรเหล่านี้มกั สนใจสถานการณ์ดา้ นสิ ทธิมนุษยชนในบางประเทศเป็ นหลัก
อย่างไรก็ตาม
มีบางองค์กรที่สนใจสถานการณ์ดา้ นสิ ทธิมนุษยชนของชนพื้นเมืองด้วย ตัวอย่างเช่น รายงานของ
Amnesty
International
เกี่ยวกับหลายประเทศมักดึงดูดความสนใจเรื่ องการละเมิดสิ ทธิของชนพื้นเมือง
เอ็นจีโอเหล่านี้บางรายมีสานักงานถาวรอยูใ่ นเจนีวา
บางองค์กรก็มีเครื อข่ายอยูใ่ นประเทศอื่น
ซึ่งอาจรวมถึงประเทศของคุณด้วย
คุณควรแจ้งให้พวกเขารับรู ้ขอ้ ห่วงใยของคุณและขอให้พวกเขาสะท้อนข้อห่วงใยของคุณในการปร
ะชุมของยูเอ็นที่สาคัญๆ
ตัวอย่างเช่น
ถ้าองค์กรใดแถลงต่อคณะกรรมาธิการสิ ทธิมนุษยชนว่ารัฐบาลของคุณเพิกเฉยต่อการส่ งเสริ มสิ ทธิข
องชนพื้นเมือง
รัฐบาลคงได้รับผลกระทบอย่างไม่ตอ้ งสงสัย
เสี ยงวิจารณ์จากภายนอกแบบนี้มกั มีผลกระทบกับรัฐบาลมากกว่าเสี ยงวิจารณ์ในประเทศ
การแจ้งให้องค์กรเหล่านี้ทราบเกี่ยวกับข้อห่วงใยของคุณจะเป็ นการส่ งสารของคุณไปยังผูค้ นที่เห็น
อกเห็นใจประเด็นสิ ทธิมนุษยชนของคุณที่มีจานวนมากขึ้น
การกระทาเช่นนี้อาจกระตุน้ ให้เกิดการรณรงค์ของนานาชาติที่ทาให้ผคู ้ นตระหนักถึงการละเมิดสิ ท
ธิของคุณเพิ่มขึ้น
ท้ายที่สุด
การรณรงค์แบบนี้ อาจนาไปสู่ การดาเนินการที่ช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายได้
การให้ ข้อมูลแก่ ผ้ เู สนอรายการประชุมพิเศษของคณะกรรมาธิการ
การทางานของคณะกรรมาธิการสิ ทธิมนุษยชนไม่จากัดเพียงการจัดประชุมประจาปี ที่กรุ งเจนีวา
คณะกรรมาธิการมีคณะทางานจานวนมากที่ประชุมกันเพื่อยกร่ างมาตรฐานใหม่
เช่น
ร่ างปฏิญญาว่าด้วยสิ ทธิของชนพิ้นเมือง หรื อเพื่อหารื อประเด็นสาคัญๆ เช่น สิ ทธิในการพัฒนา
ข้าราชการพลเรื อนนานาชาติที่ทางานอยูท่ ี่สานักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนดาเนินแผนงานตา
มข้อมติของคณะกรรมาธิการในแต่ละปี
ด้วยการทารายงาน
จัดการประชุม
และเริ่ มผลักดันโครงการต่างๆ
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องค์ประกอบที่สาคัญที่สุดประการหนึ่งของภารกิจของคณะกรรมาธิการคือการสื บสวนและการราย
งานเรื่ องปัญหาสิ ทธิมนุษยชน คณะกรรมาธิการดาเนินการเรื่ องนี้ผา่ นสิ่ งที่เรี ยกว่า “กลไก”
หลายอย่าง
ซึ่งประกอบด้วยผูเ้ ชี่ยวชาญเป็ นรายบุคคลหรื อคณะทางานที่ประกอบด้วยผูเ้ ชี่ยวชาญจานวน 5 คน
ผูเ้ ชี่ยวชาญที่เป็ นบุคคลมีชื่อเรี ยกต่างๆ
นานา
ผูเ้ ชี่ยวชาญที่รู้จกั กันดีที่สุดคือ
“ผู้เสนอรายงานการประชุมพิเศษ
(special
rapporteur)”
กลไกบางกลไกทางานเฉพาะในบางประเทศ บางกลไกเจาะลึกบางประเด็น เช่น การทรมาน
การหายตัวไปที่มีการขืนใจหรื อความรุ นแรงต่อสตรี
ถึงแม้ขอ้ มูลต่อไปนี้ อา้ งถึงผูเ้ สนอรายงานการประชุมพิเศษเท่านั้น
เกณฑ์การพิจารณากลไกอื่นก็เหมือนกัน ไม่วา่ จะเรี ยกชื่อกลไกว่าอะไรก็ตาม
ในอดีต ชนพื้นเมืองไม่ได้ใช้ประโยชน์จากผูเ้ สนอรายงานฯ มากนัก ผูเ้ สนอรายงานฯ
แต่ละคนเป็ นผูร้ วบรวมข้อมูล
ไม่วา่ เอ็นจีโอจะเป็ นผูม้ อบให้หรื อพวกเขาเป็ นผูร้ ้องขอจากรัฐบาลก็ตาม
ข้อมูลนี้ถูกรวบรวมและจัดทาเป็ นรายงานที่นาเสนอในการประชุมประจาปี ของคณะกรรมาธิการสิ
ทธิมนุษยชน
รายงานนี้อาจแจกแจงรายการข้อกล่าวหาทั้งหมดที่ถูกส่ งให้ผเู ้ สนอรายงานฯ
เกี่ยวกับเรื่ องการละเมิดที่ผเู ้ สนอรายงานฯ
รับผิดชอบ
บางครั้งผูเ้ สนอรายงานฯ
อาจเดินทางไปที่ประเทศบางประเทศเพื่อศึกษารายละเอียดในเชิงลึกโดยได้รับการอนุมตั ิจากรัฐบาล
เมื่อมีโอกาสเช่นนี้
ผูเ้ สนอรายงานฯ
จะเขียนรายงานเพิม่ เติม
รายงานเหล่านี้ อาจรวบรวมข้อคิดเห็นเกี่ยวกับความล้มเหลวของรัฐบาลหรื อผูเ้ สนอรายงานฯ
อาจดาเนินการเพียงแค่รายงานข้อร้องเรี ยนและคาชี้แจงของรัฐบาลเท่านั้น
ผูเ้ สนอรายงานฯ
บางคนอาจทางานเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ของชนพื้นเมืองมากกว่าคนอื่น
ผูเ้ สนอรายงานฯ
ที่ทางานเกี่ยวกับเรื่ องชนพื้นเมือง
ได้แก่
ผูเ้ สนอรายงานฯ
ว่าด้วยการบังคับคดีแบบรวบรัดหรื อโดยพลการ
ผูเ้ สนอรายงานฯ
ว่าด้วยการไม่ยอมรับความแตกต่างด้านศาสนา
ผูเ้ สนอรายงานฯ
ว่าด้วยผลกระทบของการเคลื่อนย้ายที่ผิดกฎหมายและการทิ้งผลิตภัณฑ์และของเสี ยที่เป็ นพิษและอั
นตรายซึ่งกระทบต่อสิ ทธิมนุษยชน ผูเ้ สนอรายงานฯ ว่าด้วยรู ปแบบของการเหยียดผิวในปัจจุบนั
และผูเ้ ชี่ยวชาญอิสระของคณะกรรมาธิการสิ ทธิมนุษยชนว่าด้วยสิ ทธิในการพัฒนา
รู ป
1
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แสดงข้อมูลเกี่ยวกับผูเ้ สนอรายงานฯ
ที่ทางานเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ
ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับชนพื้นเมืองพร้อมกับคาอธิบายสั้นๆ ที่ระบุถึงอานาจหน้าที่ของแต่ละคน

ชนพื้นเมืองอาจส่ งข้อมูลที่เกี่ยวข้องไปให้ผเู ้ สนอรายงานฯ แต่ละคนตามที่อยูด่ า้ นล่าง
(ผู้เสนอรายงานการประชุมพิเศษที่เกีย่ วข้ อง)
c/o Office of the High Commissioner for Human Rights
UNOG-OHCHR, Palais Wilson, CH-1211 Geneva
โทร 41-22-917-9000 แฟกซ์ 41-22-917-9003
E-mail: www.webadmin.hchr@unog.ch
รายงานเหตุการณ์ อย่ างไร
การส่งข้อมูลผ่านองค์กรที่เป็ นตัวแทนน่าจะมีประสิ ทธิผลมากกว่าการดาเนินการโดยบุคคล
เนื่องจากการดาเนินการลักษณะนี้เท่ากับเน้นว่าปัญหาลุกลามใหญ่โตและผลกระทบไม่ได้เกิดขึ้นกั
บคนเพียง 1-2 คนเท่านั้น ข้อมูลน้อยที่สุดที่ส่งไปยังผูเ้ สนอรายงานฯ เหมือนกันทุกประการ
ไม่วา่ จะเป็ นผูเ้ สนอรายงานฯ ที่รับผิดชอบเฉพาะบางประเทศหรื อบางประเด็น ข้อมูลดังกล่าวมีดงั นี้
➢ ข้อมูลบ่งชี้วา่ ใครคือผูเ้ สี ยหาย
➢ ข้อมูลบ่งชี้วา่ ใครคือผูก้ ระทาการละเมิด
➢ ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรื อองค์กรที่รายงานข้อมูล
(ด้วยเหตุน้ ี
รายงานที่ปิดบังชื่อของผูแ้ จ้งจึงรับฟังเป็ นพยานหลักฐานไม่ได้)
➢ คาอธิบายเกี่ยวกับพฤติการณ์แวดล้อมของเหตุการณ์การละเมิดโดยละเอียด
รายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับการละเมิดอาจเป็ นข้อมูลที่กลไกที่เกี่ยวข้องเฉพาะบางประเด็นต้องการ
(เช่น
สถานที่กกั ขังผูเ้ สี ยหายทั้งในอดีตและปัจจุบนั
ใบรับรองแพทย์ที่ออกให้ผเู ้ สี ยหาย
ข้อมูลบ่งชี้ตวั พยานที่พบเห็นการละเมิด
มีการดาเนินมาตรการใดบ้างเพื่อให้ผเู ้ สี ยหายได้รับการเยียวยา ฯลฯ)
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ในหลักการ รายงานเหตุการณ์จะไม่ได้รับการพิจารณาหากเป็ นการยืน่ เอกสารตามข้อมติ 1503 ของ
ECOSOC
(อ่านเรื่ อง
“ระเบียบการ
1503”
ด้านล่าง)
และ/หรื อพิธีสารของกติกาสากลว่าด้วยสิ ทธิพลเมืองและสิ ทธิทางการเมือง
(อ่านข้อมูลเรื่ อง
“หน่วยงานที่จดั ตั้งตามสนธิสัญญาสิ ทธิมนุษยชนและชนพื้นเมือง” ในแผ่นพับที่ 4)
ตามกฎเกณฑ์ทวั่ ไป
รายงานเหตุการณ์ที่ใช้ภาษาด่าทอหยาบคายหรื อมีจุดมุ่งหมายทางการเมืองอย่างชัดเจนจะไม่ได้รับพิ
จารณา
รายงานเหตุการณ์ควรชี้แจงข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับเหตุการณ์และกล่าวถึงรายละเอียดอย่างชัดเจนและไ
ม่เยิน่ เย้อ
รายงานจากคาบอกเล่าของพยานหรื อข้อมูลสนับสนุนเพิ่มเติมควรรวมไว้ในเอกสารแนบท้าย
ไม่ควรรายงานเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แต่ควรระบุวา่ รัฐบาลมีความรับผิดชอบอย่างไรบ้างในเหตุการณ์น้ ี
การส่งรายงานไปให้ผเู ้ สนอรายงานฯ
ในกรณี ที่รัฐบาลได้ดาเนินการตามขั้นตอนที่ถูกต้องแล้วเป็ นสิ่ งที่ไม่เหมาะสม
ผูร้ ้องทุกข์อาจส่งข้อมูลไปให้เมื่อใดก็ได้
แต่เมื่อคานึงว่าผูเ้ สนอรายงานฯ
อาจอยากเพิ่มคาชี้แจงของรัฐบาลเกี่ยวกับข้อกล่าวหาในรายงานด้วย
และต้องเขียนรายงานให้เสร็ จทันการประชุมของคณะกรรมาธิการสิ ทธิมนุษยชนระหว่างเดือนมีนา
คม
–เมษายน
ควรส่งข้อมูลทุกอย่างให้ครบภายในเดือนตุลาคม/พฤศจิกายนอย่างช้าสุด
ข้อมูลที่ส่งหลังจากนี้อาจไม่ได้รับการพิจารณาจนกว่าจะถึงรอบการประชุมครั้งต่อไปของคณะกรร
มาธิการหรื อหนึ่งปี หลังจากนั้น
ข้อมูลที่คุณส่ งให้จะรวมอยูใ่ นรายงานที่เกี่ยวข้องพร้อมกับคาชี้แจงของรัฐบาล ถ้ามี
ผู้เสนอรำยงำนกำรประชุมพิเศษและอำนำจหน้ ำที่
ผูเ้ สนอรายงานการประชุมพิเศษ
อานาจหน้าที1
การบังคับคดีนอกเหนือกระบวนการพิจาร • ตรวจสอบสถานการณ์การบังคับคดีนอกเหนือกร
ณาของศาล แบบรวบรัด หรื อโดยพลการ
ะบวนการพิจารณาของศาล แบบรวบรัด
หรื อโดยพลการ
1

คาอธิบายเรื่ องอานาจหน้าที่คดั ลอกมาจากข้อมติและสิ่ งพิมพ์ของยูเอ็น
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พร้อมกับจัดทาข้อสรุ ปและข้อเสนอแนะประจาปี
และส่งไปให้ คณะกรรมาธิการสิ ทธิมนุษยชน
รวมทั้งรายงานอื่นที่ตอ้ งจัดทาในฐานะผูเ้ สนอราย
งานฯ
เพื่อให้คณะกรรมาธิการทราบเกี่ยวกับสถานการ
ณ์ สถานการณ์การบังคับคดีนอกเหนือ
กระบวนการพิจารณาของศาล แบบรวบรัด
หรื อโดยพลการที่ร้ายแรงที่ควรได้รับความสนใจ
ทันที

ผลกระทบของการเคลื่อนย้ายและการทิ้ง
ที่ผิดกฎหมายของผลิตภัณฑ์และของเสี ยมี
พิษและอันตรายต่อประโยชน์สุขที่ได้รับจ
ากสิ ทธิมนุษยชน

• ตอบสนองกับข้อมูลที่ได้รับอย่างมีระสิ ทธิผล
โดยเฉพาะกรณีที่มีการคาดคะเนว่าการบังคับคดี
นอกเหนือกระบวนการพิจารณาของศาล
แบบรวบรัด
หรื อโดยพลการใกล้จะอุบตั ิข้ ึนหรื ออาจเป็ นภัยคุ
กคามหรื อเมื่อการกระทาดังกล่าวเกิดขึ้นแล้ว
• ส่ งเสริ มให้มีการเสวนากับรัฐบาลมากขึ้น
และติดตามผลการปฏิบตั ิตามข้อเสนอแนะที่ระบุ
ในรายงานหลังจากการตรวจเยีย่ มในบางประเทศ
• สื บสวนและตรวจสอบผลกระทบของการการทิ้ง
ผลิตภัณฑ์และของเสี ยมีพิษที่ผิดกฎหมายในประเ
ทศแถบแอฟริ กาและประเทศกาลังพัฒนาอื่นๆ
ที่มีผลกระทบต่อประโยชน์สุขที่
ได้รับจากสิ ทธิมนุษยชน
โดยเฉพาะสิ ทธิในการมีชีวิตและมีสุขภาพที่ดีขอ
งทุกคน
• สื บสวน ติดตาม ตรวจสอบ และรับรายงาน
และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายและกา
รทิ้งผลิตภัณฑ์และของเสี ยมีพิษและอันตรายในป
ระเทศแถบแอฟริ กาและประเทศกาลังพัฒนาอื่น
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• จัดทาข้อเสนอแนะและข้อเสนอเกี่ยวกับมาตรการ
ที่เพียงพอในการควบคุม ลด
และขจัดการเคลื่อนย้าย ถ่ายโอน
และทิ้งผลิตภัณฑ์และของเสี ยมีพิษและอันตรายใ
นประเทศแถบ
แอฟริ กาและประเทศกาลังพัฒนาอื่น
• จัดทารายชื่อประเทศและบริ ษทั ข้ามชาติที่พวั พัน
กับการทิ้งที่ผิดกฎหมายของผลิตภัณฑ์และของเสี
ยมีพิษและอันตรายในประเทศแถบแอฟริ กาและ
ประเทศกาลังพัฒนาอื่น และสรุ ป
ยอดผูเ้ สี ยชีวิต ทุพพลภาพ
หรื อบาดเจ็บในประเทศกาลังพัฒนาจากกระทาเช่
นนี้
รู ปแบบในปัจจุบนั ของการเหยียดผิว
• ตรวจสอบเหตุการณ์เกี่ยวกับรู ปแบบในปัจจุบนั ข
การเลือกปฏิบตั ิทางเชื้อชาติ
องการเหยียดผิว การเลือกปฏิบตั ิทางเชื้อชาติ
และความเกลียดกลัวต่างชาติ
และรู ปแบบการเลือกปฏิบตั ิใดๆ ต่อชนผิวดา
และการไม่ยอมรับความแตกต่างที่เกี่ยวข้อ
อาหรับ หรื อมุสลิม ความเกลียดกลัว ต่างชาติ
ง
ความเกลียดกลัวชนผิวดา และลัทธิต่อต้านยิว
และการไม่ยอมรับความแตกต่างที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งมาตรการแก้ไขปัญหาของรัฐบาล
การไม่ยอมรับความแตกต่างทางศาสนา
• ตรวจสอบเหตุการณ์และการดาเนินการของรัฐบา
ลในทุกมุมโลกที่ขดั ต่อข้อกาหนดของปฏิญญาว่า
ด้วยการขจัดการไม่ยอมรับความแตกต่างและการ
เลือกปฏิบตั ิในทุกรู ปแบบที่มี
พื้นฐานจากศาสนาและความศรัทธา
และแนะนามาตรการเยียวยาที่เหมาะสม
ผูเ้ ชี่ยวชาญอิสระของคณะกรรมาธิการสิ ท • ส่งรายงานที่ละเอียดทุกแง่มุมให้สมัชชาครอบคลุ
ธิมนุษยชนว่าด้วยสิ ทธิในการพัฒนา
มเรื่ องผลกระทบของความยากจน
การปรับโครงสร้าง โลกาภิวฒั น์
การเงินและการค้าเสรี
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และการลดการกากับดูแลของรัฐต่อ
ประโยชน์สุขที่ได้รับจากสิ ทธิในการพัฒนาในปร
ะเทศกาลังพัฒนา
ข้อมูลเกี่ยวกับผูเ้ สนอรายงานฯ ทั้งหมดอยูใ่ นเว็บไซต์ของ OHCHR www.unhchr.ch ไปที่หวั ข้อ
OHCHR Programme และ Extra-conventional mechanisms

ระเบียบปฏิบัติ “การดาเนินการเร่ งด่วน” ภายใต้กลไกพิเศษ
กลไกพิเศษ บางครั้งเรี ยกว่า “ระเบียบการพิเศษ” ครอบคลุมผูเ้ สนอรายงานฯ ผูแ้ ทน ผูเ้ ชี่ยวชาญ
และคณะทางาน
ข้อมูลที่แจ้งไปยังกลไกพิเศษบางครั้งอาจมีขอ้ มูลเกี่ยวกับการละเมิดสิ ทธิมนุษยชนที่ร้ายแรงที่กาลัง
จะกระทา
(เช่น
การบังคับคดีนอกเหนือจากกระบวนการพิจารณาของศาลที่ใกล้จะเกิดขึ้น
ความห่วงใยว่าผูท้ ี่ถูกคุมขังอาจถูกทรมาน หรื อเสี ยชีวิตจากโรคโดยที่ไม่มีใครเหลียวแล ฯลฯ)
และกรณี การหายตัวไป เหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อไม่นาน ในกรณี เหล่านี้ ผูเ้ สนอรายงานฯ
หรื อประธานของคณะทางานอาจติดต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องด้วยการส่งสารไปทางแฟกซ์หรื
อโทรเลข
เพื่อขอคาชี้แจงเกี่ยวกับกรณี ดงั กล่าวและวิงวอนให้รัฐบาลดาเนินมาตรการที่จาเป็ นเพื่อรับรองสิ ทธิ
ของผูเ้ สี ยหาย
การวิงวอนเช่นนี้จาเป็ นอย่างยิง่ เพื่อเป็ นการป้องกันไว้ก่อน
การวิงวอนมิใช่เป็ นการลงความเห็นว่าข้อสรุ ปควรเป็ นเช่นไร
ปกติการวิงวอนมักเป็ นวิธีการที่ใช้โดยกลไกเฉพาะเรื่ อง
โดยเฉพาะผูเ้ สนอรายงานฯ
ว่าด้วยการบังคับคดีนอกเหนือกระบวนการพิจารณาของศาล แบบรวบรัด หรื อโดยพลการ
ผูเ้ สนอรายงานฯ
ว่าด้วยการทรมาน
รวมทั้งคณะทางานว่าด้วยการหายตัวไปที่ถูกบังคับหรื อโดยไม่สมัครใจและการคุมขังโดยพลการ
อย่างไรก็ตาม
บางครั้งกลไกเฉพาะเรื่ องและกลไกระดับประเทศก็ใช้วิธีการแบบนี้ดว้ ยเช่นกัน
ในบางกรณี
เมื่อพฤติการณ์แวดล้อมสนับสนุนการใช้แนวทางนี้
การวิงวอนอาจเป็ นการดาเนินการโดยผูเ้ สนอรายงานฯ
หลายคนและ/หรื อร่ วมกับคณะทางาน
หลักเกณฑ์สาหรับการแทรกแซงที่เร่ งด่วนมีความแตกต่างกันตามอานาจหน้าที่ที่แต่ละคนได้รับ
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คาร้องขอสาหรับการแทรกแซงที่เร่ งด่วนดังกล่าวข้างต้นอาจจะส่งไปที่
(ผู้เสนอรายงานการประชุมพิเศษหรื อคณะทางานที่เกีย่ วข้ อง)
c/o OHCHR-UNOG, 1211 Geneva 10
Switzerland แฟกซ์ (41-22) 917-9003
E-mail: webadmin.hchr@unog.ch
ในบริ เวณด้านบนของรายงานเหตุการณ์ที่ส่งไป ควรระบุคาว่า “สาหรับการดาเนินการเร่ งด่วน”
เพื่อให้รายงานถูกส่งไปยังผูร้ ับผิดชอบโดยตรงอย่างฉับไว
ระเบียบการร้ องทุกข์ ของคณะกรรมาธิการสิ ทธิมนุษยชน (ระเบียบ 1503)
บุคคลหรื อเอ็นจีโออาจส่งเรื่ องร้องทุกข์เกี่ยวกับการละเมิดสิ ทธิมนุษยชนไปยังคณะกรรมาธิการสิ ท
ธิมนุษยชน ในปี พ.ศ. 2513 มีการกาหนดกระบวนการที่เรี ยกว่า “ระเบียบ 1503”
(เรี ยกตามหมายเลขของข้อมติที่กาหนดโดยคณะมนตรี เศรษฐกิจและสังคม)
มีการแก้ไขระเบียบนี้ เพื่อปรับปรุ งประสิ ทธิผลของการนาไปปฏิบตั ิในการประชุมของคณะกรรมาธิ
การสิ ทธิมนุษยชนครั้งที่
56
ประจาปี
พ.ศ.
2543
ระบบการร้องทุกข์มีประโยชน์กบั ชนพื้นเมืองเฉพาะในบางกรณี เท่านั้น
คณะกรรมาธิการจะพิจารณาเฉพาะกรณีการละเมิดสิ ทธิมนุษยชนที่ถือว่า
“เลวร้ายและมีหลักฐานพิสูจน์ที่น่าเชื่อถือ”
ประเด็นที่สนใจมุ่งไปที่สิทธิพลเมืองและสิ ทธิทางการเมือง
มิใช่สิทธิทางเศรษฐกิจ
สังคม
และวัฒนธรรมซึ่งเป็ นข้อห่วงใยของชนพื้นเมืองมากกว่า
ปกติคณะกรรมาธิการพิจารณาการกระทาที่เป็ นการเลือกปฏิบตั ิ การพิจารณาคดีที่ไม่ตรงไปตรงมา
การทรมาน
การฆาตกรรมโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ
การคุมขังโดยพลการ
และการปราบปรามการประท้วงที่รุนแรงซึ่งถือว่าเป็ นการละเมิดสิ ทธิมนุษยชน
ผูร้ ้องทุกข์กล่าวโทษต้องแสวงหาการเยียวยาในประเทศจนถึงที่สุดแล้ว
นัน่ คือ
พวกเขาต้องแสดงให้เห็นว่าตนได้ทาทุกสิ่ งทุกอย่างเท่าที่จะทาได้เพื่อแก้ไขปัญหาในประเทศแล้ว
การยืน่ รายงานเหตุการณ์ตามระเบียบ 1503 ต้องปฏิบตั ิตามกฎข้อบังคับเท่านั้นจึงได้รับการพิจารณา
➢ รายงานเหตุการณ์จะไม่ได้รับการพิจารณาหากขัดต่อหลักการของกฎบัตรสหประชาชาติหรื อมี
ข้อบ่งชี้วา่ มีแรงจูงใจทางการเมือง
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➢ รายงานเหตุการณ์จะได้รับการพิจารณาก็ต่อเรื่ องมีเหตุอนั ควรให้เชื่อหลังจากพิจารณาคาชี้แจงข
องรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง
มีรูปแบบการละเมิดสิ ทธิมนุษยชนและเสรี ภาพขั้นพื้นฐานที่เลวร้ายและมีหลักฐานพิสูจน์ที่น่าเ
ชื่อถือที่เกิดขึ้นซ้ าแล้วซ้ าอีก
➢ รายงานเหตุการณ์อาจเป็ นการยืน่ ข้อมูลของบุคคลหรื อกลุ่มบุคคลที่อา้ งว่าเป็ นผูเ้ สี ยหายจากการ
ละเมิดสิ ทธิมนุษยชนหรื อเป็ นผูร้ ู ้ขอ้ มูลเกี่ยวกับการละเมิดโดยตรงและเชื่อถือได้
➢ รายงานเหตุการณ์ที่ปกปิ ดชื่อผูร้ ้องจะรับฟังเป็ นพยานหลักฐานไม่ได้เช่นเดียวกับรายงานที่ มีแห
ล่งที่มาจากการรายงานข่าวของสื่ อมวลชน
➢ รายงานเหตุการณ์ตอ้ งชี้แจงข้อเท็จจริ ง จุดประสงค์ของการยืน่ คาร้อง และสิ ทธิที่ถูกละเมิด
ตามกฎเกณฑ์
คาร้องที่ใช้ภาษาด่าทอหยาบคายหรื อถ้อยคาสบประมาทรัฐที่เป็ นคู่กรณีจะไม่ได้รับการพิจารณ
า
➢ ผูย้ นื่ คาร้องต้องแสวงหาการเยียวยาในประเทศจนถึงที่สุดก่อนจะพิจารณายืน่ คาร้อง
เว้นแต่สามารถแสดงเหตุผลที่เชื่อได้วา่ มาตรการแก้ไขระดับชาติอาจไม่บงั เกิดผลหรื อกินเวลาน
านเกินควร

ส่งรายงานเหตุการณ์ที่ตอ้ งการรับการพิจารณาตามระเบียบ 1503 ไปที่
Support Services Branch
OHCHR-UNOG
1211 Geneva 10, Switzerland
แฟกซ์ (41 22) 917 90-11
กระบวนการทั้งหมดเป็ นความลับทุกขั้นตอน
จริ งๆ
แล้ว
เป็ นที่รู้กนั ว่าระเบียบนี้เป็ น
“ระเบียบที่เป็ นความลับ”
นอกจากนี้
ยังมีลกั ษณะเป็ นการเมืองมากกว่าตุลาการอีกด้วย
จุดมุ่งหมายของระเบียบนี้คือการบ่งชี้ประเทศที่มีการละเมิดร้ายแรงมากกว่าการให้การเยียวยาแก่ผรู ้ ้
องทุกข์เรื่ องการละเมิดสิ ทธิมนุษยชน
ในบางกรณี
รัฐบาลอาจต้องการให้อีกรัฐบาลหนึ่งถูกบ่งชี้วา่ เป็ นเช่นนี้ ดว้ ยเหตุผลทางการเมือง
อาจมีขอ้ โต้แย้งว่า
ถึงแม้วา่ สิ ทธิพลเมืองและสิ ทธิทางการเมืองอาจไม่ได้ถูกคุกคามอย่างเป็ นทางการในประเทศ
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การตกอยูใ่ นฐานะเสี ยเปรี ยบของบางกลุ่มหรื อบางคนร้ายแรงมากจนถึงขั้นเรี ยกว่าเป็ น
“รู ปแบบการละเมิดสิ ทธิมนุษยชนที่เลวร้ายและมีหลักฐานพิสูจน์ที่น่าเชื่อถือที่เกิดขึ้นซ้ าแล้วซ้ าอีก”
ถึงแม้วา่ คงเป็ นไม่ได้ที่คณะกรรมาธิการสิ ทธิมนุษยชนจะวิจารณ์รัฐบาลของคุณตามระเบียบนี้
คาร้องที่ยนื่ ตามระเบียบ 1503 จะถูกถ่ายทอดกลับไปยังรัฐบาลที่เกี่ยวข้องโดยสหประชาชาติ
ซึ่งเท่ากับเป็ นการประกาศว่ารัฐบาลอาจจาเป็ นต้องชี้แจงเรื่ องดังกล่าวในเวทีระหว่างประเทศ
นอกจากนี้ คาร้องจะดึงดูดความสนใจของรัฐบาลอื่นที่เป็ นสมาชิกของคณะกรรมาธิการ
สมัชชา (General Assembly)
ถ้อยคาและแนวคิดสาคัญๆ
ประชุมครบองค์คณะ
คณะกรรมการที่สาม
สำระสำคัญ
–
สมัชชาเป็ นองค์ กรสูงสุดของสหประชาชาติ
คณะกรรมการที่สามของสมัชชารั บผิดชอบเรื่ องสิ ทธิ มนุษยชน
สมัชชาเป็ นองค์กรสูงสุดของสหประชาชาติที่จดั การประชุมในนิวยอร์กระหว่างเดือนกันยายนถึงธั
นวาคมของทุกปี
กระนั้นก็ตาม
สมัชชาอาจประชุมในช่วงเวลาอื่นก็ได้ตลอดทั้งปี
การประชุมนี้ไม่ใช่การประชุมเดียว แต่ประกอบด้วยคณะกรรมการที่ประชุมพร้อมๆ กันจานวนมาก
คณะกรรมการแต่ละคณะรับผิดชอบเฉพาะบางประเด็นในภารกิจของสหประชาชาติ
และการประชุมครบองค์คณะ
(Plenary)
ที่ซ่ ึงคณะกรรมการแต่ละคณะจะนาเสนอรายงานสิ ทธิมนุษยชนอยูภ่ ายใต้ความรับผิดชอบของคณะ
กรรมการที่สาม ซึ่งดูแลประเด็นด้านสังคม เช่น ผูอ้ พยพ อาชญากรรม สตรี
และการพัฒนาทางสังคม
คณะกรรมการที่สามได้รับรายงานจากหน่วยงานที่ข้ นึ ตรงทั้งหมด
เช่น
คณะกรรมาธิการสิ ทธิมนุษยชน
(ผ่านคณะมนตรี เศรษฐกิจและสังคม)
และหน่วยงานที่จดั ตั้งตามสนธิสัญญาสิ ทธิมนุษยชน
คณะกรรมการที่สามมีมติเห็นชอบกับข้อมติจานวนมากเช่นเดียวกับคณะกรรมาธิการ
ซึ่งท้ายที่สุดจะต้องผ่านการรับรองจากที่ประชุมครบองค์คณะ
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ในช่วงหลายปี ที่ผา่ นมา
สมัชชามีบทบาทสาคัญในการกาหนดมาตรฐาน
ดาเนินการเกี่ยวกับการละเมิดสิ ทธิมนุษยชนในบางประเทศ
และจัดการประชุมอภิปรายเชิงปรัชญาเกี่ยวกับเรื่ องสิ ทธิมนุษยชน
รวมทั้งดูแลการบริ หารงานทัว่ ไปและประสานการดาเนินกิจกรรมของยูเอ็น
กำรมีส่วนร่ วมในสมัชชำ
ไม่มีอะไรที่บุคคลธรรมดาหรื อเอ็นจีโอสามารถทาได้โดยตรงมากนักที่สมัชชา
เอ็นจีโอไม่มีสิทธิเข้าร่ วมในกิจกรรมของสมัชชา
คุณสามารถล้อบบี้อย่างไม่เป็ นทางการตามทางเดินในอาคาร
แต่การกระทาแบบนี้จะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อคุณมีประเด็นที่เจาะจงมากเป็ นพิเศษ
คุณสามารถหยิบยกข้อห่วงใยเพื่อหารื อกับสมาชิกของรัฐบาลของคุณ
เพื่อโน้มน้าวให้พวกเขาแสดงท่าทีสนับสนุนคุณในการประชุมสมัชชาที่นิวยอร์ก

แผ่นพับที่ 4
หน่ วยงานที่จัดตั้งตามสนธิสัญญาสิ ทธิมนุษยชนและชนพื้นเมือง
ถ้อยคาและแนวคิดสาคัญๆ
คณะกรรมการ
รายงาน
คาร้ อง
ทัศนะ

หน่ วยงานที่จัดตั้งตามสนธิสัญญา
กลไกการร้ องทุกข์
พิธีสารแรกที่เลือกได้
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อย่างไรก็ดี

การรับฟังเป็ นพยานหลักฐานได้
ข้ อสั งเกตท้ ายที่สุด

การแสวงหาการเยียวยาในประเทศจนถึงที่สุด

สำระสำคัญ
–
ระบบสิ ทธิ มนุษยชนที่มีพืน้ ฐานจากสนธิ สัญญาของยูเอ็นประกอบด้ วยระเบียบทางกฎหมายซึ่ งชนพื ้
นเมืองสามารถใช้ เพื่อแสวงหาการคุ้มครองสิ ทธิ มนุษยชน
แผ่ นพับนีเ้ จาะลึกเกี่ยวกับสนธิ สัญญาสิ ทธิ มนุษยชนระหว่ างประเทศที่สาคัญ
6
ฉบับที่รองรั บประเด็นสิ ทธิ พลเมืองและสิ ทธิ ทางการเมือง สิ ทธิ ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
การเลือกปฏิบัติทางเชื ้อชาติ การทรมาน การเลือกปฏิบัติทางเพศ และสิ ทธิ เด็ก เริ่ มแรก
จะอธิ บายเกี่ยวกับกลไกการร้ องทุกข์ที่รองรั บชนพืน้ เมืองที่เชื่ อว่ าสิ ทธิ ของตนตามที่กาหนดในสนธิ
สัญญาสิ ทธิ มนุษยชนถูกละเมิด
เสร็จแล้ วจึงแจกแจงระบบการรายงานที่สนธิ สัญญาสิ ทธิ มนุษยชนทุกฉบับใช้ เหมือนกัน
เพื่อแสดงให้ เห็นว่ าชนพืน้ เมืองสามารถหยิบยกข้อห่ วงใยเรื่ องสิ ทธิ มนุษยชนในเวทีระหว่ างประเทศ
ได้ อย่างไร
หน่ วยงำนที่จัดตั้งตำมสนธิสัญญำสิ ทธิมนุษยชนของยูเอ็น
มีสนธิสัญญาสิ ทธิมนุษยชนระหว่างประเทศที่สาคัญ 6 ฉบับ (เครื่ องมือที่มีผลผูกพันตามกฎหมาย)
ในระบบสิ ทธิมนุษยชนของยูเอ็นที่รองรับเรื่ องสิ ทธิพลเมืองและสิ ทธิทางการเมือง
สิ ทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม การเลือกปฏิบตั ิทางเชื้อชาติ การทรมาน
การเลือกปฏิบตั ิทางเพศ
และสิ ทธิเด็ก
เพื่อใช้ประโยชน์จากสนธิสัญญาอย่างเต็มที่
คุณจาเป็ นต้องรู ้วา่ ประเทศของคุณเป็ นภาคีในสนธิสัญญาใด
ประเทศของคุณเป็ นภาคีในสนธิสัญญาด้วยการให้สัตยาบันหรื อภาคยานุวตั ิ
ทั้งนี้
เนื่องจากคุณสามารถใช้ระบบสนธิสัญญาเพื่อแสวงหาการเยียวยาได้ก็ต่อเมื่อประเทศไม่ปฏิบตั ิตาม
พันธกรณี ที่ตนรับรองด้วยการเข้าเป็ นภาคีในสนธิสัญญา
นอกจากนี้
เรื่ องนี้เกี่ยวกับกลไกการร้องทุกข์เช่นกัน
คุณสามารถยืน่ คาร้องได้ก็ต่อเมื่อประเทศของคุณยอมรับบทบัญญัติเรื่ องการร้องทุกข์ในสนธิสัญญา
ที่เกี่ยวข้อง
คุณสามารถตรวจสอบสถานะการให้สัตยาบันของสนธิสัญญาสิ ทธิมนุษยชนระหว่างประเทศที่สาคั
ญๆ ได้ที่เว็บไซต์ของ OHCHR www.unhchr.ch ไปที่หวั ข้อ OHCHR Programmes และ
Conventional Mechanisms
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มีคณะกรรมการกากับดูแลสาหรับสนธิสัญญาแต่ละฉบับที่ติดตามตรวจสอบการดาเนินการโดยรัฐภ
าคี
(ประเทศที่รัฐบาลรับรองสนธิสัญญา)
เพื่อปฏิบตั ิตามพันธกรณีดา้ นสิ ทธิมนุษยชนตามที่ระบุไว้ในสนธิสัญญาที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการ
(เรี ยกว่าหน่ วยงานที่จัดตั้งตามสนธิสัญญาหรื อ
treaty
bodies)
มีขนาดต่างกันตามจานวนสมาชิกซึ่งอาจมีต้ งั แต่ 10 ถึง 23 คน และมีองค์คณะที่ประกอบ
ด้วยผูเ้ ชี่ยวชาญด้านสิ ทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ กรรมการมีวาระการดารงตาแหน่ง 4 ปี
แม้วา่ กรรมการได้รับเลือกตั้งโดยรัฐภาคี
พวกเขาปฏิบตั ิหน้าที่ตามความชานาญของตนและไม่ใช่ในฐานะผูแ้ ทนของรัฐบาล
โดยทัว่ ไป
คณะกรรมการไม่มีส่วนร่ วมในการพิจารณาตัดสิ นใจใดที่พวั พันประเทศของตนเอง
คณะกรรมการจัดประชุมที่กินเวลานานหลายสัปดาห์ในแต่ละปี
โดยการประชุมส่ วนใหญ่จดั ขึ้นที่กรุ งเจนีวา
แต่คณะกรรมการว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบตั ิต่อสตรี ประชุมที่กรุ งนิวยอร์ก
และในแต่ละปี
คณะกรรมการสิ ทธิมนุษยชนประชุม 1 ครั้งที่กรุ งนิวยอร์กและ 2 ครั้งที่กรุ งเจนีวา
สนธิสัญญาสิ ทธิมนุษยชนและหน่ วยงานกากับดูแล
สนธิสัญญาสิ ทธิมนุษยชน
กติกาสากลว่าด้วยสิ ทธิพลเมืองและสิ ทธิทางการเมื
อง (International Covenant on Civil and Political
Rights – ICCRR)
กติกาสากลว่าด้วยสิ ทธิทางเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม (International Covenant on
Economic, Social and Cultural Rights – ICESCR)
อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือก
ปฏิบตั ิทางเชื้อชาติในทุกรู ปแบบ (International
Convention on the Elimination of All Forms of
Racial Discrimination – CERD)
อนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการทรมานและการปฏิ
บัติหรื อการลงโทษอื่นๆ ที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม
หรื อย่ายีศกั ดิ์ศรี (Convention Against Torture and
Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or
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ชื่อของหน่วยงานกากับดูแล
คณะกรรมการสิ ทธิมนุษยชน (Human
Rights Committee – HRC)
คณะกรรมการว่าด้วยสิ ทธิทางเศรษฐกิจ
สังคม และวัฒนธรรม
คณะกรรมการว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบั
ติทางเชื้อชาติในทุกรู ปแบบ

คณะกรรมการว่าด้วยการต่อต้านการทรมาน

Punishment – CAT)
อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบตั ิต่อสตรี ใน คณะกรรมการว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบั
ทุกรู ปแบบ(Convention on the Elimination of All ติต่อสตรี ในทุกรู ปแบบ
Forms of Discrimination Against Women –
CEDAW)
อนุสัญญาว่าด้วยสิ ทธิเด็ก (Convention on the
คณะกรรมการสิ ทธิเด็ก
Rights of the Child – CRC)
ถ้อยคาฉบับเต็มของสนธิสัญญาแต่ละฉบับปรากฏอยูใ่ นเว็บไซต์ของ OHCHR www.unohchr.ch
ไปที่หวั ข้อ Treaties และ Concluding Observations ของหน่วยงานที่จดั ตั้งตามสนธิสัญญา
หน้ าที่ของคณะกรรมการ
คณะกรรมการกากับดูแลมี
2
วิธีที่ใช้ติดตามตรวจสอบผลการดาเนินการตามพันธกรณี ของสนธิสัญญาสิ ทธิมนุษยชนของรัฐภาคี
วิธีแรกคือพิจารณาจากคาร้ องที่ยนื่ โดยบุคคลที่ร้องเรี ยนว่าสิ ทธิของตนตามสนธิสัญญาถูกละเมิด
กติกาสากลว่าด้วยสิ ทธิพลเมืองและสิ ทธิทางการเมือง
(ICCPR)
อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบตั ิทางเชื้อชาติในทุกรู ปแบบ
(CERD)
อนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการทรมาน
(CAT)
และอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบตั ิต่อสตรี ในทุกรู ปแบบ (CEDAW) มีกลไกการร้องทุกข์
ส่วนกติกาสากลว่าด้วยสิ ทธิทางเศรษฐกิจ
สังคม
และวัฒนธรรม
(ICESCR)
และอนุสัญญาว่าด้วยสิ ทธิเด็ก
(CRC)
ไม่มีกลไกการร้องทุกข์
ถึงแม้วา่ ขณะนี้คณะกรรมการสิ ทธิมนุษยชนกาลังพิจารณาร่ างระเบียบการร้องทุกข์สาหรับ
ICESCR
วิธีที่สองที่คณะกรรมการกากับดูแลใช้ตรวจสอบรัฐภาคีคือพิจารณาจากรายงานที่รัฐบาลส่งให้เป็ น
ประจาเพื่อตรวจสอบว่ารัฐบาลกาลังดาเนินการตามสนธิสัญญาอย่างไรบ้าง
รัฐภาคีในสนธิสัญญาที่ระบุในตารางถูกกาหนดให้ส่งรายงานเหล่านี้ตามกฎหมาย
เนื่องจากสนธิสัญญาทุกฉบับมีระเบียบการรายงาน
ในรายงาน
รัฐบาลต้องแจ้งให้หน่วยงานกากับดูแลทราบว่าได้มีการดาเนินมาตรการใดบ้างเพื่อปฏิบตั ิตามพันธ
กรณีดา้ นสิ ทธิมนุษยชนที่ระบุในสนธิสัญญา
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ขณะที่คาร้องมักเน้นเพียง
1-2
ประเด็น
(อ่านด้านล่าง)
คณะกรรมการสามารถให้ขอ้ สังเกตเกี่ยวกับรายงานชองรัฐบาลเรื่ องสิ ทธิทุกสิ ทธิที่ระบุในสนธิสัญ
ญา
ดังนั้น
ความคิดเห็นของคณะกรรมการเท่ากับเป็ นการทบทวนว่าประเทศคุม้ ครองสิ ทธิที่ระบุในสนธิสัญญ
าหรื อไม่และอย่างไรโดยละเอียด
การร้ องเรียนเกีย่ วกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน
สนธิสัญญาสิ ทธิมนุษยชนกับกลไกการร้ องทุกข์
ICCPR,
CERD,
CAT
และ
CEDAW
มีกลไกการร้ องทุกข์ที่ช่วยให้บุคคลสามารถร้องเรี ยนว่าสิ ทธิของตนตามที่ระบุอยูใ่ นสนธิสัญญาได้ถู
กล่วงละเมิด
คณะกรรมการจะพิจารณาคาร้ องที่กล่าวโทษประเทศที่ตกลงปฏิบตั ิตามทั้งสนธิสัญญาและระบบกา
รร้องทุกข์
เนื่องจากกลไกการร้องทุกข์เป็ นสิ ทธิที่เลือกได้
ประเทศสามารถเป็ นภาคีในสนธิสัญญาและยินยอมปฏิบตั ิตามข้อกาหนดของสนธิสัญญา
แต่อาจตัดสิ นใจว่าจะไม่ผกู พันกับระบบการร้องทุกข์ของสนธิสัญญา
นัน่ หมายความว่าคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องไม่สามารถพิจารณาคาร้องทุกข์กล่าวโทษรัฐบาลของบุค
คล ข้อกาหนดที่เลือกได้ถูกกาหนดไว้ในพิธีสารแรกที่เลือกได้ (first Optional Protocol) ใน
ICCPR, ข้อ 14 ของ CERD, และข้อ 22 ของ CAT และพิธีสารที่เลือกได้ใน CEDAW
เครื่ องมือทั้งสามมีระเบียบการรับคาร้องเหมือนกันหมด
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องพิจารณาคาร้องและคาชี้แจงของรัฐบาลและมีผลสรุ ปออกมาเป็ นทัศนะเพื่
อบ่งชี้วา่ มีการละเมิดเกิดขึ้นจริ งหรื อไม่
กระบวนการนี้เป็ บแบบกึ่งตุลาการ
การพิจารณาคาร้องไม่กาหนดให้ผยู ้ นื่ คาร้องหรื อคู่กรณีตอ้ งปรากฏตัวต่อหน้าคณะกรรมการ
และทัศนะของคณะกรรมการไม่มีผลผูกพันตามกฎหมายกับรัฐบาล
อย่างไรก็ตาม
ทัศนะมีลกั ษณะชวนให้เชื่อ
การไม่ใส่ใจกับทัศนะของคณะกรรมการอาจทาให้รัฐบาลที่ไม่ปฏิบตั ิตามพันธกรณีระหว่างประเทศ
ถูกวิพากษ์วิจารณ์ท้ งั ในประเทศและต่างประเทศ
ถ้าคณะกรรมการพบว่าสิ ทธิที่ระบุในสนธิสัญญาถูกละเมิด
จะบังเกิดความคาดหวังว่ารัฐบาลจะดาเนินมาตรการที่เหมาะสมเพื่อแก้ไขสถานการณ์
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กลไกการร้องทุกข์ของ ICCPR เป็ นกลไกที่ดีที่สุดในระบบสิ ทธิมนุษยชนของยูเอ็น ตั้งแต่ปี พ.ศ.
2519
คณะกรรมการสิ ทธิมนุษยชนได้สรุ ปผลการพิจารณาคาร้องประมาณ
1,000
เรื่ องจากประชาชนในหลายประเทศเกี่ยวกับการละเมิดกติกานี้
คาร้องที่มีจานวนน้อยกว่าแต่มีแนวโน้มเพิม่ ขึ้นถูกยืน่ ที่
CERD
และ
CAT
ชนพื้นเมืองควรระลึกว่ากลไกการร้องทุกข์ของ
CERD
อนุญาตให้กลุ่มบุคคล
ไม่เพียงบุคคลธรรมดาเท่านั้น
ยืน่ คาร้องกับคณะกรรมการว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบตั ิทางเชื้อชาติ
หลายหน่วยงานที่รับคาร้องต่างๆ
ได้พฒั นาแบบฟอร์มที่เป็ นต้นแบบขึ้นมา
เพื่อช่วยให้การตรวจสอบการละเมิดสิ ทธิมนุษยชนกระทาได้ง่ายขึ้น
มีการเตรี ยมแบบฟอร์มเหล่านี้ไว้พร้อมสรรพสาหรับบุคคลที่อยากรายงานกรณี การละเมิด
คุณสามารถหาแบบฟอร์มที่เป็ นต้นแบบนี้ได้ในเว็บไซต์ของ OHCHR www.unohchr.ch ไปที่หวั ข้อ
OHCHR Programme, Conventional Mechanisms/ Communication และ Complaints Procedures
อย่างไรก็ตาม
คาร้องจะได้รับการพิจารณาแม้ไม่ได้ยนื่ แบบฟอร์มนี้
คาร้องทุกคาร้องควรระบุชื่อของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องและส่งไปที่
ชื่ อของคณะกรรมการที่เกีย่ วข้อง
OHCHR-UNOG, 1211 Geneva 10
Switzerland
แฟกซ์ 41-22-917-90-11
การร้ องทุกข์ ภายใต้ กติกาสากลว่ าด้ วยสิ ทธิพลเมืองและสิ ทธิทางการเมืองและพิธีสารแรกที่เลือกได้
คณะกรรมการสิ ทธิมนุษยชนติดตามตรวจสอบการดาเนินการของ
ICCPR
ที่มีผลบังคับใช้กบั สิ ทธิพลเมืองและสิ ทธิทางการเมือง
พิธีสารแรกที่เลือกได้และกฎข้อกาหนดของคณะกรรมการสิ ทธิมนุษยชนกาหนดขั้นตอนการยืน่ คา
ร้องเกี่ยวกับการละเมิดกติกานี้
ข้อ
1
ของพิธีสารแรกที่เลือกได้จากัดสิ ทธิในการยืน่ คาร้องให้บุคคลทัว่ ไปเท่านั้น
ซึ่งป้องกันไม่ให้ชนพื้นเมืองร้องทุกข์เกี่ยวกับการละเมิดสิ ทธิร่วม (collective rights)
ข้อกาหนดที่สาคัญใน ICCPR
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ก่อนเตรี ยมคาร้อง คุณควรตรวจสอบสิ ทธิที่ระบุอยูใ่ นกติกาเสี ยก่อน ข้อกาหนดต่อไปนี้ จาก ICCPR
เกี่ยวข้องกับชนพื้นเมืองโดยเฉพาะ
ข้อ
1
สิ ทธิในการกาหนดเจตจานงด้วยตนเอง
(self-determination)
รวมถึงสิ ทธิในการตัดสิ นใจเลือกสถานะทางการเมืองและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรมของบุคคล
ข้อ 6 สิ ทธิในการดารงชีพ
ข้อ 7 สิ ทธิในการเป็ นอิสระจากการทรมานหรื อการปฏิบตั ิและการลงโทษที่โหดร้าย
ไร้มนุษยธรรม หรื อย่ายีศกั ดิ์ศรี
ข้อ 9 สิ ทธิในเสรี ภาพและความปลอดภัยของบุคคลและอิสรภาพจากการจับกุมโดยพลการ
ข้อ
10
สิ ทธิของบุคคลทุกคนที่ถูกริ ดรอนเสรี ภาพในการได้รับการปฏิบตั ิดว้ ยมนุษยธรรมและควา
มเคารพ
ข้อ
14
สิ ทธิในการได้รับการปฏิบตั ิอย่างเท่าเทียมกันในศาล
รวมทั้งสิ ทธิในการได้รับการพิจารณาคดีอย่างตรงไปตรงมาและเปิ ดเผย
และสิ ทธิในการได้รับความช่วยเหลือทางกฎหมายจากล่ามโดยไม่เสี ยค่าใช้จ่าย
ข้อ 18 สิ ทธิในการมีอิสระทางความคิด ความรู ้สึกผิดชอบชัว่ ดี และการนับถือศาสนา
ข้อ 24 สิ ทธิในการได้รับมาตรการคุม้ ครองในฐานะผูเ้ ยาว์ของเด็กทุกคน
ข้อ
27
สิ ทธิของชนกลุ่มน้อยทางชาติพนั ธุ์
ศาสนา
หรื อภาษาในการได้รับประโยชน์สุขจากวัฒนธรรม
การแสดงตัว
และการปฏิบตั ิศาสนกรรม
และการใช้ภาษาของตน
(คณะกรรมการสิ ทธิมนุษยชนตัดสิ นว่าชนพื้นเมืองได้รับการคุม้ ครองภายใต้ขอ้ กาหนดนี้
ถึงแม้วา่ พวกเขาอาจไม่ใช่ “ชนกลุ่มน้อย” จริ งๆ ในประชากรทั้งหมด)
การยื่นคาร้ องกับคณะกรรมการสิ ทธิมนุษยชน
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เมื่อพิจารณาคาร้อง
ขั้นตอนแรกที่คณะกรรมการจะดาเนินการคือตัดสิ นว่าคาร้องรับฟังเป็ นพยานหลักฐาน
(admissible) ได้หรื อไม่ เกณฑ์การพิจารณาเรื่ องรับฟังเป็ นพยานหลักฐานได้มีดงั นี้
➢ รายงานเหตุการณ์ตอ้ งไม่ปกปิ ดชื่อผูร้ ้องทุกข์และจะไม่ได้รับการพิจารณาหากไม่ใช่คาร้องที่ ยนื่
โดยบุคคลคนเดียวหรื อหลายคนที่อยูภ่ ายใต้เขตอานาจของรัฐที่เป็ นภาคีในพิธีสารที่เลือกได้
➢ ปกติรายงานเหตุการณ์ควรยืน่ โดยบุคคลที่อา้ งว่าสิ ทธิของตนถูกละเมิดโดยรัฐ
เมื่อผูเ้ สี ยหายไม่สามารถยืน่ คาร้อง
คณะกรรมการ
อาจพิจารณาคาร้องที่ยนื่ โดยบุคคลอื่นที่ตอ้ งพิสูจน์วา่ เป็ นการดาเนินการในนามของผูเ้ สี ยหาย
บุคคลที่สามที่ไม่มีการเชื่อมโยงอย่างชัดเจนกับบุคคลที่ถูกละเมิดสิ ทธิไม่สามารถยืน่ คาร้อง
➢ คาร้องจะไม่ได้รับการพิจารณาหากปัญหาเดียวกันนี้กาลังถูกสื บสวนภายใต้ระเบียบปฏิบตั ิระห
ว่างประเทศอีกระเบียบหนึ่ง
และผูเ้ สี ยหายต้องแสวงหามาตรการเยียวยาจนถึงที่สุดแล้ วก่อนที่คณะกรรมการจะรับพิจารณา
➢ แม้ก่อนตัดสิ นว่าคาร้องสามารถรับฟังเป็ นพยานหลักฐานได้หรื อไม่
คณะกรรมการหรื อคณะทางานว่าด้วยรายงานเหตุการณ์ (Working Group on Communications)
อาจขอข้อมูลหรื อความคิดเห็นจากผูเ้ สี ยหายหรื อรัฐที่เกี่ยวข้อง
และกาหนดกรอบเวลา
สาหรับการยืน่ ข้อมูลดังกล่าว
ถ้ารัฐอยากชี้แจงอะไรในขั้นตอนนี้
ผูย้ นื่ คาร้องจะได้รับสาเนาคาชี้แจงจากรัฐเพื่อแสดงความคิดเห็น ต่อไป
➢ ถ้ากรณี น้ ีถูกส่ งกลับไปยังผูย้ นื่ คาร้องเพื่อขอข้อมูลเพิม่ ก่อนที่จะตัดสิ นว่ารับฟังเป็ นพยานหลักฐ
านได้หรื อไม่ จะยังไม่มีขอ้ มูลที่จะถ่ายทอดให้รัฐทราบ
➢ คณะกรรมการอาจตัดสิ นใจยกคาร้องโดยไม่ตอ้ งมีคาตัดสิ นเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ตัวอย่างเช่น
เมื่อผูร้ ้องทุกข์ถอนคาร้องหรื อแสดงท่าทีวา่ ไม่อยากเดินเรื่ องต่อแล้ว
การประเมินคาร้ อง
หลังจากประกาศว่ารายงานเหตุการณ์รับฟังเป็ นพยานหลักฐานได้
คณะกรรมการขอให้รัฐที่เกี่ยวข้องอธิบายหรื อชี้แจงเกี่ยวกับปัญหาให้ชดั แจ้งและระบุว่าได้ดาเนิ นก
ารเช่นไรเพื่อแก้ไขปัญหาบ้าง
รัฐภาคีตอ้ งส่งคาตอบกลับมาภายใน
6
เดือน
แล้วผูย้ นื่ คาร้องจะมีโอกาสแสดงความคิดเห็นกับคาตอบของรัฐ
หลังจากนั้น
คณะกรรมการจะแสดงทัศนะที่เป็ นอันสิ้ นสุ ดและจะส่ งผลสรุ ปไปยังรัฐที่เกี่ยวข้องและผูย้ นื่ คาร้อง
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คณะกรรมการให้น้ าหนักเท่ากันระหว่างผูย้ นื่ คาร้องและรัฐที่ถูกกล่าวหาว่าละเมิดสิ ทธิของผูย้ นื่ คาร้
อง แต่ละฝ่ ายมีโอกาสแสดงความคิดเห็นกับข้อโต้แย้งของคู่กรณีอีกฝ่ ายหนึ่ง
คาวินิจฉัยของคณะกรรมการ
ซึ่งประกอบด้วยทัศนะเกี่ยวกับรายงานเหตุการณ์ที่ประกาศว่ารับฟังเป็ นพยานหลักฐานได้และผ่านก
ารตรวจสอบคุณสมบัติต่างๆ
รวมทั้งคาตัดสิ นที่ประกาศว่าคาแถลงอื่นรับฟังเป็ นพยานหลักฐานไม่ได้
จะถูกเปิ ดเผยต่อสาธารณะทันทีหลังจากสิ้ นสุ ดการประชุมเพื่อรับรองคาวินิจฉัย
จากนั้นคาวินิจฉัยจะรวมอยูใ่ นรายงานประจาปี ของคณะกรรมการที่ส่งให้สมัชชา

การเผยแพร่ คาร้ องต่อสาธารณชน
ก่อนหน้านี้ไม่นาน
การพิจารณาคาร้องถือเป็ นความลับสุ ดยอดจนกระทัง่ คณะกรรมการสิ ทธิมนุษยชนตัดสิ นกรณี หนึ่ง
และเผยแพร่ ทศั นะสู่สาธารณชนด้วยการตีพิมพ์
ปรากฏว่าบุคคลที่ยนื่ คาร้องไม่สามารถดึงดูดให้ประชาชนสนับสนุนการร้องทุกข์ของพวกเขาตลอด
เวลาที่คณะกรรมการพิจารณาเรื่ องนี้
ในปัจจุบนั
คณะกรรมการไม่ยนื กรานเรื่ องการรักษาความลับขณะกาลังพิจารณาคาร้องอีกต่อไปแล้ว
การตัดสิ นของคณะกรรมการสิ ทธิมนุษยชนยังคงเป็ นความลับ
แต่ผยู ้ นื่ คาร้องอาจเปิ ดเผยข้อมูลการยืน่ คาร้องหรื อกระบวนการพิจารณาคาร้องให้เป็ นที่รู้กนั โดยทัว่
ไป
เว้นแต่วา่ คณะกรรมการร้องขอเป็ นอย่างอื่น
รัฐบาลที่เกี่ยวข้องก็มีเสรี ภาพในการเผยแพร่ ขอ้ มูลกับสาธารณชนเช่นกัน
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การยื่นคาร้ องภายใต้ อนุสัญญาว่ าด้ วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรู ปแบบ
คณะกรรมการว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบตั ิทางเชื้อชาติในทุกรู ปแบบติดตามตรวจสอบการดาเนิ
นการตามอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบตั ิทางเชื้อชาติในทุกรู ปแบบ
(CERD)
รัฐภาคีในอนุสัญญาตกลงที่จะห้ามและขจัด
“การเลือกปฏิบตั ิทางเชื้อชาติ”
ในทุกรู ปแบบและรับรองสิ ทธิของทุกคน....ด้วยความเท่าเทียมกันภายใต้กฎหมาย”
โดยครอบคลุมสิ ทธิทุกอย่างที่ระบุอยูใ่ นกติกาต่างๆ
และเครื่ องมืออื่น
ข้อ
5
ในอนุสัญญาแจกแจงรายการสิ ทธิต่างๆ
เช่น
ความเท่าเทียมกันภายใต้กฎหมาย
สิ ทธิได้รับความคุม้ ครองจากความรุ นแรงและการถูกทาร้ายร่ างกายโดยรัฐ
สิ ทธิในทรัพย์สินของตนที่เกี่ยวพันกับผูอ้ ื่น
สิ ทธิในการนับถือศาสนา
สิ ทธิในที่อยูอ่ าศัย
สิ ทธิในบริ การสาธารณสุขและการรักษาพยาบาล
และสิ ทธิในการเข้าถึงสถานที่หรื อสถานบริ การที่เปิ ดให้สาธารณชนใช้บริ การ
เช่น
โรงแรมหรื อสวนสาธารณะ
ระเบียบการยืน่ คาร้องกับคณะกรรมการเหมือนกับระเบียบของคณะกรรมการสิ ทธิมนุษยชน
ความแตกต่างที่สาคัญคือกลไกการร้องทุกข์ภายใต้ CERD อนุญาตให้กลุ่มคน ไม่จากัดเฉพาะบุคคล
ยืน่ คาร้องได้
เช่นเดียวกับคณะกรรมการสิ ทธิมนุษยชน
คาร้องต้องแสดงว่าได้มีการแสวงหาการเยียวยาที่มีอยูใ่ นประเทศจนถึงที่สุดแล้ว
เช่น
การยืน่ คาร้องหรื ออุทธรณ์ในระบบศาล
กับคณะกรรมการหรื อคณะตุลาการสิ ทธิมนุษยชน
คาร้องต้องเป็ นลายลักษณ์อกั ษรและสามารถใช้แบบฟอร์มที่เหมือนกันได้
โดยเปลี่ยนแปลงชื่อของเครื่ องมือที่ใช้ตามสมควร
ข้อพิจารณาเรื่ องคุณสมบัติรับฟังเป็ นพยานหลักฐานตามข้อกาหนดของอนุ สัญญาเหมือนกับข้อพิจา
รณาที่ใช้กบั พิธีสารแรกที่เลือกได้
การใช้คาร้องจากัดเฉพาะกรณี การกล่าวหาว่ามีการละเมิดสิ ทธิมนุษยชนซึ่งเกิดขึ้นหลังจากวันที่ประ
เทศมีมติรับรองกลไกการร้องทุกข์
กำรยื่นคำร้ องภำยใต้ อนุสัญญำว่ ำด้ วยกำรต่ อต้ ำนกำรทรมำน
คณะกรรมการว่าด้วยการต่อต้านการทรมานติดตามการดาเนินการตามอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้าน
การทรมาน
(CAT)
อนุสัญญานี้หา้ มการกระทาทรมานในทุกรู ปแบบที่นิยามว่าเป็ น
“ความเจ็บปวดหรื อความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัส....กระทาต่อบุคคลโดยเจตนา.....
เมื่อความเจ็บปวดหรื อความทุกข์ทรมานบังเกิดขึ้นหรื อยุยงส่ งเสริ มโดย....เจ้าหน้าที่รัฐ
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โดยมีเหตุผลเพื่อเค้นเอาข้อมูลหรื อคาสารภาพ…” ระเบียบการยืน่ คาร้องเหมือนกับระเบียบของ
ICCPR
และ
CERD
คาร้องต้องเป็ นลายลักษณ์อกั ษรและอาจใช้แบบฟอร์มเดียวกัน
ข้อกาหนดเรื่ องคุณสมบัติการรับฟังเป็ นพยานหลักฐานเหมือนกับข้อกาหนดการร้องทุกข์ภายใต้
ICCPR และ CERD
กำรยื่นคำร้ องในระบบสิทธิมนุษยชน
ก่อนยืน่ คาร้องภายใต้สนธิสัญญาสิ ทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ 3 ฉบับที่มีกลไกการร้องทุกข์
ได้แก่
ICCPR,
CERD
และ
CAT
คุณควรตรวจสอบว่าสิ ทธิต่างๆ
ระบุไว้อย่างไรในสนธิสัญญาเหล่านั้น
ซึ่งเกี่ยวพันกับสถานการณ์สิทธิมนุษยชนที่คุณห่วงใย
ชนพื้นเมืองอาจพิจารณายืน่ คาร้องเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ อาทิ
การพิพากษาแบบบังคับ
(mandatory
sentencing)
–
ในบางกรณี
ชนพื้นเมืองถูกจาคุกเพราะผิดเพียงเล็กน้อย
การพิพากษาแบบบังคับอาจลงเอยด้วยการต้องระวางโทษจาคุกที่ไม่สอดคล้องกับความหนักเบาขอ
งอาชญากรรมที่ถูกกล่าวหา ข้อกาหนดที่อาจเกี่ยวกับเรื่ องนี้มีขอ้ 2(1), 9(1), 10(3), 14(4), 24(1)
และ 26 ของ ICCPR และข้อ 5(ก) และ 2(1)(ค) ของ CERD
จงจาไว้วา่ คาร้องจะไม่ได้รับการพิจารณาภายใต้สนธิสัญญามากกว่า
1
ฉบับ
ในประเทศที่มีการพิพากษาแบบบังคับที่มีพ้ืนฐานจากกฎหมายในประเทศ
จะไม่มีการเยียวยาในประเทศให้กบั บุคคลที่ได้รับผลกระทบจากกฎหมายลักษณะนี้
เว้นแต่วา่ มีการอุทธรณ์คาพิพากษาที่รุนแรงเกินกว่าเหตุ
ภาวะการตายของทารก
–
สิ ทธิที่เกี่ยวข้องกับปัญหาอัตราการตายของทารกของชนพื้นเมืองที่ผิดปกติเป็ นประเด็นที่กล่าวถึงใ
นข้อกาหนดของ ICESCR และ CRC เป็ นสาคัญ เครื่ องมือทั้งคู่น้ ีไม่มีกลไกการร้องทุกข์
อย่างไรก็ตาม อาจแย้งได้วา่ ข้อกาหนดของ ICCPR บางข้ออาจเกี่ยวข้องกับกรณี น้ ี โดยเฉพาะข้อ
2(1), 6(1), 24(3) และ 27 นอกจากนั้น ข้อ 2(1)(ก) และ 5(จ)(4) ของ CERD
อาจใช้กบั กรณี น้ ีได้อีกด้วย
สิ ทธิในทรัพย์สิน
–
การกระทาใดของรัฐบาลที่ถือว่าเป็ นการเลือกปฏิบตั ิต่อชนพื้นเมืองในแง่สิทธิในทรัพย์สินอาจเป็ นก
ารละเมิด CERD โดยเฉพาะข้อ 2(1)(ก), 2(1)(ค), 5(ง)(5)-(6) และ 5(จ)(6)
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การกระทาโดยรัฐบาลเช่นนี้อาจทาให้ไม่มีหนทางรับการเยียวยาใน
ถือว่าไม่สามารถแสวงหาการเยียวยาจนถึงที่สุด

ประเทศได้

ในกรณี น้ ี

การเสี ยชีวิตขณะคุมขัง
–
ขึ้นอยูก่ บั สถานการณ์
ข้อกาหนดของ
ICCPR
อาจเกี่ยวข้องกับข้อห่ วงใยเรื่ องการเสี ยชีวิตของชนพื้นเมืองที่ถูกคุมขัง
ข้อกาหนดดังกล่าวประกอบด้วยข้อ 2(1), 6(1), 10(2)ข, 10(3), 14(4), 24(1), 26 และ 27
ในกรณีดงั กล่าว
ผูร้ ้องทุกข์ตอ้ งแน่ใจว่ามีการแสวงหาการเยียวยาในประเทศจนถึงที่สุดแล้วก่อนยืน่ คาร้องกับคณะก
รรมการ
ล่าม
–
ข้อ
14(3)(ฉ)
ของ
ICCPR
กาหนดว่าจาเลยมีสิทธิได้รับความช่วยเหลือจากล่ามโดยไม่เสี ยค่าใช้จ่ายหากไม่สามารถเข้าใจหรื อ
พูดภาษาที่ใช้ในศาลได้
อาจมีการเยียวยาในประเทศสาหรับการละเมิดนี้
ด้วยการอุทธรณ์กบั ศาลสูงว่ามีการดาเนินกระบวนการพิจารณาคดีโดยมิชอบหรื อการพิพากษาลงโ
ทษที่เสี่ ยงภัยและไม่เป็ นที่น่าพอใจ
ถ้าจาเลยในสถานการณ์น้ ีถูกคุมขัง
การเยียวยาในประเทศที่อาจนาไปสู่ การปล่อยตัวเร็ วขึ้นควรเป็ นทางเลือกที่ควรดาเนินการเป็ นอันดั
บแรก
อย่างไรก็ตาม
สภาพการณ์ดงั กล่าวอาจเป็ นพื้นฐานสาหรับการร้องเรี ยนตามข้อกาหนดของกติกาก็เป็ นได้
วิธีการทาให้ การร้ องทุกข์ มีโอกาสสั มฤทธิ์ผลมากที่สุด
ควรรวบรวมคาให้การของผูย้ นื่ คาร้องหรื อพยาน
สมาชิกในครอบครัว
หรื อบุคคลอื่นที่สามารถให้รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่ องราวที่อา้ งถึงในคาร้อง
คุณควรพิจารณาเพิ่มข้อมูลที่เป็ นรายงานทางการแพทย์หรื อจิตวิทยา ถ้อยคาที่คดั ลอกจากกฎหมาย
นโยบาย
ประมวลและแนวทางปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้อง
และคาตัดสิ นของศาลที่เกี่ยวข้องในประเทศเพื่อสนับสนุนคาร้อง
นอกจากนี้
ข้อโต้แย้งของคุณอาจมีน้ าหนักเพิ่มขึ้นหากคุณสามารถอ้างอิงกิจกรรมระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
เช่น คาตัดสิ นใจของคณะกรรมการของยูเอ็นหรื อกลไกสิ ทธิมนุษยชนระหว่างประเทศอื่นๆ เช่น
ศาลสิ ทธิมนุษยชนของยุโรป หากคาตัดสิ นที่เป็ นบรรทัดฐานเหล่านี้สนับสนุนถ้อยแถลงของคุณ
คาตัดสิ นเหล่านี้อาจโน้มน้าวใจคณะกรรมการที่รับเรื่ องอุทธรณ์และอาจส่ งผลให้คาวินิจฉัยเข้าข้างคุ
ณ
นอกจากนั้น
คุณอาจแสวงหาคาแนะนาจากบุคคลต่างๆ
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ในประเทศที่เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญด้านกฎหมายและเข้าใจระบบของยูเอ็น
บริ การด้านกฎหมายอาจสามารถให้ความช่วยเหลือในกรณี น้ ีได้

ในบางประเทศ

สนธิสัญญาสิ ทธิมนุษยชนและระบบการรายงาน
สนธิสัญญาสิ ทธิมนุษยชนที่สาคัญๆ
6
ฉบับที่กล่าวถึงในแผ่นพับนี้มีรูปแบบการจัดการของระบบการรายงานเพื่อตรวจสอบการดาเนินการ
เพื่อปฏิบตั ิตามพันธกรณีในสนธิสัญญาของรัฐบาล
รัฐภาคีในสนธิสัญญาเหล่านี้ ตอ้ งยืน่ รายงานกับคณะกรรมการกากับดูแลที่เกี่ยวข้องทุก 4 หรื อ 5 ปี
(อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบตั ิในทุกรู ปแบบกาหนดให้ส่งรายงานทุก
2
ปี )
รายงานของรัฐภาคีควรรวบรวมรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับความพยายามของรัฐบาลในแง่สิทธิมนุษ
ยชนที่ระบุในสนธิสัญญา
ความคืบหน้า
และปัญหาและอุปสรรคที่ประสบ
หลังจากพิจารณารายงานของรัฐภาคีแล้ว
คณะกรรมการจะลงความเห็นเป็ นข้ อสั งเกตท้ ายที่สุด(Concluding
Observation)
ซึ่งเป็ นเอกสารที่เผยแพร่ ทวั่ ไปที่แสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการดาเนินการของรัฐ รับรู ้พฒั นาการที่ดี
เน้นประเด็นที่เป็ นข้อห่วงใย และให้ขอ้ เสนอแนะและคาแนะนาเกี่ยวกับบางประเด็น
ในทางทฤษฎี
ระบบการรายงานส่งเสริ มการเปิ ดเผยข้อมูลและการเสวนาเชิงสร้างสรรค์
ระบบการรายงานควรช่วยให้ทุกคนที่สนใจสามารถตรวจสอบว่ารัฐภาคีปฏิบตั ิตามพันธกรณีในสน
ธิสัญญามากน้อยเพียงใด อย่างไรก็ดี ในทางปฏิบตั ิ ยังคงมีปัญหาอีกมากมายดังนี้
• หลายประเทศส่งรายงานช้ากว่ากาหนด ในบางกรณี การส่ งรายงานล่าช้าหลายปี
• ปกติคณะกรรมการไม่มีทรัพยากรเพียงพอที่จะพิจารณาทบทวนรายงานทั้งหมดได้ทนั ตามกาห
นด
• รัฐบาลไม่ใส่ใจกับข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และคาแนะนาของคณะกรรมการอย่างสม่าเสมอ
• กระบวนการไม่ได้รับการประชาสัมพันธ์อย่างเพียงพอ
การใช้ ระบบการรายงานเพื่อคุ้มครองสิ ทธิมนุษยชน
ส่ วนอื่นของแผ่นพับนี้ที่อธิบายเรื่ องกลไกการร้องทุกข์แสดงให้เห็นเค้าโครงของข้อกาหนดที่เป็ นป
ระโยชน์กบั ชนพื้นเมืองโดยเฉพาะ
ซึ่งปรากฏอยูใ่ นกติกาสากลว่าด้วยสิ ทธิพลเมืองและสิ ทธิทางการเมือง
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อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบตั ิทางเชื้อชาติในทุกรู ปแบบ
อนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการทรมาน
และอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบตั ิต่อสตรี ในทุกรู ปแบบ
ข้อกาหนดเหล่านี้แสดงถึงประเด็นข้อห่วงใยที่สามารถดาเนินการผ่านระบบการรายงาน
หัวข้อนี้ เสนอสารัตถะของข้อกาหนดที่เป็ นประโยชน์ต่อชนพื้นเมืองภายใต้สนธิสัญญาที่ไม่มีกลไก
การร้องทุกข์ ได้แก่ อนุสัญญาว่าด้วยสิ ทธิเด็กและกติกาว่าด้วยสิ ทธิทางการเมือง สังคม
และวัฒนธรรม
กำรรำยงำนตำมข้ อกำหนดของอนุสัญญำว่ ำด้ วยสิ ทธิเด็ก
อนุสัญญานี้เป็ นหนึ่งในเครื่ องมือสิ ทธิมนุษยชนที่มีผลผูกพันทางกฎหมายที่สาคัญที่เพิ่งผ่านการรับร
องเมื่อไม่นานมานี้
อนุสัญญาเกี่ยวพันโดยตรงกับการส่ งเสริ มและคุม้ ครองสิ ทธิของเด็ก
(นิยามของคาว่า
“เด็ก”
คืออายุต้ งั แต่
0
ถึง
18
ปี )
หน่วยงานกากับดูแลของอนุสัญญาหรื อคณะกรรมการสิ ทธิเด็กได้รับการสนับสนุนอย่างเข้มแข็งจา
กรัฐบาล เอ็นจีโอ และองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UN Children’s Fund - UNICEF)
ข้อกาหนดที่เป็ นประโยชน์กบั ชนพื้นเมืองโดยเฉพาะประกอบด้วย
ข้อ 3(1) – การกระทาเกี่ยวกับเด็กควรคานึงถึงประโยชน์สูงสุดเป็ นอันดับแรก
ข้อ
6
–
สิ ทธิในการดารงชีพของเด็กทุกคนและพันธกรณีของรัฐบาลในการจัดให้มีการคุม้ ครองขั้น
สูงสุดเท่าที่จะทาได้ เพื่อรับประกันความอยู่รอดและการพัฒนาของเด็กทุกคน
ข้อ
24(1)
และ
(2ก)
สิ ทธิของเด็กทุกคนในการได้รับมาตรฐานสุขอนามัยสูงสุดเท่าที่จะจัดให้ได้
และพันธกรณีของรัฐบาลในการลดภาวะการตายของทารกและเด็ก

–

ข้อ 30 – สิ ทธิของเด็กทุกคนในการเป็ นส่วนหนึ่งของชนกลุ่มน้อยทางชาติพนั ธุ์ ศาสนา
หรื อภาษา
เพื่อได้รับประโยชน์สุขจากวัฒนธรรม
การปฏิบตั ิศาสนกิจ
และการใช้ภาษาของตน (ถ้อยคานี้เหมือนกับข้อ 27 ของ ICCPR –
อ่านเนื้อหาที่อยูใ่ นตอนต้นของแผ่นพับนี้)
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ข้อ 33 – มาตรการเพื่อคุม้ ครองเด็กจากการใช้สารเสพติดที่ผิดกฎหมาย
ข้อ 34 – การคุม้ ครองจากการแสวงหาประโยชน์และการล่วงละเมิดทางเพศ
ข้อ
37
(ข)
–
พันธกรณีของรัฐบาลในการดาเนินการเพื่อรับรองว่าไม่มีเด็กคนใดถูกริ ดรอนเสรี ภาพอย่าง
ผิดกฎหมายและโดยพลการ
การจับกุม
คุมขัง
หรื อจาคุกเด็กต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายและใช้เป็ นมาตรการสุ ดท้ายโดยจากัดระยะเวลาให้ส้ ั
นที่สุดเท่าที่จะทาได้
ข้อ 40 (2) (ข)(6) – สิ ทธิของเด็กที่ถูกกล่าวหาว่าละเมิดกฎหมายในการได้รับ
“ความช่วยเหลือโดยไม่เสี ยค่าใช้จ่ายจากล่ามหากเด็กไม่สามารถเข้าใจหรื อพูดภาษาที่ใช้กนั
” (ถ้อยคานี้เหมือนกับข้อ 14 (ฉ) ของ ICCPR – อ่านเนื้ อหาที่อยูใ่ นตอนต้นของแผ่นพับนี้)
กำรรำยงำนตำมข้ อกำหนดของอนุสัญญำว่ ำด้ วยสิ ทธิทำงเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
เครื่ องมือนี้ ผา่ นการรับรองพร้อมกับกติกาสากลว่าด้วยสิ ทธิพลเมืองและสิ ทธิทางการเมือง (พ.ศ.
2509)
เพื่อเน้นย้าสถานะที่เท่าเทียมกันของสิ ทธิที่แตกต่างกันหลายประเภท
ในทางปฏิบตั ิ
หลายรัฐบาลไม่พิจารณาว่าสิ ทธิทางเศรษฐกิจ
สังคม
และวัฒนธรรมเป็ นสิ ทธิมนุษยชน
บางรัฐบาลมักพิจารณาประเด็นเหล่านี้ในแง่การกาหนดนโยบายและแผนงานมากกว่าในแง่สิทธิ
ผลลัพธ์ก็คือรัฐบาลตัดสิ นใจว่าต้องดาเนินการเมื่อไรและจัดสรรทรัพยากรระดับใดให้แก่ประเด็นเห
ล่านี้
แต่แนวทางเช่นนี้ทาให้การแจกสิ่ งของกับกลุ่มผูด้ อ้ ยโอกาสคงอยูต่ ลอดไป
แทนที่จะดูแลให้ผดู ้ อ้ ยโอกาสได้รับสิ ทธิตามมาตรฐานสิ ทธิมนุษยชนระหว่างประเทศที่ยอมรับกันโ
ดยทัว่ ไป
เนื่ องจากรัฐบาลตกลงยอมรับว่าสิ ทธิทางเศรษฐกิจ
สังคม
และวัฒนธรรมที่ระบุในกติกาเป็ นสิ ทธิมนุษยชน
จาเป็ นอย่างยิง่ ที่ชนพื้นเมืองและผูอ้ ื่นที่กงั วลใจเรื่ องสิ ทธิดา้ นนี้ของตนต้องกดดันรัฐบาลให้ยดึ มัน่ ใ
นพันธกรณีอย่างแน่วแน่
ในขณะที่ ICESCR แถลงเกี่ยวกับสิ ทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมอย่างชัดเจน
ระบบสิ ทธิมนุษยชนระหว่างประเทศมอบความยืดหยุน่ เพิ่มขึ้นให้แก่รัฐในการดาเนินการเพื่อเคารพ
สิ ทธิเหล่านี้เมื่อเทียบกับสิ ทธิพลเมืองและสิ ทธิทางการเมือง
ในข้อ
2(1)
กติกายอมรับว่าทรัพยากรอาจมีจากัดและประเทศต่างๆ
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มีขีดความสามารถในการให้บริ การที่ต่างกัน เช่น การรักษาพยาบาลและการศึกษา ในขณะเดียวกัน
ข้อ
2(1)
กาหนดว่ารัฐภาคีแต่ละรัฐให้คามัน่ ว่าจะ
“ดาเนินการตามขั้นตอน”
....ด้วยทรัพยากรมากที่สุดเท่าที่มีอยู่
โดยคานึงถึงการบรรลุการได้มาซึ่งสิ ทธิที่ได้รับการรับรองในกติกาฉบับปัจจุบนั โดยสมบูรณ์อย่างเ
ป็ นขั้นเป็ นตอน ซึ่งโดยเฉพาะรวมถึงการนามาตรการทางนิติบญั ญัติมาใช้ดว้ ย
รัฐบาลอาจใช้ขอ้ กาหนดนี้เป็ นข้อแก้ตวั ในระดับหนึ่งเมื่อไม่สามารถปฏิบตั ิตามมาตรฐานที่เหมาะส
ม
อย่างไรก็ตาม
รัฐบาลที่ลม้ เหลวในบางเรื่ องที่ร้ายแรง
เช่น
สุ ขอนามัยของชนพื้นเมืองและการลดภาวะการตายของทารก
ไม่สามารถแอบอยูห่ ลังข้อกาหนดนี้ได้
คณะกรรมการว่าด้วยสิ ทธิทางเศรษฐกิจ
สังคม
และวัฒนธรรมกล่าวว่ารัฐไม่สามารถดาเนินมาตรการถอยหลังเข้าคลอง
หมายความว่ามาตรการที่รัฐดาเนินการส่งผลให้ประโยชน์สุขที่ได้รับจากสิ ทธิต่างๆ
ลดลง
เว้นแต่วา่ รัฐสามารถหาเหตุผลสนับสนุนมาตรการเหล่านั้นได้
(ถ้อยคานี้ปรากฏอยูใ่ นข้อคิดเห็นทัว่ ไปที่
3
ของคณะกรรมการเกี่ยวกับข้อ
2(1)
ของกติกาและลักษณะของพันธกรณีของรัฐภาคีภายใต้กติกา)
ICESCR
มีขอ้ ความที่เน้นการไม่เลือกปฏิบตั ิอีกด้วย
(ในข้อ
รับประกันว่าการใช้สิทธิกระทาได้โดยปราศจากการเลือกปฏิบตั ิในทุกรู ปแบบ
ข้อกาหนดที่เน้นการไม่เลือกปฏิบตั ิน้ ีตอ้ งปฏิบตั ิตามโดยทันที ไม่ใช่ภายในระยะเวลาหนึ่ง

2(2)

ข้อกาหนดที่เป็ นประโยชน์กบั ชนพื้นเมืองโดยเฉพาะประกอบด้วย
ข้อ
6
และ
7
–
สิ ทธิในการทางาน
รวมถึงโอกาสในการหาเลี้ยงชีพด้วยการทางานที่ตนเลือกหรื อยอมรับโดยอิสระ
และสิ ทธิของทุกคนในการได้รับประโยชน์สุขจากสภาพการทางานที่ยตุ ิธรรมและสมปราร
ถนา
ข้อ 11 – สิ ทธิในมาตรฐานการครองชีพที่เพียงพอ รวมถึงอาหารที่เพียงพอ เสื้ อผ้า
ที่อยูอ่ าศัย และสภาพความเป็ นอยูท่ ี่ดีข้ นึ อย่างต่อเนื่ อง
ข้อ
12
–
สิ ทธิในมาตรฐานสุขภาพร่ างกายและจิตใจที่สูงสุดเท่าที่เป็ นไปได้
และพันธกรณีของรัฐบาลในการลดภาวะการตายของทารกและส่งเสริ มการพัฒนาที่สมบูร
ณ์ของเด็ก
- 71 -

ข้อ 13 – สิ ทธิในการได้รับการศึกษาของทุกคน
ข้อ
14
–
สิ ทธิในการได้รับการศึกษาระดับประถมศึกษาที่เป็ นภาคบังคับและไม่เสี ยค่าใช้จ่ายใดๆ
สาหรับทุกคน
ข้อ
15
–
สิ ทธิของทุกคนในการมีส่วนในวิถีชีวิตทางวัฒนธรรม
ได้รับประโยชน์สุขจากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และการประยุกต์ใช้ความรู ้น้ นั
และได้รับประโยชน์จากการคุม้ ครองประโยชน์ในแง่ศีลธรรมและวัตถุอนั เป็ นผลจากผลผ
ลิตทางวิทยาศาสตร์ วรรณกรรม หรื อศิลปะที่ตนเป็ นผูป้ ระพันธ์
เพื่ออธิบายความหมายของสิ ทธิบางอย่างให้กระจ่าง คณะกรรมการใช้สิ่งที่เรี ยกว่าข้อคิดเห็นทัว่ ไป
(General Comment) ที่พบได้ในฐานข้อมูลของหน่วยงานที่จดั ตั้งตามสนธิสัญญาของเว็บไซต์ของ
OHCHR
(www.unohchr.ch)
ข้อคิดเห็นทัว่ ไปเหล่านี้สามารถช่วยให้ชนพื้นเมืองใคร่ ครวญข้อห่วงใยของตนในบริ บทของกติกา
คณะกรรมการใช้ขอ้ คิดเห็นทัว่ ไปกับหลายประเด็น
เช่น
สิ ทธิในที่อยูอ่ าศัยและการถูกขับออกจากที่อยูอ่ าศัย (ข้อคิดเห็นทัว่ ไปที่ 4 และ 7)
สิ ทธิในมาตรฐานการครองชีพที่เพียงพอ โดยเฉพาะสิ ทธิในอาหาร (ข้อคิดเห็นทัว่ ไปที่ 12)
สิ ทธิในการศึกษา รวมถึงการศึกษาระดับประถมศึกษา (ข้อคิดเห็นทัว่ ไปที่ 11 และ 13)
และสิ ทธิในสุ ขอนามัย (ข้อคิดเห็นทัว่ ไปที่ 14)
กำรรำยงำนตำมข้ อกำหนดของอนุสัญญำว่ ำด้ วยกำรขจัดกำรเลือกปฏิบัติต่อสตรี ในทุกรูปแบบ
คณะกรรมการว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบตั ิต่อสตรี ในทุกรู ปแบบกากับดูแลการดาเนินการตามอ
นุสัญญานี้
ซึ่งเน้นเรื่ องสิ ทธิสตรี โดยเฉพาะ
สิ ทธิเหล่านี้ประกอบด้วยสิ ทธิในการปฏิบตั ิอย่างเท่าเทียมกันตามกฎหมาย
การศึกษา
การมีส่วนร่ วมทางการเมือง
การจ้างงาน
สุขอนามัย
และเศรษฐกิจ
และสิ ทธิในเสรี ภาพจากการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ
และสิ ทธิในมาตรการพิเศษชัว่ คราวเพื่อแก้ปัญหาความไม่เสมอภาค
อนุสัญญานี้เป็ นประโยชน์กบั สตรี ทุกคนที่เผชิญกับการเลือกปฏิบตั ิที่มีพ้นื ฐานจากเรื่ องเพศ
ไม่วา่ จะมีประเด็นเรื่ องเชื้อชาติแฝงอยูด่ ว้ ยหรื อไม่
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ข้อกาหนดที่อาจเกี่ยวข้องกับชนพื้นเมืองที่เป็ นสตรี โดยเฉพาะประกอบด้วย
ข้อ
12
–
พันธกรณีของรัฐบาลในการดาเนินมาตรการที่เหมาะสมทั้งปวงเพื่อขจัดการเลือกปฏิบตั ิต่อ
สตรี ในการรักษา
พยาบาล
และเพื่อรับรองว่าสามารถเข้าถึงการบริ การได้ตามสมควรและได้รับโภชนาการที่เพียงพอใ
นระยะการตั้งครรภ์และหลัง่ น้ านม
ข้อ
14
–
พันธกรณีของรัฐบาลในการพิจารณาปัญหาบางประการที่สตรี ในชนบทประสบและส่ งเสริ
มสิ ทธิสตรี ในการพัฒนา เข้าถึงการบริ การสุขภาพ และสภาพความเป็ นอยูท่ ี่เพียงพอ
รวมถึงที่อยูอ่ าศัย น้ า และสุ ขาภิบาล
คณะกรรมการว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบตั ิต่อสตรี ในทุกรู ปแบบแถลงอย่างชัดเจนว่าคณะกรรมก
ารพิจารณาว่าข้อ 12 (สุขอนามัย) ข้อ 16 (การไม่เลือกปฏิบตั ิในการสมรสและชีวิตครอบครัว) ข้อ
15
(ความเท่าเทียมกันในการพิจารณาตามกฎหมาย)
เป็ นประเด็นที่คณะกรรมการสนใจไม่ต่างจากประเด็นความรุ นแรงต่อสตรี
ซึ่งคณะกรรมการกล่าวว่า “ขัดขวางการมีสิทธิและเสรี ภาพในฐานะบุคคลอย่างร้ายแรง”
ใช้ ประโยชน์ จำกระบบกำรรำยงำนได้อย่ำงไร
การรายงานเป็ นส่วนหนึ่งที่สาคัญของระบบสนธิสัญญา
และใครก็ตามที่พยายามติดตามตรวจสอบว่ารัฐภาคีและรัฐบาลรักษาคามัน่ สัญญาหรื อไม่ควรใช้กร
ะบวนการนี้ให้เป็ นประโยชน์ คุณสามารถทาหลายสิ่ งหลายอย่างเพื่อใช้ระบบนี้ อย่างมีประสิ ทธิผล
กระตุน้ ให้รัฐบาลจัดทารายงานที่ครอบคลุมและให้ขอ้ มูลที่ถูกต้อง
–
ในหลายประเทศ
หน่วยราชการหรื อหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดทารายงานเพื่อส่งไปให้คณะกรรมการกากับดูแลที่เ
กี่ยวข้อง
จาเป็ นอย่างยิง่ ที่ตอ้ งสื บเสาะว่าใครเป็ นผูร้ ับผิดชอบการเตรี ยมรายงานเหล่านี้และรายงานเหล่านี้จาเ
ป็ นต้องทาเมื่อไร
(กระทรวงต่างประเทศมักเป็ นหน่วยราชการที่มีหน้าที่ประสานงานการจัดทารายงานของประเทศ)
เมื่อรู ้เช่นนี้แล้ว
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คุณก็สามารถตรวจสอบว่ารัฐบาลรับฟังข้อมูลจากองค์กรชนพื้นเมืองหรื อเอ็นจีโออื่นที่สนใจเรื่ องสิ
ทธิที่กาหนดในสนธิสัญญาที่เกี่ยวข้องหรื อไม่
คุณอาจพิจารณาเขียนจดหมายส่งไปยังรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้องและนักการเมืองจากทุกพรรคการเมืองอี
กด้วย เพื่อให้พวกเขาทราบเกี่ยวกับกระบวนการรายงานและหยิบยกข้อห่วงใยของคุณเพื่อหารื อ
นอกจากนี้
คุณอาจกระตุน้ ผูพ้ ิพากษา
ทนายความ
และนักวิชาการด้านกฎหมายให้เขียนหนังสื อส่งไปยังนักการเมืองและเขียนบทความในสื่ อต่างๆ
จากการติดต่อและกิจกรรมนี้
ถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐตระหนักว่ากระบวนการรายงานได้รับการตรวจสอบอย่างใกล้ชิดโดยประชาชน
ก็มีแนวโน้มที่พวกเขาจะเสนอรายงานที่ครอบคลุมและถูกต้องโดยไม่ชกั ช้าเกินไป
เผยให้สาธารณชนทราบจุดอ่อนในรายงาน
–
จาเป็ นอย่างยิง่ ที่เราต้องเปิ ดโปงจุดอ่อนในรายงานให้เป็ นที่รับรู ้ทวั่ กันทั้งในประเทศและกับคณะกร
รมการที่ศึกษารายงานต่างๆ
เอ็นจีโอด้านสิ ทธิมนุษยชนที่เป็ นกระแสหลักจานวนมากกาลังสนใจกระบวนการนี้มาก
และการแสดงข้อห่วงใยของคุณกับองค์กรด้านสิ ทธิมนุษยชนในประเทศและระหว่างประเทศนับว่า
เป็ นสิ่ งที่คมุ ้ ค่า
จัดทารายงานที่ไม่ใช่รายงานหลัก (เรี ยกว่ารายงาน “เงา” หรื อ “คู่ขนาน” ก็ได้) –
คุณสามารถทาประโยชน์ดว้ ยการจัดทารายงานที่เป็ นอีกทางเลือกหนึ่ง
ในบางประเทศ
รายงานที่เป็ นทางเลือกได้รับการประสานงานจากองค์กรด้านสิ ทธิมนุษยชนหรื อองค์กรชุมชนที่ก่อ
ตั้งมานาน
ซึ่งสนใจประเด็นเรื่ องสิ ทธิมนุษยชนในสนธิสัญญาเป็ นพิเศษ
ด้วยวิธีการนี้
เราสามารถรวบรวมข้อห่วงใยของกลุ่มต่างๆ
ไว้ในรายงาน
ซึ่งเป็ นการนาเสนอมุมมองเกี่ยวกับผลงานของรัฐบาลที่มีความครอบคลุมและนาเสนออีกแง่มุมหนึ่
งมากกว่า ถ้าคุณรู ้สึกว่าความสนใจและสถานการณ์ของชนพื้นเมืองต่างจากกลุ่มอื่นอย่างเพียงพอ
คุณอาจพิจารณาจัดทาเป็ นรายงานเจาะลึกเรื่ องชนพื้นเมืองต่างหาก
ซึ่งแยกจากรายงานฉบับรองอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากการประสานงานของเอ็นจีโอด้านสิ ทธิมนุษยชน
รายงานลักษณะนี้เสนอเรื่ องราวที่ตรงกับข้อห่วงใยของชนพื้นเมืองมากกว่า
แต่คุณอาจต้องทางานเพิ่มและยุง่ ยากมากกว่าในการแสวงหาเงินทุนสนับสนุน
รายงานที่ไม่ใช่รายงานหลักควรสนองข้อกาหนดของเครื่ องมือที่เกี่ยวข้องโดยตรงและควรทาให้กร
ะชับ
เน้นข้อมูลที่ถูกต้องที่อา้ งอิงจากข้อเท็จจริ ง
และปลอดการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองที่ไม่จาเป็ น
การตีพิมพ์รายงานที่ไม่ใช่รายงานหลักอาจทาเป็ นกิจกรรมสาธารณะที่ดึงดูดความสนใจในปัญหาสิ
ทธิมนุษยชนที่อา้ งถึงในรายงาน
ตัวอย่างเช่น
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การเปิ ดเผยรายงานผ่านทางสื่ อมวลชนอาจเป็ นจุดเริ่ มต้นของการรณรงค์เพื่อชี้ให้เห็นจุดอ่อนของรา
ยงานของรัฐและการละเมิดสิ ทธิมนุษยชนอย่างต่อเนื่อง
การติดต่อคณะกรรมการและการมีส่วนร่ วมในการประชุม
ข้อมูลที่ช้ ีให้เห็นจุดอ่อนในรายงานของรัฐ
เช่น
รายงานที่ไม่ใช่รายงานหลัก
อาจถูกส่งไปยังคณะกรรมการกากับดูแลในกรุ งเจนีวาโดยตรง
วิธีการที่มีประสิ ทธิผลมากที่สุดคือประสานกับองค์กรอื่นที่เตรี ยมข้อมูลเกี่ยวกับรายงานของรัฐสาห
รับสนธิสัญญาบางฉบับ
ด้วยวิธีการนี้
คณะกรรมการจะได้รับความคิดเห็นที่แตกต่างและครบถ้วนทุกแง่มุมเมื่อเทียบกับรายงานของรัฐ
ข้อมูลที่คุณส่งไปควรอ้างถึงข้อกาหนดบางข้อในสนธิสัญญาสิ ทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้อง
คุณควรเรี ยบเรี ยงการนาเสนอข้อมูลตามลาดับของสิ ทธิตามที่ปรากฏในกติกา
ข้อมูลที่คุณนาเสนอควรกระชับและมีการสรุ ปประเด็นสาคัญด้วย
คุณควรพิจารณาอ้างอิงหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องและวัสดุอื่นๆ ที่อาจสนับสนุนจุดยืนของคุณ เช่น
ข้อมูลสถิติที่เป็ นหลักฐานยืนยัน รายงานที่เป็ นทางการ และคดีในศาล คุณควรส่งสาเนา 20
ชุดให้คณะกรรมการพร้อมกับคาร้องขอที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
เพื่อแจกจ่ายรายงานและข้อมูลให้กรรมการทุกคน
จาเป็ นอย่างยิง่ ที่คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องต้องได้รับข้อมูลก่อนคณะกรรมการประชุมเพื่อพิจารณาร
ายงานของรัฐ
ติดต่อสานักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนในกรุ งเจนีวาเพื่อตรวจสอบว่าข้อมูลแจกจ่ายให้ผเู ้ กี่ยวข้
องทันเวลาหรื อไม่ ที่อยูค่ ือ
ชื่ อของคณะกรรมการที่เกีย่ วข้อง
OHCHR-UNOG, 1211 Geneva 10
Switzerland
แฟกซ์ 41-22-917-90-11
คุณอาจพิจารณาเดินทางไปเจนีวาตอนที่คณะกรรมการกาลังพิจารณารายงาน
เพื่อชี้ให้กรรมการเห็นจุดอ่อนในรายงานและความแตกต่างระหว่างรายงานและข้อเท็จจริ ง
กฎระเบียบว่าด้วยการมีส่วนร่ วมของผูแ้ ทนขององค์กรพัฒนาเอกชนของคณะกรรมการแต่ละคณะไ
ม่เหมือนกันเลย
คณะกรรมการว่าด้วยสิ ทธิเด็กและว่าด้วยสิ ทธิทางเศรษฐกิจ
สังคม
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และวัฒนธรรมอาจอนุญาตให้คุณปราศรัยในการประชุมที่เป็ นทางการ
คณะกรรมการว่าด้วยสิ ทธิ ทางเศรษฐกิจ
สังคม
และวัฒนธรรมจัดสรรเวลาในช่วงบ่ายของวันแรกของการประชุมในแต่ละครั้งเพื่อรับฟังเอ็นจีโอที่
อยากนาเสนอข้อมูลของตน
ถ้าคุณกาลังพิจารณาเดินทางไปเจนีวา
คุณควรติดต่อสานักงานข้าหลวงใหญ่ล่วงหน้านานหน่อย
คณะกรรมการอื่นไม่เปิ ดให้เข้ามามีส่วนร่ วมอย่างเป็ นทางการ
แต่คุณอาจไปพบกรรมการก่อนหรื อหลังจากการประชุมหรื อในช่วงเบรกเพื่อพูดเรื่ องข้อห่วงใยของ
คุณกับพวกเขา
ประเด็นที่หยิบยกขึ้นมาต้องเป็ นข้อเท็จจริ งที่พิสูจน์ได้อย่างชัดแจ้งมากกว่าเป็ นเพียงความคิดเห็น
ถ้ามีการจัดทารายงานที่ไม่ใช่รายงานหลักที่มีแก่นสาร
วิธีการที่ดีที่สุดคือการปราศรัยเพื่อสนับสนุนรายงานฉบับนี้
พร้อมกับเสริ มด้วยข้อเท็จจริ งที่ปรากฏในรายงานด้วยทัศนะส่วนตัวของคุณ
ด้วยการปรากฏตัวในที่ประชุมของคณะกรรมการ
คุณจะทราบอย่างรวดเร็ วว่าข้อสรุ ปและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการเป็ นเช่นไร
และคุณจะอยูใ่ นฐานะที่พร้อมเผยแพร่ ขอ้ มูลดังกล่าวในประเทศของคุณ
ในเดือนกรกฎาคม
2543
คณะกรรมการว่าด้วยสิ ทธิทางเศรษฐกิจ
สังคม
และวัฒนธรรมได้มีมติรับรองรายงานเกี่ยวกับการมีส่วนร่ วมของเอ็นจีโอในการทางานของคณะกร
รมการ
(เอกสารเลขที่
E/C.12/2000/6)
คุณสามารถหารายงานได้ภายใต้หวั ข้อ
“เอกสารอื่นที่เกี่ยวกับสนธิสัญญา”
ในฐานข้อมูลของหน่วยงานที่จดั ตั้งตามสนธิสัญญาของเว็บไซต์ของ OHCHR (www.unhchr.ch)
เอกสารนี้มีขอ้ มูลที่เป็ นประโยชน์เกี่ยวกับวิธีการที่เอ็นจีโอสามารถสนับสนุนการทางานของคณะก
รรมการได้อย่างมีประสิ ทธิผล
เนื่องจากเอกสารมีขอ้ มูลที่สังเคราะห์จากประสบการณ์มากมายของคณะกรรมการในการทางานกับเ
อ็นจีโอ
นอกจากนี้
คุณอาจติดต่อสานักเลขาธิการของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้
การเผยแพร่ ข้อมูลและกดดันรัฐบาล
การเผยแพร่ ขอ้ มูลและดึงดูดความสนใจจากสื่ อมวลชนเกี่ยวกับการพิจารณารายงานของรัฐบาลของ
คณะกรรมการด้วยการส่งตัวแทนไปที่เจนีวาเพื่อรับฟังการพิจารณาของคณะกรรมการเป็ นวิธีการที่
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ช่วยให้คุณเข้าถึงข้อสรุ ปของคณะกรรมการกากับดูแลสนธิสัญญาโดยตรง
คุณอาจพิจารณาติดต่อเอ็นจีโอในเจนีวาที่พร้อมให้ความช่วยเหลือ เช่น Anti-Racism Information
Service, Information Service for Human Rights หรื อ Indigenous Peoples’ Centre for
Documentation
ซึ่งอาจติดตามการประชุมของคณะกรรมการแทนคุณและแฟกซ์ขอ้ สรุ ปและข้อเสนอแนะไปให้คุณ
ข้อมูลติดต่ออยูใ่ นรายการเอ็นจีโอและองค์กรระหว่างประเทศที่เป็ นประโยชน์ในเจนีวาซึ่งแนบมาพ
ร้อมกับเอกสารในชุดข้อมูลนี้
นอกจากนี้
คุณอาจพยายามขอข้อมูลผลการประชุมของคณะกรรมการจากหน่วยงานของรัฐบาลที่มีหน้าที่จดั ทา
รายงานหรื อเว็บไซต์สิทธิมนุษยชนของยูเอ็น
อย่างไรก็ตาม
การจัดทารายงานเหล่านี้ อาจกินเวลานานพอสมควร
คุณสามารถใช้ผลสรุ ปในแง่ลบเกี่ยวกับผลงานของรัฐบาลด้านสิ ทธิมนุษยชนของคณะกรรมการ
เพื่อสร้างความตระหนักในหมู่สื่อมวลชนและสาธารณชนได้
การส่ งข้อมูลไปให้สื่อมวลชนและองค์กรด้านสิ ทธิมนุษยชนอื่นเพื่อสร้างความตระหนักก่อนการพิ
จารณารายงานนับว่าคุม้ ค่ายิง่
เมื่อคณะกรรมการประกาศผลการพิจาณา
จะมีการรับรู ้เรื่ องจุดอ่อนของรายงานของรัฐบาลบ้างแล้ว
คุณอาจพิจารณาแจกข่าวออกไปภายหลังคณะกรรมการประกาศข้อสรุ ปและข้อเสนอแนะ
เพื่อกระตุน้ ความสนใจของสื่ อมวลชนในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนต่อไปคือการดาเนินการเพื่อใช้ขอ้ สรุ ปและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสนธิสัญญาเป็ น
ส่วนหนึ่งของการรณรงค์เพื่อกดดันรัฐบาลให้ตอบสนองกับข้อห่วงใยเรื่ องสิ ทธิมนุษยชน
ควรหยิบยกข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับสถานการณ์เพื่อเรี ยกร้องความสนใจจากนักการเมืองจากทุกพรรคกา
รเมืองในทุกระดับ
ข้าราชการพลเรื อน
ผูท้ ี่มีวิชาชีพในแวดวงกฎหมายและวิชาชีพอื่น
องค์กรด้านสิ ทธิมนุษยชน
และสื่ อมวลชน
ความล้มเหลวของรัฐบาลในการตอบสนองต่อผลการพิจารณาของคณะกรรมการควรถูกสะท้อนกลั
บไปยังคณะกรรมการสนธิสัญญาในเจนีวา
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แผ่นพับที่ 5
ร่ างปฏิญญาว่าด้ วยสิ ทธิของชนพื้นเมืองแห่ งสหประชาชาติ
ถ้อยคาและแนวคิดสาคัญๆ
ร่ างปฏิญญาว่าด้วยสิ ทธิของชนพื้นเมืองแห่ งสหประชาชาติ
คณะทางานยกร่ างปฏิญญาที่เปิ ดรับฟังความคิดเห็นทั่วไป
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คณะอนุกรรมาธิการว่ าด้ วยการส่ งเสริมและคุ้มครองสิ ทธิมนุษยชน
คณะกรรมาธิการสิ ทธิมนุษยชน
สำระสำคัญ
–
คณะทางานว่ าด้ วยประชากรชนพืน้ เมืองเริ่ มยกร่ างปฏิญญาว่ าด้ วยสิ ทธิ ของชนพืน้ เมืองตั้งแ
ต่ ปี พ.ศ. 2528 การยกร่ างเสร็ จสิ ้นเมื่อปี พ.ศ. 2536 และในปี พ.ศ. 2538
คณะกรรมาธิ การสิ ทธิ มนุษยชนได้ ตั้งคณะทางานเพื่อทบทวนร่ างที่ผ่านการรั บรองของผู้เชี่
ยวชาญด้ านสิ ทธิ มนุษยชนของคณะทางานและคณะอนุกรรมาธิ การ
องค์ กรชนพืน้ เมืองมากกว่ า
100
องค์ กรเข้าไปมีส่วนร่ วมในคณะทางาน
ขณะนีย้ งั คงมีการอภิปรายเกี่ยวกับปฏิญญานีอ้ ยู่
เมื่อได้ รับมติเห็นชอบแล้ ว
คาดว่ าปฏิญญาจะเป็ นถ้ อยแถลงที่ครอบคลุมที่สุดเกี่ยวกับสิ ทธิ ของชนพืน้ เมืองเท่ าที่เคยมีม
า
ร่ างปฏิญญากาหนดสิ ทธิ ร่วมในระดับที่ไม่ เคยปรากฏมาก่ อนในกฎหมายสิ ทธิ มนุษยชนระ
หว่ างประเทศ
ร่ างปฏิญญาว่าด้วยสิ ทธิของชนพื้นเมืองแห่ งสหประชาชาติ – เครื่ องมือใหม่ ที่มีความสาคัญมาก
หนึ่งในความคิดริ เริ่ มเพื่อชนพื้นเมืองที่สาคัญที่สุดของยูเอ็นคือการพัฒนาปฏิญญาว่าด้วยสิ ทธิของช
1
นพื้นเมืองแห่งสหประชาชาติ
การใช้เครื่ องมือนี้เท่ากับเป็ นการส่ งสัญญาณที่ชดั เจนที่สุดว่าประชาคมโลกกาลังผูกพันตัวเองในกา
รคุม้ ครองสิ ทธิส่วนบุคคลและสิ ทธิร่วม
(Collective
rights)
ของชนพื้นเมือง
ในขณะที่ปฏิญญานี้ไม่มีผลผูกพันตามกฎหมายกับรัฐและจึงไม่ถูกกาหนดเป็ นพันธกรณี ทางกฎหมา
ยของรัฐบาล ปฏิญญามีพลังในแง่ศีลธรรมที่ยงิ่ ใหญ่มาก
เนื่องจากเครื่ องมือสิ ทธิมนุษยชนระหว่างประเทศในปัจจุบนั ไม่ครอบคลุมข้อห่วงใยเรื่ องสิ ทธิมนุษ
ยชนของชนพื้นเมืองอย่างครบถ้วน
ผูแ้ ทนของชนพื้นเมืองให้เหตุผลว่าความปรารถนาสู งสุ ดของพวกเขาควรได้รับการคุม้ ครองภายใต้เ
1

ร่ างปฏิญญายังไม่มีชื่อเป็ นทางการ
อย่างไรก็ตาม
ชนพื้นเมืองรู ้จกั ร่ างนี้ในนาม
“ร่ างปฏิญญาว่าด้วยสิทธิของชนพื้นเมืองแห่งสหประชาชาติ”
และชื่อนี้เป็ นชื่อที่อา้ งถึงในคู่มือนี้
ภาษา
และการศึกษา
และสิ ทธิในการมีส่วมร่ วมในวิถีชีวิตทางการเมือง
เศรษฐกิจ
และสังคมที่ซ่ ึงชนพื้นเมืองอาศัยอยู่
ร่ างปฏิญญารองรับสิทธิในการกาหนดการปกครองตนเองและการปกครองตนเองในส่ วนที่เกี่ยวกับกิจการของชนพื้นเมืองและการป
ฏิบตั ิตามสนธิสัญญาและข้อตกลงที่ตกลงกับชนพื้นเมือง
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ครื่ องมือใหม่
ร่ างปฏิญญารังสรรค์สิ่งใหม่ดว้ ยการถกกันเรื่ องเรื่ องสิ ทธิร่วมในระดับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในกฎ
หมายสิ ทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
สิ ทธิที่อา้ งถึงในร่ างปฏิญญาเป็ นสิ ทธิที่ผคู ้ นนึกว่าไม่สาคัญในสังคมที่มีอิทธิพลสูง
สิ ทธิในการอยูร่ อด
อัตลักษณ์ทางการเมืองและวัฒนธรรม
และการควบคุมทรัพยากร
ในขณะที่บางรัฐบาลสนับสนุนร่ างปฏิญญา
บางรัฐบาลคัดค้านข้อกาหนดหลายข้อ
หรื ออย่างน้อยที่สุด ก็คดั ค้านรายละเอียดที่มีมากมายในบทบัญญัติเหล่านั้น
เนื้อหาของร่ างปฏิญญา
ร่ างปฏิญญาว่าด้วยสิ ทธิของชนพื้นเมืองแห่งสหประชาชาติประกอบด้วยคาปรารภจานวน
19
วรรคและข้อกาหนดจานวน
45
ข้อซึ่งแบ่งเป็ น
9
หมวด
หมวดเหล่านี้ ครอบคลุมสิ ทธิมนุษยชนและเสรี ภาพขั้นพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับชนพื้นเมืองอย่างกว้าง
ขวาง
รวมทั้งสิ ทธิในการอนุรักษ์และพัฒนาลักษณะทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์พิเศษของตน
ความเป็ นเจ้าของและการใช้ประโยชน์ในที่ดินดั้งเดิมและทรัพยากรธรรมชาติ
และการป้องกันจากการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ นอกจากนี้ ร่ างปฏิญญายังครอบคลุมสิ ทธิที่เกี่ยวกับศาสนา
ภาษา
และการศึกษา
และสิ ทธิในการมีส่วมร่ วมในวิถีชีวิตทางการเมือง
เศรษฐกิจ
และสังคมที่ซ่ ึงชนพื้นเมืองอาศัยอยู่
ร่ างปฏิญญารองรับสิ ทธิในการกาหนดการปกครองตนเองและการปกครองตนเองในส่วนที่เกี่ยวกับ
กิจการของชนพื้นเมืองและการปฏิบตั ิตามสนธิสัญญาและข้อตกลงที่ตกลงกับชนพื้นเมือง
ทั้ง 9 หมวดของร่ างปฏิญญาฉบับปัจจุบนั ครอบคลุมเรื่ อง
• สิ ทธิในการกาหนดการปกครองตนเอง
มีส่วนร่ วมในวิถีชีวิตของรัฐ
สัญชาติ
และความเป็ นอิสระจากการเลือกปฏิบตั ิ
• ภัยคุกคามต่อความอยูร่ อดของชนพื้นเมืองในฐานะกลุ่มประชาชนที่มีความแตกต่าง
• เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม ภาษา และจิตวิญญาณของชนพื้นเมือง
• การศึกษา สารสนเทศ และสิ ทธิแรงงาน
• สิ ทธิในการมีส่วนร่ วม การพัฒนาและสิ ทธิทางเศรษฐกิจและสังคมอื่นๆ
• สิ ทธิในที่ดินและทรัพยากร
• การกาหนดการปกครองด้วยตนเอง สถาบันเพื่อชนพื้นเมือง
• การดาเนิ นการตามปฎิญญาอย่างมีประสิ ทธิผลและบทบัญญัติที่เป็ นบทสรุ ปทัว่ ไป (2 ส่ วน)
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ร่ างปฏิญญากาหนดว่าสิ ทธิที่ระบุเป็ นมาตรฐานขั้นต่าสาหรับการคุม้ ครองสิ ทธิและสวัสดิภาพของช
นพื้นเมืองทัว่ โลก
และส่งเสริ มให้มีระเบียบปฏิบตั ิที่ยตุ ิธรรมและสมเหตุสมผลสาหรับการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทระหว่
างชนพื้นเมืองและรัฐบาล
เช่น
การไกล่เกลี่ย
การเจรจา
และกลไกการพิจาณาสิ ทธิมนุษยชนในภูมิภาคและระหว่างประเทศและกลไกการร้องทุกข์
ถ้อยคาในร่ างปฏิญญาว่าด้วยสิ ทธิของชนพื้นเมืองรวมอยูใ่ นชุดข้อมูลนี้ ดว้ ย
ขั้นตอนสู่ การรับรอง
ในปี พ.ศ. 2528 คณะทางานว่าด้วยประชากรชนพื้นเมือง (Working Group on Indigenous
Populations) ได้ตดั สิ นใจ หลังจากได้พิจารณาทางเลือกหลายทาง ว่าคณะทางานควรมุ่งจัดทา
“ร่ างปฏิญญาว่าด้วยสิ ทธิของชนพื้นเมือง”
ให้เสร็ จสิ้ นเพื่อให้ผา่ นความเห็นชอบและประกาศโดยสมัชชาในที่สุด ในปี พ.ศ. 2532 ร่ าง
“ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิ ทธิของชนพื้นเมือง” ฉบับแก้ไขได้รับการตีพิมพ์เพื่อการหารื อ 4 ปี ต่อมา
หลังจากประสบความยุง่ ยากในการกาหนดวิธีการพิจารณาร่ างที่มีประสิ ทธิผล
คณะทางานตกลงยอมรับถ้อยคาในร่ างปฏิญญา
ผูแ้ ทนของชนพื้นเมืองหลายพันคน
ซึ่งส่วนใหญ่ไม่ได้ผกู พันกับ
ECOSOC
หรื อกลุ่มเอ็นจีโอที่ได้รับการยอมรับ
มีส่วนในการให้ขอ้ เสนอที่เป็ นประโยชน์ของตนเอง
ในปี
พ.ศ.
2536
คณะทางานยืน่ ถ้อยคาในร่ างให้แก่คณะอนุกรรมาธิการว่ าด้ วยการส่ งเสริมและคุ้มครองสิ ทธิมนุษย
ชน (Sub-Commission on the Promotion and Protection of Human Rights)
คณะอนุกรรมาธิการมีมติเห็นชอบกับร่ างปฏิญญาในปี
พ.ศ.
2537
และส่ งต่อถ้อยคานั้นไปให้แก่คณะกรรมาธิการสิ ทธิมนุษยชน
คณะกรรมาธิการสิ ทธิมนุษยชน
(Commission
on
Human
Rights)
มีบทบาทสาคัญในการยกร่ างเครื่ องมือสิ ทธิมนุษยชนใหม่ๆ
โดยปกติ
คณะกรรมาธิการมักตั้งกลุ่มทางานยกร่ างที่
“เปิ ดรับฟั งความคิดเห็นทัว่ ไป
(open-ended)”
ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนของรัฐบาลและเอ็นจีโอที่สนใจทุกคนที่ได้รับอนุมตั ิสถานะที่ปรึ กษาของยูเ
อ็น
เพื่อขัดเกลาเครื่ องมือนี้
ปกติการยกร่ างในระดับคณะกรรมาธิการกินเวลาหลายปี
บางครั้งหลายๆ
ปี ทีเดียว
เมื่อปฏิบตั ิภารกิจเสร็ จแล้ว
คณะทางานยกร่ างยืน่ ร่ างให้แก่คณะกรรมาธิการ
ซึ่ง
ถ้าพอใจ
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ก็จะยืน่ ร่ างที่ผา่ นการอนุมตั ิไปให้สมัชชาเพื่อผ่านการมีมติเห็นชอบและการประกาศในขั้นตอนสุ ด
ท้าย
ในปี
พ.ศ.
2538
คณะกรรมาธิการตั้งคณะทางานนอกสมัยประชุมที่เปิ ดรับฟังความคิดเห็นทัว่ ไปเพื่อพิจารณาร่ างปฏิ
ญญาที่ยนื่ โดยคณะอนุกรรมาธิการ คณะทางานนี้เรี ยกว่าคณะทางานยกร่ างปฏิญญา (working
group
on
the
draft
Declaration)
นอกจากนี้
คณะกรรมาธิการกาหนดระเบียบการที่เปิ ดโอกาสให้องค์กรชนพื้นเมืองเข้ามามีส่วนร่ วมในการยกร่
างอย่างแข็งขันในระดับคณะกรรมาธิการ
องค์กรชนพื้นเมืองที่ไม่มีสถานะที่ปรึ กษาของคณะมนตรี เศรษฐกิจและสังคมก็ได้รับอนุญาตให้มีส่
วนช่วยยกร่ างปฏิญญา
องค์กรที่เป็ นตัวแทนของชนพื้นเมืองกว่า
100
องค์กรได้รับอนุญาตให้เข้ามามีส่วนร่ วมในกระบวนการยกร่ าง
ปกติคณะทางานของคณะกรรมาธิการจัดการประชุมประจาปี เป็ นเวลา
2
สัปดาห์ในเดือนพฤศจิกายน ในปี พ.ศ. 2540 ข้อกาหนด 2 ข้อได้ผา่ นความเห็นชอบ (ข้อ 5 และ 43)
ในขณะที่ขอ้ บังคับ
2
ข้อนี้ไม่ค่อยมีประเด็นโต้แย้งเท่าใดนัก
การผ่านความเห็นชอบถือว่าเป็ นก้าวสาคัญสาหรับคณะทางานที่ เริ่ มเห็นพ้องกับถ้อยคาที่ใช้
ยังคงมีงานอีกมากที่ตอ้ งทาและยังมีความคิดเห็นไม่ลงรอยกันในประเด็นใหญ่ๆ
รัฐบาลส่ วนใหญ่ต่างเห็นด้วยว่าการสนับสนุนปฏิญญาของชนพื้นเมืองสาคัญมาก อย่างไรก็ตาม
มีการถกเถียงกันว่าชนพื้นเมืองควรมีอานาจในการตัดสิ นการใช้ถอ้ ยคาในร่ างมากน้อยแค่ไหน
ชนพื้นเมืองแย้งว่าในฐานะเป็ นคนในบังคับและผูร้ ับประโยชน์ของปฏิญญา
พวกเขาควรสามารถควบคุมการใช้ถอ้ ยคาในปฏิญญา
รัฐบาลกล่าวว่า
ถึงแม้วา่ เราต้องคานึงถึงทัศนะของชนพื้นเมือง ผูม้ ีอานาจตัดสิ นใจที่สหประชาชาติคือรัฐบาลเท่านั้น
ตามภาษาของยูเอ็น
ร่ างปฏิญญายังคงอยูใ่ นระยะแรกของขั้นตอนการพิจารณา
คณะกรรมาธิการได้วางเป้าหมายว่าปี สุ ดท้ายของทศวรรษสากลของชนพื้นเมืองโลกในปี พ.ศ. 2547
จะเป็ นปี ที่ปฏิญญาผ่านการรับรอง
สมัชชายืนยันว่าการรับรองปฏิญญาเป็ นจุดประสงค์หลักของทศวรรษสากล
ถึงกระนั้น
การตัดสิ นใจจะต้องเผชิญกับความยุ่งยากอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
ความท้าทายก็คือทายังไงให้ปฏิญญามีแก่นสารและตอบสนองต่อความปรารถนาสู งสุ ดต่อผูไ้ ด้รับป
ระโยชน์ตามเจตนารมณ์ของปฏิญญาขณะที่เคารพความคิดเห็นของรัฐบาลทัว่ โลกในเวลาเดียวกัน
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ร่ างปฏิญญาในฐานะเป็ นกระบวนการสร้ างความตระหนัก
ในขณะที่การขัดเกลาและการยอมรับมาตรฐานสิ ทธิมนุษยชนเป็ นสิ่ งสาคัญ
ท้ายที่สุด
การเคารพสิ ทธิมนุษยชนที่ดีข้ นึ อย่างแท้จริ งขึ้นอยูก่ บั การเปลี่ยนแปลงทัศนคติของชุมชน
การยอมรับความแตกต่างที่เพิ่มขึ้น
และการเข้าใจมุมมองของคนอื่นดีข้ ึน
การอภิปรายแนวคิดในร่ างปฏิญญาในห้วงเวลาอีกหลายปี ข้างหน้าในระดับนานาชาติจะช่วยเปลี่ยน
ทัศนคติต่างๆ
การเปิ ดโอกาสให้ชนพื้นเมืองมีส่วนร่ วมอย่างต่อเนื่ องในการยกร่ างปฏิญญามีความสาคัญอย่างยิง่ ยว
ด
การมีส่วนร่ วมของชนพื้นเมืองในคณะทางานที่รับฟังความคิดเห็นทัว่ ไปจะรับรองว่าถ้อยคาในปฏิ
ญญาที่ผา่ นความเห็นชอบในขั้นสุ ดท้ายสะท้อนถึงสิ ทธิมนุษยชน
ความปรารถนาสู งสุ ด
และความต้องการของชนพื้นเมืองทั้งในระดับบุคคลและส่ วนรวม
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แผ่นพับที่ 6
เวทีถาวรว่าด้ วยประเด็นชนพื้นเมือง
ถ้อยคาและแนวคิดสาคัญๆ
เวทีถาวรว่าด้วยประเด็นชนพื้นเมือง
ปฏิญญาเวียนนาและแผนปฏิบัติการ
แผนกิจกรรมของทศวรรษสากลแห่ งชนพื้นเมืองโลก (พ.ศ. 2538-2547)
หน้ าที่ที่ได้รับมอบหมาย
สำระสำคัญ
–
เมื่อเร็ วๆ
นี ้
คณะมนตรี เศรษฐกิจและสังคมแห่ งสหประชาชาติจัดตั้งเวทีถาวรว่ าด้ วยประเด็นชนพืน้ เมือ
ง
เวทีถาวรเป็ นหน่ วยงานที่ปรึ กษาระดับสูงที่ม่ งุ ทางานเฉพาะประเด็นชนพืน้ เมืองเพียงอย่างเ
ดียว
เวทีนปี ้ ระกอบด้ วยสมาชิ ก
15
คน
ในจานวนนี ้
8
คนเป็ นผู้เชี่ยวชาญด้ านชนพืน้ เมืองและได้ รับมอบหมายให้ ทางานด้ านชนพืน้ เมืองในส่ วนข
องการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม วัฒนธรรม สิ่ งแวดล้ อม การศึกษา สุขอนามัย
และสิ ทธิ มนุษยชน
ความเป็ นมา
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การหารื อเกี่ยวกับการจัดตั้งเวทีถาวรว่าด้วยประเด็นชนพื้นเมืองเริ่ มมาตั้งแต่ช่วงปลายคริ สต์ทศวรร
ษ
1980
ชนพื้นเมืองและบุคคลอื่นในคณะทางานว่าด้วยประชากรชนพื้นเมืองรู ้สึกว่าโครงสร้างของสหประ
ชาชาติไม่ค่อยเหมาะกับการพิจารณาประเด็นข้อห่วงใยของชนพื้นเมืองอย่างรอบด้าน นอกจากนั้น
พวกเขารู ้สึกว่าการมีส่วนร่ วมของผูแ้ ทนของชนพื้นเมืองในสหประชาชาติถูกจากัด
ดังนั้น
ชนพื้นเมืองและบุคคลอื่นจึงยืน่ ข้อเสนอก่อตั้งองค์กรใหม่ที่มุ่งเน้นประเด็นของชนพื้นเมืองทัว่ โลกแ
ละเปิ ดโอกาสให้ชนพื้นเมืองมีส่วนร่ วมเพื่อผลในทางปฏิบตั ิ
ผูร้ ่ วมการประชุมสิ ทธิมนุษยชนโลกที่กรุ งเวียนนาในปี พ.ศ. 2536 อภิปรายเรื่ องการก่อตั้งเวทีถาวร
ปฏิญญาเวียนนาและแผนปฏิบัติการ (Vienna Declaration and Programme of Action)
มีขอ้ เสนอแนะว่าการจัดตั้งเวทีแบบนี้ควรดาเนินการภายใต้กรอบของทศวรรษสากลแห่งชนพื้นเมือ
งโลกของสหประชาชาติ (พ.ศ. 2538-2547)
ในเดือนมิถุนายน
2538
มีการจัดเวิร์กชอปของสหประชาชาติในกรุ งโคเปนเฮเกน
ประเทศเดนมาร์กเพื่อหารื อเกี่ยวกับการจัดตั้งเวทีถาวรเพื่อชนพื้นเมือง
ผูเ้ ข้าอบรมประกอบด้วยผูแ้ ทนของรัฐบาล
ชนพื้นเมือง
และผูเ้ ชี่ยวชาญอิสระ
การอภิปรายครอบคลุมเรื่ องขอบเขตที่เป็ นไปได้ของเวทีถาวรฯ
เวทีถาวรขึ้นตรงกับหน่วยงานใดของยูเอ็น
หน้าที่ของเวทีถาวรฯ
และขอบเขตของภารกิจ
รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ ที่ดาเนินการโดยเวทีถาวร สมาชิกภาพ การมีส่วนร่ วมของชนพื้นเมือง
ความสัมพันธ์กบั คณะทางานว่าด้วยประชากรชนพื้นเมือง
และประเด็นเรื่ องการเงินและสานักเลขาธิการของเวที
รายงานของเวิร์กชอปครั้งนี้ถูกส่ งไปยังรัฐบาล
องค์กรชนพื้นเมือง
องค์กรระหว่างประเทศระดับรัฐบาลและองค์กรพัฒนาเอกชน
ผูไ้ ด้รับรายงานฉบับนี้ได้รับคาเชิญให้แสดงทัศนะของตนด้วย
เมื่อสมัชชาสหประชาชาติรับรองแผนกิจกรรมของทศวรรษสากลแห่ งชนพื้นเมืองโลก
(Programme of Activities for the International Decade of the World’s Indigenous Peoples)
สมัชชายอมรับว่าการจัดตั้งเวทีเป็ นหนึ่งในวัตถุประสงค์หลักของทศวรรษสากล
ในปี
พ.ศ.
2538
สมัชชาแนะนาให้เลขาธิการใหญ่ของยูเอ็นพิจารณาทบทวนกลไก
ระเบียบปฏิบตั ิและแผนงานในระบบยูเอ็นที่มีอยูใ่ นปัจจุบนั ที่เกี่ยวข้องกับชนพื้นเมือง
- 85 -

ในการทบทวนนี้
มีการปรึ กษาหารื อกับรัฐบาล หน่วยงานและองค์กรต่างๆ ของยูเอ็น
องค์กรระหว่างประเทศระดับรัฐบาล และองค์กรพัฒนาเอกชน และองค์กรชนพื้นเมืองด้วย
จากผลการพิจารณาทบทวนของเลขาธิการใหญ่
พบว่ายังไม่มีกลไกที่ใช้ควบคุมการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างรัฐบาล
ระบบยูเอ็น
และชนพื้นเมืองอย่างสม่าเสมอ
นอกจากนี้
รายงานของเลขาธิการใหญ่ยงั ระบุวา่ ไม่มีระเบียบปฏิบตั ิที่เพียงพอสาหรับรองรับการมีส่วนร่ วมและ
ให้คาปรึ กษาแก่ชนพื้นเมืองเกี่ยวกับประเด็นที่มีผลกระทบกับสวัสดิภาพของพวกเขา
ในปี พ.ศ. 2540 มีการเวิร์กชอปเกี่ยวกับเวทีถาวรครั้งที่ 2 ในเมืองซานติเอโก ประเทศชิลี
ในเวิร์กชอปนี้ ผูแ้ ทนของรัฐบาล ชนพื้นเมือง เอ็นจีโอ และองค์กร หน่วยงาน
และทบวงการชานัญพิเศษของยูเอ็นพิเคราะห์ผลการทบทวนของเลขาธิการใหญ่และเตรี ยมข้อเสนอ
ใหม่สาหรับการจัดตั้งเวทีถาวร
เวิร์กชอปรายงานข้อสรุ ปจากการหารื อให้คณะกรรมาธิการสิ ทธิมนุษยชนได้รับทราบ
พร้อมกับชี้แนะว่าควรจะดาเนินการอย่างไรต่อไป
ระหว่างการดาเนิ นกระบวนการทั้งหมดที่กล่าวนี้
กลุ่มชนพื้นเมืองทัว่ โลกได้จดั การประชุมระดับนานาชาติเพื่ออภิปรายเรื่ องข้อเสนอการจัดตั้งเวที
มีการจัดการประชุมที่ชิลี
ปานามา
อินเดีย
เจนีวา
และแทนซาเนีย
ผลการประชุมเหล่านี้มีท้ งั คาประกาศเจตจานง คาแนะนา และข้อเสนอเกี่ยวกับภาระหน้าที่ของเวที
สมาชิกภาพ การมีส่วนร่ วมของชนพื้นเมือง ที่ต้ งั สานักงาน และแหล่งเงินทุน
คณะกรรมาธิการสิ ทธิมนุษยชนพบปะกันในปี
พ.ศ.
2541
และประกาศตั้งคณะทางานเฉพาะกิจเพื่อพิจารณาข้อเสนอการจัดตั้งเวทีถาวร
คณะทางานประชุมครั้งแรกราวต้นปี พ.ศ. 2542 แล้วประชุมอีกครั้งราวต้นปี พ.ศ. 2543
เมื่อการประชุมครั้งที่
2
สิ้ นสุ ดลง
คณะทางานได้จดั ทาข้อเสนอที่มีเค้าโครงชัดเจนซึ่งถูกส่งไปให้คณะกรรมาธิการสิ ทธิมนุษยชนพิจา
รณาในเวลาต่อมา
ในเดือนเมษายน
2543
คณะกรรมาธิการสิ ทธิมนุษยชนมีมติเห็นชอบให้ต้ งั เวทีถาวรว่าด้วยประเด็นชนพื้นเมือง (Permanent
Forum on Indigenous Issues) ระหว่างทศวรรษสากลแห่งชนพื้นเมืองโลก (International Decade of
- 86 -

the
World’s
Indigenous
Peoples)
คณะมนตรี เศรษฐกิจและสังคมก็ลงนามรับรองข้อมติน้ ี

ต่อมาอีก

3

เดือน

ลักษณะสาคัญ
เวทีถาวรเป็ นองค์กรใหม่ในระบบยูเอ็นที่มีลกั ษณะพิเศษเฉพาะตัวบางประการ
หน้ าที่ที่ได้รับมอบหมาย
เวทีถาวรเป็ นหน่วยงานที่ปรึ กษาที่ข้ นึ ตรงกับคณะมนตรี เศรษฐกิจและสังคม
และได้รับมอบหมายให้ทาหน้าที่อภิปรายประเด็นชนพื้นเมืองในส่ วนของการพัฒนาทางเศรษฐกิจแ
ละสังคม วัฒนธรรม สิ่ งแวดล้อม การศึกษา สุขอนามัย และสิ ทธิมนุษยชน เวทีถาวรจะทาหน้าที่
➢ มอบคาแนะนาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประเด็นชนพื้นเมืองซึ่งเป็ นทัศนะของผูเ้ ชี่ยวชาญแก่ค
ณะมนตรี รวมทั้งโครงการ กองทุน และทบวงการต่างๆ ของสหประชาชาติผา่ นคณะมนตรี
➢ เพิม่ ความตระหนักและส่ งเสริ มการบูรณาการและประสานกิจกรรมที่เกี่ยวพันกับประเด็นชนพื้
นเมืองในระบบยูเอ็น
➢ จัดเตรี ยมและเผยแพร่ ขอ้ มูลเกี่ยวกับประเด็นชนพื้นเมือง
สมาชิกภาพ
เวทีถาวรประกอบด้วยผูเ้ ชี่ยวชาญจานวน
16
คน
ในจานวนนี้
8
คนได้รับเสนอชื่อโดยรัฐบาลและผ่านการคัดเลือกด้วยการลงคะแนนเสี ยงในคณะมนตรี ส่วนอีก 8
คนได้รับแต่งตั้งโดยประธานของคณะมนตรี เศรษฐกิจและสังคมภายหลังการปรึ กษาหารื อกับรัฐบา
ลอย่างเป็ นทางการ
ในทางกลับกัน
รัฐบาลนารายชื่อของผูไ้ ด้รับเสนอชื่อไปปรึ กษากับองค์กรชนพื้นเมือง
กระบวนการคัดเลือกยึดถือหลักการการเป็ นผูแ้ ทนตามสัดส่วนที่เป็ นธรรม (fair representation)
ความหลากหลาย
และการกระจายตามพื้นที่ภูมิศาสตร์ของชนพื้นเมือง
ความโปร่ งใส
และโอกาสเท่าเทียมกันสาหรับชนพื้นเมืองทุกคน
สมาชิกทั้ง
16
คนปฏิบตั ิหน้าที่ตามความรู ้ความสามารถของตนเองในฐานะผูเ้ ชี่ยวชาญอิสระด้านประเด็นชนพื้นเ
มือง
โดยมีวาระการดารงตาแหน่ง
3
ปี
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ทั้งหมดมีโอกาสได้รับเลือกให้ดารงตาแหน่งอีกวาระหนึ่งเป็ นเวลา
ของเวทีถาวรเป็ นมติเอกฉันท์ของสมาชิกทั้ง 16 คน

3

ปี

ข้อตัดสิ นใจต่างๆ

การมีส่วนร่ วม
องค์กรของชนพื้นเมืองอาจเข้าร่ วมการประชุมของเวทีถาวรในฐานะผูส้ ังเกตการณ์
ทั้งนี้
ให้ปฏิบตั ิตามระเบียบที่ปรับใช้ในคณะทางานว่าด้วยประชากรชนพื้นเมือง
(คณะทางานว่าด้วยประชากรชนพื้นเมืองเปิ ดกว้างให้องค์กรชนพื้นเมืองทุกองค์กรเข้าร่ วมประชุมไ
ด้ ไม่วา่ องค์กรชนพื้นเมืองได้รับอนุมตั ิสถานะที่ปรึ กษาจากคณะมนตรี เศรษฐกิจและสังคมหรื อไม่)
รัฐ
องค์กรและหน่วยงานของยูเอ็น
องค์กรระหว่างประเทศระดับรัฐบาล
และเอ็นจีโอที่ได้รับสถานะที่ปรึ กษาจากคณะมนตรี เศรษฐกิจและสังคมอาจร่ วมประชุมในฐานะผูส้ ั
งเกตการณ์
สถานที่ประชุม
เวทีถาวรจัดประชุมประจาปี เป็ นเวลา
10
การประชุมอาจจัดขึ้นที่สานักงานของยูเอ็นในกรุ งเจนีเวา สานักงานใหญ่ของ
ยูเอ็นในกรุ งนิวยอร์ก หรื อสถานที่อื่นที่เวทีถาวรตัดสิ นใจเลือก

วันทางาน

มีแนวโน้มว่าการประชุมครั้งแรกของเวทีถาวรอาจจะจัดขึ้นในปี พ.ศ. 2545
สานักเลขาธิการ
สานักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (Office of the UN High Commissioner
for Human Rights) ได้รับมอบหมายให้เป็ น “หน่วยงานนา (lead agency)”
ในการผลักดันการดาเนิ นการตามข้อมติของเวทีถาวรว่าด้วยประเด็นชนพื้นเมือง
แหล่ งเงินทุน
แหล่งเงินทุนของเวทีถาวรฯ
มาจากการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยูผ่ า่ นงบประมาณปกติของสหประชาชาติและทบวงการชานัญพิเศ
ษและเงินอุดหนุนที่ให้โดยสมัครใจ
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เวทีพเิ ศษ
เวทีถาวรฯ เป็ นหน่วยงานใหม่ที่มีลกั ษณะพิเศษเฉพาะตัวในระบบยูเอ็น
• เวทีถาวรฯ
เป็ นองค์กรระดับสูงซึ่งได้รับสถาปนาให้อยูใ่ นระนาบเดียวกับคณะกรรมาธิการสิ ทธิมนุษยชนใ
นระบบยูเอ็น
• เวทีถาวรฯ เป็ นเพียงองค์กรเดียวในระบบยูเอ็นที่ทางานเฉพาะเรื่ องประเด็นชนพื้นเมืองเท่านั้น
ภารกิจของเวทีถาวรฯ
ครอบคลุมประเด็นชนพื้นเมืองที่มีความหลากหลายมาก
ไม่จากัดเพียงสิ ทธิมนุษยชน แต่ครอบคลุมด้านการศึกษา วัฒนธรรม สิ่ งแวดล้อม
และสุ ขอนามัย เวทีถาวรฯ จะใช้แนวทางแบบองค์รวมเพื่อจัดการแก้ปัญหาเหล่านี้
• ผลจากการก่อตั้งเวทีถาวรทาให้ชนพื้นเมืองกลายเป็ นสมาชิกขององค์กรของยูเอ็น
และด้วยสถานะเช่นนี้
ชนพื้นเมืองจะช่วยกาหนดวาระการทางานของเวทีถาวรฯ
และมีส่วนตัดสิ นว่าผลลัพธ์จะออกมาเช่นไร
ปรากฏการณ์เช่นนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในระบบยูเอ็น
• ด้วยการใช้ระเบียบการมีส่วนร่ วมของคณะทางานว่าด้วยประชากรชนพื้นเมือง
เวทีถาวรฯ
เปิ ดโอกาสให้ชนพื้นเมืองมีส่วนร่ วมอย่างเต็มที่
ความท้าทายที่ยิ่งใหญ่
ถึงแม้วา่ ชนพื้นเมืองอาจใช้เวลาสักพักหนึ่งในการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับเวทีถาวรว่าด้วยประเด็นชนพื้นเมือ
ง เมื่อเรี ยนรู ้แล้ว คงไม่ตอ้ งสงสัยพวกเขาคงอยากใช้เวทีถาวรฯ ให้เป็ นประโยชน์อย่างเต็มที่
การทาให้เวทีถาวรฯ
เป็ นองค์กรที่ได้รับความเคารพ
มีประสิ ทธิผล
และมีความเคลื่อนไหวตลอดเวลาในสหประชาชาติและเป็ นหน่วยงานที่พร้อมบริ การชนพื้นเมืองทั่
วโลกล้วนขึ้นอยูก่ บั องค์กรต่างๆ ที่มีส่วนร่ วมและผูเ้ ชี่ยวชาญอิสระทั้ง 16 คน

แผ่นพับที่ 7
ทศวรรษสากลแห่ งชนพื้นเมืองโลก
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ถ้อยคาและแนวคิดสาคัญๆ
ทศวรรษสากลแห่ งชนพื้นเมืองโลก
OHCHR Indigenous Fellowship Programme
กองทุนทรัสต์ แห่ งสหประชาชาติเพื่อทศวรรษสากลแห่ งชนพื้นเมืองโลก
ทศวรรษสากลแห่ งชนพื้นเมืองโลก
ช่วงปลายปี
พ.ศ. 2536 หลังจากได้รับข้อเสนอแนะจากการประชุมสิ ทธิมนุษยชนโลก
สมัชชาสหประชาชาติได้ประกาศทศวรรษสากลแห่ งชนพื้นเมืองโลก (International Decade of
the World's Indigenous People, 1995-2004) ต่อมา สมัชชาตัดสิ นใจใช้หวั ข้อ “Indigenous
People: Partnership in Action” เป็ นหัวข้อที่ใช้กาหนดแนวทางการดาเนินการของทศวรรษ
เป้าหมายของทศวรรษคือส่ งเสริ มความร่ วมมือระดับนานาชาติเพื่อช่วยแก้ปัญหาที่ชนพื้นเมืองประ
สบ อาทิ ด้านสิ ทธิมนุษยชน วัฒนธรรม สิ่ งแวดล้อม การพัฒนา การศึกษา และสุขอนามัย
ในปี พ.ศ. 2538 สมัชชามีมติเห็นชอบกับแผนกิจกรรมของทศวรรษและกาหนดวัตถุประสงค์ดงั นี้
➢ การพัฒนากิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อชนพื้นเมืองโดยทบวงการชานัญพิเศษของระบบยูเอ็นและ
องค์กรระหว่างประเทศระดับรัฐบาลและหน่วยงานระดับชาติ
➢ การให้ความรู ้เรื่ องวัฒนธรรม
ภาษา
สิ ทธิ
และความปรารถนาสู งสุ ดของชนพื้นเมืองในสังคมของชนพื้นเมืองและประชาชนที่ไม่ใช่ชนพื้
นเมือง
➢ การส่ งเสริ มและคุม้ ครองสิ ทธิของชนพื้นเมือง
➢ การดาเนิ นการตามข้อเสนอแนะเรื่ องชนพื้นเมืองจากการประชุมนานาชาติระดับสู งทั้งปวง
รวมทั้งข้อเสนอให้จดั ตั้งเวทีถาวรว่าด้วยประเด็นชนพื้นเมือง (Permanent Forum for
Indigenous Peoples’ Human Rights) ในระบบยูเอ็น
➢ การมีมติผา่ นร่ างปฏิญญายูเอ็นว่าด้วยสิ ทธิของชนพื้นเมือง (UN Declaration on the Rights of
Indigenous
Peoples)
และการพัฒนามาตรฐานสากลและกฎหมายแห่งชาติเพื่อคุม้ ครองและส่งเสริ มสิ ทธิมนุษยชนขอ
งชนพื้นเมือง
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สมัชชาชี้แนะว่าการประเมินว่าการดาเนินกิจกรรมของทศวรรษบรรลุวตั ถุประสงค์มากน้อยแค่ไหน
ควรมุ่งพิจารณาว่าชีวิตของชนพื้นเมืองพัฒนาไปในทางที่ดีข้ นึ หรื อไม่
และแนะนาให้มีการประเมินผลเมื่อทศวรรษผ่านไปครึ่ งทาง (พ.ศ. 2542) และในปี สุดท้าย (พ.ศ.
2547) ของทศวรรษ
สมัชชาได้แต่งตั้งข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติให้เป็ นผูป้ ระสานงานสาหรับทศว
รรษ
โดยกาหนดให้ขา้ หลวงใหญ่ยนื่ รายงานการดาเนิ นการตามแผนกิจกรรมของทศวรรษแก่สมัชชาผ่าน
ทางเลขาธิการใหญ่ (รายงานอยูใ่ นเว็บไซต์ของ OHCHR www.unhchr.ch ไปที่หวั ข้อ Indigenous
Peoples/documents)
ความร่ วมมือทางวิชาการและการทาให้ ประเด็นชนพื้นเมืองเป็ นกระแสหลัก
สานักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชน (Office of High Commissioner for Human Rights)
ได้ทุ่มเทความพยายามเพื่อทาให้ประเด็นชนพื้นเมืองเป็ นกระแสหลักในโครงการและแผนงานด้าน
สิ ทธิมนุษยชนซึ่งพัฒนาขึ้นภายใต้กรอบโครงการความร่ วมมือทางวิชาการ
ขณะนี้มี
2
โครงการในประเทศกัวเตมาลาและเม็กซิโกที่เน้นประเด็นชนพื้นเมือง
OHCHR Indigenous Fellowship Programme
ในปี พ.ศ. 2538 สมัชชาแนะนาให้จดั ตั้ง OHCHR Indigenous Fellowship Programme
ในสหประชาชาติ เพื่อช่วยเหลือคนพื้นเมืองที่อยากมีประสบการณ์ทางานในระบบยูเอ็น
Indigenous
Fellowship
Programme
เป็ นโปรแกรมฝึ กงาน
6
เดือนซึ่งจัดขึ้นระหว่างเดือนมิถุนายนและธันวาคมของทุกปี
ผูร้ ับทุนทางานที่สานักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติในกรุ งเจนีวา
เป้าหมายของโปรแกรมนี้คือมอบโอกาสให้ชนพื้นเมืองได้รับความรู ้และทักษะการทางานด้านสิ ทธิ
มนุษยชนระหว่างประเทศทัว่ ไปและโดยเฉพาะสิ ทธิของชนพื้นเมือง
เพื่อให้ผรู ้ ับทุนสามารถช่วยเหลือองค์กรและชุมชนของตนในการคุม้ ครองและส่งเสริ มสิ ทธิมนุษยช
นของชนพื้นเมือง
โปรแกรมนี้ ออกแบบสาหรับคนพื้นเมืองที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรและชุมชนของตน
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ซึ่งอุทิศตนเพื่อสร้างความเข้าอกเข้าใจและการส่งเสริ มสิ ทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
รวมทั้งสนับสนุนกระบวนการพัฒนาและการปฏิบตั ิตามมาตรฐานสิ ทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
โปรแกรมฝึ กงานประกอบด้วยหลักสูตรเข้มข้นเรื่ องสิ ทธิมนุษยชน ฟังบรรยายสรุ ป สัมมนา
ติดตามการประชุมของยูเอ็นที่เกี่ยวข้อง
และปฏิบตั ิงานจริ งในสานักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชน
เพื่อให้เป็ นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ทางานจริ ง
ผูร้ ับทุนมีหน้าที่ช่วยสานักเลขาธิการเตรี ยมงานและให้บริ การคณะทางานว่าด้วยประชากรชนพื้นเมื
องและคณะทางานยกร่ างปฏิญญาว่าด้วยสิ ทธิของชนพื้นเมืองแห่งสหประชาชาติ
การฝึ กงานกับทบวงการต่างๆ ของยูเอ็น เช่น องค์การแรงงานระหว่างประเทศ องค์การศึกษา
วิทยาศาสตร์
และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ
และองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก
ก็เป็ นส่ วนหนึ่งที่สาคัญของโปรแกรม
นอกจากนี้
ผูร้ ับทุนจะมีโอกาสทาความรู ้จกั และติดต่อกับเอ็นจีโอระหว่างการฝึ กงานอีกด้วย
ตั้งแต่ปี
พ.ศ.
2540-2543
มีคนพื้นเมือง
4
คนได้รับทุนฝึ กงานในแต่ละปี
ทุนฝึ กงานรวมค่าใช้จ่ายตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับจากประเทศบ้านเกิดไปกรุ งเจนีวา ประกันสุขภาพ
รวมทั้งที่พกั อาหารและเบี้ยเลี้ยงขณะพานักอยูท่ ี่เจนีวา ระหว่างการฝึ กงาน ผูร้ ับทุนของ Indigenous
Fellowship Programme เดินทางมาจากประเทศออสเตรเลีย บังกลาเทศ บราซิล แคนาดา อินเดีย
อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น มาลี เนปาล นิวซีแลนด์ ปานามา สหพันธรัฐรัสเซี ย รวันดา สวีเดน
และสหรัฐอเมริ กา โปรแกรมนี้เปิ ดรับผูส้ มัครที่ใช้เงินทุนของตนเองตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541
ในปี พ.ศ. 2543 ภายใต้โครงการความร่ วมมือกับสถาบันสิ ทธิมนุษยชนของมหาวิทยาลัย Deusto
ในเมืองบิลเบา
ประเทศสเปน
Indigenous
Fellowship
Programme
ขยายขอบเขตออกไปเพื่ออบรมผูร้ ับทุนจากละตินอเมริ กาด้วย
ผูร้ ับทุน
4
คนจากประเทศอาร์เจนตินา
ชิลี
โคลัมเบีย
และเปรู เข้าอบรมในหลักสูตรสิ ทธิมนุษยชนที่มหาวิทยาลัย Deusto เป็ นเวลา 3 เดือน
และได้ไปฝึ กงานต่ออีก 2 เดือนที่สานักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนในกรุ งเจนีวา
ข้อมูลและใบสมัครของ Indigenous Fellowship Programme อยูใ่ นเว็บไซต์ของ OHCHR
www.unhchr.ch หรื อติดต่อไปที่
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
Indigenous Project Team
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1211 Geneva 10
Switzerland
Fax: 41-22-917-9010
กองทุนทรัสต์ แห่ งสหประชาชาติเพื่อทศวรรษสากลแห่ งชนพื้นเมืองโลก
กองทุนอาสาแห่งสหประชาชาติ
(United
Nations
Voluntary
Fund)
เพื่อทศวรรษสากลแห่งชนพื้นเมืองโลกก่อตั้งขึ้นเมื่อปี
พ.ศ.
2538
โดยเลขาธิการใหญ่ของสหประชาชาติ
ทั้งนี้
เพื่อรับทุนอุดหนุนและบริ หารกองทุนที่ได้รับจากเงินช่วยเหลือโดยสมัครใจจากรัฐบาล
องค์กรระหว่างประเทศระดับรัฐบาล และองค์กรพัฒนาเอกชน และสถาบันเอกชนและบุคคลต่างๆ
เพื่อเป็ นเงินทุนสนับสนุนการดาเนินโครงการและแผนงานของทศวรรษ
หนึ่งในภารกิจของผูป้ ระสานงานของทศวรรษหรื อข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ
คือส่งเสริ มการพัฒนาโครงการและแผนงานที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนอาสาเพื่อทศวรรษ
การออกแบบโครงการ/แผนงานเหล่านี้ตอ้ งร่ วมดาเนินการกับรัฐบาลและรับฟังข้อคิดเห็นของชนพื้
นเมืองและหน่วยงานของยูเอ็นที่เกี่ยวข้องด้วย
ในปี
พ.ศ.
2539
ข้าหลวงใหญ่ได้ต้ งั กลุ่มที่ปรึ กษาซึ่งประกอบด้วยชนพื้นเมืองเพื่อให้คาชี้แนะเกี่ยวกับโครงการต่างๆ
สาหรับกองทุน
กิจกรรมที่ได้ รับการสนับสนุนจากกองทุน
โครงการเงินช่ วยเหลือแก่ ชุมชนและเอ็นจีโอชนพื้นเมือง
ผู้รับผลประโยชน์
กองทุนให้การสนับสนุนแก่ชนพื้นเมือง
ชุมชนและองค์กรต่างๆ
เอ็นจีโอ
และสถาบันการศึกษาและสถาบันอื่นที่เหมือนกัน
ซึ่งขอรับเงินอุดหนุนสาหรับการดาเนินโครงการและกิจกรรมที่เกี่ยวโยงกับทศวรรษ
โดยเฉพาะโครงการและกิจกรรมที่เพิ่มความเข้มแข็งกับองค์กรชนพื้นเมืองผ่านการให้ความรู ้
อบรมเรื่ องสิ ทธิมนุษยชน
และเสริ มสร้างขีดความสามารถ
องค์กรเหล่านี้ควรเป็ นองค์กรที่ไม่แสวงหากาไรและมีขีดความสามารถในการระดมเงินทุนจากแหล่
งอื่นด้วย
- 93 -

จุดมุ่งหมายหลักของกิจกรรม
➢ แผนกิจกรรมและวัตถุประสงค์ของทศวรรษและข้อเสนอแนะของปฏิญญาเวียนนาและแผนปฏิ
บัติการที่เกี่ยวข้องกับชนพื้นเมือง
➢ เพิ่มความเข้มแข็งกับโครงสร้างและระเบียบปฏิบตั ิขององค์กรชนพื้นเมืองผ่านการให้ความรู ้
ฝึ กอบรม
และสร้างขีดความ
สามารถ
โดยให้ความเคารพกับขนบประเพณี ด้ งั เดิมในเวลาเดียวกัน
➢ ให้ความรู ้และฝึ กอบรมเรื่ องสิ ทธิมนุษยชนและสิ ทธิของชนพื้นเมือง
➢ ข้อมูลเกี่ยวกับชนพื้นเมืองและทศวรรษสากล
➢ การสื่ อสารระหว่างระบบยูเอ็นและชนพื้นเมืองและในหมู่ชนพื้นเมือง
➢ ความคิดริ เริ่ มในการระดมทุนเพื่อสนับสนุนการบรรลุวตั ถุประสงค์ของทศวรรษ
หลักเกณฑ์
➢ โครงการควรเกี่ยวข้องกับการส่งเสริ ม
คุม้ ครอง
และปฏิบตั ิตามสิ ทธิมนุษยชนและสิ ทธิของชนพื้นเมือง
➢ โครงการควรมีประโยชน์โดยตรงกับชนพื้นเมืองทัว่ โลก
➢ โครงการควรจัดทาโดยชนพื้นเมืองหรื อได้รับการสนับสนุนหรื อคาปรึ กษาจากชนพื้นเมือง
➢ การพิจารณาโครงการจะคานึงถึงสัดส่วนที่เท่าเทียมกันระหว่างชายและหญิง
➢ โครงการจากพื้นที่ดอ้ ยพัฒนาในภูมิภาคต่างๆ จะได้รับการพิจารณาเป็ นพิเศษ
สนใจสมัครเพื่อขอรับเงินทุนเพื่อสนับสุนโครงการ โปรดติดต่อ
The Trust Funds Unit
UNVF for the International Decade of the World's Indigenous People
1211 Geneva 10
Switzerland
Fax: 41-22-917-9017
Website: www.unhchr.ch
เวิร์กชอปและสัมมนา
กองทุนอาสาจัดเวิร์กชอปและสัมมนามากมายภายใต้กรอบของทศวรรษสากล
ได้แก่
เวิร์กชอปสาหรับนักหนังสื อพิมพ์ที่เป็ นคนพื้นเมือง จัดขึ้นที่เมืองมาดริ ดในเดือนมกราคม 2541
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เวิร์กชอปเรื่ องการศึกษาระดับ
อุดมศึกษาและชนพื้นเมือง
จัดขึ้นที่ประเทศคอสตาริ กาในเดือนมิถุนายน/กรกฎาคม
2542
เวิร์กชอปเรื่ องเด็กและเยาวชนที่เป็ นชนพื้นเมือง จัดขึ้นที่กรุ งเจนีวาในเดือนกรกฎาคม 2543
เวิร์กชอปเรื่ องสื่ อมวลชนคนพื้นเมือง จัดขึ้นที่ยเู อ็นในกรุ งนิวยอร์กในเดือนธันวาคม 2543
เวิร์กชอปเรื่ อง
“การเอื้อประโยชน์ให้แก่กลุ่มสร้างสรรค์และรักสันติในสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับชนกลุ่มน้อยและ
ชนพื้นเมือง จัดขึ้นที่เมืองคิดาล ประเทศมาลีในเดือนมกราคม 2544
คาบรรยายเกี่ยวกับเวิร์กชอปเรื่ องสื่ อมวลชนคนพื้นเมือง
ครั้งกล่าวถึงประโยชน์ที่ได้รับจากกิจกรรมประเภทนี้

2

เวิร์กชอปเรื่ องสื่ อมวลชนคนพื้นเมือง
นักหนังสื อพิมพ์ที่เป็ นคนพื้นเมืองและผูแ้ ทนจากทบวงการของยูเอ็นและสถาบันอื่นที่เกี่ยวข้องร่ วม
อบรมในเวิร์กชอปสาหรับสื่ อสารมวลชนที่เป็ นคนพื้นเมืองในเมืองมาดริ ดเมื่อปี พ.ศ. 2541
ในวันสุดท้าย
ผูเ้ ข้าอบรมเสนอแนะว่าสานักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนควรได้รับการร้องขอให้จดั การอบรมเ
ชิงปฏิบตั ิการครั้งที่
2
สาหรับผูท้ างานในแวดวงสื่ อสารมวลชนที่เป็ นคนพื้นเมืองภายใต้ความร่ วมมือจากนักหนังสื อพิมพ์
ที่เป็ นคนพื้นเมือง
เพื่อศึกษาในเชิงลึกเกี่ยวกับประเด็นที่หยิบยกขึ้นมาในเวิร์กชอปที่มาดริ ด
และขัดเกลาและรับรองแผนกิจกรรมเพื่อเสริ มสร้างความเข้มแข็งให้กบั สื่ อมวลชนที่เป็ นคนพื้นเมือ
ง
เวิร์กชอปเพื่อสื่ อมวลชนคนพื้นเมืองครั้งที่
2
ซึ่งจัดขึ้นที่สานักงานใหญ่ของยูเอ็นในกรุ งนิวยอร์กเมื่อเดือนธันวาคม
2543
ได้รับความร่ วมมือจากแผนกข้อมูลสาธารณะของสหประชาชาติ
จุดมุ่งหมายของเวิร์กชอปครั้งนี้คือศึกษาวิธีการส่ งเสริ มสิ ทธิและวัฒนธรรมของชนพื้นเมืองผ่านสื่ อ
มวลชน
และออกแบบแผนกิจกรรมเพื่อเสริ มสร้างความเข้มแข็งให้กบั สื่ อมวลชนคนพื้นเมืองระหว่างทศวรร
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ษสากลแห่งชนพื้นเมืองโลกและภายหลังจากนั้น
การอบรมเชิงปฏิบตั ิการดึงดูดผูแ้ ทนของสื่ อมวลชนที่เป็ นคนพื้นเมืองและสื่ อมวลชนหลัก
รวมทั้งผูแ้ ทนจากทบวงการของยูเอ็น
และสถาบันและองค์กรที่เกี่ยวข้อง
ผูเ้ ข้าอบรมร่ วมอภิปรายประเด็นต่างๆ เช่น ความ สัมพันธ์ระหว่างชนพื้นเมืองและสื่ อมวลชนหลัก
ชนพื้นเมืองและสื่ อใหม่ๆ
และความร่ วมมือระหว่างสหประชาชาติและสื่ อมวลชน
ผูเ้ ข้าอบรมให้ขอ้ เสนอแนะหลายประการสาหรับแผนปฏิบตั ิการเพื่อเสริ มสร้างความเข้มแข็งให้แก่
สื่ อมวลชนคนพื้นเมือง
(ข้อเสนอแนะเหล่านี้ปรากฏอยูใ่ นรายงานของเวิร์กชอปที่ยนื่ ให้แก่คณะทางานว่าด้วยประชากรชน
พื้นเมืองในสมัยประชุมเดือนกรกฎาคม 2544)

แผ่นพับที่ 8
ILO และชนพื้นเมืองและชนเผ่าพื้นเมือง
ถ้อยคาและแนวคิดสาคัญๆ
สิทธิทางเศรษฐกิจและสังคม
การประชุมแรงงานระหว่ างประเทศ
อนุสัญญา ILO ว่าด้วยชนพื้นเมืองและชนเผ่าพื้นเมือง พ.ศ. 2532 (ILO 169)
อนุสัญญา ILO ว่าด้วยชนพื้นเมืองและชนเผ่าพื้นเมือง พ.ศ. 2500 (ILO 107)
โครงการส่ งเสริมนโยบายของ ILO ว่าด้วยชนพื้นเมืองและชนเผ่าพื้นเมือง
โครงการ INDISCO
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สำระสำคัญ
–
องค์ การแรงงานระหว่ างประเทศเป็ นทบวงการชานัญพิเศษของยูเอ็นที่ดาเนินกิจกรรมส่ งเส
ริ มสิ ทธิ ของชนพืน้ เมืองมากที่สุด
โดยเฉพาะสิ ทธิ ทางเศรษฐกิจและสังคม
ILO
แสดงบทบาทเป็ นผู้นาในการกาหนดมาตรฐานสากลที่ครอบคลุมมากสาหรั บสิ ทธิ ของชน
พืน้ เมืองด้ วยการรั บรองเครื่ องมือต่ างๆ
เช่ น
อนุสัญญาว่ าด้ วยชนพืน้ เมืองและชนเผ่ าพืน้ เมือง พ.ศ. 2532 ((ILO 169)
ILO คืออะไร
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization – ILO) ซึ่งก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.
2462 เป็ นทบวงการชานัญพิเศษของระบบยูเอ็นที่เก่าแก่ที่สุด เฉกเช่นทบวงการชานัญพิเศษอื่น ILO
มีกฎข้อบังคับ สมาชิก หน่วยงานกากับดูแล งบประมาณ และพนักงานของตนเอง
และองค์การมีความร่ วมมือกับสหประชาชาติในหลายด้านที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
ระบบการกากับดูแลของ
ILO
ประสานการทางานกับระบบการกากับดูแลบางระบบที่ก่อตั้งขึ้นตามข้อกาหนดของเครื่ องมือสิ ทธิม
นุษยชนของยูเอ็น เช่น คณะกรรมการว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบตั ิทางเชื้อชาติ (Committee for
the
Elimination
of
Racial
Discrimination)
และคณะกรรมการว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบตั ิต่อสตรี (Committee for the Elimination of
Discrimination
Against
Women)
ILO
มีส่วนร่ วมในการประชุมของยูเอ็นที่ให้ความสาคัญกับประเด็นชนพื้นเมือง
รวมทั้งคณะทางานว่าด้วยประชากรชนพื้นเมือง (Working Group on Indigenous Populations)
คณะกรรมาธิการสิ ทธิมนุษยชน
(Commission
on
Human
Rights)
และคณะอนุกรรมาธิการว่าด้วยการส่งเสริ มและคุม้ ครองสิ ทธิมนุษยชน (Sub-Commission on the
Promotion
and
Protection
of
Human
Rights)
ILO
เป็ นเจ้าภาพร่ วมในการจัดการประชุมปรึ กษาหารื อระหว่างทบวงการของยูเอ็นเรื่ องประเด็นชนพื้นเ
มือง โดยการประชุมนี้ จดั ขึ้นที่กรุ งเจนี วา
ภาระหน้าที่ของ
ILO
ประกอบด้วยการพัฒนาและกาหนดมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศเพื่อยกระดับสภาพการทางา
นและความเป็ นอยูข่ องประชาชนทัว่ โลก
มาตรฐานเหล่านี้มีรูปแบบเป็ นอนุสัญญาและข้อเสนอแนะที่กาหนดมาตรฐานสากลขั้นต่าที่ครอบค
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ลุมหลากหลายประเด็นที่เกี่ยวกับการทางาน รวมทั้งสิ ทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานในสถานที่ทางาน เช่น
สิ ทธิในการไม่ถูกเลือกปฏิบตั ิ
สิ ทธิได้รับค่าแรงเท่ากันสาหรับการทางานที่มีคุณค่าเท่ากัน
การขจัดแรงงานบังคับ (forced labour) และแรงงานเด็ก และสิ ทธิในการสมาคม (freedom of
association) และการเจรจาต่อรองร่ วม (collective bargaining) เมื่อรัฐบาลให้สัตยาบันแล้ว
อนุสัญญา ILO ทาให้เกิดพันธกรณีที่มีผลผูกพันตามกฎหมายกับรัฐบาลนั้น ปกติขอ้ เสนอแนะของ
ILO
เป็ นส่วนเสริ มของอนุสัญญาซึ่งผนวกเข้ากับบทบัญญัติของอนุสัญญาและกาหนดเป็ นรายละเอียดแ
นวทางปฏิบตั ิสาหรับการใช้อนุสัญญา
ข้อเสนอแนะไม่ใช่สนธิสัญญาระหว่างประเทศ
แต่เป็ นพันธกรณีที่ไม่ผลผูกพันสาหรับการพัฒนาและดาเนินนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิระดับชาติ
เมื่อเปรี ยบเทียบกับทบวงการต่างๆ ในระบบยูเอ็น โครงสร้างของ ILO มีลกั ษณะพิเศษเฉพาะตัว
ILO
เป็ นองค์การระหว่างประเทศเพียงองค์การเดียวที่ก่อตั้งโดยรัฐบาล
โดยมีผแู ้ ทนของนายจ้างและคนงานเข้ามามีส่วนร่ วมในกิจกรรมทั้งหมดขององค์การ
ระบบไตรภาคีน้ ีช่วยให้ผแู ้ ทนของนายจ้างและองค์กรลูกจ้างสามารถมีส่วนร่ วมในการปรึ กษาหารื อ
วินิจฉัย
และตัดสิ นใจทุกอย่างของ
ILO
โดยทุกฝ่ ายมีฐานะที่เท่าเทียมกัน
ทั้งนี้
ผูแ้ ทนของรัฐบาลมีส่วนร่ วมด้วย
โครงสร้างไตรภาคีของ ILO สะท้อนอยูใ่ นองค์ประกอบของการประชุมแรงงานระหว่างประเทศ
(International
Labour
Conference
–
ILC)
ILC
ซึ่งเป็ นการประชุมใหญ่ที่จดั ประชุมที่กรุ งเจนีวาในเดือนมิถุนายนของทุกปี
เป็ นเวทีระดับโลกสาหรับการอภิปรายประเด็นทางด้านสังคมและแรงงาน
คณะผูแ้ ทน
4
คนจากรัฐสมาชิกของ
ILO
จานวน
175
รัฐเดินทางมาร่ วมการประชุมทุกปี
คณะผูแ้ ทนแต่ละคณะประกอบด้วยผูแ้ ทนรัฐบาล 2 คน ผูแ้ ทนฝ่ ายนายจ้าง 1 คน
และผูแ้ ทนฝ่ ายลูกจ้าง 1 คน ซึ่งอาจจะมีที่ปรึ กษาด้านวิชาการเดินทางมาด้วยแล้วแต่กรณี
คณะผูแ้ ทนแต่ละคณะอาจกล่าวปราศรัย
และสมาชิกของคณะผูแ้ ทนสามารถลงคะแนนเสี ยงอย่างเป็ นเอกเทศ
ซึ่งหมายความว่าลูกจ้างและนายจ้างต่างมีเสี ยงเท่ากับรัฐบาลในการกาหนดนโยบายและแผนงานขอ
ง ILO กิจกรรมของการประชุมประกอบด้วยการเลือกตั้งคณะผูบ้ ริ หาร รับรองแผนงาน
และลงมติเห็นชอบกับงบประมาณของ ILO ซึ่งได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐสมาชิก นอกจากนี้ ILO
ผ่านมติเห็นชอบกับมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศในรู ปของอนุสัญญาและข้อเสนอแนะ
ผ่านมติเพื่ออนุมตั ินโยบายและกิจกรรมทัว่ ไปของ
ILO
และตกลงใจว่าจะยอมรับรัฐสมาชิกใหม่หรื อไม่
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คณะผูว้ า่ การ (Governing Body) เป็ นคณะผูบ้ ริ หารสูงสุดของ ILO ที่พบปะกันปี ละ 3
ครั้งในกรุ งเจนีวา ในเดือนมีนาคม มิถุนายน (หลังจาก ILC) และพฤศจิกายน เช่นเดียวกับ ILC
คณะผูว้ า่ การมีโครงสร้างแบบไตรภาคี ประกอบด้วยสมาชิกสามัญ (full member) จานวน 56 คน
(ผูแ้ ทนรัฐบาล
28
คน
นายจ้าง
14
คน
ลูกจ้าง
14
คน)
สานักงานแรงงานระหว่างประเทศในกรุ งเจนีวา ซึ่งเป็ นที่ต้ งั ของสานักเลขาธิการของ ILO
เตรี ยมเอกสารและรายงานที่ใช้ในการประชุมและสัมมนาขององค์การ
(เช่น
รายงานทัว่ ไปของคณะกรรมการผูเ้ ชี่ยวชาญว่าด้วยการประยุกต์ใช้มาตรฐานซึ่งส่ งไปให้คณะผูว้ า่ กา
รและคณะกรรมการของ
ILO
ฯลฯ)
สานักงานแรงงานฯ
จัดทาโปรแกรมความร่ วมมือทางวิชาการที่สนับสนุนการดาเนินงานเพื่อกาหนดมาตรฐานของ ILO
อีกด้วย
และมีแผนกหนึ่งที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานทุกอย่างที่เกี่ยวกับมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ
รวมทั้งแผนกต่างๆ ที่รับผิดชอบกิจกรรมของนายจ้างและลูกจ้าง
ILO และประเด็นชนพื้นเมือง
ILO
เป็ นองค์กรระหว่างประเทศองค์กรแรกที่ดาเนินการแก้ไขปัญหาชนพื้นเมืองอย่างรอบด้านและดาเนิ
นงานเพื่อคุม้ ครองและส่ งเสริ มสิ ทธิของชนพื้นเมืองและชนเผ่าพื้นเมืองตั้งแต่ช่วงต้นคริ สต์ทศวรรษ
1920 กิจกรรมของ ILO ในส่ วนของชนพื้นเมืองและชนเผ่าพื้นเมืองแบ่งเป็ นกิจกรรมหลัก 2
ประเภท
ได้แก่
การส่ งเสริ มและกากับดูแลอนุสัญญา
2
ฉบับที่เกี่ยวกับชนพื้นเมืองและชนเผ่าพื้นเมือง
และแผนงานความช่วยเหลือทางวิชาการเพื่อยกระดับสภาพทางสังคมและเศรษฐกิจของชนพื้นเมือง
และชนเผ่าพื้นเมือง
การกาหนดมาตรฐานสาหรับสิทธิของชนพื้นเมืองและชนเผ่าพื้นเมือง
ILO
รับผิดชอบเครื่ องมือระหว่างประเทศเพียง
2
ฉบับที่เกี่ยวข้องกับชนพื้นเมืองและชนเผ่าพื้นเมืองโดยเฉพาะ
ได้แก่
อนุสัญญาว่ าด้ วยประชากรชนพื้นเมืองและชนเผ่ าพื้นเมือง พ.ศ. 2500 (Indigenous and Tribal
Populations
Convention,
1957)
(ILO
107)
และอนุสัญญาว่ าด้ วยประชากรชนพื้นเมืองและชนเผ่ าพื้นเมือง พ.ศ. 2532 (Indigenous and Tribal
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Populations Convention, 1989) (ILO 169) ในปัจจุบนั อนุสัญญา 107 ปิ ดรับการให้สัตยาบันแล้ว
แต่ยงั คงใช้บงั คับได้ตามกฎหมายสาหรับประเทศที่ได้ให้สัตยาบันไปแล้ว
แต่ยงั ไม่ให้สัตยาบันอนุสัญญา 169 ณ วันที่ 1 มกราคม 2544 รัฐสมาชิก 14
รัฐได้ให้สัตยาบันอนุสัญญา
169
และอีกหลายประเทศกาลังพิจารณาเรื่ องนี้อย่างจริ งจัง
อนุสัญญาทั้งสองฉบับกาหนดมาตรฐานขั้นต่าสาหรับสิ ทธิพลเมืองและสิ ทธิทางการเมือง สังคม
และเศรษฐกิจของชนพื้นเมืองและชนเผ่าพื้นเมือง
และเป็ นพันธกรณีที่มีผลผูกพันกับรัฐสมาชิกที่ให้สัตยาบัน
อนุสัญญา
ILO
107
ที่ผา่ นมติเห็นชอบในปี
พ.ศ.
2500
เป็ นเครื่ องมือระหว่างประเทศที่มีเนื้อหาครอบคลุมเครื่ องมือแรก
ซึ่งกาหนดสิ ทธิของประชากรชนพื้นเมืองและชนเผ่าพื้นเมืองและพันธกรณี ของรัฐที่ให้สัตยาบัน
แม้วา่ อนุสัญญา 107 ถือว่าเป็ นความก้าวหน้า อนุสัญญานี้ใช้ภาษาที่ส่อความเหนือชั้นกว่า ในข้อ
1(1)(ก)
กล่าวถึงประชากรเหล่านี้ทานองว่า
“ก้าวหน้าน้อยกว่า
(less
advanced)”
และส่งเสริ มแนวทางปรับให้เข้ากันของสังคม (assimilationist) ในยุคคริ สต์ทศวรรษ 1980
สหประชาชาติได้รับรายงานผลการศึกษาของมาร์ติเนซ โคโบ (อ่านแผ่นพับที่ 2 เรื่ อง “ชนพื้นเมือง
ยูเอ็น และสิ ทธิมนุษยชน”) และมีการจัดตั้งคณะทางานว่าด้วยประชากรชนพื้นเมือง (Working
Group on Indigenous Populations) เพื่อเป็ นเวทีให้ชนพื้นเมืองแสดงทัศนะของตน
หลายปี ต่อมาหลังจากอนุสัญญา 107 ผ่านการรับรอง ข้อจากัดของอนุสัญญา 107
เด่นชัดมากขึ้นและกลุ่มชนพื้นเมืองเริ่ มเรี ยกร้องให้มีการกาหนดมาตรฐานสากลใหม่
อนุสัญญา ILO 169
ในปี พ.ศ. 2529 ข้อห่วงใยเรื่ องการใช้แนวทางรวมให้เป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน (integrationist)
ของอนุสัญญา 107 กระตุน้ ให้ ILO เริ่ มดาเนินการปรับปรุ งแก้ไขอนุสัญญา ในปี พ.ศ. 2531 และ
2532 ILO ยกร่ างอนุสัญญาใหม่ นัน่ คือ อนุสัญญาว่าด้วยชนพื้นเมืองและชนเผ่าพื้นเมือง (ILO 169)
เช่นเดียวกับอนุสัญญาที่มีอยู่ก่อน
อนุสัญญา
169
กาหนดสิ ทธิของชนพื้นเมืองและชนเผ่าพื้นเมืองและภาระหน้าที่ในการให้สัตยาบันของรัฐ
อนุสัญญา
169
ยึดถือแนวทางว่าวัฒนธรรมและสถาบันของชนพื้นเมืองและชนเผ่าพื้นเมืองต้องได้รับการเคารพ
และประชากรกลุ่มนี้ถือสิ ทธิในการดารงอยูต่ ลอดไปในสังคมของชาติ
เพื่อสร้างสถาบันของตนเองและกาหนดเส้นทางการพัฒนาของตนเอง อนุสัญญา ILO 169
เรี ยกร้องให้รัฐบาลปรึ กษาหารื อกับประชาชนที่เกี่ยวข้องเรื่ องมาตรการทางกฎหมายและการปกครอ
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งซึ่งส่ งผลกระทบโดยตรงกับพวกเขาและกาหนดสิ ทธิของประชาชนกลุ่มนี้ในการมีส่วนร่ วมในกร
ะบวนการตัดสิ นใจเพื่อกาหนดนโยบายและแผนงานที่เกี่ยวข้อง
ถ้อยคาฉบับเต็มของอนุสัญญา ILO 169 ปรากฏอยูใ่ นเว็บไซต์ของ ILO www.ilo.org
บทบัญญัติบางข้อที่สาคัญที่สุดมีดงั นี้
ข้อ 4 – กาหนดให้รัฐที่ไห้สัตยาบันออกมาตรการพิเศษเพื่อคุม้ ครองบุคคล สถาบัน
ทรัพย์สิน แรงงาน วัฒนธรรม และสิ่ งแวดล้อมของ ชนพื้นเมืองและชนเผ่าพื้นเมือง
ข้อ
5
–
เพื่อปฏิบตั ิตามอนุสัญญา
กาหนดให้รัฐที่ให้สัตยาบันยอมรับและสงวนรักษาคุณค่าทางสังคม วัฒนธรรม ศาสนา
และจิตวิญญาณของชนพื้นเมืองและชนเผ่าพื้นเมือง
และเคารพบูรณภาพของคุณค่า
วิถีปฏิบตั ิ และสถาบันของพวกเขา
ข้อ
6
–
กาหนดให้
นอกเหนือจากกรณีอื่น
รัฐที่ให้สัตยาบันปรึ กษาหารื อกับชนพื้นเมืองและชนเผ่าพื้นเมืองโดยใช้กระบวนการที่เหมา
ะสม
โดยเฉพาะสถาบันที่เป็ นตัวแทน
เมื่อกาลังพิจารณามาตรการทางกฎหมายและการปกครองที่อาจส่งผลกระทบโดยตรงกับพ
วกเขา ทั้งนี้ รัฐควรกาหนดแนวทางพัฒนาสถาบันของตนสาหรับประชาชนที่เกี่ยวข้อง
ข้อ
7
–
กาหนด
นอกเหนือจากกรณีอื่น
สิ ทธิของชนพื้นเมืองและชนเผ่าพื้นเมืองในการตัดสิ นใจกาหนดสิ่ งจาเป็ นเร่ งด่วนของตน
สาหรับกระบวนการพัฒนาและควบคุมการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
สังคม
และวัฒนธรรมของตน
และกาหนดพันธกรณีของรัฐที่ให้สัตยาบันในการดาเนินมาตรการเพื่อคุม้ ครองและอนุรักษ์
สิ่ งแวดล้อมของดินแดนที่ประชาชนเหล่านี้อาศัยอยู่
ข้อ
8
–
กาหนดให้รัฐพึงคานึงถึงขนบธรรมเนียมและกฎหมายจารี ตประเพณี ของชนพื้นเมืองและช
นเผ่าพื้นเมืองเมื่อบังคับใช้กฎหมายและระเบียบข้อบังคับแห่งชาติกบั ประชาชนที่เกี่ยวข้อง
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ข้อ
13
–
กาหนดให้รัฐบาลพึงเคารพความสาคัญที่มีความหมายพิเศษกับคุณค่าทางวัฒนธรรมและจิต
วิญญาณของชนพื้นเมืองและชนเผ่าพื้นเมืองในแง่ความสัมพันธ์กบั ที่ดินหรื อดินแดนที่พวก
เขาครอบครอง
ข้อ
14
–
กาหนดให้รัฐที่ให้สัตยาบันพึงยอมรับในกรรมสิ ทธิ์และสิ ทธิ์ความเป็ นเจ้าของที่ดินที่ประช
าชนที่เกี่ยวข้องครอบครองแต่เดิม
และรัฐพึงกาหนดกฎระเบียบในระบบกฎหมายแห่งชาติอย่างเพียงพอ
เพื่อแก้ไขปัญหาการอ้างสิ ทธิ์ในที่ดินของชนพื้นเมืองและชนเผ่าพื้นเมือง
มาตรฐานที่กาหนดในอนุสัญญา
169
กาหนดกรอบพื้นฐานสาหรับการคุม้ ครองชนพื้นเมืองและชนเผ่าพื้นเมืองภายใต้กฎหมายระหว่างป
ระเทศ องค์กรระหว่างประเทศหลายองค์กร เช่น โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United
Nations Development Programme – UNDP) และธนาคารโลกอ้างอิงอนุสัญญา 169
เมื่อกาลังพัฒนานโยบายและแผนงานที่มีผลกระทบต่อชนพื้นเมือง ในขณะที่อนุสัญญา ILO 169
กาหนดสิ ทธิข้นั พื้นฐานของชนพื้นเมืองและชนเผ่าพื้นเมือง
มีหลายกรณี ที่อนุสัญากาหนดพันธกรณี ข้นั พื้นฐาน
โดยยินยอมให้รัฐที่ให้สัตยาบันแต่ละรัฐตัดสิ นใจเลือกมาตรการจาเพาะที่จะนาไปใช้
และ
ตามภาษาที่ใช้ในอนุสัญญาฉบับอื่นของ ILO โดยกาหนดเป็ นมาตรฐานสากลขั้นต่า (minimum
international standards) บทบัญญัติหลายข้อในอนุสัญญากาหนดหลักเกณฑ์ดว้ ยการใช้ถอ้ ยคาว่า
“ตามความเหมาะสม” “ตามความจาเป็ น” “เท่าที่ปฏิบตั ิได้” หรื อ “เท่าที่จะเป็ นไปได้”
ถ้อยคาเหล่านี้ทาให้อนุสัญญามีความยืดหยุน่
ถึงแม้วา่ ผูว้ ิจารณ์บางคนกล่าวว่าถ้อยคาเช่นนี้ อาจส่ งผลให้เกิดข้อจากัดหรื อความคลุมเครื อกับ
พันธกรณีของรัฐที่ให้สัตยาบัน
ในขณะที่รัฐที่ให้สัตยาบันมีจานวนเพิ่มขึ้นเรื่ อยๆ
การยอมรับมาตรฐานสากลที่ระบุในอนุสัญญาก็เพิ่มขึ้นด้วย
มีประเทศอีกจานวนหนึ่งที่กาลังอยูใ่ นขั้นตอนของการให้สัตยาบันหรื อพิจารณาให้สัตยาบันกับอนุ
สัญญา
169
นอกจากนี้
มีเครื่ องมืออื่นของ
ILO
จานวนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ของชนพื้นเมืองและชนเผ่าพื้นเมืองด้วยเช่นกัน ได้แก่
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• อนุสัญญาว่าด้วยแรงงานบังคับ พ.ศ. 2473 (Forced Labour Convention, 1930 (ILO 29)
ซึ่งกาหนดข้อห้ามในการใช้แรงงานที่ถูกบังคับ
• อนุสัญญาว่าด้วยการเลือกปฏิบตั ิ (การจ้างงานและประกอบอาชีพ) พ.ศ. 2501 (Discrimination
(Employment
and
Occupation)
Convention,
1958)
(ILO
111)
ซึ่งกาหนดหลักการเรื่ องโอกาสและการปฏิบตั ิที่เท่าเทียมกันในการจ้างงานและประกอบอาชีพ
และห้ามการเลือกปฏิบตั ิที่ต้ งั บนพื้นฐานเรื่ องเชื้อชาติ
สี ผิว
เพศ
ศาสนา
ความคิดเห็นทางการเมือง ชาติกาเนิดและสังคมเดิม
• อนุสัญญาว่าด้วยองค์กรลูกจ้างจากชนบท พ.ศ. 2518 (Rural Workers’ Organizations
Convention,
1975)
(ILO
141)
ซึ่งกาหนดสิ ทธิของแรงงานจากชนบทในการก่อตั้งและเป็ นสมาชิกขององค์กรที่ตนเลือกโดยส
มัครใจ
• อนุสัญญาว่าด้วยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ พ.ศ. 2518 (Human Resources Development
Convention, 1975) (ILO 142) ซึ่งส่งเสริ มการให้คาแนะนาและการฝึ กอบรมวิชาชีพ
• อนุสัญญาว่าด้วยการเพาะปลูกพืชไร่ พ.ศ. 2501 (Plantations Convention, 1958) (ILO 110)
ซึ่งวางระเบียบควบคุมการว่าจ้างคนงานทางานในไร่ และมีขอ้ กาหนดที่ครอบคลุมประเด็นต่างๆ
เช่น ค่าจ้าง การรักษาพยาบาล ที่อยูอ่ าศัย และการพิทกั ษ์สิทธิของมารดา
• อนุสัญญาว่าด้วยอายุข้นั ต่า พ.ศ. 2516 (Minimum Age Convention, 1973) (ILO 138)
ซึ่งกาหนดอายุข้นั ต่าสาหรับการทางานแรงงาน
• อนุสัญญาว่าด้วยรู ปแบบการใช้แรงงานเด็กที่เลวร้ายที่สุด พ.ศ. 2542 (Worst Forms of Child
Labour
Convention,
1999)
(ILO
182)
ซึ่งห้ามรู ปแบบการใช้แรงงานเด็กที่มีการกระทาทารุ ณอย่างชัดแจ้ง
หน่ วยงานกากับดูแลของ ILO และสิทธิของชนพื้นเมืองและชนเผ่าพื้นเมือง
นอกจากการกาหนดมาตรฐานแรงงานสากล
ILO
กากับดูแลการดาเนินการโดยรัฐสมาชิกเพื่อบังคับใช้อนุสัญญาที่ได้รับสัตยาบันในแง่การออกกฎห
มายและการปฏิบตั ิ
ข้อ
22
ของระเบียบข้อบังคับของ
ILO
กาหนดให้รัฐสมาชิกส่งรายงานเกี่ยวกับอนุสัญญาที่ได้รับสัตยาบันไปให้สานักงานแรงงานระหว่าง
ประเทศ
โดยชี้แจงถึงมาตรการที่ได้ดาเนินการเพื่อปฏิบตั ิตามข้อกาหนดของอนุสัญญาที่ให้สัตยาบันแล้ว
จากนั้นคณะกรรมการผูเ้ ชี่ยวชาญว่าด้วยการปรับใช้อนุสัญญาและข้อเสนอแนะของ ILO (ILO
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Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations)
จะตรวจสอบรายงานที่รัฐสมาชิกส่ งไปให้ คณะกรรมการนี้ประกอบด้วยนักกฎหมายอิสระจานวน
20
คนจากทัว่ โลกและจัดประชุมปี ละครั้งในกรุ งเจนีวา
เพื่อตรวจสอบการปรับใช้อนุสัญญาที่รัฐสมาชิกให้สัตยาบัน
คณะกรรมการส่งข้อคิดเห็นเป็ นลายลักษณ์อกั ษรที่สะท้อนผลการพิจารณาของคณะกรรมการไปให้
รัฐบาล
ข้อคิดเห็นเหล่านี้อาจเป็ นการร้องขอโดยตรงหรื อข้อสังเกต
ตามนัยของถ้อยคานี้
การร้องขอโดยตรง
(direct
request)
เป็ นการขอข้อมูลเกี่ยวกับบางประเด็น
ซึ่งเป็ นหนังสื อที่ส่งตรงถึงรัฐบาลและไม่ถูกตีพิมพ์
ข้อสังเกตอาจมีคาขอข้อมูลรวมอยูด่ ว้ ย
แต่โดยมากข้อสังเกตเป็ นการสะท้อนถึงผลการพิจารณาและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการและสา
รัตถะของข้อคิดเห็นขององค์กรนายจ้างและองค์กรลูกจ้าง
ข้อสังเกตของคณะกรรมการเกี่ยวกับการปรับใช้อนุสัญญาที่ได้รับสัตยาบันตีพิมพ์อยูใ่ นรายงานประ
จาปี
ซึ่งถูกนาไปพิจารณาในการประชุมแรงงานระหว่างประเทศประจาปี โดยคณะกรรมการไตรภาคีวา่ ด้
วยการปรับใช้มาตรฐาน
(Committee
on
Application
of
Standards)
รัฐที่ให้สัตยาบันต้องรายงานการปรับใช้อนุสัญญา ILO 107 และ 169 ทุกๆ 5 ปี
แต่คณะกรรมการผูเ้ ชี่ยวชาญของ
ILO
อาจขอให้รัฐยืน่ รายงานฉบับเฉพาะกาลให้ก่อน
โดยเฉพาะกรณี ที่มีขอ้ ห่วงใยที่เป็ นประเด็นที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ถึงแม้วา่ อนุสัญญา
169
ไม่มีขอ้ กาหนดเรื่ องนี้
ILO
สนับสนุนให้รัฐบาลปรึ กษาหารื อกับองค์กรของชนพื้นเมืองและชนเผ่าพื้นเมืองทั้งในส่ วนที่เกี่ยวกั
บมาตรการของรัฐที่ออกมาเพื่อรองรับอนุสัญญา 169 และการจัดทารายงานที่ส่งให้ ILO
ขณะนี้นอร์เวย์เป็ นเพียงประเทศเดียวที่ยนิ ยอมให้ชนพื้นเมืองเข้ามามีส่วนร่ วมโดยตรงในกระบวนก
ารจัดทารายงาน
รัฐบาลของนอร์เวย์ส่งรายงานเกี่ยวกับการปรับใช้อนุสัญญา
169
ไปให้รัฐสภาของซามิ
(Saami)
และองค์กรนายจ้างและองค์กรลูกจ้างระดับประเทศเพื่อขอความคิดเห็นจากพวกเขา
จากนั้นจึงส่ งรายงานไปให้หน่วยงานกากับดูแลของ
ILO
เพื่อเป็ นการสนองการร้องขอของรัฐบาลของนอร์เวย์
ILO
เปิ ดการเสวนากับรัฐสภาของซามิอย่างเปิ ดอก
ซึ่งช่วยให้รัฐสภามีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิตามอนุสัญญา
169
อย่างจริ งจัง
คณะกรรมการผูเ้ ชี่ยวชาญของ
ILO
สนับสนุนให้รัฐที่ให้สัตยาบันพัฒนากลไกที่เหมาะสมเพื่อยกระดับการมีส่วนร่ วมของชนพื้นเมืองใ
นการปรับใช้อนุสัญญาให้เป็ นประโยชน์
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ระเบียบการร้ องทุกข์ ของ ILO
ระบบกากับดูแลของ
ILO
ไม่รองรับการยืน่ คาร้องโดยบุคคลหรื อเอ็นจีโอทัว่ ไป
รวมทั้งองค์กรชนพื้นเมือง
อย่างไรก็ตาม
ระบบกากับดูแลของ
ILO
มีระเบียบการร้องทุกข์ที่อาจนาไปใช้โดยองค์กรนายจ้างและองค์กรลูกจ้างในนามขององค์กร
ชุมชน หรื อบุคคลที่เป็ นชนพื้นเมือง
ข้อ
24
ของระเบียบข้อบังคับของ
ILO
กาหนดว่าองค์กรนายจ้างหรื องค์กรลูกจ้างระดับชาติหรื อระหว่างประเทศอาจยืน่
“ถ้อยแถลงข้อเท็จจริ ง
(representation)”
กับ
ILO
โดยอ้างเหตุวา่ รัฐสมาชิกไม่ปฏิบตั ิตามหรื อไม่ดาเนินการอย่างเพียงพอเพื่อให้มีการปรับใช้อนุสัญญ
าที่รัฐสมาชิกได้ให้สัตยาบัน
ถ้าถ้อยแถลงข้อเท็จจริ งเป็ นไปตามข้อกาหนดในข้อ
24
คณะผูว้ า่ การของ
ILO
จะประกาศรับคาร้องและมอบหมายให้คณะกรรมการไตรภาคีตรวจสอบถ้อยแถลงข้อเท็จจริ ง
สาเนาของถ้อยแถลงข้อเท็จจริ งถูกส่ งไปให้รัฐบาลที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งมีโอกาสที่จะชี้แจงคากล่าวหา
หลังจากตรวจสอบเรื่ องราวแล้ว
คณะกรรมการไตรภาคีจะยืน่ รายงานให้แก่คณะผูว้ า่ การเพื่อมีมติรับรอง
ตามหลักเกณฑ์ทวั่ ไป
รายงานประกอบด้วยข้อสรุ ปและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ถ้าคณะกรรมการไตรภาคีตดั สิ นว่ามีปัญหาการปรับใช้อนุสัญญา
โดยทัว่ ไปคณะกรรมการจะกาหนดให้รัฐบาลดาเนินมาตรการเพื่อแก้ไขปั ญหา
นอกจากนั้น
คณะผูว้ า่ การอาจขอให้คณะกรรมการผูเ้ ชี่ยวชาญติดตามสถานการณ์เพื่อควบคุมให้รัฐบาลดาเนินมา
ตรการที่จาเป็ นเพื่อปรับใช้ขอ้ เสนอแนะของคณะกรรมการไตรภาคี เมื่อต้นปี พ.ศ. 2544
มีการยืน่ ถ้อยแถลงข้อเท็จจริ งในข้อ
24
เกี่ยวกับการปรับใช้อนุสัญญา
169
เพื่อกล่าวหาประเทศโบลิเวีย โคลัมเบีย เดนมาร์ก เอกวาดอร์ เม็กซิโก และเปรู
ชนพื้นเมืองและชนเผ่าพื้นเมืองอาจรายงานข้อห่วงใยของตนกับ
ILO
ด้วยการส่ งข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบตั ิหรื อไม่ปฏิบตั ิตามอนุสัญญาที่รัฐสมาชิกให้สัตยาบันแล้วให้แก่
สานักงานแรงงานระหว่างประเทศในกรุ งเจนีวาโดยตรง ข้อมูลที่ได้รับจะถูกเก็บไว้ในแฟ้มประเทศ
และคณะกรรมการผูเ้ ชี่ยวชาญอาจพิจารณาเรื่ องนี้ ระหว่างการประชุมประจาปี
โปรแกรมความร่ วมมือทางวิชาการของ ILO และชนพื้นเมืองและชนเผ่าพื้นเมือง
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ILO ดาเนินกิจกรรมความร่ วมมือทางวิชาการจานวนหนึ่ งซึ่งมุ่งเน้นชนพื้นเมืองและชนเผ่าพื้นเมือง
กิจกรรมเหล่านี้ประกอบด้วยโครงการส่ งเสริ มนโยบายของ
ILO
ว่าด้วยชนพื้นเมืองและชนเผ่าพื้นเมืองและโปรแกรม
ILO-INDISCO
รวมทั้งกิจกรรมตามแผนงานระดับประเทศและภูมิภาคอีกจานวนหนึ่ง โครงการ โปรแกรม
และกิจกรรมเหล่านี้ส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมของชนพื้นเมืองและชนเผ่าพื้นเมืองอย่างแข็งขันในทุกระ
ดับของการดาเนินโครงการและการตัดสิ นใจ
เริ่ มตั้งแต่การออกแบบโครงการไปจนถึงการดาเนินโครงการและการประเมินผล
โครงการส่ งเสริมนโยบายของ ILO ว่าด้วยชนพื้นเมืองและชนเผ่าพื้นเมือง
โครงการส่งเสริ มนโยบายของ ILO ว่าด้วยชนพื้นเมืองและชนเผ่าพื้นเมือง (“โครงการ”)
ถือกาเนิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2539 และได้รับทุนอุดหนุนจาก Danish International Development
Assistance
(DANIDA)
วัตถุประสงค์หลักของโครงการนี้คือส่ งเสริ มความตระหนักถึงมาตรฐานของ
ILO
ว่าด้วยชนพื้นเมืองและชนเผ่าพื้นเมือง
กระตุน้ ให้มีการปรับใช้หลักการที่เกี่ยวข้อง
และเสริ มสร้างขีดความสามารถของชนพื้นเมืองและชนเผ่าพื้นเมืองในการมีส่วนร่ วมในกระบวนกา
รพัฒนาที่มีผลต่อตน การบรรลุวตั ถุประสงค์เหล่านี้เกิดขึ้นได้ดว้ ยการให้คาแนะนาด้านนโยบาย
การจัดอบรมเชิงปฏิบตั ิการ สัมมนา และการฝึ กอบรมผ่านโปรแกรมทุนฝึ กงาน Indigenous
Fellowship
Programme
กระจายข้อมูลทางสิ่ งพิมพ์และสื่ ออื่นๆ
และจัดโปรแกรมแลกเปลี่ยนระหว่างชนพื้นเมือง-ชนพื้นเมือง
โครงการนี้
ซึ่งมุ่งเน้นภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้และแอฟริ กาเป็ นพิเศษ
บริ หารโดยชนพื้นเมืองและมีส่วนร่ วมจากรัฐบาล
ทบวงการของยูเอ็น
เอ็นจีโอ
และองค์กรของชนพื้นเมืองและชนเผ่าพื้นเมือง
โครงการกาลังก้าวเข้าสู่การดาเนินกิจกรรมในระยะใหม่สาหรับปี พ.ศ. 2543-2546 ในระยะนี้
โครงการจะต่อยอดจากรากฐานที่มนั่ คงซึ่งได้พฒั นามาจากกิจกรรม
ส่ งเสริ มและคุม้ ครองสิ ทธิของชนพื้นเมืองและชนเผ่าพื้นเมืองที่ผา่ นมาของโครงการ
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้
โครงการมีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมเกี่ยวกับนโยบายจานวนหนึ่ง
รวมทั้งการให้คาแนะนาด้านนโยบายแก่ Lao National Front for Construction
ซึ่งเป็ นผูป้ ระสานงานหลักสาหรับประเด็นชนพื้นเมืองและชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศลาว
ณ
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ประเทศนี้ โครงการกากับดูแลการวิจยั เรื่ อง Policy Study on Ethnic in Rural Development
ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งแผนงานการพัฒนาชนบทแห่งชาติที่ได้รับการสนับสุนนจาก
UNDP
ในลักษณะเดียวกัน
โครงการได้รับการร้องขอจากรัฐบาลไทยเพื่อเสนอคาแนะนาด้านนโยบายในส่วนที่เกี่ยวกับบทบัญ
ญัติในรัฐธรรมนูญของไทยซึ่งเกี่ยวข้องกับชนพื้นเมืองและชนเผ่าพื้นเมือง
นอกจากนี้
โครงการได้ให้คาแนะนาด้านนโยบายแก่รัฐบาลของกัมพูชาในส่ วนของนโยบายการพัฒนาประชา
ชนบนพื้นที่สูงแห่งชาติอีกด้วย
โครงการได้ให้ความช่วยเหลือเพื่อสร้างขีดความสามารถเพื่อเป็ นการส่งเสริ มให้เกิดการเสวนาระห
ว่างรัฐบาลของกัมพูชาและชนพื้นเมืองและชนเผ่าพื้นเมือง
ซึ่งเป็ นส่ วนหนึ่งที่สาคัญอย่างยิง่ ของนโยบายแห่งชาติ
ส่วนในประเทศอินเดียและเวียดนาม
กิจกรรมของโครงการถูกปรับให้มีขนาดเล็กลง
โดยมุ่งเน้นการให้ความช่วยเหลือเพื่อเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรของชนพื้นเมืองและชนเผ่าพื้
นเมืองและองค์กรที่ทางานกับประเด็นที่สัมพันธ์กนั ในอินเดีย กลยุทธ์แบ่งเป็ น 2 ด้าน นัน่ คือ
เพื่อเสริ มสร้างขีดความสามารถของสตรี ชนเผ่าพื้นเมืองในการจัดการกับประเด็นที่ส่งผลต่อชีวิตขอ
งตน เช่น สุขอนามัย การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การศึกษา และสิทธิตามกฎหมาย
และเพื่อปรับปรุ งการประสานงานระหว่างองค์กรและเครื อข่ายสตรี ในท้องถิ่น
ซึ่งช่วยให้พวกเขาถ่ายทอดข้อห่วงใยของตนอย่างมีประสิ ทธิผลมากขึ้น
ในเวียดนาม
โครงการให้ความ
สาคัญกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยัง่ ยืนและปั ญหาเรื่ องความมัน่ คงของอาหาร
โครงการการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและภาระการงานของสตรี ในชุมชนของชนกลุ่มน้อยมีจุดมุ่
งหมายเป็ นขั้นตอนหนึ่งในการพัฒนาแนวทางที่เน้นการประสานงานเพิ่มขึ้นในส่ วนการจัดการแก้ไ
ขปัญหาของชนพื้นเมืองและชนเผ่าพื้นเมืองในเวียดนาม
คาดว่าในอนาคตจะมีการให้ความช่วยเหลือด้านนโยบายด้วย
ในทวีปแอฟริกา
กิจกรรมของโครงการมุ่งเน้นการส่งเสริ มหลักการของอนุสัญญา
169
และดึงดูดให้ผคู ้ นหันมาสนใจประเด็นเรื่ องชนพื้นเมืองและชนเผ่าพื้นเมือง ในประเทศโมร็อกโก
โครงการเริ่ มดาเนินกิจกรรมสร้างความตระหนักหลายกิจกรรมโดยร่ วมมือกับ
Tamanut
ซึ่งเป็ นองค์กรของ
Amazigh
ที่เน้นกิจกรรมด้านส่งเสริ มสิ ทธิ
กิจกรรมเหล่านี้ประกอบด้วยสัมมนาระดับชาติเรื่ องอนุสัญญา ILO 169 และสิ ทธิของชนพื้นเมือง
ในแอฟริกาใต้ มีการจัดการประชุม Conference on the Constitutional Accommodation of
Vulnerable Indigenous Communities ร่ วมกับ Department of Constitutional Development
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นอกจากนี้
การศึกษาเพื่อประเมินความจาเป็ นที่ดาเนินการโดยโครงการจะเป็ นข้อมูลพื้นฐานสาหรับโครงการร
ะดับชาติที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อปรับปรุ งสถานการณ์ทางสังคมและเศรษฐกิจของชนพื้นเมืองและชนเผ่า
พื้นเมือง
โครงการให้ความช่วยเหลือเพื่อเสริ มสร้างขีดความสามารถโดยมุ่งเน้นการสร้างเครื อข่ายและส่งเสริ
มการเสวนาอีกด้วย ดังนั้น โครงการจึงร่ วมมือกับ African Indigenous Women’s Organization
ในแอฟริกาตะวันออกในการจัดการประชุมสตรี แห่งแอฟริ กาตะวันออก
นอกจากการเผยแพร่ ขอ้ มูลเรื่ องมาตรฐานของ
ILO
และหลักการของอนุสัญญา
169
การประชุมนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อปรับปรุ งการประสานงานระหว่างชนพื้นเมืองและองค์กรสตรี ในแอ
ฟริ การตะวันออก
ด้วยการให้เวทีสาหรับการแสดงทัศนะของตนที่มนั่ คงมากขึ้น
ส่วนในประเทศแคเมอรู นและสาธารณรัฐแอฟริการกลาง
โครงการกาลังประเมินสถานการณ์ของคนงาน
Batwa
โดยมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริ มการปรับใช้หลักการของอนุสัญญา
169
และวางรากฐานสาหรับกิจกรรมเสริ มสร้างขีดความสามารถในอนาคต
โปรแกรมแลกเปลี่ยนระหว่างชนพื้นเมืองชนพื้นเมืองมีจุดประสงค์เพื่อสร้างเครื อข่ายและแลกเปลี่ยนข้อมูลในหมู่ชนพื้นเมือง
การแลกเปลี่ยนครั้งแรกเกิดขึ้นในเดือนสิ งหาคม 2542 เมื่อผูแ้ ทนของซาน (San) และจุมมา
(Jumma) เดินทางไปที่นอร์เวย์เพื่อเยีย่ มชมรัฐสภาของซามิ (Saami) ที่เป็ นชาวนอร์เวย์ Nordic
Saami Institute และองค์กรสื่ อมวลชนของซามิหลายองค์กร ผูแ้ ทนกลุ่มนี้เดินทางต่อไปยังเดนมาร์ ก
เพื่อเยีย่ มชม Greenland Home Rule Government และกระทรวงการต่างประเทศของเดนมาร์ก
ด้วยความสาเร็ จของการแลกเปลี่ยนครั้งแรก
คาดว่าการเดินทางไปทัศนศึกษาเช่นนี้จะเป็ นส่ วนหนึ่งที่สาคัญของกิจกรรมของโครงการ
โครงการ INDISCO
Inter-regional Programme to Support Self-Reliance of Indigenous and Tribal Communities
through Cooperatives and other Self-Help Organizations (INDISCO Programme)
ช่วยเหลือชนพื้นเมืองและชนเผ่าพื้นเมืองในการออกแบบและดาเนินโครงการพัฒนาของตนเอง
เจ้าหน้าที่ของ
ILO-INDISCO
มีส่วนร่ วมในฐานะผูใ้ ห้ความช่วยเหลือในกระบวนการพัฒนาและดาเนินโครงการ
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แนวคิดหลักของโครงการ
INDISCO
ประกอบด้วยการสร้างงานและรายได้
การยกระดับสถานะของสตรี ชนพื้นเมือง
จัดการสิ่ งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
อนุรักษ์วฒั นธรรมของชนพื้นเมือง และเสริ มสร้างความเข้มแข็งขององค์กรท้องถิ่น
โครงการ
INDISCO
สนับสนุนการสร้างสหกรณ์ของชนพื้นเมืองและรู ปแบบอื่นของสมาคมช่วยเหลือตัวเองที่สอดคล้อง
กับวัฒนธรรมและปรับให้เหมาะกับชุมชนแต่ละแห่ง ในทวีปเอเชีย ขณะนี้มีการดาเนินโครงการ
INDISCO กว่า 20 โครงการ ซึ่งได้รับทุนอุดหนุนจากผูบ้ ริ จาคกลุ่มหนึ่ง ได้แก่ Danish Aid,
ประเทศเดนมาร์ก, Canadian International Development Agency, UNDP, Arab Gulf Programme
for UN Development Organizations โครงการอาหารโลก (World Food Programme) และ
Rabobank
โครงการมีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริ มสร้างศักยภาพของของชนพื้นเมืองในด้านการจ้างงานในชนบท
ผลิตภัณฑ์หตั ถกรรมพื้นบ้าน
การอบรมเพื่อเพิม่ การรู ้หนังสื อและพัฒนาหลักสู ตรที่เป็ นภาษาของชนเผ่า
การจัดการที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ
รวมทั้งการจัดการดินแดนที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษ
การจัดตั้งสถาบันการเงินรายย่อย
(micro-finance)
การประเมินผลกระทบกับสิ่ งแวดล้อม
และการส่ งเสริ มระบบภูมิปัญญาท้องถิ่น
เป้าหมายของโครงการเหล่านี้ครอบคลุมชนพื้นเมืองและชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศอินเดีย
ฟิ ลิปปิ นส์ ไทย และเวียดนาม และจะขยายไปยังประเทศบังกลาเทศ กัมพูชา และลาว
ในทวีปแอฟริ กา
โครงการใหม่
2
โครงการเริ่ มดาเนินการในปี
พ.ศ.
2543
โครงการหนึ่งสาหรับและดาเนินการร่ วมกับชนเผ่าปิ๊ กมี่ในประเทศแคเมอรู น
และอีกโครงการหนึ่งสาหรับและดาเนินการร่ วมกับชนเผ่ามาซาย (Maasai) ในประเทศแทนซาเนีย
กิจกรรมความช่ วยเหลือทางวิชาการอื่นๆ
ILO
ดาเนินกิจกรรมความช่วยเหลือทางวิชาการอื่นๆ
หลายกิจกรรมที่ช่วยยกระดับสภาพการทางานและความเป็ นอยูข่ องชนพื้นเมืองและชนเผ่าพื้นเมือง
ตัวอย่างเช่น
ในประเทศเวเนซู เอลา
ILO
ให้คาแนะนาด้านนโยบายแก่คณะกรรมาธิการสิ ทธิของชนพื้นเมืองของ National Constitutional
Assembly
(NCA)
เกี่ยวกับข้อเสนอเพื่อรับประกันสิ ทธิร่วมของชนพื้นเมืองในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
ในประเทศเอกวาดอร์
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มีการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการเพื่ออบรมผูน้ าของชนพื้นเมืองเกี่ยวกับเนื้อหาและขอบเขตของ
อนุสัญญา
169
และการปรับใช้อนุสัญญา
ในประเทศเปรู
ILO
ช่วยจัดการสัมมนาเรื่ องการคุม้ ครองภูมิปัญญาของชนพื้นเมืองและการเข้าถึงทรัพยากรพันธุกรรม
(genetic
resources)
นอกจากนี้
ILO
บรรลุขอ้ ตกลงกับผูต้ รวจการของรัฐสภาด้านสิ ทธิมนุษยชนแห่งเปรู (Defensoria del Pueblo)
เพื่อประเมินนโยบายสาธารณะที่ส่งผลกระทบกับชนพื้นเมือง
พัฒนาหลักสู ตรอบรมประจาปี สาหรับชนพื้นเมือง
จัดการอบรมเชิงปฏิบตั ิการเรื่ องการปรับใช้อนุสัญญา
169
และจัดทาและพิมพ์เอกสารที่เป็ นเรื่ องน่าสนใจทัว่ ไป ในประเทศโบลิเวีย เอกวาดอร์ และเปรู ILO
สนับสนุนการศึกษาความเป็ นไปได้สาหรับแผนงานด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (eco-tourism)
ในชุมชนของชนพื้นเมือง
ในกรอบการเจรจาสันติภาพและกระบวนการสร้างสันติภาพในประเทศกัวเตมาลา
สานักงานพื้นที่ของ ILO ในประเทศคอสตาริ กา้ ได้พฒั นาโครงการหลายโครงการ อาทิ 2 โครงการ
ได้แก่ โครงการ “ชนพื้นเมือง – การลดความยากจนและการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย”
และโครงการสิ ทธิของชนพื้นเมืองและการพัฒนากฎหมายในกัวเตมาลา”
ตั้งอยูบ่ นพื้นฐานของความจาเป็ นที่จะต้องสร้างและส่ งเสริ มการเสวนาและความเข้าใจระหว่างวัฒน
ธรรมที่ต่างกัน โครงการที่สามเรี ยกว่า “การให้อานาจทางกฎหมายของชนพื้นเมืองในอเมริ กากลาง”
กาลังสนับสนุนการจัดกิจกรรม Mesa JurPdica หรื อ legal roundtable อย่างต่อเนื่อง
ซึ่งเป็ นกิจกรรมที่ดึงดูดทนายความชนพื้นเมืองและทนายความไม่ใช่คนพื้นเมือง ผูน้ าชนพื้นเมือง
และผูส้ นใจให้มารวมตัวกันเพื่ออภิปรายประเด็นเรื่ องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชนพื้นเมือง
นอกจากกิจกรรมเหล่านี้
ILO
ได้ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่ประเทศในละตินอเมริ กาอีกจานวนหนึ่ง ได้แก่ ประเทศเบลิซ
คอสตาริก้า ฮอนดูรัส เอลซัลวาดอร์ นิคารากัว และปานามา
นอกจากนั้น
ILO
ยังมีแผนงานและกิจกรรมอีกจานวนหนึ่งที่ไม่เน้นชนพื้นเมืองและชนเผ่าพื้นเมืองโดยตรง
แต่มุ่งความสนใจไปที่ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับชนพื้นเมืองและชนเผ่าพื้นเมือง อาทิ โครงการ InFocus Programme on Child Labour (IPEC) และกิจกรรมต่างๆ ที่ดาเนินการโดย Employment
Intensive
Investment
Branch
ที่ทางานเพื่อประชาชนชายขอบของสังคม
รวมทั้งชนพื้นเมืองและชนเผ่าพื้นเมือง ในหลายประเทศทั้งในทวีปแอฟริ กาและเอเชีย
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ติดต่อ ILO
หากคุณประสงค์อยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมของ ILO ที่เกี่ยวข้องกับชนพื้นเมือง
เช่น
ภารกิจของ
ILO
ในการกาหนดมาตรฐานสากลเพื่อคุม้ ครองสิ ทธิของชนพื้นเมืองและชนเผ่าพื้นเมือง
โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ของ ILO ต่อไปนี้
Mr Lee Swepston
Equality and Employment Branch
Standards Department
International Labour Office
4 Route des Morillons
CH-1211 Geneva
Switzerland
Tel: (41) 22 799 7151
Fax: (41) 22 799 6344
E-mail: swepston@ilo.org

Ms Anna Torriente
Equality and Employment Branch
Standards Department
International Labour Ofifce
Route des Morillons
22 H-1211 Geneva 22
Switzerland
Tel: 41 22 799 6057
Fax: 41 22 799 6344
E-mail: torriente@ilo.org

เช็คข้อมูลติดต่อของสานักงานประจาประเทศและภูมิภาคของ ILO ในเว็บไซต์ของ ILO
www.ilo.org หรื อติดต่อเจ้าหน้าที่ประจาโครงการที่สานักงานใหญ่ของ ILO ที่อยู่ 4 Route des
Morillons, CH 1211 Geneva 22, Switzerland:
โครงการส่ งเสริมนโยบายของ ILO ว่าด้วยชนพื้นเมืองและชนเผ่าพื้นเมือง (Project to Promote
ILO Policy on Indigenous and Tribal Peoples)
Ms. Marianne Jensen
Project to Promote ILO Policy
on Indigenous and Tribal Peoples
Equality & Human Rights Coordination Branch
Tel: +41 22 799 6543
Fax: +41 22 799 6344
E-mail: jensenm@ilo.org
INDISCO Programme
Mr Huseyin Polat
Programme Coordinator, INDISCO
Cooperatives Branch (COOP)
Tel: +41 22 799 8742
Fax: +41 22 798 8572
E-mail: polat@ilo.org
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แผ่นพับที่ 9
เด็กและเยาวชนพื้นเมือง
ถ้อยคาและแนวคิดสาคัญๆ
แผนปฏิบัติการโลกเพื่อเยาวชนแห่ งสหประชาชาติส่ ู ปี ค.ศ. 2000 และสื บต่อไป
องค์ การทุนเพื่อเด็กแห่ งสหประชาชาติ
อนุสัญญาว่ าด้ วยสิ ทธิเด็ก
หน่ วยเยาวชนยูเอ็น
สำระสำคัญ
–
เด็กและเยาวชนพืน้ เมืองมีภาวะเสี่ยงสูงต่ อการละเมิดสิ ทธิ มนุษยชน
เนื่องจากพวกเขาอยู่ตรงกลางระหว่ างภาษา
ขนบธรรมเนียม
และค่ านิยมของชนพืน้ เมืองและชุมชนในสังคมใหญ่
องค์ กรหลายองค์ กร
เช่ น
องค์ การทุนเพื่อเด็กแห่ งสหประชาชาติและหน่ วยเยาวชนยูเอ็น
ดาเนินงานเพื่อตอบสนองต่ อปั ญหาของเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะ
ประเด็นที่มีผลกระทบต่อเยาวชนพื้นเมือง
เยาวชนพื้นเมือง
(เยาวชนอายุต้ งั แต่
15-24
ปี )
มีภาวะเสี่ ยงต่อปัจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจหลายประการที่กระทบต่อสิ ทธิมนุษยชน
เยาวชนพื้นเมืองมักถูกบีบบังคับให้ออกจากชุมชนถิ่นเดิมและย้ายไปอยูใ่ นเมืองใหญ่เพื่อหาแสวงหา
โอกาสทางานและการศึกษา
ในสภาพแวดล้อมของเมืองใหญ่ที่แปลกหูแปลกตา
เยาวชนพื้นเมืองมักเผชิญกับการเลือกปฏิบตั ิโดยชุมชนในสังคมใหญ่และถูกปฏิเสธโอกาสที่เท่าเทีย
มกันในการจ้างงานและการศึกษา
เยาวชนพื้นเมืองทัว่ โลกมีอตั ราว่างงานในกลุ่มเยาวชนที่ผิดสัดส่ วนเมื่อเทียบกับสถิติของเยาวชนกลุ่
มอื่นที่วา่ งงาน
เยาวชนพื้นเมืองอาจเผชิญกับความลาบากเมื่อแยกตัวออกมาจากชุมชนถิ่นเดิมและอาศัยอยูใ่ นสภาพ
แวดล้อมทางสังคมที่ไม่เอื้อให้พวกเขามีส่วนร่ วมในวิถีชีวิตทางสังคมและเศรษฐกิจ
ปรากฏการณ์เช่นนี้อาจกระทบกับความรู ้สึกภาคภูมิใจตัวเองและเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมอย่างรุ นแ
รงและอาจนาไปสู่ปัญหาสุขภาพและสังคมที่ร้ายแรงมากมาย
เช่น
อาการซึมเศร้าและการใช้สารเสพย์ติด
ในหลายกรณี
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เยาวชนพื้นเมืองไม่สามารถเข้าถึงการศึกษาด้านสุ ขอนามัยและบริ การรักษา
พยาบาลที่ไม่แพงเกินไปและตระหนักถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรม
ซึ่งทาให้พวกเขาเสี่ ยงต่อการติดโรคที่สามารถป้ องกันได้เพิ่มขึ้น
เยาวชนพื้นเมืองรับช่วงความรับผิดชอบในการคุม้ ครองและอนุรักษ์ที่ดิน
ทรัพยากร
และสถานที่ศกั ดิ์สิทธิ์ในดินแดนของบรรพบุรุษ ซึ่งสื บทอดเป็ นมรดกและเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม
อย่างไรก็ตาม
ปัจจุบนั เยาวชนพื้นเมืองหลายคนแยกตัวออกห่างจากวิถีทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตดั้งเดิมทั้งทางร่ าง
กายและจิตใจ
เยาวชนพื้นเมืองจาเป็ นต้องได้รับความช่วยเหลือพิเศษเ
พื่อให้พวกเขาได้รับคืนและอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและสามารถเข้าถึงที่ดินและสถานที่ศกั ดิ์สิ
ทธิ์ที่ตกทอดมาได้ เนื่องจากเอกลักษณ์และมรดกทางวัฒนธรรมแบ่งแยกไม่ได้จากที่ดินที่ตกทอดมา
การคุม้ ครองและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็ นสิ่ งจาเป็ นเร่ งด่วนสาหรับเยาวชนพื้นเมืองทัว่ โลก
การยอมรับสิ ทธิของเด็กและเยาวชนพื้นเมือง
ความเป็ นธรรมทางเศรษฐกิจและสังคมและการมีส่วนร่ วมในขนบธรรมเนียม
คุณค่า
และวิถีปฏิบตั ิด้ งั เดิมเป็ นสิ ทธิ ที่เยาวชนพื้นเมืองพึงได้รับ
สิ ทธิของเยาวชนพื้นเมืองได้รับการยอมรับโดยปริ ยายและอย่างชัดแจ้งในปฏิญญาสากลสิ ทธิมนุษย
ชน (Universal Declaration on Human Rights) กติกาสากลว่าด้วยสิ ทธิทางเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม (International Covenants on Economic, Social and Cultural Rights)
อนุสัญญาว่าด้วยสิ ทธิเด็ก (Convention of the Rights of the Child)
ปฏิญญาโลกและแผนปฏิบตั ิการโลกกว่าด้วยการอยูร่ อด การคุม้ ครอง และการพัฒนาของเด็ก
(World Declaration and Plan of Action for the Survival, Protection and Development of Children)
และร่ างปฏิญญาว่าด้วยสิ ทธิของชนพื้นเมืองแห่งสหประชาชาติ (UN draft Declaration on the
Rights of Indigenous Peoples) สิ ทธิเหล่านี้ประกอบด้วยสิ ทธิในการศึกษา การจ้างงาน
สุขอนามัยและที่อยูอ่ าศัย
สิ ทธิในการแสดงความคิดเห็น
และการคุม้ ครองสิ ทธิทางสังคมและวัฒนธรรม เช่น การเรี ยนและการพูดภาษาพื้นเมือง ตัวอย่างเช่น
ข้อ
30
ของอนุสัญญาว่าด้วยสิ ทธิเด็กยอมรับสิ ทธิของเด็กพื้นเมืองในการได้รับประโยชน์สุขจากวัฒนธรรม
ศาสนกรรม และการใช้ภาษาพื้นเมืองอย่างชัดแจ้ง หมวดที่ 25 ของ Agenda 21
ที่ผา่ นการรับรองในการประชุมสุดยอดโลก (Earth Summit) ในปี
พ.ศ. 2535
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เรี ยกร้องรัฐบาลให้ดูแลเข้าถึงทรัพยากร
และสิ่ งแวดล้อมที่ดีของเยาวชนพื้นเมือง

ธรรมชาติ

ที่อยู่อาศัย

ความจาเป็ นที่เยาวชนพื้นเมืองพึงได้รับการคุม้ ครองเป็ นพิเศษได้รับการยอมรับในแผนปฏิบตั ิการโ
ลกเพื่อเยาวชนแห่งสหประชาชาติสู่ปี ค.ศ. 2000 และสื บต่อไป (UN World Programme of Action
for Youth to the Year 2000 and Beyond) ซึ่งผ่านความเห็นชอบของสมัชชาสหประชาชาติในปี
พ.ศ. 2538 เพื่อเป็ นส่วนหนึ่งของแผนปฏิบตั ิการโลก มีการจัดงาน Global Indigenous and Youth
Cultural
Olympics
ที่กรุ งมะนิลาในปี
พ.ศ.
2539
ปฏิญญามะนิลาที่ผา่ นความเห็นชอบจากที่ประชุมยืนยันว่าเยาวชนพื้นเมืองมีสิทธิในทุกด้านของวิถี
ทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง การศึกษา วัฒนธรรม จิตวิญญาณ และศีลธรรมในสังคมที่ตนอาศัยอยู่
แผนปฏิบตั ิการโลกกระตุน้ ให้เยาวชนพื้นเมืองมีส่วนร่ วมในเวทีระหว่างประเทศ
รวมทั้งเวทีเพื่อเยาวชนของยูเอ็น (UN Youth Forum) ซึ่งจัดร่ วมกับการประชุมของยูเอ็น
เวทีเพื่อเยาวชนโลกเปิ ดโอกาสให้เยาวชนและองค์กรเยาวชนปราศรัยเกี่ยวกับปัญหาเยาวชนและส่งเ
สริ มการมีส่วนร่ วมของเยาวชนในกระบวนการตัดสิ นใจในระบบยูเอ็น
เมื่อไม่นานมานี้
มีการจัดเวทีเพื่อเยาวชนโลกร่ วมกับการประชุมระหว่างประเทศหลายงาน
รวมทั้งการประชุมสหประชาชาติวา่ ด้วยสิ่ งแวดล้อมและการพัฒนาที่กรุ ง ริ โอในปี พ.ศ. 2535
การประชุมสหประชาชาติวา่ ด้วยประชากรและการพัฒนาที่กรุ งไคโรในปี
พ.ศ.
2537
การประชุมสุดยอดสหประชาชาติวา่ ด้วยการพัฒนาทางสังคมที่กรุ งโคเปนเฮเกนในปี พ.ศ. 2538
และการประชุมโลกของรัฐมนตรี ที่รับผิดชอบเรื่ องเยาวชนในประเทศโปรตุเกสในปี พ.ศ. 2541
การประชุมเยาวชนพื้นเมืองโลกที่จดั ขึ้นหลายครั้งตั้งแต่ปี
พ.ศ.
2535
นับว่าเป็ นความสาเร็ จของเยาวชนพื้นเมือง
การประชุมเหล่านี้ จดั ขึ้นโดยเยาวชนพื้นเมืองและเป็ นเวทีเพื่อเยาวชนพื้นเมืองจากทัว่ ทุกมุมโลกที่ทุ
กคนมาพบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์และกล่าวปราศรัยเรื่ องปัญหาที่ประส
บเหมือนกัน
การประชุมเหล่านี้ซ่ ึงจัดขึ้นที่ประเทศแคนาดา
ออสเตรเลีย
เอกวาดอร์
และสวีเดนช่วยให้เยาวชนพื้นเมืองสามารถพัฒนาเครื อข่ายและร่ วมมือในการทางานเพื่อส่ งเสริ มสิ
ทธิของชนพื้นเมือง ตัวอย่างของเครื อข่ายเหล่านี้ได้แก่ Asian Students Association
ในประเทศเนปาล Latin American Network of Youth Organizations for Sustainable Development
และ
Caribbean
Youth
Environment
Network
สตรี ชนพื้นเมืองที่เป็ นเยาวชนก็กาลังสร้างเครื อข่ายเช่นกัน อาทิ New Generation Leaders (NGL)
ซึ่งส่ งเสริ มสิ ทธิของเยาวชนหญิงที่เป็ นชนพื้นเมือง
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องค์ กรของยูเอ็นที่เกี่ยวข้ องและวิธีกำรใช้ ประโยชน์ จำกองค์ กรเหล่ ำนี้
หน่ วยงำนด้ ำนสิทธิมนุษยชนของสหประชำชำติ
ข้อห่วงใยที่เกี่ยวกับสิ ทธิของเด็กพื้นเมืองสามารถร้องเรี ยนได้กบั หน่วยงานต่างๆ
ของสหประชาชาติที่เกี่ยวข้องกับประเด็นสิ ทธิมนุษยชน
รวมทั้งหน่วยงานที่จดั ตั้งตามสนธิสัญญาและกฎบัตร อ่านรายละเอียดในแผ่นพับที่
“หน่วยงานที่จดั ตั้งตามสนธิสัญญาสิ ทธิมนุษยชนและชนพื้นเมือง”

4

เรื่ อง

องค์ กำรทุนเพือ่ เด็กแห่ งสหประชำชำติ
องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (United Nations Children’s Fund – UNICEF)
เป็ นองค์กรของยูเอ็นองค์กรเดียวที่เน้นทางานเพื่อเด็กโดยเฉพาะ UNICEF ทางานร่ วมกับรัฐบาล
เอ็นจีโอ
และทบวงการชานัญพิเศษของยูเอ็นเพื่อจัดการเรื่ องสิ ทธิเด็ก
ด้วยการจัดให้มีบริ การรักษาพยาบาลที่จาเป็ น
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
น้ าที่ปลอดภัยและบริ การสุ ขาภิบาล และกิจกรรมคุม้ ครองเด็กให้รอดพ้นจากการแสวงหาประโยชน์
ความรุ นแรง
และการถูกทาร้าย
UNICEF
ช่วยเหลือประชากรที่อ่อนแอมากที่สุดในโลกหรื อกลุ่มเด็กและสตรี ในกว่า 140 ประเทศ
UNICEF
กระตุน้ ให้ทวั่ โลกตระหนักถึงสิ ทธิและความต้องการของเด็กและสตรี
และการดาเนินงานขององค์การยึดถือแนวทางตามบทบัญญัติในอนุสัญญาว่ าด้ วยสิ ทธิเด็ก (UN
Convention on the Rights of Children) (อ่านแผ่นพับที่ 4 เรื่ อง
“หน่วยงานที่จดั ตั้งตามสนธิสัญญาสิ ทธิมนุษยชนและชนพื้นเมือง”)
อนุสัญญานี้นิยามและเชิดชูสิทธิพลเมือง
สิ ทธิทางการเมือง
สังคม
เศรษฐกิจ
และวัฒนธรรมของเด็กทุกคน รวมทั้งระบุถึงพันธกรณี ของรัฐบาลและครอบครัว ประชาคมโลก
และชุมชนท้องถิ่นในการดูแลให้เด็กทุกคนมีโอกาสได้รับความสาเร็ จในชีวิตตามศักยภาพของตน
ในกรอบของอนุสัญญานี้ UNICEF มีภารกิจครอบคลุมประเด็นต่างๆ เช่น แรงงานเด็ก กับระเบิด
การแสวงหาประโยชน์ทางเพศ และการค้ามนุษย์ที่เกี่ยวพันกับเด็ก สตรี และเด็กพื้นเมือง UNICEF
แสดงบทบาทเป็ นผูน้ าในการกระตุน้ เตือนให้ทุกประเทศให้สัตยาบันและปฏิบตั ิตามบทบัญญัติของ
อนุสัญญาอย่างไม่ขาดตกบกพร่ องและการกาหนดมาตรฐานสากลสาหรับการปฏิบตั ิต่อเด็กทัว่ โลก
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สานักเลขาธิการของ UNICEF ตั้งอยูใ่ นกรุ งนิวยอร์ ก องค์การมีสานักงานอยู่ในกรุ งเจนีวา
โคเปนเฮเกน และโตเกียว สานักงานวิจยั ตั้งอยูใ่ นเมืองฟลอเรนซ์ มีสานักงานประจาภูมิภาค 8
แห่งและสานักงานภาคสนามอีก 200 แห่งที่ซ่ ึงร้อยละ 85 ของจานวนเจ้าหน้าที่ท้ งั หมดของ
UNICEF
ทางานเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของเด็ก
นอกจากนี้
ยังมีคณะกรรมการระดับชาติอีก
37
คณะที่ทางานกับ
UNICEF
คณะกรรมการเหล่านี้เป็ นเอ็นจีโอที่สนับสนุน
UNICEF
ในการส่งเสริ มสิ ทธิของเด็กและระดมทุนสาหรับโครงการของ UNICEF
UNICEF
บริ หารงานโดยคณะกรรมการบริ หาร
(Executive
Board)
ซึ่งประกอบด้วยผูแ้ ทนจากรัฐสมาชิก
36
รัฐที่ได้รับเลือกด้วยการลงคะแนนเสี ยงในระดับภูมิภาคโดยคณะมนตรี เศรษฐกิจและสังคม
(Economic
and
Social
Council
–
ECOSOC)
แห่งสหประชาชาติ
คณะกรรมการบริ หารมีหน้าที่รับผิดชอบการกากับดูแลนโยบายและแผนงานของ
UNICEF
และจัดประชุมประจาปี ที่สานักงานใหญ่ในกรุ งนิวยอร์ก เอ็นจีโอที่ได้รับอนุมตั ิสถานะที่ปรึ กษาจาก
ECOSOC สามารถเข้าร่ วมประชุมของคณะกรรมการบริ หารในฐานะผูส้ ังเกตการณ์
UNICEF และประเด็นชนพื้นเมือง
ข้อ
30
ของอนุสัญญาว่าด้วยสิ ทธิเด็กยอมรับสิ ทธิของเด็กพื้นเมืองในการได้รับประโยชน์สุขจากวัฒนธรรม
ศาสนา และภาษาเดิมของตน ในปี พ.ศ. 2534 คณะกรรมการบริ หารของ UNICEF
มีมติเห็นชอบให้องค์การมีพนั ธกรณี ในการปรับปรุ งวิธีการดาเนินโครงการเพื่อช่วยเหลือเด็กพื้นเมื
องให้ได้รับประโยชน์จากสิ ทธิน้ ี ในทวีปเอเชีย ละตินอเมริ กา และแอฟริ กา โครงการของ UNICEF
มุ่งเน้นด้านการศึกษา
สุขอนามัย
โภชนาการ
และการพัฒนาชนบท
เพื่อยกระดับสภาพความเป็ นอยูข่ องสตรี และเด็กพื้นเมือง
และขณะ
เดียวกันก็ส่งเสริ มสิ ทธิในวิถีทางศาสนาและวัฒนธรรมด้วย ศูนย์วิจยั Innocenti ของ UNICEF
ซึ่งตั้งอยูท่ ี่เมืองฟลอเรนซ์
ดาเนินโครงการวิจยั เกี่ยวกับความต้องการของเด็กพื้นเมือง
และสานักงานใหญ่ก็ผลิตวัสดุเพื่อการศึกษาและฝึ กอบรมเกี่ยวกับอนุสัญญาว่าด้วยสิ ทธิเด็ก
โดยเฉพาะเด็กพื้นเมือง
กิจกรรมของ UNICEF ที่เกีย่ วข้องกับสตรีและเด็กพื้นเมือง

- 116 -

โครงการของ
UNICEF
ที่ออกแบบเพื่อแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าและลดความยากจนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
ชุมชนพื้นเมืองเป็ นกลุ่มผูด้ อ้ ยโอกาสมากที่สุดกลุ่มหนึ่ง
และด้วยเหตุน้ ี
ประเด็นนี้จึงได้รับความสนใจจาก UNICEF เป็ นพิเศษในการดาเนินงาน ในทวีปเอเชีย UNICEF
ทางานร่ วมกับรัฐบาลและองค์กรชุมชนอย่างใกล้ชิดในประเทศไทยและฟิ ลิปปิ นส์
เพื่อยกระดับสภาพความเป็ นอยูข่ องชุมชนพื้นเมือง ในทวีปอเมริ กา โครงการ PROANDES
(โครงการบริ การพื้นฐานสาหรับอนุภูมิภาคแอนเดียน)
พุ่งเป้าไปที่พ้นื ที่ยากจนที่สุดของประเทศโบลิเวีย
โคลัมเบีย
เอกวาดอร์
เปรู
และเวเนซูเอลาซึ่งมีชนพื้นเมืองอาศัยอยู่ โครงการของ UNICEF ชื่อ Sustainable Development for
Children
in
the
Amazon
Basin
มุ่งแก้ปัญหาที่ประชากรชาวอะเมซอนประสบอยูแ่ ละปรับปรุ งสถานภาพของสตรี และเด็ก
เด็กพื้นเมืองได้รับประโยชน์จากโครงการระดับประเทศของ UNICEF ซึ่งตอบสนองประเด็นต่างๆ
เช่น แรงงานเด็ก การศึกษา สุขอนามัย และการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก UNICEF
ล้อบบี้รัฐบาลให้แก้ไขกฎหมายแห่งชาติเพื่อคุม้ ครองสิ ทธิของเด็กทุกคนตามที่ยอมรับในอนุสัญญา
ว่าด้วยสิ ทธิเด็กและส่ งเสริ มให้ผคู ้ นตระหนักเกี่ยวกับสิ ทธิของเด็กพื้นเมืองผ่านการดาเนินกิจกรรมข
องโครงการต่างๆ
ในปี
พ.ศ.
2539
UNICEF
เป็ นผูอ้ ุปถัมภ์การจัดเวิร์กชอปนานาชาติเรื่ องสิ ทธิของเด็กพื้นเมือง
โดยมหาวิทยาลัยวิกตอเรี ยในประเทศแคนาดาเป็ นเจ้าภาพร่ วม
การอบรมเชิงปฏิบตั ิการครั้งนี้ส่งเสริ มให้ชนพื้นเมืองมีความรู ้เกี่ยวกับอนุสัญญาว่าด้วยสิ ทธิเด็ก
และย้าเตือนว่าเด็กพื้นเมืองมีสิทธิได้รับประโยชน์สุขจากภาษา
ศาสนา
และวัฒนธรรมพื้นเมืองของตน ผูเ้ ข้าอบรมประกอบด้วยชนพื้นเมืองที่เป็ นผูส้ ู งอายุ เยาวชน และเด็ก
ซึ่งเป็ นผูแ้ ทนจาก First Nations of North America and Latin America
รวมทั้งผูแ้ ทนจากรัฐบาลแคนาดา UNICEF, ILO และเอ็นจีโอ
การมีส่วนร่ วมในกิจกรรมของ UNICEF
การประชุมของคณะกรรมการบริ หารของ UNICEF เปิ ดให้สาธารณชนเข้ารับฟังได้ แต่รัฐสมาชิก
36
รัฐที่เป็ นสมาชิกของคณะกรรมการบริ หารมีส่วนร่ วมได้เท่านั้น
เอ็นจีโอและองค์กรชนพื้นเมืองที่ได้รับอนุมตั ิสถานะที่ปรึ กษาจาก
ECOSOC
สามารถเข้าร่ วมในการประชุมของคณะกรรมการในฐานะผูส้ ังเกตการณ์ที่ไม่มีส่วนร่ วม
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ติดต่อ UNICEF
ถ้าคุณอยากเช็คข้อมูลว่า
อาจช่วยเหลือสตรี และเด็กพื้นเมืองในภูมิภาคของคุณได้อย่างไรบ้าง
โปรดติดต่อสานักงานประจาภูมิภาคหรื อประเทศของ
และคุณสามารถขอข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมของ
เพื่อสตรี และเด็กพื้นเมืองทัว่ โลกโดยติดต่อสานักเลขาธิการของ UNCEF

UNICEF
UNICEF
UNICEF

UNICEF Secretariat
UNICEF House
3 United Nations Plaza
New York, NY 10017
USA
Website: www.unicef.org
Tel: 1-212-326-7000
Fax: 1-212-887-7465
หน่ วยเยำวชนแห่ งสหประชำชำติ
หน่วยเยาวชนแห่งสหประชาชาติ
(UN
Youth
Unit)
เป็ นหน่วยงานประสานงานการจัดกิจกรรมเยาวชนที่รับผิดชอบส่งเสริ มความร่ วมมือระหว่างองค์ก
รต่างๆ
ของสหประชาชาติ
ทบวงการชานัญพิเศษ
รัฐสมาชิก
และเอ็นจีโอเพื่อดาเนินการกับประเด็นข้อห่วงใยของเยาวชน
หน่วยเยาวชนแห่งสหประชาชาติต้ งั อยูใ่ นกรุ งนิวยอร์กและขึ้นตรงต่อคณะมนตรี เศรษฐกิจและสังค
มผ่านคณะกรรมาธิการพัฒนาสังคมแห่งสหประชาชาติ
สมาชิกภาพของหน่วยเยาวชนประกอบด้วยกระทรวงต่างๆ ของรัฐบาล องค์กรเยาวชนระดับชาติ
และองค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับปัญหาเยาวชน
หน่วยเยาวชนดาเนินกิจกรรมที่หลากหลาย
รวมทั้งการประสานงานเพื่อดาเนินการตามแนวทางปฏิบตั ิและกิจกรรมของยูเอ็นซึ่งเป็ นส่ วนหนึ่งข
องแผนปฏิบตั ิการโลกเพื่อเยาวชนแห่งสหประชาชาติสู่ปี ค.ศ. 2000 และสื บต่อไป นอกจากนี้
หน่วยเยาวชนให้บริ การเพื่อสนับสนุนองค์กรเยาวชน
ช่วยเหลือในการจัดงานสัมมนาเยาวชนระหว่างภูมิภาค
และให้คาปรึ กษากับรัฐบาลในแง่การพัฒนานโยบายและแผนงานสาหรับเยาวชนอีกด้วย
อีกทั้งยังมีบทบาทเป็ นสานักเลขาธิการของเวทีเยาวชนโลก (UN World Youth Forum)
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และการประชุมโลกรัฐมนตรี ที่รับผิดชอบด้านเยาวชน (UN World Conference of Ministers
Responsible for Youth)
หน่วยเยาวชนผลิตสิ่ งพิมพ์มากมายที่เจาะลึกประเด็นเกี่ยวกับเยาวชน รวมทั้ง Youth Information
Bulletin ซึ่งพิมพ์ออกมาปี ละ 3 ครั้ง Bulletin พิมพ์เป็ นภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส สเปน
และเป็ นแหล่งข้อมูลสาหรับเยาวชน
องค์กรพัฒนาเอกชนที่ทางานด้านเยาวชน
กระทรวงทบวงกรมที่รับผิดชอบด้านเยาวชนของรัฐบาล
องค์กรและหน่วยงานต่างๆ
ของระบบยูเอ็น
และองค์กรระหว่างประเทศระดับรัฐบาลอื่นที่เกี่ยวข้องกับปัญหาเยาวชน
หน่วยเยาวชนบริ หารเครื อข่ายสารสนเทศของเยาวชน (UN Youth Information Network – UNYIN)
ซึ่งเป็ นฐานข้อมูลด้านนโยบายและแผนงานเกี่ยวกับเยาวชนทัว่ โลก
เครื อข่ายนี้เปิ ดให้บริ การกับรัฐสมาชิก ทบวงการของยูเอ็น และเอ็นจีโอ
หน่ วยเยำวชนยูเอ็นและองค์ กรเยำวชนเพือ่ ชนพืน้ เมือง
หน่วยเยาวชนให้การสนับสนุนแก่เครื อข่ายเคลื่อนไหวเพื่อเยาวชนทั้งระดับโลกและภูมิภาคกว่า
100
เครื อข่ายและองค์กรเยาวชนระดับชาติกว่า
3,000
องค์กร
รวมทั้งองค์กรเยาวชนเพื่อชนพื้นเมืองอีกจานวนมาก
หน่วยเยาวชนช่วยเหลือให้องค์กรเหล่านี้ เข้ามามีส่วนร่ วมในกิจกรรมที่จดั โดยยูเอ็น
เช่น
เวทีเยาวชนโลก
เพื่อเป็ นโอกาสที่ทบวงการของยูเอ็นและผูแ้ ทนเยาวชนสามารถพบปะหารื อเกี่ยวกับข้อห่วงใยและบ่
งชี้โครงการที่อาจดาเนินการร่ วมกัน หน่วยเยาวชนทางานกับองค์กรระหว่างประเทศระดับรัฐบาล
เช่น คณะกรรมการยูเอ็น-เอ็นจีโอว่าด้วยเยาวชนในกรุ งเจนีวา Collective Consultation of Youth
NGOs ของ UNESCO ในกรุ งปารี ส คณะกรรมการสามัญว่าด้วยเยาวชนสาหรับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ
และการประชุมเอ็นจีโอเยาวชนแถบแคริ บเบียนและละตินอเมริ กา

การมีส่วนร่ วมในหน่ วยเยาวชนยูเอ็น
ถ้าคุณอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมว่าองค์กรของคุณสามารถมีส่วนร่ วมในเวทีเยาวชนโลกของส
หประชาชาติได้อย่างไร
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หรื ออยากทราบเพิ่มเติมว่ายูเอ็นทางานกับเยาวชนพื้นเมืองและองค์กรของเยาวชนพื้นเมืองอย่างไร
ติดต่อสอบถามได้ที่หน่วยเยาวชนยูเอ็นในกรุ งนิวยอร์ก
United Nations Youth Unit
Division for Social Policy and Development
Department of Economic and Social Affairs (DESA)
United Nations Headquarters
New York, NY 100 17
USA
Website: un.org/esa/socdev/unyin
Tel: 1-212-963-7763
Youth Information Bulletin ตีพิมพ์ราวต้นเดือนมกราคม พฤษภาคม และกันยายนของทุกปี
ถ้าคุณอยากส่งข้อมูล/บทความไปยังวารสาร
กรุ ณาส่งข้อมูลถึงบรรณาธิการก่อนกาหนดเวลาออกวารสารอย่างน้อยหนึ่งเดือน
(นัน่ คือ
ต้นเดือนธันวาคม เมษายน และสิ งหาคม) ติดต่อไปที่
Editor, Youth Information Bulletin
United Nations Youth Unit
Division for Social Policy and Development
Department of Economic and Social Affairs (DESA)
United Nations Headquarters
New York, NY 100 17
USA

แผ่นพับที่ 10
ชนพื้นเมืองและสิ่ งแวดล้อม
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ถ้อยคาและแนวคิดสาคัญๆ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ความหลากหลายทางชีวภาพ
การประชุมสหประชาชาติว่าด้ วยสิ่ งแวดล้ อมและการพัฒนา
อนุสัญญาว่ าด้ วยความหลากหลายทางวัฒนธรรม (CBD)
Conference of the Parties (COP)
คณะทางานเฉพาะกิจที่เปิ ดรับฟังความคิดเห็นระหว่ างสมัยประชุมว่ าด้ วยการปฏิบัติตามข้ อ 8 (j)
(ของ CBD)
Global Environment Facility

สำระสำคัญ – การประชุมสหประชาชาติว่าด้ วยสิ่ งแวดล้ อมและการพัฒนา (Earth Summit)
ซึ่ งจัดขึน้ ที่บราซิ ลในปี
พ.ศ.
2535
เป็ นจุดพลิกผันในการส่ งเสริ มสิ ทธิ ของชนพืน้ เมืองที่เกี่ยวพันกับสิ่ งแวดล้ อม
เครื่ องมือทางกฎหมายจานวนหนึ่งที่ผ่านความเห็นชอบที่ Earth Summit เช่ น ปฏิญญาริ โอ
Agenda
21
และอนุสัญญาว่ าด้ วยความหลากหลายทางชีวภาพ
กาหนดมาตรฐานกฎหมายระหว่ างประเทศเพื่อคุ้มครองสิ ทธิ ของชนพืน้ เมืองในการจัดการ
และอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อมด้ วยภูมิปัญญาพืน้ บ้ านและวิถีปฏิบัติดั้งเดิม และที่สาคัญที่สุดก็คือ
ปั จจุบันมีกรอบกฎหมายระหว่ างประเทศที่ยอมรั บความสัมพันธ์ พิเศษที่ชนพืน้ เมืองผูกพัน
กับที่ดินที่ตกทอดมา
ประเด็นหลัก
ความหลากหลายทางภาษา
วัฒนธรรม
และชีวภาพของโลกกาลังตกอยูใ่ นอันตราย
ในขณะที่ลกั ษณะและขอบเขตของภัยคุกคามต่อความอุดมสมบูรณ์ทางชีวภาพของโลกยังเป็ นประเ
ด็นที่ยงั ถกเถียงกันอยู่
ไม่มีขอ้ สงสัยว่ากาลังเกิดอะไรขึ้นกับความหลากหลายทางภาษาและวัฒนธรรมของมนุษยชาติ
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ชนพื้นเมืองถือว่าเป็ นความหลากหลายทางวัฒนธรรม (cultural diversity) ส่วนใหญ่ของโลก
วิถีชีวิตที่มีแบบอย่างแตกต่างกันแล้วแต่สถานที่ จากตัวเลขประมาณการ คาดว่าในโลกนี้มีจานวน
6,000 วัฒนธรรม ประมาณ 4,000 - 5,000 วัฒนธรรมเป็ นของชนพื้นเมือง ประมาณ 3 ใน 4
ของภาษาชาวโลก 6,000 ภาษาเป็ นภาษาที่พูดโดยชนพื้นเมือง
พื้นที่หลายแห่งที่มีระดับความหลากหลายทางชีวภาพ
(biological
diversity)
สู งสุ ดบนดาวเคราะห์ดวงนี้ เป็ นที่อยูอ่ าศัยของชนพื้นเมือง “Biological 17” หรื อ 17
ประเทศที่เป็ นแหล่งทรัพยากรทางชีวภาพของโลกมากกว่า
2
ใน
3
ของทั้งหมด
เป็ นดินแดนดั้งเดิมของชนพื้นเมืองส่ วนใหญ่ในโลกอีกด้วย (ประเทศในกลุ่ม Biological 17
ประกอบด้วยออสเตรเลีย บราซิล จีน โคลัมเบีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก เอกวาดอร์ อินเดีย
อินโดนีเซีย มาดากัสการ์ มาเลเซีย เม็กซิโก เปรู ฟิ ลิปปิ นส์ แอฟริ กาใต้ ปาปัวนิวกินี สหรัฐอเมริ กา
และเวเนซูเอลา) เมื่อพิจารณาการกระจายตัวของชนพื้นเมืองในโลก ปรากฏว่ามีสหสัมพันธ์
(correlation)
ที่เด่นชัดระหว่างพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสู งและพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธร
รมสู ง ความเชื่อมโยงนี้มีนยั สาคัญมากโดยเฉพาะในพื้นที่ป่าร้อนชื้น เช่น ผืนป่ าแถบอะเมซอน
อเมริ กากลาง แอฟริ กา เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ฟิ ลิปปิ นส์ นิวกินี และอินโดนีเซีย ใน 9
ประเทศซึ่งมีร้อยละ
60
ของภาษามนุษย์ที่ใช้พูดกัน
ในจานวนนี้
6
ประเทศเป็ นแหล่งที่อยูข่ องสัตว์และพืชมากมายหลายชนิดซึ่งมีถิ่นอาศัยเฉพาะพื้นที่แถบนั้น
ในเดือนพฤศจิกายน 2543 World Wide Fund for Nature (WWF International) ร่ วมกับ
International NGO Terralingua ตีพิมพ์รายงานเรื่ อง Indigenous and Traditional Peoples of the
World and Ecoregion Conservation: An Integrated Approach to Conserving the World’s
Biological and Cultural Diversity รายงานนี้เผยว่ากลุ่มชาติพนั ธุ์ภาษา (ethno-linguistic) จานวน
4,635
กลุ่มหรื อคิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ
67
ของทั้งหมด
อาศัยอยูใ่ น
225
ภูมิภาคที่มีความสาคัญด้านชีวภาพมากที่สุด
ผลการศึกษาระบุวา่ ภาษาพูดของชนพื้นเมืองและชนเผ่าพื้นเมืองกาลังสูญหายไปอย่างรวดเร็ว
เนื่องจากความรู ้ดา้ นนิ เวศวิทยาที่ชนพื้นเมืองสั่งสมมานานแฝงอยูใ่ นภาษาต่างๆ
และเนื่องจากในวัฒนธรรมเก่าแก่ส่วนใหญ่
ภูมิปัญญาดังกล่าวถูกถ่ายทอดไปยังกลุ่มอื่นหรื อชนรุ่ นใหม่ดว้ ยการบอกเล่า
การสู ญสิ้ นภาษากาลังนาไปสู่ การสู ญเสี ยความรู ้ดา้ นนิเวศวิทยา
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เป็ นที่ยอมรับโดยทัว่ ไปว่าความหลากหลายทางชีวภาพไม่สามารถอนุรักษ์ให้ดารงอยูไ่ ด้โดยปราศจ
ากความหลากหลายทางวัฒนธรรม
และความมัน่ คงด้านอาหารและยารักษาโรคในระยะยาวขึ้นอยูก่ บั การรักษาความสัมพันธ์อนั ซับซ้อ
นนี้ไว้
นอกจากนี้
มีการรับรู ้เพิ่มขึ้นว่าความหลากหลายทางวัฒนธรรมมีความสาคัญต่อวิวฒั นาการของอารยธรรมพอ
ๆ
กับความสาคัญของความหลาก
หลายทางชีวภาพที่มีต่อวิวฒั นาการทางชีวภาพ
การส่งเสริ มวัฒนธรรมแบบเดียวกัน
(homogenous
culture)
เป็ นภัยคุกคามที่ร้ายแรงต่อความอยูร่ อดของมนุษย์
การอบรมเชิงปฏิบตั ิการเรื่ อง
“การพัฒนายารักษาโรค
ความหลากหลายทางชีวภาพ
และการเติบโตทางเศรษฐกิจ”
ซึ่งจัดขึ้นที่สถาบันมะเร็ งแห่งชาติของสถาบันสุ ขภาพแห่งชาติของสหรัฐอเมริ กาในปี พ.ศ. 2534
สรุ ปว่า
“ภูมิปัญญาพื้นบ้านถูกคุกคามและมีคุณค่าพอๆ
กับความหลากหลายทางชีวภาพ
ทรัพยากรทั้งสองสมควรได้รับความเคารพและต้องอนุรักษ์ไว้”
ภาษา
–
คลังของมรดกทางภูมิปัญญาของประชาชนและกรอบสาหรับความเข้าใจชีวิตที่แตกต่างกันของแต่ล
ะสังคม – ถือว่าเป็ นเครื่ องชี้วดั ความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่สาคัญตัวหนึ่ง กระนั้นก็ตาม
เมื่อคานึงถึงอัตราการสู ญสิ้ นของภาษา
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมถูกคุกคามในระดับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
ในศตวรรษเดียว
ภาษาได้สูญสิ้ นไปจากโลกแล้วราว
600
ภาษา
อีกเกือบ
2,500
ภาษากาลังตกอยูใ่ นห้วงอันตรายจากการสู ญสิ้ นอย่างฉับพลัน
และภาษาอื่นที่มีจานวนมากกว่านั้นกาลังสญเสี ย “บริ บทเชิงนิเวศ (ecological context)”
ซึ่งทาให้ภาษาเหล่านี้เป็ นภาษาที่มี “ชีวิต” หากพิจารณาตามอัตราในปัจจุบนั ร้อยละ 90
ของภาษาทั้งหมดจะสู ญสิ้ นภายในศตวรรษที่
21
และภาษาส่ วนใหญ่เหล่านี้ เป็ นภาษาพูดของชนพื้นเมืองและชนเผ่าพื้นเมือง
ภาษาเหล่านี้และความรู ้ดา้ นนิเวศวิทยาที่เกี่ยวโยงกับภาษากาลังสู ญสิ้ นในอัตราที่เร็ วขึ้นเนื่ องจากกา
รขยายตัวของตลาด
การสื่ อสาร
และการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ
ที่เกิดจากโลกาภิวตั น์ส่งเสริ มการใช้ภาษาที่มีอิทธิพลสู งแต่ตอ้ งแลกด้วยการเสื่ อมถอยของภาษาพื้นเ
มือง
ความเชื่อมโยงระหว่างวัฒนธรรมและสิ่ งแวดล้อมเป็ นสิ่ งที่ประจักษ์ในหมู่ชนพื้นเมือง
ชนพื้นเมืองทุกคนล้วนมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ
สังคม
วัฒนธรรม
และจิตวิญญาณกับที่ดินที่ตกทอดมาเหมือนกัน
กฎหมายจารี ตประเพณี
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ขนบธรรมเนียมและวิถีปฏิบตั ิด้ งั เดิมสะท้อนถึงความผูกพันกับที่ดินและความรับผิดชอบในการสงว
นรักษาที่ดินเก่าแก่เพื่อเก็บไว้ให้รุ่นลูกรุ่ นหลานใช้ต่อไป ในอเมริ กากลาง ลุ่มน้ าอะเมซอน เอเชีย
อเมริ กาเหนือ
ออสเตรเลีย
เอเชีย
และแอฟริ กาเหนือ
ความอยูร่ อดทางกายภาพและวัฒนธรรมของชนพื้นเมืองขึ้นอยูก่ บั การพิทกั ษ์ผืนแผ่นดินที่ตนอาศัย
และทรัพยากรในผืนแผ่นดินนั้น
ความสัมพันธ์ระหว่างชนพื้นเมืองและสิ่ งแวดล้อมเสื่ อมถอยลงนานหลายศตวรรษแล้วเนื่องจากการ
สู ญเสี ยกรรมสิ ทธิ์ในที่ดินที่ตกทอดมาหรื อถูกบีบบังคับให้อพยพจากที่ดินเก่าแก่และสถานที่ศกั ดิ์สิ
ทธิ์
สิ ทธิในที่ดิน
การใช้ที่ดิน
และการจัดการทรัพยากรยังคงเป็ นประเด็นที่สาคัญมากสาหรับชนพื้นเมืองทัว่ โลก โครงการพัฒนา
กิจกรรมทาเหมืองแร่ และป่ าไม้
และเกษตรกรรมเป็ นปั จจัยที่ทาให้ชนพื้นเมืองต้องย้ายถิ่นฐานตลอดมา
ความเสี ยหายต่อสิ่ งแวดล้อมก็นบั ว่ามากพอสมควร
ปรากฏว่าพืชและสัตว์หลายชนิดต้องสูญพันธุ์หรื อไม่ก็เสี่ ยงต่อภาวะใกล้สูญพันธุ์
ระบบนิเวศที่มีแห่งเดียวในโลกถูกทาลาย
และแม่น้ าและพื้นที่รับน้ าประเภทอื่นเผชิญกับปั ญหามลภาวะขั้นรุ นแรง
มีการเพาะปลูกพืชหลายชนิดที่มีความสาคัญเชิงพาณิ ชย์แทนพันธุ์พืชที่ปรับตัวเข้ากับสภาพท้องถิ่น
ได้ดีที่ใช้ในระบบเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม
ทั้งนี้
ปัจจัยดังกล่าวนาไปสู่การขยายตัวของวิธีการเพาะปลูกแบบอุตสาหกรรม
ในปี พ.ศ. 2540 คณะทางานว่าด้วยประชากรชนพื้นเมือง (Working Group on Indigenous
Populations)
มอบหมายให้ผเู ้ ชี่ยวชาญศึกษาเรื่ องชนพื้นเมืองและสิ ทธิในที่ดิน
ผลการศึกษายืนยันว่าการเข้าถึงที่ดินและทรัพยากรมีความสาคัญอย่างยิง่ ต่อความอยูร่ อดของชนพื้นเ
มือง
รายงานนี้ตอกย้าถึงความจาเป็ นที่จะต้องยอมรับและประกันสิ ทธิในที่ดินของชนพื้นเมืองและกระตุ ้
นรัฐบาลให้ปรึ กษา กับชนพื้นเมืองเกี่ยวกับเรื่ องการจัดการที่ดินและทรัพยากร
ถึงกระนั้น
โครงการพัฒนาในหลายประเทศก็ยงั คงสร้างความเสี ยหายต่อสิ่ งแวดล้อมกับทรัพยากรธรรมชาติแล
ะทรัพยากรน้ าอย่างต่อเนื่อง
ในบางประเทศ
รัฐบาลและบริ ษทั ข้ามชาติยงั คงสร้างเขื่อนผลิตไฟฟ้าพลังน้ าและถนนและดาเนินกิจกรรมทาเหมือง
แร่ และตัดไม้อย่างไม่หยุดยั้ง
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ซึ่งเป็ นภัยคุกคามและเป็ นอันตรายต่อระบบนิเวศที่บอบบางและสร้างความเสี ยหายกับผืนแผ่นดินอั
นกว้างใหญ่ที่ชนพื้นเมืองอาศัยอยู่ การพัฒนาการท่องเที่ยว รวมทั้งการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
(cultural
tourism)
และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
(ecotourism)
อาจส่ งผลกระทบในแง่ลบต่อสิ่ งแวดล้อมและสวัสดิภาพของชนพื้นเมือง
ชนพื้นเมืองและสิ่งแวดล้อม
การประชุมสหประชาชาติว่าด้ วยสิ่ งแวดล้ อมและการพัฒนา (UN Conference on Environment
and Development) ซึ่งจัดขึ้นที่เมืองริ โอเดอจานิโร ประเทศบราซิล ในปี พ.ศ. 2535
เป็ นพัฒนาการที่สาคัญสาหรับชนพื้นเมืองและสิ ทธิที่เกี่ยวพันกับสิ่ งแวดล้อมของชนพื้นเมือง
การประชุมนี้หรื อที่เรี ยกกันว่า
Earth
Summit
ยอมรับว่าชนพื้นเมืองและชุมชนพื้นเมืองมีบทบาทสาคัญในการจัดการและพัฒนาสิ่ งแวดล้อม
คามสาคัญของภูมิปัญญาพื้นบ้านและวิถีปฏิบตั ิด้ งั เดิมของชนพื้นเมืองก็ได้รับการยอมรับด้วยเช่นกั
น
และประชาคมโลกมีพนั ธกรณี ที่จะส่ งเสริ มและคุม้ ครองสิ ทธิ
ภูมิปัญญาพื้นบ้าน
และวิถีปฏิบตั ิที่สืบทอดมาของชนพื้นเมืองและชุมชนของพวกเขา
ณ การประชุม Earth Summit ชนพื้นเมืองและเอ็นจีโอไปรวมตัวกันที่เมืองคารี โอคา บราซิล
เพื่อบอกเล่าข้อห่วงใยเรื่ องสิ่ งแวดล้อมที่เหมือนกัน ปฏิญญาคารี โอคา (Kari-Oca Declaration)
และกฎบัตรโลกของชนพื้นเมือง
(Indigenous
Peoples’
Earth
Charter)
ซึ่งผ่านมติรับรองจากที่ประชุม
แสดงให้เห็นถึงคุณค่าของชนพื้นเมืองในโลกและตระหนักถึงความสัมพันธ์ที่พิเศษกับโลก
เสี ยงที่มีเอกภาพของชนพื้นเมืองเป็ นพลังที่มีอิทธิพลต่อผลลัพธ์ของ Earth Summit
ผลลัพธ์ที่สาคัญอีกประการหนึ่งของ
Earth
Summit
คือการมีมติรับรองอนุสัญญาว่ าด้ วยความหลากหลายทางชีวภาพ (Convention on Biological
Diversity)
อนุสัญญาตระหนักถึงการพึ่งพาอาศัยอย่างใกล้ชิดระหว่างชุมชนพื้นเมืองที่มีจานวนมากมายและทรั
พยากรทางชีวภาพและความปรารถนาที่จะแบ่งปันประโยชน์ที่มาจากการใช้ภูมิปัญญา นวัตกรรม
และวิถีปฏิบตั ิพ้นื บ้านเพื่ออนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งความหลากหลายทางสปี ชีส์
(species diversity)
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ความหลากหลายของสปี ชีส์มีความสาคัญต่อการทางานตามธรรมชาติของระบบนิเวศ
และความอยูร่ อดของสปี ชีส์เป็ นตัวชี้วดั สุ ขภาพของสิ่ งแวดล้อม
ชนพื้นเมืองได้สูญเสี ย
เสี่ ยงที่จะสูญเสี ย
ที่ดินของบรรพบุรุษและสถานที่ศกั ดิ์สิทธิ์
ซึ่งผืนแผ่นดินเหล่านี้ จานวนมากเป็ นแหล่งความหลากหลายทางชีวภาพที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดในโลก
รัฐบาลที่เห็นชอบกับอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพมีพนั ธะต้องผ่านกฎหมายในประ
เทศหรื อแก้ไขรัฐธรรมนูญ
เพื่อรับรองการมีส่วนร่ วมของชนพื้นเมืองในการอนุรักษ์และการใช้สิ่งแวดล้อมอย่างยัง่ ยืน
สิ ทธิของชนพื้นเมืองในการมีส่วนร่ วมในการใช้ประโยชน์
จัดการ
และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติได้รับการยอมรับในอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศที่
169 ว่าด้วยชนพื้นเมืองและชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศเอกราช (International Labour Organization
Convention No. 169 Concerning Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries)
และร่ างปฏิญญาว่าด้วยสิ ทธิของชนพื้นเมืองแห่งสหประชาชาติ (UN Declaration on the Rights of
Indigenous
Peoples)
ร่ างปฏิญญากาหนดสิ ทธิของชนพื้นเมืองในการเป็ นเจ้าของที่ดินที่ตกทอดมาและจัดการสิ่ งแวดล้อม
และทรัพยากร
ภายหลังจากการประชุม
Earth
Summit
ในปี
พ.ศ.
2535
ความสนใจเรื่ องสิ ทธิของชนพื้นเมืองและสิ่ งแวดล้อมเริ่ มขยายวงกว้าง
ประชาชนที่เป็ นชนพื้นเมืองและไม่ใช่ชนพื้นเมืองมีความสานึกเพิ่มขึ้นว่าที่ดินที่ตกทอดมาและทรัพ
ยากรธรรมชาติสาคัญมากต่อความอยูร่ อดทางวัฒนธรรมและเศรษฐกิจของชนพื้นเมือง บางประเทศ
เช่น
แคนาดา
ออสเตรเลีย
ฟิ นแลนด์
บราซิล
และฟิ ลิปปิ นส์
ได้ผา่ นมาตรการทางกฎหมายที่ยอมรับสิ ทธิในที่ดินของชนพื้นเมืองหรื อกาหนดกระบวนการทางก
ฎหมายสาหรับการมีส่วนร่ วมของชนพื้นเมืองในประเด็นที่เกี่ยวกับที่ดิน
รัฐบาลที่ได้แก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งชาติเพื่อยอมรับสิ ทธิที่สืบทอดจากบรรพบุรุษของชนพื้นเมืองใน
การครอบครอง
เป็ นเจ้าของ
และจัดการที่ดินและดินแดนที่ตกทอดมามีจานวนเพิ่มขึ้น
หลายประเทศก่อตั้งกระทรวงสิ่ งแวดล้อมและจัดทาเป็ นถ้อยแถลงนโยบายและยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้
อมแห่งชาติ แม้วา่ ปัจจุบนั บางรัฐบาลปรึ กษาหารื อกับชนพื้นเมืองเรื่ องสิ ทธิในที่ดินและสิ่ งแวดล้อม
รัฐหลายรัฐยังไม่ผา่ นกฎหมายและกาหนดนโยบายที่ยอมรับการเคลมสิ ทธิ์ในที่ดินของชนพื้นเมือง
หรื อส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของชนพื้นเมือง
องค์กรและกระบวนการด้านสิ่งแวดล้อมของสหประชาชาติ
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• อนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ าที่มีความสาคัญระหว่างประเทศ
โดยเฉพาะแหล่งที่อยู่อาศัยของนกน้ า (อนุสัญญาแรมซาร์) (Convention on Wetlands of
International Importance Especially as Waterfowl Habitat (Ramsar Convention))
• อนุสัญญายูเนสโกว่าด้วยการคุม้ ครองมรดกธรรมชาติและวัฒนธรรมโลก
(อนุสัญญามรดกโลก) (UNESCO Convention Concerning the Protection of the World
Cultural and Natural Heritage (World Heritage Convention))
• อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศของชนิดสัตว์ป่าและพืชป่ าที่ใกล้สูญพันธ์ (Convention
on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora - CITES)
• ปฏิญญาสหประชาชาติวา่ ด้วยสิ่ งแวดล้อมและการพัฒนา (UN Declaration on Environment
and Development) (ปฏิญญาริ โอ) และ Agenda 21
• อนุสัญญาสหประชาชาติวา่ ด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็ นทะเลทรายในประเทศที่ประสบภั
ยแล้งอย่างรุ นแรงและ/หรื อภาวะกลายเป็ นทะเลทราย โดยเฉพาะในทวีปแอฟริ กา (UN
Convention to Combat Desertification in Countries Experiencing Serious Drought and/or
Desertification, Particularly in Africa)
• กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติวา่ ด้วยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (UN Framework Convention
on Climate Change)
• อนุสัญญาว่าด้วยการอนุรักษ์พนั ธุ์สัตว์ป่าที่มีการอพยพย้ายถิ่น (Convention on the
Conservation of Migratory Species of Wild Animals – CMS)
• อนุสัญญาสหประชาชาติวา่ ด้วยกฎหมายทะเล (United Nations Convention on the Law of the
Sea – UNCLOS)
• เวทีระหว่างประเทศระดับรัฐบาลว่าด้วป่ าไม้ (Inter-governmental Forum on Forests)
แนะนาให้ติดต่อสานักเลขาธิการของหน่วยงานเหล่านี้เพื่อขอข้อมูลล่าสุ ดว่ามีการดาเนิ นการที่เกี่ยว
ข้องกับประเด็นชนพื้นเมืองและสิ่ งแวดล้อมอย่างไรบ้าง
หน่ วยงานด้ านสิ ทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ
คุณสามารถส่ งข้อห่วงใยที่เกี่ยวกับสิ ทธิในที่ดินและสิ ทธิที่เกี่ยวข้องกับสิ่ งแวดล้อมไปยังหน่วยงาน
ของสหประชาชาติหลายแห่งที่ทางานเรื่ องสิ ทธิมนุษยชน
รวมทั้งหน่วยงานที่จดั ตั้งตามกฎบัตรและสนธิสัญญา
(อ่านแผ่นพับที่
3
เรื่ อง
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“หน่วยงานที่จดั ตั้งตามกฎบัตรและชนพื้นเมือง”
“หน่วยงานที่จดั ตั้งตามสนธิสัญญาและชนพื้นเมือง”)

และแผ่นพันที่

4

เรื่ อง

โครงการสิ่งแวดล้อมแห่ งสหประชาชาติ
โครงการสิ่ งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Environment Programme – UNEP)
เป็ นองค์กรของยูเอ็นที่ประสานการดาเนินกิจกรรมด้านสิ่ งแวดล้อมและประสานงานกับรัฐบาล
ทบวงการของยูเอ็น
และเอ็นจีโอ
UNEP
ส่ งเสริ มและประสานการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านสิ่ งแวดล้อมและดาเนินโครงการที่สนับสนุนวาระกา
รทางานขององค์การที่เน้นการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ได้แก่ โครงการที่ส่งเสริ มการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่ งแวดล้อม
คณะผูบ้ ริ หารที่มีอานาจตัดสิ นใจสูงสุดของ UNEP หรื อคณะมนตรี ปกครอง (Governing Council)
ประกอบด้วยรัฐสมาชิก 58 รัฐที่ได้รับเลือกตั้งผ่านการลงคะแนนเสี ยงโดยสมัชชาสหประชาชาติ
คณะมนตรี ประชุมปี ละ 2 ครั้งที่สานักงานใหญ่ของ UNEP ในเมืองไนโรบี ประเทศเคนยา
เพื่อพิจารณาทบทวนสถานะของสิ่ งแวดล้อมโลกและกาหนดลาดับความสาคัญของโครงการของ
UNEP
สานักเลขาธิการของ
UNEP
ซึ่งอยูท่ ี่เมืองไนโรบีดว้ ย
ทาหน้าที่ประสานการจัดกิจกรรมกับองค์กรระหว่างประเทศระดับรัฐบาลและองค์กรพัฒนาเอกชน
ระดับนานาชาติ ระดับชาติ และระดับภูมิภาค UNEP มีสานักงานประจาภูมิภาค 6
แห่งที่รับผิดชอบภูมิภาคอเมริ กาเหนือ ยุโรป แอฟริ กา เอเชียตะวันตก เอเชียและแปซิฟิก
และละตินอเมริ กาและแคริ บเบียน
UNEP และประเด็นชนพื้นเมือง
ภายหลังการประชุม
Earth
Summit
ในปี
พ.ศ.
2535
UNEP
รับผิดชอบในการติดตามให้รัฐสมาชิกยอมรับและส่ งเสริ มวิถีปฏิบตั ิและภูมิปัญญาพื้นบ้านของชนพื้
นเมือง
และส่ งเสริ มให้ชนพื้นเมืองแบ่งปันผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและพาณิ ชยกรรมที่สั่งสมจากการใช้
วิถีปฏิบตั ิและภูมิปัญญาพื้นบ้าน
UNEP
ทางานร่ วมกับชนพื้นเมืองและชุมชนท้องถิ่นในการดาเนินโครงการและประเมินโครงการที่ได้รับคั
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ดเลือกและทุนอุดหนุนเพื่อสนับสนุนอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ
UNEP
ดาเนินกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพตั้งแต่ปี
พ.ศ.
2515
เมื่อประเด็นนี้ถูกบ่งชี้วา่ เป็ นสิ่ งจาเป็ นเร่ งด่วนในการประชุมสหประชาชาติวา่ ด้วยสิ่ งแวดล้อมมนุษย์
ที่กรุ งสตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดน ในรายงานฉบับสาคัญ The Global Environment Perspective
ตีพิมพ์เมื่อปี
พ.ศ.
2530
UNEP
บ่งชี้ถึงความจาเป็ นต้องมีเครื่ องมือระหว่างประเทศที่มีผลผูกพันตามกฎหมายเพื่อปกป้ องทรัพยากร
ทางชีวภาพของโลก
ในปี
พ.ศ.
2530
และ
2531
UNEP
จัดการประชุมคณะทางานผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะกิจว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (Ad Hoc
Working
Groups
of
Experts
on
Biological
Diversity)
คณะทางานเหล่านี้ทบทวนอนุสัญญาที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพที่มีอยูแ่ ละจัดทากร
อบสาหรับอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพที่ผา่ นความเห็นชอบที่ Earth Summit ในปี
พ.ศ. 2535
ชนพื้นเมืองมีส่วนร่ วมในโครงการประเมินความหลากหลายทางชีวภาพโลกของ
UNEP
โครงการวิจยั นี้บ่งชี้มูลเหตุสาคัญ 5 ประการซึ่งนาไปสู่ การสู ญเสี ยความหลากหลายทางชีวภาพ
ได้แก่
การเสื่ อมโทรมหรื อการสู ญสิ้ นของแหล่งที่อยูอ่ าศัย
การแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพมากเกินไป
มลภาวะ
การนาสปี ชีส์ที่ไม่ใช่พนั ธุ์พ้นื เมือง
(ต่างถิ่น)
เข้ามาในสภาพแวดล้อม
และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รายงานนี้ลงความเห็นว่าพื้นที่ป่าไม้ ทะเล และชายฝั่ง
รวมทั้งระบบนิ เวศทางการเกษตรและระบบนิ เวศของแหล่งน้ าบนแผ่นดินเป็ นส่ วนที่ถูกคุกคามมาก
ที่สุด
โครงการนี้ รวมถึงงานวิจยั เรื่ องคุณค่าของมนุษย์ต่อความหลากหลายทางชีวภาพ
ซึ่งมุ่งเน้นศึกษาคุณค่าสื บทอดจากบรรพบุรุษ
คุณค่าทางศาสนาและวัฒนธรรมที่สัมพันธ์กบั ความหลากหลายทางชีวภาพ
รวมทั้งการพึ่งพาอาศัยระหว่างชนพื้นเมืองและสิ่ งแวดล้อม ผลการวิจยั เรื่ องนี้เผยแพร่ ในรายงานชื่อ
Cultural and Spiritual Values of Biodiversity: A Complementary Contribution to the Global
Biodiversity Assessment ซึ่งจัดพิมพ์โดย UNEP ในปี พ.ศ. 2542
UNEP
ทางานเกี่ยวกับเรื่ องสิ ทธิของชนพื้นเมืองตามบทบัญญัติของกฎหมายสิ่ งแวดล้อมระหว่างประเทศ
สิ่ งพิมพ์ของ UNEP ที่เพิ่งปรากฏสู่ สายตาเมื่อเร็ วๆ นี้ New Way Forward: Environmental Law and
Sustainable Development ก็มีบทหนึ่งที่กล่าวถึงชนพื้นเมืองและสิ่ งแวดล้อมโดยเฉพาะ
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การมีส่วนร่ วมในกิจกรรมของ UNEP
United Nations Environment Programme
P.O. Box 30552
Nairobi, Kenya
Website: www.unep.org
Tel: (254) 2-62-1234/3292
Fax: (254) 2-62-3927/3692
Email: ipainfo@unep.org
อนุสัญญาว่ าด้ วยความหลากหลายทางชีวภาพ
อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (Convention on Biological Diversity – CBD)
เป็ สนธิสัญญาระหว่างประเทศ – ฉะนั้น จึงเป็ นเอกสารที่มีผลผูกพันตามกฎหมาย –
ซึ่งส่งเสริ มความร่ วมมือระหว่างประเทศเพื่อจัดการ
อนุรักษ์
และส่ งเสริ มการใช้ทรัพยากรทางชีวภาพของโลกอย่างยัง่ ยืน
อนุสัญญานี้เป็ นหนึ่งในเครื่ องมือลักษณะเดียวกันที่อยูภ่ ายใต้ความรับผิดชอบของโครงการสิ่ งแวดล้
อมแห่งสหประชาติ
(UNEP)
วัตถุประสงค์สาคัญ
3
ประการของอนุสัญญาคือเพื่ออนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
ส่ งเสริ มการใช้ส่วนประกอบต่างๆ
ของความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยัง่ ยืน
และส่ งเสริ มการแบ่งปันประโยชน์ที่สงั่ สมจากการใช้ทรัพยากรที่สืบทอดมาแต่เก่าก่อนอย่างยุติธรร
มและสมเหตุสมผล
อนุสัญญาที่มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2536 มุ่งเน้นพิทกั ษ์ระบบนิเวศของโลก
ภาคีในอนุสัญญามีพนั ธะในการดาเนินแผน
งานเพื่ออนุรักษ์และจัดการให้มีการใช้อย่างยัง่ ยืนของความหลากหลายทางชีวภาพที่เกี่ยวโยงกับแห
ล่งน้ าบนแผ่นดิน พื้นที่ทะเลและชายฝั่ง ป่ าไม้ ระบบนิเวศบนบก และที่ดินการเกษตร
ซึ่งสาคัญยิง่ ต่อความผาสุ กของมนุษย์และสิ่ งแวดล้อมโลก
นอกจากนี้
อนุสัญญาส่ งเสริ มและคุม้ ครองภูมิปัญญาพื้นบ้านซึ่งมีบทบาทสาคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางชี
วภาพของโลกอีกด้วย
การตัดสิ นใจและปฏิบัติตามอนุสัญญา – Conference of the Parties
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องค์คณะที่มีอานาจตัดสิ นใจสูงสุดของอนุสัญญาคือ Conference of the Parties (COP)
ซึ่งเป็ นรัฐบาลของประเทศที่ได้ให้สัตยาบันอนุสัญญา
COP
ประกอบด้วยภาคีแห่งสัญญา
(Contracting
Parties)
180
รัฐ
ซึ่งทาให้อนุสัญญานี้เป็ นหนึ่งในอนุสัญญาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก COP จัดประชุมทุกๆ
2 ปี การประชุมครั้งหน้าจะจัดขึ้นที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ในเดือนพฤษภาคม 2545 COP
มีภาระหน้าที่ในการรับรองการแก้ไขบทบัญญัติและพิธีสารของอนุสัญญา (อาทิ พิธีสาร Cartagena
ว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ) ที่เพิ่งผ่านความเห็นชอบเมื่อเร็ วๆ นี้) กาหนดแผนงานต่างๆ
และจัดตั้งหน่วยงานในสังกัดเพื่อช่วยสนับสนุนภารกิจของ
COP
หน่วยงานหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับชนพื้นเมืองโดยเฉพาะคือคณะทางานเฉพาะกิจที่เปิ ดรับฟังความคิดเห็
นระหว่างสมัยประชุมว่าด้วยการปฏิบตั ิตามข้อ 8 (j) และบทบัญญัติที่เกี่ยวข้อง (Ad Hoc Openended Inter-sessional Working Group) หรื อที่เรี ยกสั้นๆ ว่า “คณะทางานเฉพาะกิจว่าด้วยข้อ 8 (j)”
อนุสัญญาและชนพื้นเมือง – ข้อ 8 (j) และบทบัญญัติที่เกีย่ วข้อง
อนุสัญญามีบทบัญญัติหลายข้อที่มีความสาคัญกับชนพื้นเมืองโดยเฉพาะ บทบัญญัติเหล่านี้อยูใ่ นข้อ
8(j),
10(c),
17.2
และ
18.4
ในข้อกาหนดเหล่านี้
ข้อ
8(j)
ถือว่าเป็ นหัวใจของข้อกาหนดทั้งหมดที่กล่าวถึง ข้อกาหนดนี้ เรี ยกร้องให้ภาคีแห่งสัญญาเคารพ
คุม้ ครองและสงวนรักษาภูมิปัญญา
นวัตกรรม
และวิถีปฏิบตั ิพ้นื บ้านของชุมชนพื้นเมืองและชุมชนท้องถิ่น
ซึ่งเกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์และการใช้ความหลากหลายทางชีวภาพตามบทบัญญัตของกฎหมายแห่ง
ชาติ อนุสัญญาปลุกเร้าให้ภาคีส่งเสริ มการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา นวัตกรรม และวิถีปฏิบตั ิเหล่านั้น
โดยชนพื้นเมืองที่เกี่ยวข้องอนุญาตและมีส่วนร่ วม
ข้อ
8(j)
กาหนดว่าประโยชน์ที่ได้รับจากการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา
นวัตกรรม
และวิถีปฏิบตั ิพ้นื บ้านควรแบ่งปันให้แก่ชนพื้นเมืองที่เกี่ยวข้องอย่างเป็ นธรรม
อนุสัญญาไม่ใช้คาว่า
indigenous
peoplesแต่อา้ งถึง
“ชุมชนพื้นเมืองและท้องถิ่นที่มีวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม (indigenous and local communities embodying
traditional
lifestyles)”
เมื่อกล่าวถึงชนพื้นเมือง
มีการตีความว่าวลีน้ ีรวมประชากรโลกทั้งหมดประมาณ
1.5-2
พันล้านคนซึ่งไม่ได้ใช้วิถีปฏิบตั ิเชิงอุตสาหกรรมเพื่อแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรการเกษตร
ป่ าไม้ สัตว์ป่า และประมง
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ข้อ 10 ซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้ส่วนประกอบต่างๆ ของความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยัง่ ยืน
กาหนดว่าภาคีแห่งสัญญาแต่ละรัฐพึงคุม้ ครองและส่งเสริ มการใช้ทรัพยากรทางชีวภาพตามวิถีปฏิบั
ติทางวัฒนธรรมที่สืบทอดมา ซึ่งสอดคล้องกับข้อกาหนดที่เน้นการอนุรักษ์และการใช้อย่างยัง่ ยืน
โดยนัย
ข้อกาหนดนี้เกี่ยวโยงกับเรื่ องความอยูร่ อดของวัฒนธรรมอย่างมาก
เนื่องจากพืชและสัตว์บางชนิ ดมีความสาคัญในแง่จิตวิญญาณและเศรษฐกิจของวัฒนธรรมพื้นเมืองใ
นหลายวัฒนธรรม
ฉะนั้น
การใช้พืชและสัตว์เหล่านี้ตามขนบธรรมเนียมที่สืบทอดมาจึงมีความสาคัญอย่างยิง่ ต่อการดารงอยูต่ ่
อไปของวัฒนธรรมนั้น
ในการประชุมครั้งที่ 5 ซึ่งจัดขึ้นที่เมืองไนโรบี ประเทศเคนยาในเดือนพฤษภาคม 2543 COP
ยอมรับว่าการปกปักรักษาภูมิปัญญา
นวัตกรรม
และวิถีปฏิบตั ิพ้นื บ้านของชุมชนพื้นเมืองและท้องถิ่นขึ้นอยูก่ บั การสงวนรักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธ
รรมและพื้นฐานทางวัตถุ (material base) ซึ่งเป็ นปัจจัยที่ทาให้สิ่งเหล่านี้ดารงอยูไ่ ด้ COP
เรี ยกร้องให้ภาคีและรัฐบาลดาเนินมาตรการส่งเสริ มการอนุรักษ์และสงวนรักษาเอกลักษณ์ดงั กล่าว
(ข้อตัดสิ นใจ 5/16 วรรค 16)
ข้อ
17
ซึ่งเกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการอนุรักษ์และการใช้ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่
งยืน
กาหนดว่าข้อมูลดังกล่าวรวมถึงภูมิปัญญาของชนพื้นเมืองและภูมิปัญญาพื้นบ้าน
และถ้าเป็ นไปได้
รวมถึงการส่ งข้อมูลกลับถิ่นเดิม
(repatriation)
สิ่ งนี้มีความสาคัญสาหรับชุมชนพื้นเมืองที่พิจารณาหนทางที่จะนากลับมาซึ่งข้อมูลอันล้ าค่าเกี่ยวกับ
ภูมิปัญญาและวิถีปฏิบตั ิวา่ ด้วยการใช้พืชและสัตว์ที่สืบทอดมาแต่โบราณ
ซึ่งเก็บสะสมอยูท่ ี่พิพิธภัณฑ์และสถาบันวิจยั นานหลายทศวรรษหรื อศตวรรษ
ข้อมูลเหล่านี้สามารถนาไปใช้เพื่อเติมเต็มความรู ้สมัยใหม่
หรื อแม้กระทัง่ ช่วยฟื้ นฟูวิถีปฏิบตั ิด้ งั เดิมเกี่ยวกับพืชและสัตว์บางชนิด
ข้อ
18
เรี ยกร้องให้ภาคีร่วมมือกันในการพัฒนาและใช้เทคโนโลยีต่างๆ
รวมทั้งเทคโนโลยีพ้นื เมืองและเก่าแก่ COP ยืนยันว่า ในการ ปฏิบตั ิตามสนธิสัญญา
ภูมิปัญญาพื้นบ้านควรได้รับความเคารพเท่าเทียมกับความรู ้แบบอื่น
และดังนั้น
จึงควรพิจารณาว่าภูมิปัญญาพื้นบ้านมีประโยชน์และจาเป็ นไม่ต่างจากความรู ้แบบอื่น
รวมทั้งความรู ้ทางวิทยาศาสตร์
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ข้อตัดสินใจของ COP เกีย่ วกับชนพื้นเมือง
ตั้งแต่อนุสัญญามีผลบังคับใช้ COP ได้ประกาศข้อตัดสิ นใจหลายข้อที่เกี่ยวพันกับการปฏิบตั ิตามข้อ
8(j) และบทบัญญัติที่เกี่ยวข้อง
ข้อตัดสิ นใจ
3/14
–
ข้อตัดสิ นใจนี้เป็ นการตระเตรี ยมสาหรับการกาหนดกระบวนการระหว่างสมัยประชุม
ซึ่งรวมถึงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ
5
วันเรื่ องภูมิปัญญาพื้นบ้านและความหลากหลายทางชีวภาพ
ซึ่งจัดขึ้นที่กรุ งมาดริ ด
ในเดือนพฤศจิกายน 2540 (Madrid Workshop)
ข้อตัดสิ นใจ 3/17 – COP ตัดสิ นใจว่า ในการปฏิบตั ิตามอนุสัญญา ภูมิปัญญา นวัตกรรม
และวิถีปฏิบตั ิที่สืบทอดมาแต่โบราณของชุมชนพื้นเมืองและท้องถิ่นต้องได้รับความคุม้ คร
อง
และควรพิจารณาประเด็นเหล่านี้ที่เกี่ยวโยงกับข้อตกลงอื่นด้วย
เช่น
ข้อตกลงว่าด้วยลักษณะทางการค้าของทรัพย์สินทางปัญญาขององค์การค้าโลก (WTO’s
Agreement on Trade-related Aspects of Intellectual Property)
ข้อตัดสิ นใจ
4/9
–
ข้อตัดสิ นใจนี้นาไปสู่ การจัดตั้งคณะทางานเฉพาะกิจที่เปิ ดรับฟังความคิดเห็นทัว่ ไประหว่า
งสมัยประชุมว่าด้วยข้อ 8 (j) และการเชื้อเชิญภาคีให้ยนื่ กรณี ศึกษา
คณะทางานเฉพาะกิจที่เปิ ดรับฟังความคิดเห็นทั่วไประหว่ างสมัยประชุมว่ าด้ วยข้ อ 8 (j)
ภาระหน้าที่ที่คณะทางานได้รับมอบหมายมีดงั นี้
• ให้คาแนะนาเกี่ยวกับการคุม้ ครองทางกฎหมายหรื อรู ปแบบการคุม้ ครองที่เหมาะสมสาหรับภูมิ
ปัญญาพื้นบ้าน
• ชี้แนะ
COP
เรื่ องการปฏิบตั ิตามข้อ
8(j)
และบทบัญญัติที่เกี่ยวข้อง
โดยเฉพาะการพัฒนาและดาเนินโครงการในระดับชาติและนานาชาติ
• พัฒนาโปแกรมสาหรับการทางาน
• ชี้แนะ
COP
เรื่ องมาตรการเสริ มสร้างความร่ วมมือระหว่างประเทศในหมู่ชุมชนพื้นเมืองและท้องถิ่นและวิธี
การเสริ มสร้างกลไกที่รองรับความร่ วมมือดังกล่าวให้มีประสิ ทธิผลมากยิง่ ขึ้น
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การเชิญให้ ยื่นกรณีศึกษา
กรณีศึกษาครอบคลุมเรื่ อง
• ปฏิสัมพันธ์ระหว่างภูมิปัญญาพื้นบ้านและองค์ความรู ้อย่างอื่นเกี่ยวกับการอนุรักษ์ความหลากห
ลายทางชีวภาพและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยัง่ ยืน
• ผลกระทบของเครื่ องมือระหว่างประเทศ
สิ ทธิทรัพย์สินทางปัญญา
และกฎหมายและนโยบายในปัจจุบนั ต่อภูมิปัญญาพื้นบ้านที่เกี่ยวโยงกับความหลากหลายทางชี
วภาพ
• ขอบเขตที่ภูมิปัญญาพื้นบ้านถูกนาไปรวมเป็ นส่ วนหนึ่งในกระบวนการตัดสิ นใจเรื่ องการพัฒน
าและการจัดการทรัพยากร
• แนวทางปฏิบตั ิวา่ ด้วยวิธีการทางานวิจยั ชุมชนพื้นเมืองและท้องถิ่นเกี่ยวกับภูมิปัญญาพื้นบ้าน
• สาระเรื่ องการให้คายินยอมโดยการบอกกล่าวล่วงหน้า
(informed
consent)
การแบ่งปันผลประโยชน์ที่เป็ นธรรมและสมเหตุสมผล
และการอนุรักษ์ในดินแดนของชนพื้นเมืองและท้องถิ่น
• สิ ทธิทรัพย์สินทางปัญญา
กรณี ศึกษาเหล่านี้ถูกส่ งไปยังองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกและใช้เป็ นแนวคิดริ เริ่ มของภาคีสาห
รับการตราการปฏิบตั ิตามข้อ 8(j) และบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องเป็ นกฎหมาย
ข้อตัดสิ นใจ
4/9
กระตุน้ ให้ชุมชนพื้นเมืองและท้องถิ่นมีส่วนร่ วมโดยตรงในการประชุมครั้งแรกของคณะทางาน
ผูแ้ ทนของชุมชนพื้นเมืองและท้องถิ่นมีส่วนร่ วมในฐานะผูส้ ังเกตการณ์
ในขณะที่ผแู ้ ทนบางคนอาจร่ วมประชุมในฐานะสมาชิกของคณะผูแ้ ทนของรัฐภาคี
ข้อตัดสิ นใจ 5/16 – ข้อตัดสิ นใจนี้ ซึ่งผ่านมติเห็นชอบในการประชุม COP ครั้งที่
5ในเมืองไนโรบี
ประเทศเคนยาในเดือนพฤษภาคม
2543
เป็ นข้อตัดสิ นใจที่สาคัญเกี่ยวกับเรื่ องการปฏิบตั ิตามข้อ
8(j)
และบทบัญญัติที่เกี่ยวข้อง
ใจความหลักของข้อตัดสิ นใจนี้มีดงั นี้
• การยืดเวลาปฏิบตั ิงานของคณะทางานเฉพาะกิจว่าด้วยข้อ 8(j)
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• การส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมอย่างเต็มที่และมีประสิ ทธิผลของชุมชนพื้นเมืองและท้องถิ่น
โดยเฉพาะสตรี ในการปฏิบตั ิตามอนุสัญญา
• การคุม้ ครองภูมิปัญญา
นวัตกรรม
และวิถีปฏิบตั ิพ้นื บ้านของชุมชนพื้นเมืองและท้องถิ่นในส่ วนของการอนุรักษ์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยัง่ ยืน
• การมีมติรับรองแผนงานสาหรับคณะทางาน
การสนับสนุนเงินทุนผ่ าน Global Environment Facility
ด้วยการให้สัตยาบันอนุสัญญา ประเทศพัฒนาแล้วมีพนั ธะที่จะต้องจัดสรรทรัพยากรทางการเงิน
เพื่อให้แน่ใจว่าประเทศกาลังพัฒนาสามารถปฏิบตั ิตามอนุสัญญาได้
การให้ทุนอุดหนุน
ซึ่งอาจเป็ นการบริ จาคแบบทวิภาคี ภูมิภาค หรื อพหุภาคี ถูกส่งผ่าน Global Environment Facility
(GEF)
ซึ่งควบคุมกลไกทางการเงินของอนุสัญญา
COP
ร้องขอให้
GEF
จัดสรรเงินทุนสนับสนุนโครงการส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของชุมชนพื้นเมืองและท้องถิ่นในการอนุรั
กษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
และรักษาการใช้อย่างยัง่ ยืนของส่ วนประกอบต่างๆ
ของความหลากหลายทางชีวภาพ
และสนับสนุนกิจกรรมที่เป็ นความจาเป็ นเร่ งด่วนตามที่ระบุในแผนงานที่เป็ นการปฏิบตั ิตามข้อ 8(j)
และบทบัญญัติที่เกี่ยวข้อง
GEF เป็ นความพยายามของนานาชาติที่เป็ นการดาเนินการผ่านโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ
(UN
Development
Programme
–
UNDP)
UNEP
และธนาคารโลก
หากชุมชนพื้นเมืองใดได้รับผลกระทบจากโครงการที่
GEF
จัดสรรทุนอุดหนุน
จะมีการขอคาปรึ กษาจากชุมชนเหล่านั้นทั้งก่อนเริ่ มโครงการและระหว่างการดาเนิ นโครงการ
โปรแกรมทุนช่วยเหลือขนาดเล็ก (Small Grants Programme) ของ GEF ที่บริ หารโดย UNDP
ถูกใช้ประโยชน์บ่อยๆ โดยเอ็นจีโอของชนพื้นเมือง อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ของ
UNDP, UNEP และธนาคารโลก
การมีส่วนร่ วมในอนุสัญญาว่ าด้ วยความหลากหลายทางชีวภาพ
มีหลายวิธีที่ชนพื้นเมืองสามารถเข้าไปมีส่วนร่ วมในภารกิจของอนุสัญญา
ชนพื้นเมืองอาจมีส่วนร่ วมในการประชุมภายใต้กรอบของอนุสัญญาในฐานะสมาชิกของคณะผูแ้ ท
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นเป็ นทางการ และ/หรื อผูแ้ ทนขององค์กรและชุมชนพื้นเมืองในฐานะผูส้ ังเกตการณ์ ยืน่ กรณี ศึกษา
และเป็ นสมาชิกของคณะผูเ้ ชี่ยวชาญและ/หรื อกลุ่มติดต่อประสานงาน (liaison group)
เพื่อมีส่วนร่ วมในภารกิจของอนุสัญญาให้มากที่สุด ชุมชนพื้นเมือง – ดาเนินการผ่านองค์กรของตน
–
อาจประสงค์ที่จะติดต่อประสานงานกับรัฐบาลแห่งชาติอย่างใกล้ชิด
ในบางประเทศ
รัฐบาลแห่งชาติสนับสนุนการก่อตั้งองค์กรชนพื้นเมืองเพื่อดาเนินการตามบทบัญญัติของอนุสัญญา
พิจารณาทบทวนข้อตัดสิ นใจของ COP และมีส่วนร่ วมในแผนงานต่างๆ ที่เกี่ยวพันกับชนพิ้นเมือง
กำรมีส่วนร่ วมในกำรประชุม
เนื่องจากมีการหยิบยกหลายประเด็นขึ้นมาอภิปรายในที่ประชุมภายใต้กรอบของอนุสัญญา
ชนพื้นเมืองและองค์กรของชนพื้นเมืองควรดาเนิ นการเพื่อให้แน่ใจว่าตนมีผแู ้ ทนร่ วมประชุมด้วยตา
มสมควร
ผูส้ ังเกตการณ์จากเอ็นจีโอ
รวมทั้งองค์กรและชุมชนพื้นเมือง
อาจร่ วมประชุมและมีส่วนร่ วมในการประชุมของ
COP
รวมทั้งการประชุมต่างๆ
ของหน่วยงานในสังกัดของ
COP
ด้วย
COP
สนับสนุนการมีส่วนร่ วมของชนพื้นเมืองในการประชุมของคณะทางานเฉพาะกิจว่าด้วยข้อ 8(j)
การเข้าร่ วมการประชุมเหล่านี้เป็ นโอกาสสาคัญที่ผแู ้ ทนของชนพื้นเมืองจะแลกเปลี่ยนข้อมูล
สร้างเครื อข่าย และล้อบบี้
สานักเลขาธิการมีหน้าที่แจ้งให้หน่วยงานของรัฐและองค์กรพัฒนาเอกชนทราบกาหนดการประชุม
ของ COP หรื อหน่วยงานในสังกัดของ COP เพื่อแน่ใจว่าองค์กรของคุณทราบข้อมูลตลอดเวลา
คุณควรติดต่อสานักเลขาธิการและขอให้สานักเลขาธิการแจ้งกาหนดการประชุมให้ทราบทุกครั้ง
ถ้าคุณประสงค์จะเข้าร่ วมประชุม
คุณต้องแจ้งสานักเลขาธิการก่อนการประชุมนั้นว่าองค์กรของคุณประสงค์จะส่ งผูแ้ ทนไปร่ วมประชุ
มในฐานะผูส้ ังเกตการณ์
ถ้าคุณประสงค์จะกล่าวปราศรัยในที่ประชุมของ
COP
คุณสามารถขออนุญาตจากประธาน
COP
ก่อนการประชุม
องค์กรของคุณควรมีส่วนร่ วมในเรื่ องการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยัง่ ยืน
ถ้าอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการมีส่วนร่ วมในการประชุมต่างๆ
ภายใต้กรอบของอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ อ่านข้อมูลติดต่อด้านล่าง
กำรยื่นกรณีศึกษำ
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กรณีศึกษาที่สะท้อนหลายๆ ประเด็นเกี่ยวกับการดาเนินการตามอนุสัญญาช่วยติดตาม ประเมินผล
และมอบแนวทางปฏิบตั ิเพื่อเพิ่มประสิ ทธิผลของแผนปฏิบตั ิการระดับชาติและแผนงานที่ผา่ นความ
เห็นชอบภายใต้อนุสัญญา
กรณี ศึกษาที่ยนื่ ให้แก่สานักเลขาธิการสาคัญอย่างยิง่ กับการเตรี ยมเอกสารและการจัดทาข้อเสนอแน
ะที่จะพิจารณาในการประชุมของ COP และการประชุมของหน่วยงานในสังกัดของ COP ดังนั้น
จาเป็ นอย่างยิง่ ที่องค์กรชนพื้นเมืองควรตอบรับคาเชิญเพื่อนาเสนอหลักฐานยืนยันว่าชุมชนพื้นเมือง
กาลังได้รับผลกระทบจากกระบวนการดาเนินการตามอนุสัญญาอย่างไรบ้าง
เป็ นสมำชิกของคณะผู้เชี่ยวชำญและกลุ่มติดต่ อประสำนงำน
เพื่อสนับสนุนการปฏิบตั ิตามอนุสัญญา
COP
ตั้งคณะผูเ้ ชี่ยวชาญหลายคณะเป็ นระยะๆ
ผูเ้ ชี่ยวชาญเหล่านี้ถูกคัดเลือกจากรายชื่อผูท้ รงคุณวุฒิที่รัฐบาลระบุวา่ เป็ นบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญใ
นสาขาที่เกี่ยวข้อง
องค์กรชนพื้นเมืองอาจประสงค์ติดต่อกับรัฐบาลเพื่อให้แน่ใจว่าผูเ้ ชี่ยวชาญด้านชนพื้นเมืองได้รับกา
รเสนอชื่อเพื่อคัดเลือกให้รวมอยูใ่ นรายชื่อสมาชิกของคณะผูเ้ ชี่ยวชาญและรายชื่อผูท้ รงคุณวุฒิ
กลุ่มติดต่อประสานงานซึ่งประกอบด้วยผูแ้ ทนของชุมชนพื้นเมืองและท้องถิ่นพิจารณาทบทวนเอก
สารที่จดั ทาโดยสานักเลขาธิการ
ซึ่งจะพิจารณาโดยคณะทางานเฉพาะกิจว่าด้วยข้อ
8(j)
การมีส่วนร่ วมเปิ ดกว้างให้กบั ทุกคนหรื อหน่วยงานของรัฐหรื อองค์กรพัฒนาเอกชนที่มีคุณวุฒิเหมา
ะสมด้านการอนุรักษ์และการใช้ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยัง่ ยืน
ผูส้ ังเกตการณ์มีสิทธิมีส่วนร่ วมได้ในการประชุมแต่ไม่มีสิทธิออกเสี ยง
การประสานงานกับหน่ วยงานและกระบวนการระหว่างประเทศอื่นๆ
COP
ประสานงานกับองค์กรระหว่างประเทศระดับรัฐบาลและหน่วยงานยูเอ็นอย่างใกล้ชิดในประเด็นเรื่
องการคุม้ ครองและประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้าน
การประสานงานอาจเป็ นลักษณะของการเข้าร่ วมประชุม
แจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามอนุสัญญา
เมื่อได้รับเชิญ
แลกเปลี่ยนเอกสาร
และให้ขอ้ มูลที่เป็ นประโยชน์สาหรับการเตรี ยมเอกสาร
สานักเลขาธิการทางานอย่างใกล้ชิดกับองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก องค์การค้าระหว่างประเทศ
องค์การที่ประชุมว่าด้วยการค้าและการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์
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และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ
คณะกรรมาธิการสิ ทธิมนุษยชน
องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ
และคณะกรรมาธิการว่าด้วยการพัฒนาที่ยงั่ ยืนแห่งสหประชาชาติ
COP
มักส่ งผูแ้ ทนไปร่ วมการประชุมระหว่างหน่วยงานยูเอ็นว่าด้วยประเด็นชนพื้นเมือง
COP
เป็ นหน่วยงานหลักที่มีบทบาทในการประชุมองค์กรระหว่างประเทศระดับรัฐบาลว่าด้วยป่ าไม้
ซึ่งอภิปรายเรื่ องภูมิปัญญาพื้นบ้านที่เกี่ยวโยงกับป่ าไม้
และประสานงานกับองค์กรที่ทางานด้านสิ่ งแวดล้อมที่กล่าวข้างต้น
การเข้ าถึงข้ อมูลข้ อตัดสิ นใจของ COP และเอกสารอื่นๆ
สานักเลขาธิการของที่ประชุมว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพตีพิมพ์ขอ้ ตัดสิ นใจของ
COP
ประมาณ 2-3 เดือนหลังจากการประชุมแต่ละครั้งและเผยแพร่ ขอ้ ตัดสิ นใจในเว็บไซต์ของอนุสัญญา
องค์กรชนพื้นเมืองควรได้รับสาเนาของข้อตัดสิ นใจ
เนื่ องจากข้อตัดสิ นใจมีขอ้ มูลสาคัญๆ
เกี่ยวกับประโยชน์ของชนพื้นเมืองที่พวั พันกับประเด็นต่างๆ มากมายที่เป็ นภารกิจของ COP
ราว 6 สัปดาห์ก่อนการประชุมของ COP และหน่วยงานอื่นที่กาหนดตามบทบัญญัติของสนธิสัญญา
เอกสารการประชุมจะถูกแจกจ่ายไปยังทุกหน่วยงานที่เป็ นหน่วยงานประสานงานหลักของภาคีและ
องค์กรอื่นๆ
ทุกองค์กร
รวมทั้งองค์กรชนพื้นเมืองที่ข้ ึนทะเบียนกับสานักเลขาธิการเป็ นผูส้ ังเกตการณ์
ขอเอกสารเหล่านี้ได้ที่
Conventions
Clearing
House
Mechanism
และผ่านทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ www.biodiv.org
ข้ อมูลติดต่ อสาหรับสานักเลขาธิการของอนุสัญญาว่ าด้ วยความหลากหลายทางชีวภาพ
สานักเลขาธิการของอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพตั้งอยูใ่ นเมืองมอนทรี ออล
ประเทศแคนาดา เจ้าหน้าที่ของสานักเลขาธิการรับผิดชอบในการจัดทาเอกสารเพื่อพิจารณาโดย
COP
และหน่วยงานในสังกัด
และการเตรี ยมและสนับสนุนการจัดการประชุม
ที่อยูข่ องสานักเลขาธิการคือ
Secretariat of the Convention on Biological Diversity
World Trade Centre
393, Saint Jacques St, Suite 300
Montreal, Quebec
CANADA H2Y 1N9
Telephone: 1-514-288-2220
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Fax: 1-514-288-6588
Website: www.biodiv.org
คณะกรรมาธิการว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่ งสหประชาชาติ
คณะกรรมาธิการว่าด้วยการพัฒนาที่ยงั่ ยืนแห่งสหประชาชาติ (UN Commission on Sustainable
Development)
ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของคณะมนตรี เศรษฐกิจและสังคม
(ECOSOC)
ได้รับการจัดตั้งภายหลังจากการประชุมว่าด้วยสิ่ งแวดล้อมและการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (Earth
Summit)
คณะกรรมาธิการประกอบด้วยรัฐสมาชิก
53
รัฐ
ทบวงการชานัญพิเศษยูเอ็นเหล่านี้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ยงั่ ยืนมีผแู ้ ทนเป็ นสมาชิกของคณะกรร
มาธิการด้วย
คณะกรรมาธิการซึ่งประชุมปี ละครั้งเป็ นเวลา
2-3
สัปดาห์อภิปรายประเด็นเรื่ องการพัฒนาที่ยงั่ ยืนและติดตามการดาเนิ นงานตามแผนปฏิบตั ิการที่ผา่ น
ความเห็นชอบโดยที่ประชุมเมื่อปี พ.ศ. 2535
สานักเลขาธิการของคณะกรรมาธิการซึ่งตั้งอยูใ่ นกรุ งนิวยอร์กเตรี ยมเอกสารข้อมูลภูมิหลังและรายง
านกิจกรรมต่างๆ
และจัดทาข้อเสนอแนะเพื่อเสนอรัฐบาล
กระบวนการจัดทารายงานเปิ ดกว้างให้กลุ่มสาคัญๆ ทุกกลุ่มมีส่วนร่ วมได้ รวมทั้งชนพื้นเมือง
ที่ระบุอยูใ่ นแผนปฏิบตั ิการที่ผา่ นความเห็นชอบโดยที่ประชุมเมื่อปี
พ.ศ.
2535
และคณะกรรมาธิการสนับสนุนให้กลุ่มเหล่านี้มีส่วนร่ วม
นอกจากนี้
คณะกรรมาธิการยังสนับสนุนให้รัฐสมาชิกส่งเสริ มการจัดการที่ดินและทรัพยากรที่ตกทอดมาจากบ
รรพบุรุษด้วยตนเองโดยชนพื้นเมือง
การมีส่วนร่ วมในคณะกรรมาธิการว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน
เอ็นจีโอที่มีสถานะที่ปรึ กษากับ
ECOSOC
สามารถมีส่วนร่ วมในการประชุมของคณะกรรมาธิการได้
การยืน่ คาขออนุมตั ิสถานะที่ปรึ กษาเป็ นความรับผิดชอบของ Department of Economic and Social
Affairs (DESA) ที่สานักงานสหประชาชาติในกรุ งนิวยอร์ก (Room DC1-1480, United Nations,
New York, NY 10017 - โทรศัพท์ 212 963 4842 แฟกซ์ 212 963 9248) หัวหน้าแผนกชื่อ Ms
Hanifa
Mezoui
องค์กรที่ยนื่ สมัครเพื่อขอสถานะที่ปรึ กษาต้องกรอกแบบสอบถาม
เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว
คณะกรรมการว่าด้วยองค์กรพัฒนาเอกชนจะพิจารณาคาขอและส่ งคาแนะนาไปให้แก่ ECOSOC
เพื่อตัดสิ นใจในขั้นสุ ดท้าย
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ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วนต้องได้รับภายในวันที่
มิถุนายนของทุกปี ก่อนปี ที่เอ็นจีโอประสงค์จะได้รับการพิจารณา

1

แผ่นพับที่ 11
UNDP และชนพื้นเมือง
โครงการพัฒนาแห่ งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme – UNDP)
เป็ นองค์กรของยูเอ็นที่ส่งเสริ มและสนับสนุนโครงการพัฒนามนุษย์แบบยัง่ ยืน
และเป็ นผูใ้ ห้บริ การหลักของยูเอ็นด้านการให้คาแนะนา รณรงค์สร้างแนวร่ วม
(advocacy)
และอนุมตั ิทุนอุดหนุนการพัฒนาให้แก่ประเทศกาลังพัฒนา ด้วยสานักงานประจาประเทศ 132
แห่งกระจายอยูท่ วั่ โลก
ความมุ่งมัน่ ทุ่มเทของ
UNDP
ในการขยายเครื อข่ายให้ครอบคลุมทัว่ โลกได้พิสูจน์แล้วว่าเป็ นประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในสถา
นการณ์ภายหลังจากความขัดแย้ง
รวมทั้งสถานการณ์ที่รัฐถูกโดดเดี่ยวจากประชาคมโลกหาก
UNDP ไม่ยนื่ มือเข้าไปช่วย
ในเดือนกันยายน 2543 ในการประชุมสุดยอดแห่งสหัสวรรษของสหประชาชาติ (UN Millennium
Summit) ผูน้ าทัว่ โลกปฏิญาณว่าจะลดสัดส่ วนของประชาชนที่มีฐานะยากจนครึ่ งหนึ่งภายในปี พ.ศ.
2558 UNDP แสดงบทบาทผูน้ าในการดาเนินการเพื่อทาให้คามัน่ สัญญานี้กลายเป็ นความจริ ง
ด้วยการเสนอบริ การให้คาปรึ กษาแก่ประเทศกาลังพัฒนาและสร้างเครื อข่ายความร่ วมมือเพื่อการเป
ลี่ยนแปลงทั้งในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับโลก UNDP จับมือเป็ นหุ้นส่วนกับรัฐบาล
ทบวงการชานัญพิเศษของยูเอ็น
องค์กรประชาสังคม
และสถาบันต่างๆ
ในภาคเอกชนเพื่อร่ วมกันดาเนิ นโครงการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม
UNDP
มีความชานาญเป็ นพิเศษด้านการปกครองในระบอบประชาธิปไตย นโยบายสนับสนุนคนยากจน
พลังงานและสิ่ งแวดล้อม
การสร้างสันติภาพ
และการบรรเทาภัยพิบตั ิ
เอชไอวี/เอดส์
และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
นอกจากนี้
UNDP
ทางานด้านการส่งเสริ มแนวคิดใหม่ในสังคมเกี่ยวกับปัญหาความยากจนในหลายมิติอีกด้วย
รายงานการพัฒนามนุษย์ที่มีผใู ้ ช้อา้ งอิงอย่างกว้างขวางปลุกเร้าให้เกิดการอภิปรายเรื่ องประเด็นการ
พัฒนาที่สาคัญๆ ในระดับนานาชาติและประเทศ ได้แก่ ความยากจน โลกาภิวตั น์
และสิ ทธิมนุษยชน
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การปรับปรุ งรู ปแบบการทางานแบบหุน้ ส่วนก็เป็ นหน้าที่สาคัญอีกหน้าที่หนึ่งที่
UNDP
ได้รับมอบหมายให้ทาในอนาคต
ดังคากล่าวของผูบ้ ริ หารของ
UNDP
ความร่ วมมือแบบหุน้ ส่ วนระหว่างผูม้ ีบทบาทในการพัฒนาเป็ นเงื่อนไขที่ตอ้ งทาเสร็ จเรี ยบร้อยก่อนเ
พื่อประสิ ทธิผลของการพัฒนา
ความท้าทายลาดับแรกสาหรับ
UNDP
คือการย้ายสถาบันเข้าไปอยูใ่ นองค์กรเครื อข่ายที่กว้างขวางซึ่งสร้างโอกาสการพัฒนาใหม่ๆ
ผ่านรู ปแบบหุน้ ส่วนทางยุทธศาสตร์ (strategic
partnership)
UNDP
มุ่งสร้างความร่ วมมือแบบหุ ้นส่ วนที่เข้มแข็งมากขึ้นกับภาคประชาสังคมและองค์กรของชนพื้นเมือ
ง (Indigenous Peoples' Organizations – IPOs) เพื่อเป็ นพื้นฐานสาหรับการส่ งเสริ มมุมมองใหม่ๆ
ที่ฉีกแนวจากมุมมองการพัฒนาแบบเดิมๆ
การเปลี่ยนแปลงในสังคมเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีการคิดค้นทางเลือกที่ไม่ขดั แย้งในตัวเองและน่าพอใจ
และด้วยการจับมือทางานเป็ นหุน้ ส่ วนกับชนพื้นเมือง
UNDP
จะสามารถช่วยสร้างทางเลือกเหล่านั้นได้
นอกจากนี้
UNDP
ยังบริ หารกองทุนเฉพาะกิจอีกจานวนหนึ่งด้วย
รวมทั้งกองทุนเพื่อการพัฒนาสตรี แห่งสหประชาชาติ (UN Development Fund for Women UNIFEM) โครงการอาสาสมัครแห่งสหประชาชาติ (United Nations Volunteers – UNV)
และสานักงานต่อต้านการแปรสภาพทะเลทรายและภาวะแห้งแล้ง (Office to Combat
Desertification
and
Drought
UNSO)
UNDP
เป็ นผูอ้ ุปถัมภ์ของโครงการระดับโลกเพื่อเอชไอวี/เอดส์
และเป็ นพาร์ทเนอร์ของ
Global
Environment
Facility
(GEF)
ร่ วมกับธนาคารโลกและ
UNEP
GEF
อนุมตั ิเงินทุนเพื่อแก้ไขปั ญหาสิ่ งแวดล้อมของโลก
UNDP
บริ หารงานโดยคณะกรรมการบริ หารจานวน
36
คน
ซึ่งประกอบด้วยผูแ้ ทนรัฐบาลจากประเทศกาลังพัฒนาและประเทศพัฒนาแล้ว
คณะกรรมการบริ หารจัดประชุมปี ละครั้งที่สานักงานใหญ่ของ
UNDP
ในกรุ งนิวยอร์ก
ในฐานะเป็ นองค์กรช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาด้วยทุนอุดหนุนแบบพหุภาคีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก
UNDP
มีเครื อข่ายสานักงานใน
132
ประเทศซึ่งบริ หารงานโดยผูแ้ ทน/ผูป้ ระสานงานประจาประเทศ
(Resident
Representative/Coordinator)
และทางานร่ วมกับประชาชนและรัฐบาลใน
175
ประเทศและดินแดนในทุกภูมิภาคทัว่ โลก
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UNDP และชนพืน้ เมือง
การทางานร่ วมกับชนพื้นเมืองของ
UNDP
ในระดับประเทศมีขอบเขตกว้างขวางมาก
ตั้งแต่การประกาศปี สากลแห่งชนพื้นเมืองของสหประชาชาติในปี
พ.ศ.
2536
โครงการทุนช่วยเหลือขนาดเล็ก
(small
grants
programme)
และโครงการระดับภูมิภาคและประเทศของ UNDP จานวนมากเกี่ยวพันกับชุมชนพื้นเมือง
ความคิดริ เริ่ มเหล่านี้มุ่งเน้นการขจัดความยากจน
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ป้องกันและแก้ปัญหาความขัดแย้ง
รวมทั้งฟื้ นฟูอารยธรรม
นอกจากนั้น
UNDP
ได้สนับสนุนโครงการต่างๆ
ภายใต้โครงการภูมิปัญญาพื้นบ้านซึ่งวัตถุประสงค์หลักคือเพื่อส่ งเสริ มภูมิปัญญาพื้นบ้านด้วยกิจกร
รมเสริ มสร้างศักยภาพที่ออกแบบเฉพาะกลุ่มเป้าหมายและการสนับสนุนทางตรงสาหรับโครงการที่
พัฒนาและดาเนิ นการโดยองค์กรของชนพื้นเมือง
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 UNDP มีส่วนร่ วมในการปรับโฉมใหม่ของพอร์ทโฟลิโอของชนพื้นเมือง
วัตถุประสงค์โดยรวมของการทางานร่ วมกับชนพื้นเมืองของ UNDP คือเพื่อบูรณาการมิติต่างๆ
ของชนพื้นเมืองและแนวคิดการพัฒนาชนพื้นเมืองในโครงการในอนาคต
และทาให้ขอ้ ห่วงใยของชนพื้นเมืองเป็ นสิ่ งที่คาบเกี่ยวกับภารกิจต่างๆ
ที่เป็ นความจาเป็ นเร่ งด่วนของ
UNDP
เมื่อไม่นานมานี้
มี
ความคิดริ เริ่ มเกี่ยวกับการสารวจบทบาทของชนพี้นเมืองในการป้องกันการขัดแย้งและสร้างสันติภา
พ
UNDP
มอบหมายผูเ้ ชี่ยวชาญให้เขียนกรณี ศึกษาเพื่อพิเคราะห์บทบาทของการเคลื่อนไหวของชนพื้นเมืองใ
นการป้องกันการขัดแย้งและสร้างสันติภาพทัว่ โลกเพื่อใช้เป็ นเนื้ อหาในการเรี ยนการสอน
ด้วยการทางานเป็ นหุน้ ส่วนกับหน่วยงานอื่นของยูเอ็น
UNDP
กาลังพิจารณาวิธีการตอบสนองด้านสารสนเทศ
และข้อห่วงใยเรื่ องการสร้างเครื อข่ายและการเสริ มสร้างขีดความสามารถของ
IPO
เพื่อเตรี ยมพร้อมสาหรับการประชุมของเวทีถาวรว่าด้วยประเด็นชนพื้นเมือง (อนุมตั ิโดย ECOSOC
ในเดือนกรกฎาคม 2543)
โครงการระดับโลก
โครงการจานวนมากมายที่ได้รับการสนับสนุนจาก
ที่รวมชนพื้นเมืองเข้าไปเป็ นส่ วนหนึ่งด้วยจัดเป็ นโครงการทุนช่วยเหลือขนาดเล็ก
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UNDP

โครงการเหล่านี้ หลายโครงการมีขอบเขตเป็ นโครงการระดับโลกและเงินทุนของโครงการมักไม่ใช่
จานวนเงินมากมาย
โครงการเหล่านี้ ออกแบบเพื่อส่ งเสริ มกระบวนการได้มาซึ่งมติที่เห็นชอบโดยคนส่วนใหญ่และการ
ตัดสิ นใจที่ผเู ้ กี่ยวข้องมีส่วนร่ วมด้วย
และพัฒนาและดาเนินการในลักษณะกระจายอานาจ
และโครงสร้างการจัดการแบบมีส่วนร่ วมก็เป็ นองค์ประกอบสาคัญของความคิดริ เริ่ มลักษณะนี้
โดยทัว่ ไป
โครงการทุนช่วยเหลือขนาดเล็กเกี่ยวพันกับการให้ความช่วยเหลือโดยตรงกับชุมชนท้องถิ่นผ่านอง
ค์กรพัฒนาเอกชน (Non-Governmental Organization - NGO) และองค์กรชุมชน (Community
Based Organization – CBO) นอกจากองค์กรอื่นๆ สามารถขอทุนอุดหนุนผ่าน Global
Environment Facility (GEF) โครงการทุนช่ วยเหลือขนาดเล็ก (Small Grants Programme)
ซึ่งสนับสนุนกิจกรรมปลีกย่อยที่ดาเนินการโดยเอ็นจีโอและกลุ่มชุมชนต่างๆ
ซึ่งทางานเพื่อแก้ปัญหาสิ่ งแวดล้อม ในทวีปแอฟริ กา เครื อข่ายแอฟริกา 2000 (Africa 2000
Network) จัดสรรเงินทุนให้แก่โครงการที่สนับสนุนกลุ่มชุมชน เอ็นจีโอ รวมทั้ง IPO
และสถาบันวิชาการ
กิจกรรมของโครงการครอบคลุมการให้ความช่วยเหลือโดยตรง
เช่น
การฝึ กอบรมและการแลกเปลี่ยนการสื่ อสารที่ออกแบบเพื่อสงวนรักษาสภาพแวดล้อมของทวีปแอ
ฟริ กาและส่ งเสริ มการพัฒนาในระดับรากหญ้าที่เน้นความยัง่ ยืนของระบบนิเวศ
นับตั้งแต่การประกาศ
Agenda
21
(วาระเพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืนที่ผา่ นมติเห็นชอบจากการประชุมยูเอ็นว่าด้วยสิ่ งแวดล้อมและการพัฒน
า – UNCED หรื อ Earth Summit) พันธกรณี เพื่อช่วยเหลือชนพื้นเมืองได้อุบตั ิข้ ึนโดยปริ ยาย
เพื่อสนับสนุนแนวทาง ที่วิเศษมาก ใน Agenda 21 มีการจัดตั้งกองทุน Capacity 21
เพื่อเสริ มสร้างขีดความสามารถของประเทศกาลังพัฒนาเพื่อผสานการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการพั
ฒนาที่ยงั่ ยืนได้ดีข้ ึน Capacity 21 สนับสนุนการออกแบบนโยบายและโครงการการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
ซึ่งหลายนโยบายและโครงการเกี่ยวข้องกับชุมชนของชนพื้นเมือง
โครงการภูมิปัญญาพื้นบ้ าน
โครงการภูมิปัญญาพื้นบ้าน
(Indigenous
Knowledge
Programme
–
IKP)
เป็ นความคิดริ เริ่ มของเครื อข่ายความหลากหลายทางชีวภาพของชนพื้นเมือง
ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อสงวนรักษาและส่ งเสริ มภูมิปัญญาพื้นบ้านทัว่ โลก คณะกรรมการกากับดูแล
(Steering Committee) ประกอบด้วยผูป้ ระสานงานทัว่ ไป (General Coordinator)
และผูป้ ระสานงานประจาภูมิภาคอีก
8
คน
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กรรมการแต่ละคนเป็ นตัวแทนขององค์กรของชนพื้นเมืองระดับท้องถิ่น
โครงการนี้ได้รับทุนอุดหนุนจาก UNDP ศูนย์วิจยั เพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ และ Swiss
Development Cooperation
โครงการภูมิปัญญาพื้นบ้านมีวตั ถุประสงค์หลัก 3 ประการ
➢ เพื่อส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมของ
IPO
ในกระบวนการและการประชุมนานาชาติเกี่ยวกับข้อห่วงใยของชนพื้นเมือง
เช่น
การประชุมประจาปี ของ Conference of the Parties of the Biodiversity
➢ เพื่อส่ งเสริ มและอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้าน
อาทิ
ผ่านโครงการวิจยั ที่ออกแบบและดาเนินการโดย
IPO
ที่ครอบคลุมหัวข้อต่างๆ
เช่น
กฎหมายจารี ตประเพณีและสิ ทธิในทรัพยากรที่สืบทอดมา และ
➢ เพื่อจัดสรรเงินทุนสาหรับความคิดริ เรี่ มเพื่อช่วยเหลือตนเองของชนพื้นเมืองที่เน้นการลดค
วามยากจน พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และสร้างองค์กรระดับชุมชน
จากโครงการ IKP ที่ได้รับทุนช่วยเหลือจาก UNDP ทั้งหมด 3 โครงการ มี 2
โครงการอยูใ่ นทวีปเอเชียและอีกหนึ่งโครงการอยูใ่ นอเมริ กาใต้
เมื่อเร็ วๆ
นี้
ผลการประเมินโครงการนี้ ออกมาค่อนข้างดี
โดยมีการแสดงความชื่นชมเป็ นพิเศษกับโครงการในป่ าอะเมซอนของ Yana Yacu Sacha
ในประเทศเอกวาดอร์
โครงการนั้นออกแบบเพื่อฟื้ นฟูและพัฒนาภูมิปัญญาพื้นบ้านสาหรับการอนุรักษ์ระบบนิเวศและคว
ามหลากหลายทางชีวภาพในป่ า
และมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างโมเดลการพัฒนาที่ยงั่ ยืนที่มีพ้ืนฐานจากภูมิปัญญาพื้นบ้านในป่ าอะเมซอ
น โครงการนี้ จะก้าวสู่ ระยะ 2 หรื อไม่ข้ ึนอยูก่ บั การตัดสิ นใจของคณะกรรมการกากับดูแล

โครงการชนพื้นเมืองระดับภูมิภาคและประเทศของ UNDP
UNDP
สนับสนุนชนพื้นเมืองในกิจกรรมของโครงการพัฒนาระดับภูมิภาคและประเทศ
โครงการเหล่านี้ หลายโครงการมักเน้นด้านเดียวหรื อมากกว่านั้น
ได้แก่
การปรับปรุ งมาตรฐานการครองชีพ การพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยี การสงวนรักษาทรัพยากร
ธรรมชาติและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการฟื้ นฟูวฒั นธรรม
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ตัวอย่างที่ดีของโครงการระดับภูมิภาคของ
UNDP
คือโครงการในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้อนั ได้แก่โครงการกลุ่มชนบนพื้นที่สูง (Highland
Peoples Programme – HPP) โครงการนี้ ซึ่งระยะแรกของโครงการเพิ่งสิ้ นสุ ดเมื่อเร็ วๆ นี้ ครอบคลุม
4 ประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง – ประเทศไทย กัมพูชา สปป.ลาว และเวียดนาม
ซึ่งเป็ นแหล่งพานักของชนพื้นเมืองประมาณ
11
ล้านคน
ด้วยการมีส่วนร่ วมอย่างใกล้ชิดขององค์กรชนพื้นเมือง
โครงการมุ่งเน้นการลดความยากจนโดยใช้แนวทางจากล่างสู่บนที่เน้นการมีส่วนร่ วม
กระจายอานาจ และรู ปแบบเฉพาะถิ่น โครงการกาหนดกลไกและกระบวนการแลกเปลี่ยนต่างๆ
เพื่อกระตุน้ การเสวนาและการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่มีหลายกลุ่ม
ได้แก่
รัฐบาลและ IPO เกี่ยวกับการพัฒนากลุ่มชนบนพื้นที่สูงในระดับภูมิภาค ประเทศ และท้องถิ่น
ในกัมพูชา
HPP
มุ่งเน้นให้การสนับสนุนแก่คณะกรรมการร่ วมระดับรัฐมนตรี และการพัฒนาแนวนโยบายสาหรับก
ลุ่มชนบนพื้นที่สูง แนวนโยบายนี้จดั ทาขึ้นโดยได้รับส่ วนร่ วมจากระดับรากหญ้าและส่ วนกลาง
รวมทั้งระดับภูมิภาค
การสร้ างความเข้ มแข็งกับภารกิจด้านชนพื้นเมืองของ UNDP
ในปี พ.ศ. 2542 UNDP จัดกิจกรรมให้คาปรึ กษาแก่ผนู ้ าขององค์กรของชนพื้นเมือง 2
ครั้งเพื่ออภิปรายหลายหัวข้อ
อาทิ
ประเด็นความจาเป็ นเร่ งด่วนของชนพื้นเมืองและวิธีการทางานแบบหุน้ ส่ วนกับ UNDP ที่ดีที่สุด
การให้คาปรึ กษาที่เรี ยกว่า “Indigenous Peoples and UNDP – Strengthening our Partnership”
จัดขึ้นที่กรุ งเจนีวาในเดือนกรกฎาคม 2542 เป็ นแรงผลักดันการทางานเพื่อชนพื้นเมืองของ UNDP
ตามพันธะสัญญาที่ตกลงกันระหว่างการให้คาปรึ กษานี้
UNDP
ให้ความสาคัญกับการออกแบบนโยบาย
รวมทั้งแนวทางปฏิบตั ิที่นาไปใช้โดยสานักงานประจาประเทศและสานักงานใหญ่ นอกจากนั้น
UNDP
เน้นการเสริ มสร้างขีดความสามารถของชนพื้นเมืองและยกระดับการมีส่วนร่ วมในระบบยูเอ็นและ
อีเวนท์ใหญ่ระดับโลก

คณะกรรมการที่ปรึกษา CSO ที่ให้ คาปรึกษาแก่ ผ้ อู านวยการบริหารและผู้บริหารระดับอาวุโส
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ในเดือนพฤษภาคม 2543 UNDP จัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึ กษาองค์กรประชาสังคม (Civil Society
Organization – CSO) เพื่อให้คาปรึ กษาแก่ผอู ้ านวยการบริ หารอย่างเป็ นทางการเป็ นครั้งแรก
ซึ่งชี้แนะแนวทางเชิงยุทธศาสตร์เกี่ยวกับประเด็นนโยบายที่มีหลากหลายหัวข้อ
ตั้งแต่ประเด็นโลกาภิวตั น์
การค้า
และการลดความยากจนไปจนถึงการป้องกันความขัดแย้งและสิ ทธิมนุษยชน
คณะกรรมการประกอบด้วยผูน้ าด้านโยบาย CSO 14 คน ซึ่งรวมผูอ้ านวยการของ IPO ด้วย
สมาชิกของคณะกรรมการให้ขอ้ คิดเห็นที่สาคัญยิง่ เกี่ยวกับประเด็นข้อห่วงใยของประชาสังคมและ
ชนพื้นเมือง ในการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการ CSO ผูอ้ านวยการบริ หารของ UNDP
ชื่อมาร์ก
มัลล็อก
บราวน์
ได้แสดงพันธกรณี ส่วนตัวของตนกับประเด็นชนพื้นเมืองและเน้นความสาคัญของการพัฒนาและดา
เนินนโยบายเกี่ยวกับชนพื้นเมือง รวมทั้งการเตรี ยมแนวทางปฏิบตั ิสาหรับนโยบายนี้ดว้ ย
การมีส่วนร่ วมในกิจกรรมของ UNDP
การประชุมคณะกรรมการบริ หารของ
UNDP
เป็ นการประชุมที่เปิ ดกว้างให้ประชาชนทัว่ ไปเข้าร่ วมได้
ซึ่งองค์กรชนพื้นเมืองและองค์กรพัฒนาเอกชนสามารถร่ วมประชุมได้ในฐานะผูส้ ังเกตการณ์
ก่อนการประชุม
ผูแ้ ทนของเอ็นจีโอสามารถขออนุญาตจากคณะกรรมการบริ หารเพื่อกล่าวแถลงการณ์
เป็ นที่น่าสังเกตว่า UNDP ไม่จดั การประชุมเรื่ องประเด็นชนพื้นเมืองเป็ นประจา และโดย ทัว่ ไป
การประชุมเฉพาะกิจหรื อนัดพิเศษหรื อการให้คาปรึ กษาเรื่ องชนพื้นเมืองมักจัดขึ้นตามการร้องขอข
องกลุ่มชนพื้นเมืองหรื อผูแ้ ทนของชนพื้นเมือง
UNDP
พยายามส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมของชนพื้นเมืองในกระบวนการทางนโยบาย
เจ้าหน้าที่ระดับภูมิภาคและประเทศของ
UNDP
ปรึ กษากับผูแ้ ทนและชุมชนของชนพื้นเมืองเกี่ยวกับกิจกรรมของโครงการ ซึ่งอาจกระทบกับชุมชน
และองค์กรส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของชนพื้นเมืองในการออกแบบ
วางแผน
และดาเนินโครงการพัฒนาที่สนับสนุนชุมชนพื้นเมือง
ถ้าคุณประสงค์จะติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมของ
ที่เกี่ยวข้องกับชนพื้นเมือง
โปรดติดต่อสานักงานประจาประเทศของ
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UNDP
UNDP

ในประเทศของคุณหรื อทีมประชาสังคมที่ Bureau for Resources and Strategic Partnerships
ที่สานักงานใหญ่ของ UNDP ในกรุ งนิวยอร์ก
Civil Society Team
Bureau for Resources and Strategic Partnerships
United Nations Development Programme
One United Nations Plaza
New York, NY 10017
USA
Website: www.undp.org
เว็บไซต์ของชนพื้นเมือง www.undp.org/csopp/CSO/NewFiles/ipindex.html
Tel: 1-212-906-5316
Fax: 1-212-906-5313
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แผ่นพับที่ 12
WIPO และชนพื้นเมือง
ถ้อยคาและแนวคิดสาคัญๆ
มรดกทางวัฒนธรรม
ทรัพย์สินทางปัญญา
องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก
สำระสำคัญ
–
ถึงแม้ ว่านานาชาติต่างยอมรั บสิ ทธิ ของชนพืน้ เมืองในการปกป้องและคุ้มครองวิถีปฏิบัติที่สื
บทอดมา
ภูมิปัญญาพืน้ บ้ าน
และวิถีชีวิตดั้งเดิม
มรดกทางวัฒนธรรมของชนพืน้ เมืองหลายกลุ่มยังคงถูกคุกคาม
และคนพืน้ เมืองจานวนมากถูกกีดกันไม่ ให้ ได้ รับประโยชน์ สุขจากสิ ทธิ มนุษยชนและเสรี ภ
าพขั้นพืน้ ฐาน
อย่างไรก็ดี
ได้ มีการดาเนินกิจกรรมที่เป็ นความคิดริ เริ่ มหลายอย่างเพื่อคุ้มครองสิ ทธิ ทางปั ญญาของชน
พืน้ เมือง
มรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาพื้นบ้านของชนพื้นเมืองประกอบด้วยวิถีปฏิบตั ิที่สืบทอดมา
ภูมิปัญญาพื้นบ้าน
และวิถีชีวิตดั้งเดิมที่เป็ นเอกลักษณ์พิเศษของชนกลุ่มหนึ่ง
ผูพ้ ิทกั ษ์มรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของชนพื้นเมืองถูกกาหนดโดยขนบธรรมเนี ยม
กฎข้อบังคับ
และวิถีปฏิบตั ิของชุมชน
และผูพ้ ิทกั ษ์อาจเป็ นกลุ่มบุคคลซึ่งอาจเป็ นญาติพี่นอ้ งหรื อประชาชนทัว่ ไป
มรดกของชนพื้นเมืองประกอบด้วย
➢ ภาษา ศิลปะ ดนตรี การร้องราทาเพลงและพิธีกรรม
➢ ความรู ้และวิถีปฏิบตั ิทางการเกษตร ด้านวิชาการ และนิเวศวิทยา
➢ ความเชื่อเรื่ องจิตวิญญาณ สถานที่ศกั ดิ์สิทธิ์ และโครงกระดูกบรรพบุรุษ
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➢ เอกสารบันทึกข้อมูลที่กล่าวข้างต้น
ในบางประเทศ
สถานที่เก่าแก่ที่ตกทอดมาและสถานที่ศกั ดิ์สิทธิ์ถูกเบียดเบียนเพื่อประโยชน์ส่วนตัวและถูกทาลายโ
ดยอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
สถานที่เหล่านี้หลายแห่งที่มีความสาคัญทางจิตวิญญาณและวัฒนธรรมเป็ นพื้นที่สงวนเชิงนิเวศที่ได้
รับการพัฒนา อนุรักษ์ และจัดการโดยชนพื้นเมืองด้วยภูมิปัญญาและวิถีปฏิบตั ิพ้นื บ้าน ในกรณี อื่น
ศิลปะพื้นบ้านและวัตถุที่คนพื้นเมืองเคารพบูชาถูกนาไปใช้โดยรู ้เท่าไม่ถึงการณ์หรื อไม่ได้รับอนุญา
ตจากศิลปิ นหรื อชุมชนพื้นเมือง
สิ่ งประดิษฐ์ทางวัฒนธรรมและโครงกระดูกบรรพบุรุษจานวนมากที่ถูกนาออกไปจากสถานที่โดยไ
ม่ได้รับอนุญาตจากชนพื้นเมืองถูกเก็บอยูใ่ นพิพิธภัณฑ์และสถาบันเก็บสะสมวัตถุโบราณทัว่ โลก
มีการดาเนิ นการเพิ่มขึ้นโดยชนพื้นเมืองเพื่อนาวัตถุเหล่านี้ กลับคืนมา
และเพื่อเป็ นการแสดงความเคารพต่อจารี ตประเพณีและวิถีปฏิบตั ิทางวัฒนธรรมของตน
ทรัพย์สินทางปัญญา (intellectual property) ของชนพื้นเมืองประกอบด้วยข้อมูล วิถีปฏิบตั ิ
ความเชื่อ
และปรัชญาที่เป็ นเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมของชนพื้นเมือง
เมื่อภูมิปัญญาพื้นบ้านสู ญสิ้ นไปจากชุมชนพื้นเมือง
ชุมชนนั้นจะไม่สามารถควบคุมวิธีการใช้ความรู ้น้ นั
ส่ วนใหญ่ระบบของภูมิปัญญานี้ได้วิวฒั น์มานานหลายศตวรรษและมีลกั ษณะเฉพาะตัวที่พบได้ในข
นบธรรมเนียม
จารี ตประเพณี
ที่ดิน
และทรัพยากรของชนพื้นเมืองเท่านั้น
ชนพื้นเมืองมีสิทธิในการคุม้ ครองทรัพย์สินทางปัญญาของตน
ซึ่งรวมถึงสิ ทธิคมุ ้ ครองเพื่อไม่ให้ทรัพย์สินถูกนาไปใช้หรื อแสวงหาประโยชน์อย่างไม่เหมาะสม
เช่นเดียวกัน
ชนพื้นเมืองกาลังพยายามปกป้องไม่ให้ภูมิปัญญาและวิถีปฏิบตั ิพ้นื บ้านถูกนาไปใช้เพื่อแสวงหาประ
โยชน์เชิงพาณิ ชย์
ในขณะที่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเจริ ญก้าวหน้าและทรัพยากรธรรมชาติลดน้อยลง
มีผคู ้ นสนใจแสวงหาประโยชน์ทางจากภูมิปัญญาพื้นบ้านเพื่อจุดมุ่งหมายทางวิทยาศาสตร์และการค้
าเพิ่มมากขึ้น
บริ ษทั วิจยั และบริ ษทั ยาบางบริ ษทั กาลังจดสิ ทธิบตั รหรื ออ้างสิ ทธิเป็ นเจ้าของพืชสมุนไพรที่ตกทอด
มา
ถึงแม้วา่ ชนพื้นเมืองได้ใช้พืชเหล่านี้มานานหลายชัว่ อายุคนแล้ว
ในหลายกรณี
บริ ษทั เหล่านี้ไม่ยอมรับว่าชนพื้นเมืองมีกรรมสิ ทธิ์ในภูมิปัญญาดังกล่าวที่สืบทอดมาและกีดกัดไม่ใ
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ห้ชนพื้นเมืองได้รับส่ วนแบ่งจากผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ การแพทย์ และสังคมอย่างเป็ นธรรม
ซึ่งผลประโยชน์ดงั กล่าวสั่งสมมาจากการใช้ภูมิปัญญาและวิถีปฏิบตั ิพ้นื บ้าน
เมื่อเร็ วๆ นี้ ชนพื้นเมืองได้แสดงออกถึงความห่วงใยกับประเด็นเหล่านี้ ในปฏิญญาสากลหลายฉบับ
อาทิ ปฏิญญามะนิลาว่าด้วยปฏิญญาสากลเพื่อการพัฒนาวัฒนธรรม (World Declaration for
Cultural Development, 1988) ปฏิญญาคารี -โอคา (Kari-Oca Declaration, 1992) ปฏิญญามาทาทัว
(Mataatua Declaration, 1993) และปฏิญญาปักกิ่งว่าด้วยสตรี ชนพื้นเมือง (Beijing Declaration of
Indigenous Women, 1995) ข้อห่วงใยเหล่านี้ได้ถูกอ้างถึงในแถลงการณ์ Final Statements of the
Coordinating Body of the Indigenous Peoples of the Amazon Basin (1994) และ South Pacific
Regional Consultation on Indigenous Peoples’ Knowledge and Intellectual Property Rights
(1995) อีกด้วย

การคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมและทรัพย์ สินทางปัญญาของชนพื้นเมือง
สิ ทธิของชนพื้นเมืองในการคุม้ ครองและได้รับประโยชน์สุขจากมรดกทางวัฒนธรรมเป็ นสิ่ งที่ได้รั
บการยอมรับในเครื่ องมือระหว่างประเทศหลายฉบับ รวมทั้งปฏิญญาสิ ทธิมนุษยชน (Universal
Declaration of Human Rights) กติกาสากลว่าด้วยสิ ทธิทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และสังคม
(International Covenants on Economic, Cultural and Social Rights)
และกติกาสากลว่าด้วยสิ ทธิพลเมืองและสิ ทธิทางการเมือง (International Covenants on Civil and
Political Rights) อนุสัญญา 169 ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour
Organization’s Convention 169) และร่ างปฏิญญายูเอ็นว่าด้วยสิ ทธิของชนพื้นเมือง (draft UN
Declaration
on
the
Rights
of
Indigenous
Peoples)
อย่างไรก็ดี
ลักษณะของทรัพย์สินทางปัญญาของชนพื้นเมืองที่แยกไม่ออกจากส่ วนจิตวิญญาณ
วัฒนธรรม
และเศรษฐกิจของวิถีชีวิตของชนพื้นเมืองและทัศนะเรื่ องกรรมสิ ทธิ์ร่วมกัน (collective ownership)
ของทรัพย์สินเช่นนี้ยงั คงเป็ นประเด็นที่คลุมเครื อในกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศที่
มีอยูข่ ณะนี้
ข้อตกลงว่าด้วยประเด็นทางการค้าที่เกี่ยวเนื่องกับทรัพย์สินทางปัญญา (Agreement on TradeRelated
Aspects
of
Intellectual
Property
Rights
–
TRIPs)
ซึ่งผ่านมติเห็นชอบโดยองค์การค้าโลกในปี
พ.ศ.
2537
กาหนดมาตรฐานขั้นต่าสาหรับการคุม้ ครองทรัพย์สินทางปัญญาและให้การคุม้ ครองขั้นต่าสาหรับท
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รัพย์สินทางปัญญาของชนพื้นเมือง
ตามข้อตกลง
TRIPs
รัฐสมาชิกของ
WTO
มีขอ้ ผูกพันต้องให้การคุม้ ครองกับพลเมืองของอีกรัฐหนึ่งเท่ากับพลเมืองของตน
แต่นนั่ หมายความว่าการคุม้ ครองทรัพย์สินทางปัญญาต้องอาศัยรัฐบาลในการผลักดันการตรากฎหม
ายในประเทศที่คมุ ้ ครองทรัพย์สินทางปัญญาของชนพื้นเมืองในดินแดนของพวกเขาอย่างชัดแจ้ง
ความคิดริเริ่มในการคุ้มครองทรัพย์ สินทางปัญญาของชนพื้นเมือง
ในช่วงไม่กี่ปีที่ผา่ นมา
มีกิจกรรมที่เป็ นความคิดริ เริ่ มจานวนหนึ่งที่สะท้อนถึงช่องโหว่ของกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยว
พันกับการคุม้ ครองทรัพย์สินทางปัญญาของชนพื้นเมือง
ในปี
พ.ศ.
2535
คณะทางานว่าด้วยประชากรชนพื้นเมือง (Working Group on Indigenous Populations)
และองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (World Intellectual Property – WIPO)
ได้จดั การประชุมเชิงวิชาการเกี่ยวกับเรื่ องชนพื้นเมือง
ผูร้ ่ วมประชุมเสนอแนะให้สหประชาชาติพฒั นามาตรการคุม้ ครองสิ ทธิทรัพย์สินทางปัญญาและวัฒ
นธรรมของชนพื้นเมืองที่มีประสิ ทธิผลมากขึ้น
คณะอนุกรรมาธิการว่าด้วยการป้องกันการเลือกปฏิบตั ิและคุม้ ครองชนกลุ่มน้อยได้มอบหมายให้ผเู ้
ชี่ยวชาญทาการวิจยั เรื่ อง Study on the Protection of the Heritage of Indigenous Peoples
รายงานการศึกษานี้ซ่ ึงตีพิมพ์ในปี
พ.ศ.
2536
พิจารณามาตรการที่ประชาคมโลกใช้เพื่อส่ งเสริ มการเคารพทรัพย์สินทางวัฒนธรรมและปัญญาของ
ชนพื้นเมืองเพิม่ ขึ้น
ผลลัพธ์ประการหนึ่งที่เกิดจากรายงานฉบับนี้ซ่ ึงทาให้มีความหวังที่สุดคือการยกร่ างหลักการและแ
นวทางปฏิบตั ิวา่ ด้วยมรดกของชนพื้นเมือง (Principles and Guidelines on the Heritage of
Indigenous
Peoples)
หลัการและแนวทางปฏิบตั ิเหล่านี้กาหนดมาตรฐานเพื่อให้รัฐบาลทาทุกวิถีทางเพื่อให้มรดกตกทอด
ของชนพื้นเมืองคงอยูต่ ่อไปสาหรับอนุชนรุ่ นหลังและเพิม่ คุณค่าให้กบั มรดกของมวลมนุษยชาติต่อ
ไป
ทบวงการของยูเอ็นหลายองค์การกาลังตอบสนองความจาเป็ นในการคุม้ ครองมรดกทางวัฒนธรรม
ของชนพื้นเมืองและทรัพย์สินทางปัญญา
องค์การศึกษา
วิทยาศาสตร์
และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ
(UNESCO)
และ
WIPO
ได้บญั ญัติ
“สนธิสัญญาแม่แบบว่าด้วยการคุม้ ครองการแสดงออกซึ่งศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านจากการแสวงหาป
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ระโยชน์อย่างผิดกฎหมาย (Model Treaty on the Protection of Expressions of Folklore against
Illicit
Exploitation)
สนธิสัญญาแม่แบบยอมรับว่าชนพื้นเมืองเป็ นเจ้าของดั้งเดิมของมรดกทางศิลปกรรม
รวมถึงศิลปวัฒนธรรม
ดนตรี และการร้องราทาเพลงพื้นบ้าน
ที่สร้างสรรค์ข้ ึนในดินแดนของชนพื้นเมืองและสื บทอดกันมาหลายชัว่ อายุคน
ในปี
พ.ศ.
2537
โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ
(UNDP)
ตีพิมพ์รายงานการศึกษาเกี่ยวกับภูมิปัญญาพื้นบ้านและสิ ทธิทรัพย์สินทางปัญญาเรื่ อง Conserving
Indigenous Knowledge, Integrating Two Systems of Innovation ผลการศึกษานี้ ซึ่งดาเนินการโดย
Rural
Advancement
Foundation
International
ได้รับการเผยแพร่ ในการประชุมระดับภูมิภาคขององค์กรชนพื้นเมือง
เพื่อเพิ่มความตระหนักเรื่ องภูมิปัญญาพื้นบ้านและอภิปรายเรื่ องวิธีการที่ชนพื้นเมืองสามารถนาไปใ
ช้เพื่อสงวนรักษาและคุม้ ครองมรดกทางวัฒนธรรมและทรัพย์สินทางปัญญา
ปฏิญญาริ โอ Agenda 21 และอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (Convention on
Biological Diversity) ซึ่งผ่านมติเห็นชอบในการประชุมสุดยอด Earth Summit เมื่อปี พ.ศ. 2535
ในเมืองริ โอเดอจานิโร
ประเทศบราซิล
ล้วนเน้นย้าถึงความจาเป็ นที่รัฐบาลและองค์กรระหว่างประเทศระดับรัฐบาลต้องช่วยกันปกปักรักษ
าวิธีการอนุรักษ์แบบดั้งเดิมและภูมิปัญญาพื้นบ้านของชนพื้นเมือง
ข้อ
8(j)
ของอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพทาให้เกิดข้อผูกพันตามกฎหมาย
ซึ่งกาหนดให้รัฐภาคีเคารพและสงวนรักษาภูมิปัญญา
นวัตกรรม
และวิถีปฏิบตั ิพ้นื บ้านของชนพื้นเมืองในส่ วนของการอนุรักษ์และการใช้ความหลากหลายทางชีวภ
าพอย่างยัง่ ยืน
นอกจากนี้
อนุสัญญานี้ยอมรับสิ ทธิของชนพื้นเมืองในการได้รับแบ่งปันผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม
ซึ่งสั่งสมมาจากการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาและวิถีปฏิบตั ิพ้ืนบ้านเพิ่มขึ้น อีกด้วย
ในที่ประชุม Conference of Parties ของอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ
ผูร้ ่ วมประชุมมุ่งมัน่ ที่จะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์ของอนุสัญญาและข้อตกลง
TRIPs
ในการทางานร่ วมกับ
WTO
และชนพื้นเมือง
รัฐจะตรวจสอบว่าสิ ทธิทรัพย์สินทางปัญญาที่มีอยูช่ ่วยสงวนรักษาและคุม้ ครองทรัพย์สินทางปัญญา
หรื อไม่และอย่างไร
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และผลประโยชน์ที่บงั เกิดจากวิถีปฏิบตั ิด้ งั เดิมและภูมิปัญญาพื้นบ้านถูกแบ่งปันอย่างเป็ นธรรมหรื อ
ไม่
องค์ กรของยูเอ็นและการใช้ องค์ กรเหล่ านีใ้ ห้ เป็ นประโยชน์
องค์การทรัพย์สินทางปัญญา
องค์การทรัพย์สินทางปัญญา
(WIPO)
เป็ นทบวงการชานัญพิเศษของยูเอ็นที่ส่งเสริ มการคุม้ ครองทรัพย์สินทางปัญญาทัว่ โลก
WIPO
นิยามทรัพย์สินทางปัญญาว่าเป็ นงานวรรณกรรม
ศิลปะ
และวิทยาศาสตร์
สิ่ งประดิษฐ์ของมนุษย์ทุกแขนง
การค้นพบทางวิทยาศาสตร์
และทุกกิจกรรมที่เกี่ยวโยงกับการใช้สติปัญญาความรู ้ในสาขาอุตสาหกรรม
วิทยาศาสตร์
วรรณกรรม หรื อศิลปกรรม
WIPO ทางานกับรัฐสมาชิก 176 รัฐและองค์กรอื่นตามความเหมาะสม Global Intellectual Property
Issues Division ซึ่งรับผิดชอบด้านประเด็นชนพื้นเมืองอยู่ที่สานักงานใหญ่ของ WIPO ในกรุ งเจนีวา
ประเทศสวิสเซอร์แลนด์
WIPO
รับผิดชอบการบริ หารจัดการสนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านทรัพย์สินทางปัญญาจานวนหนึ่งและเ
ผยแพร่ ขอ้ มูลและคาแนะนาให้แก่องค์กรที่สนใจการคุม้ ครองทรัพย์สินทางปัญญาเป็ นพิเศษ WIPO
มีบริ การให้คาปรึ กษาและความช่วยเหลือทางวิชาการด้านทรัพย์สินทางปัญญาแก่ประเทศกาลังพัฒ
นาและส่งเสริ มการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
สังคม
และวัฒนธรรมในเวลาเดียวกัน
รัฐบาลได้รับความช่วยเหลือจาก
WIPO
ในการปรับปรุ งแก้ไขกฎหมายแห่งชาติเกี่ยวกับสิ ทธิทรัพย์สินทางปัญญาอีกด้วย

WIPO และกิจกรรมที่เกีย่ วข้ องกับชนพืน้ เมือง
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Global Intellectual Property Issues Division (Global Issues Division) ของ WIPO
รับผิดชอบการดาเนินกิจกรรมจานวนหนึ่งที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับชนพื้นเมือง Global Issues
Division เป็ นหน่วยงานวิจยั ที่ทาการศึกษาค้นคว้าและดาเนินกิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ในทางปฏิบตั ิ
เพื่อให้เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทรัพย์สินทางปัญญาและการเข้าถึง
และการแบ่งปันผลประโยชน์ที่ได้รับจากทรัพยากรพันธุกรรม
(genetic
resources)
การคุม้ ครองภูมิปัญญาพื้นบ้าน และการคุม้ ครอง “การแสดงออกซึ่งศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน
(expression
of
folklore)”
ในปี
พ.ศ.
2541
และ
2542
มีการส่ งทีมผูเ้ ชี่ยวชาญไปสื บเสาะหาข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับภูมิปัญญาพื้นบ้าน
นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ที่สืบทอดมาแต่โบราณ
การปฏิบตั ิภารกิจนี้ของ
WIPO
เป็ นส่ วนหนึ่งของการศึกษาแนวทางปฏิบตั ิในปัจจุบนั รวมทั้งความเป็ นไปได้ในอนาคตในการคุม้ ค
รองสิ ทธิทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่เป็ นเจ้าของภูมิปัญญาพื้นบ้าน รวมทั้งชนพื้นเมือง
ในเดือนกรกฎาคม
2543
มีการตีพิมพ์รายงานฉบับร่ างของการปฏิบตั ิภารกิจเพื่อศึกษาข้อเท็จจริ งทั้งหมด
โดยเปิ ดกว้างให้สาธารณชนแสดงความคิดเห็นในเว็บไซต์ของ
WIPO
รวมทั้งจัดพิมพ์เป็ นเอกสารด้วย
WIPO
ตีพิมพ์ผลการศึกษาเรื่ องบทบาทของสิ ทธิทรัพย์สินทางปัญญาในการแบ่งปันผลประโยชน์ที่บงั เกิด
ขึ้นจากการใช้ทรัพยากรทางชีวภาพและภูมิปัญญาพื้นบ้านที่เกี่ยวข้อง
WIPO
และโครงการสิ่ งแวดล้อมแห่ งสหประชาชาติ (United Nations Environment Programme – UNEP)
ได้มอบหมายให้ผเู ้ ชี่ยวชาญทาการศึกษาเรื่ องนี้ และการศึกษานี้ประกอบด้วยกรณี ศึกษา 3 เรื่ อง
Global
Issues
Division
กาลังทางานกับสานักเลขาธิการของอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ
UNEP
และทบวงการอื่นๆ เพื่อพิเคราะห์บทบาทของทรัพย์สินทางปัญญาในการสงวนรักษา อนุรักษ์
และแพร่ กระจายความหลากหลายทางชีวภาพในโลก
สื บเนื่องจากผลการศึกษาที่ได้รับจากการปฏิบตั ิภารกิจเพื่อศึกษาข้อเท็จจริ งและการศึกษาอื่นๆ
WIPO ดาเนินกิจกรรมที่มีประโยชน์ในทางปฏิบตั ิหลายกิจกรรม
• การจัดทาวัสดุเผยแพร่ ขอ้ มูลเกี่ยวกับทางเลือกในการคุม้ ครองภูมิปัญญาพื้นบ้านภายใต้ระ
บบทรัพย์สินทางปัญญาในปัจจุบนั
• การเผยแพร่ ขอ้ มูลที่สะท้อนสถานการณ์ปัจจุบนั และจัดการฝึ กอบรมเกี่ยวกับเรื่ องระบบทรั
พย์สินทางปัญญาและการคุม้ ครองภูมิปัญญาพื้นบ้าน
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• การพัฒนาข้อมูล
การฝึ กอบรม
และมาตรฐานด้านทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับภูมิปัญญาพื้นบ้าน
• การจัดทากรณี ศึกษาเรื่ องการคุม้ ครองภูมิปัญญาพื้นบ้านที่ดาเนินการภายใต้ระบบทรัพย์สิ
นทางปัญญา
• การจัดทาการศึกษาความเป็ นไปได้เกี่ยวกับการปรับใช้กฎหมายจารี ตประเพณีกบั ภูมิปัญญ
าพื้นบ้าน
• การดาเนินโครงการนาร่ องในการได้มาซึ่งสิ ทธิทรัพย์สินทางปัญญา
การจัดการและบังคับใช้สิทธิทรัพย์สินทางปัญญาสาหรับภูมิปัญญาพื้นบ้าน
เมื่อเร็ วๆ นี้ มีพฒั นาการล่าสุ ด กล่าวคือ รัฐสมาชิกและ WIPO ได้ต้ งั คณะกรรมการ Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge,
and Folklore เพื่ออภิปรายประเด็นเหล่านี้ การอภิปรายเน้น 3 หัวข้อหลัก
ได้แก่
การเข้าถึงทรัพยากรพันธุกรรมและการแบ่งปันผลประโยชน์
การคุม้ ครองภูมิปัญญาพื้นบ้าน
ไม่วา่ ภูมิปัญญานั้นเกี่ยวโยงกับทรัพยากรดังกล่าวหรื อไม่
และการคุม้ ครองการแสดงออกซึ่งศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน
คณะกรรมการระหว่างประเทศระดับรัฐบาลนี้จะเปิ ดกว้างสาหรับรัฐสมาชิกทุกรัฐของ
WIPO
องค์กรระหว่างประเทศระดับรัฐบาลที่เกี่ยวข้อและเอ็นจีโอระหว่างประเทศและระดับภูมิภาคที่ผา่ น
การรับรองสถานะจะได้รับเชิญให้ร่วมการประชุมในฐานะผูส้ ังเกตการณ์
องค์กรอื่นๆ
รวมทั้งองค์กรชนพื้นเมือง
อาจขออนุมตั ิการรับรองสถานะเพื่อร่ วมการประชุมของคณะกรรมการในฐานะผูส้ ังเกตการณ์
แต่การรับรองสถานะต้องได้รับอนุมตั ิจากรัฐสมาชิก
คณะกรรมการจะรายงานข้อเสนอแนะสาหรับการดาเนินการที่เหมาะสมกับที่ประชุมใหญ่ของ
WIPO คณะกรรมการจะประชุมเป็ นครั้งแรกระหว่างเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2544
กำรมีส่วนร่ วมในกิจกรรมของ WIPO
WIPO
พยายามขอคาปรึ กษาจากผูแ้ ทนของชนพื้นเมืองให้มากที่สุดเกี่ยวกับการออกแบบและวางแผนกิจก
รรม เพื่อตอบสนองความต้องการและข้อห่วงใยเรื่ องสิ ทธิ ทรัพย์สินทางปัญญาของชนพื้นเมือง
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ติดต่ อ WIPO
ถ้าคุณประสงค์ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมของ
WIPO
ที่เกี่ยวข้องกับการคุม้ ครองสิ ทธิทรัพย์สินทางปัญญาของชนพื้นเมือง
หรื ออยากทราบว่าคุณจะสามารถมีส่วนร่ วมในการประชุมหรื อกิจกรรมของ WIPO ได้อย่างไรบ้าง
โปรดติดต่อ
Mr. Wend Wendland
Senior Legal Officer
Global Intellectual Property Issues Division
World Intellectual Property Organization (WIPO)
34 chemins des Colombettes
Geneva, Switzerland
Tel: 41-22-338-9924
Fax: 41-22-338-8120
Email: wend.wendland@wipo.int
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รายชื่ อเว็บไซต์
UN Web Locator
United Nations Web Locator
UN Headquarters
สานักงานใหญ่อยูท่ ี่กรุ งนิวยอร์ก สหรัฐอเมริ กา

www.unsystem.org
www.un.org

UNOG
สานักงานของสหประชาชาติที่กรุ งเจนีวา
UNCTAD
United Nations Conference on Trade and Development
สานักงานใหญ่อยูท่ ี่กรุ งเจนีวา
UNDP
United Nations Development Programme
สานักงานใหญ่อยูท่ ี่กรุ งนิ วยอร์ก
UNEP
United Nations Environment Programme
สานักงานใหญ่อยูท่ ี่เมืองไนโรบี
UNESCO
United Nations Educational, Scientific and
Cultural Organization
สานักงานใหญ่อยูท่ ี่กรุ งปารี ส
UNFPA
United Nations Population Fund,
สานักงานใหญ่อยูท่ ี่กรุ งนิวยอร์ก

www.unog.ch

UNHCR
United Nations High Commissioner for Refugees
สานักงานใหญ่อยูท่ ี่กรุ งเจนีวา
UNHCR (Ref World)
UNHCHR
United Nations High Commissionner for Human Rights
สานักงานใหญ่อยูท่ ี่กรุ งเจนีวา
UNICEF
United Nations Children’s Fund
สานักงานใหญ่อยูท่ ี่กรุ งนิวยอร์ก
UNIDO
United Nations Development Organization
สานักงานใหญ่อยูท่ ี่กรุ งเวียนนา
UNIFEM
United Nations Development Fund for Women
สานักงานใหญ่อยูท่ ี่กรุ งนิวยอร์ก
UNITAR
United Nations Institute for Training and Research

www.unhcr.ch
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www.unctad.org
www.undp.org
www.unep.org
www.unesco.org

www.unfpa.org

www.unhcr.ch/refworld
www.unhchr.ch
www.unicef.org
www.unido.org
www.unifem.undp.org
www.unitar.org

สานักงานใหญ่อยูท่ ี่กรุ งเจนีวา
UNRISD
United Nations Research Institute for Social Development
สานักงานใหญ่อยูท่ ี่กรุ งเจนีวา
UNV
United Nations Volunteers
สานักงานใหญ่อยูท่ ี่เมืองบอนน์
UN Relief
United Nations project of OCHA (United Nations
Office for the Coordination of Humanitarian Affairs)
สานักงานใหญ่อยูท่ ี่กรุ งนิวยอร์กและกรุ งเจนีวา
FAO
Food and Agriculture Organization
สานักงานใหญ่อยูท่ ี่กรุ งโรม
ILO
International Labour Organization
สานักงานใหญ่อยูท่ ี่กรุ งเจนีวา
IMF
International Monetary Fund
สานักงานใหญ่อยูท่ ี่กรุ งวอชิงตัน
OCHA
United Nations Office for the Coordination of
Humanitarian Affairs
สานักงานใหญ่อยูท่ ี่กรุ งนิวยอร์กและกรุ งเจนีวา
WFP
World Food Programme
สานักงานใหญ่อยูท่ ี่กรุ งโรม
WHO
World Health Organization
สานักงานใหญ่อยูท่ ี่กรุ งเจนีวา
WIPO
World Intellectual Property Organization
สานักงานใหญ่อยูท่ ี่กรุ งเจนีวา
WTO
World Trade Organization
สานักงานใหญ่อยูท่ ี่กรุ งเจนีวา
The World Bank
สานักงานใหญ่อยูท่ ี่กรุ งวอชิงตัน
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www.unicc.org/unrisd
www.unv.org
web www.reliefweb.int

www.fao.org
www.ilo.org
www.imf.org
www.reliefweb.int/ocha_ol

www.wfp.org
www.who.org
www.wipo.org
www.wto.org
www.worldbank.org

