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สารบัญ
ว่าด้วยชีพจรยามเช้า 

ประวัติศาสตร์ แม้จะเจ็บปวดรวดร้าว 
จนไม่อาจปลดเปลื้องได้ แต่หากเผชิญหน้า 
กับมันด้วยความกล้าหาญ เราไม่จ�าเป็นต้อง 
เผชิญหน้ากับมันอีกครั้ง 

- Maya Angelou1

1 บางส่วนจาก The Complete Collected Poems of Maya Angelou (Random House Inc.,1994).  
Not an official translation of the poem excerpt. Translation provided by translator.
*เป็นคำ�แปลบทกวีอย่�งไม่เป็นท�งก�รของผู้แปลร�ยง�น 
https://bit.ly/2WvACr0

ภาพปก: Huda al-Sarari, ผู้้�รัับรัางวัล Martin Ennals Award ปรัะจำาปี 2563, นักปกป้องสิทธิิมนุษยชนจากเยเมน 

ภาพของ © Martin Ennals Foundation.

กราฟฟิกดีีไซน์์: Willhemina Wahlin, Melissa Streater & Bek Dennis | Braenchild Media.

ผู้้�แปลรัายงานเป็นภาษาไทย: พิภพ อุดมอิทธิิพงศ์์ Thai translation by Pipob Udomittipong

ภาพถ่่ายทั�งหมดในรัายงานได�รัับการัเผู้ยแพรั่ โดยได�รัับอนุญาตจากพารั์ทเนอรั์ท่�รัับทุนจาก NHRF ทุกภาพเป็นผู้ลงานของ 

Mónica Orjuela เว�นแต่รัะบุไว�เป็นอย่างอ่�น ทุกภาพในส่วนของ “Reclaiming the narrative” ได�รัับมาจากผู้้�หญิงนักปกป้อง

สิทธิิมนุษยชนท่�แบ่งปันเรั่�องรัาวของพวกเขา 

The Norwegian Human Rights Fund (NHRF) ทำางานคุุ้�มคุ้รัองและส่งเสรัิมสิทธิิมนุษยชนรัะหว่างปรัะเทศ์ โดยให�การั

สนับสนุนโดยตรังกับหน่วยงานซึ่่�งทำาหน�าท่�ในแนวหน�าเพ่�อคุุ้�มคุ้รัองสิทธิิมนุษยชน สำาหรัับข�อม้ลเพิ�มเติมเก่�ยวกับงานของเรัา

และหน่วยงานท่�เรัาสนับสนุน โปรัดด้เว็บไซึ่ต์: www.nhrf.no พิมพ์คุ้รัั�งท่� 2 เด่อนพฤษภาคุ้ม 2563
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Jalila, Mohamadou, Paulo และ Lita ต่างเป็นนักปกป้องสิทธิิมนุษยชนซึ่่�งทำางานในพ่�นท่�แตกต่างกัน ในพ่�นท่�ท่�ถ่้กล่ม 

หรั่อพ่�นท่�ซึ่่�งรััฐไม่เข�ามาดำาเนินการัอ่กต่อไป หรั่อพ่�นท่�ซึ่่�งเต็มไปด�วยสงคุ้รัามคุ้วามขัดแย�ง พวกเขาทำางานสนับสนุนผู้้�หญิง

ท่�ตกเป็นเหย่�อคุ้วามรัุนแรังทางเพศ์ รัณรังคุ้์กดดันให�เกิดคุ้วามยุติธิรัรัมในรัะยะเปล่�ยนผู้่าน พวกเขาไปเย่�ยมผู้้�ปรัะท�วง

อย่างสงบซึ่่�งถ่้กคุ้วบคุุ้มตัวโดยพลการั พวกเขานำาสิทธิิมนุษยชนไปยังสถ่านท่�ท่�ม่ดมน ห่างไกลจากผู้้�คุ้นมากสุด พวกเขา

เป็นเส่ยงสำาหรัับผู้้�ท่�ถ่้กปล�นเส่ยงไป ในทุก ๆ  วัน ผู้้�หญิงและผู้้�ชายธิรัรัมดาเหล่าน่�เผู้ชิญกับอันตรัายอย่างกล�าหาญ 

เพ่�อทำางานอย่างใกล�ชิดกับบุคุ้คุ้ลท่�พวกเขาปกป้อง ทั�งน่�เพรัาะพวกเขาเป็นนักปกป้องสิทธิิมนุษยชน พวกเขาจ่งตกเป็น 

เป้าหมายของผู้้�ท่�ได�รัับปรัะโยชน์จากการัละเมิดสิทธิิมนุษยชน ทุกวัน พวกเขาต�องเปล่�ยนแปลงตนเอง เปล่�ยนแปลง

รัายละเอ่ยดแม�ในส่วนท่�เล็กน�อยสุดปรัะจำาวัน จายลาต�องปิดโทรัศ์ัพท์รัะหว่างพ้ดคุุ้ยกับนักปกป้องคุ้นอ่�น ลิตาต�องพยายาม

กลับให�ถ่่งบ�านขณะท่�พรัะอาทิตย์ยังไม่ตกดิน และเปาโลมักต�องเปล่�ยนพาสเวิรั์ดบัญช่โซึ่เช่ยลของเขาบ่อย ๆ  เม่�อต�อง

เดินทางออกไปนอกหม้่บ�าน โมฮามาด้ต�องให�ข�อม้ลกับคุ้รัอบคุ้รััว ว่าต�องทำาอย่างไรักรัณ่ท่�เขาถ่้กจับและถ่้กขังคุุ้ก 

ทุกวัน นักปกป้องทั�งส่�คุ้นสำาน่กทั�งในใจและรั่างกายถ่่งคุุ้ณคุ้่าของการัปกป้องสิทธิิมนุษยชน ในสภาพการัณ์ท่�ซึ่ับซึ่�อน 

ในขณะท่�นักปกป้องสิทธิิมนุษยชนอ่กหลายพันคุ้นต�องเผู้ชิญกับสถ่านการัณ์เด่ยวกันเม่�อทำางานในพ่�นท่� พวกเขาไม่สามารัถ่

พ่�งพาคุ้วามคุุ้�มคุ้รัองจากรััฐ หรั่อคุ้วามคุุ้�มคุ้รัองอย่างต่อเน่�องจากชุมชนของตนเองได� จ่งต�องรัับผู้ิดชอบอย่างมากในการั

คุุ้�มคุ้รัองตนเอง หาทางให�อย้่รัอดปลอดภัยเพ่ยงลำาพัง บางคุ้นโชคุ้ด่ท่�ได�รัับคุ้วามสนับสนุนจากหน่วยงานและขบวนการั 

แต่ก็ยังต�องหาวธิิ่คุุ้�มคุ้รัองตนเองเช่นกนั ในบางคุ้รัั�ง คุ้วามรับัผู้ดิชอบส่วนบคุุ้คุ้ลเหล่าน่�กลายเป็นเหมอ่นภารัะ และอาจ

ส่งผู้ลกรัะทบในรัะยะยาวและรัุนแรังต่อสภาพด�านจิตใจ รั่างกาย และสวัสดิภาพทางสังคุ้มของตนเอง 

ในช่วงหลายปีท่�ผู้่านมา โคุ้รังการัมากมายทั�วโลกม่ส่วนสนับสนุนนักปกป้อง ช่วยให�พวกเขาเข�าถ่่งเคุ้รั่�องม่ออย่างเป็น

รั้ปธิรัรัมเพ่�อบรัรัเทาคุ้วามเส่�ยงภัย นักปกป้องยังได�พัฒนาเคุ้รั่อข่ายคุ้วามรั่วมม่อและพันธิมิตรัเชิงยุทธิศ์าสตรั์ พวกเขา

ได�พัฒนาการัวิเคุ้รัาะห์คุ้วามเส่�ยงและจัดอบรัมด�านคุ้วามมั�นคุ้งปลอดภัยทางดิจิทัล ผู้้�หญิงนักปกป้องสิทธิิมนุษยชนและ

ชุมชนพ่�นเม่องได�รัับคุ้วามช่วยเหล่อ จนเล็งเห็นคุ้วามจำาเป็นท่�จะต�องจัดทำาแนวทางการัทำางานแบบกลุ่มและเป็นองคุ้์รัวม

ด�านคุ้วามมั�นคุ้งปลอดภัย รััฐบางแห่งได�บัญญัติกฎหมายและจัดทำากลไกเพ่�อให�สามารัถ่คุุ้�มคุ้รัองอย่างด่ข่�นต่อนักปกป้อง 

เพ่�อรัับม่อกับสภาพการัณ์ท่�เลวรั�ายลงในปัจจุบันของนักปกป้องสิทธิิมนุษยชน ในช่วงห�าปีท่�ผู้่านมา ข�าพเจ�าได�เห็นและ

ได�เรั่ยนรั้�ถ่่งแนวปฏิบัติท่�ด่หลายปรัะการัเพ่�อการัคุุ้�มคุ้รัอง และยินด่กับการัดำาเนินงานของ NHRF ในการัจัดทำาคุ้้่ม่อฉบับน่� 

เพ่�อปรัะโยชน์ในการัจำาแนกและใช�งานกลไกท่�เก่�ยวข�อง 

การัดำาเนินงานทุกปรัะการัล�วนม่คุ้วามสำาคุ้ัญ และสำาคุ้ัญอย่างยิ�งสำาหรัับนักปกป้องบางคุ้น แต่การัดำาเนินงานเหล่าน่�

ต�องได�รัับการัสนับสนุนจากการัเปล่�ยนแปลงเชิงรัะบบอย่างล่กซึ่่�ง หากเรัาต�องการัสรั�างให�เกิดสภาพแวดล�อมท่�ปลอดภัย

และเก่�อหนุนต่อนักปกป้อง เรัาต�องแก�ปัญหาท่�รัากเหง�า ทั�งการัลอยนวลพ�นผู้ิดของผู้้�ละเมิดสิทธิิมนุษยชนท่�กรัะทำาต่อ

นักปกป้อง เรัายังต�องตรัะหนักถ่่งและสนับสนุนบทบาทท่�สำาคุ้ัญของนักปกป้องในการัส่งเสรัิมปรัะชาธิิปไตย คุ้วามยุติธิรัรัม

ทางสังคุ้ม และหลักนิติธิรัรัม เรัาต�องทำาสิ�งเหล่าน่�ด�วยทุกวิธิ่การัเท่าท่�จะเป็นไปได� ทั�งทางการัเม่อง ในเชิงสถ่าบัน 

ในรัะดับบุคุ้คุ้ล ในสถ่าบันการัศ์่กษา ในส่�อมวลชน ในสถ่านท่�ทั�วไปทุกแห่ง รัวมทั�งเวท่รัะหว่างปรัะเทศ์ 

นักปกป้องมักเป็นคุ้วามหวังสุดท�ายท่�หลงเหล่ออย้่สำาหรัับผู้้�ท่�ถ่้กทิ�งไว�ข�างหลัง พวกเขาถ่้กสังคุ้มก่ดกันรัังเก่ยจ นักปกป้อง

คุ้่อผู้้�ท่�กล�าท�าทายสภาพการัณ์ท่�เป็นอย้่ หาทางออกท่�นำาไปส้่โลกท่�เท่าเท่ยม เป็นธิรัรัม และยั�งย่นมากข่�น นักปกป้อง

สิทธิิมนุษยชนเช่�อมโยงเรัาเข�ากับคุ้วามเป็นมนุษย์อ่กคุ้รัั�งหน่�ง ทั�งคุ้วามสามัคุ้คุ้่ คุ้วามเห็นอกเห็นใจกัน และคุ้วามหวัง 

ในขณะท่�การัปรัาบปรัามการัทำางานสิทธิิมนุษยชนรัุนแรังมากข่�นในช่วงท่�ผู้่านมา เรัาจ่งม่หน�าท่�ต�องสรั�างคุ้วามเข�มแข็ง

ให�กับการัสนับสนุนผู้้�กล�าเหล่าน่� ซึ่่�งไม่ใช่เป็นเพ่ยงเรั่�องของคุ้วามยุติธิรัรัม หากยังเป็นการัดำาเนินงานเพ่�ออนาคุ้ตรั่วมกัน

ของเรัา เพ่�อมนุษยชาติของเรัา เรัาต�องปกป้องและย่นหยัด และรั่วมม่ออย่างเป็นเอกภาพกับบุคุ้คุ้ลท่�ปรัาศ์จากคุ้วาม 

เห็นแก่ตัวและไม่ยอมพ่ายแพ�เหล่าน่�

ค�าน�า

- Michel Forst,
	ผู้รายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติว่าด้วยสถานการณ์ของนักปกป้องสิทธิมนุษยชน	 
	 (มิถุนายน	2557	-	พฤษภาคม	2563)

ภาพบน: ผู้้�รายงานพิิเศษแห่่งสห่ประชาชาติิว่่าด้�ว่ยสถานการณ์์ของนักปกป้องสิทธิิมนุษยชน, Michel Forst ถ่ายภาพิร่ว่มกับนักปกป้องสิทธิิมนุษยชนระห่ว่่าง
การประชุมปรึกษาห่ารือเก่�ยว่กับสถานการณ์์ในติะว่ันออกกลางและแอฟริกาเห่นือ (Forst, ท่�สองจากด้�านซ้�าย) ภาพิของ: Gulf Centre for Human Rights 

พิาร์ทเนอร์ท่�รับทุนจาก NHRF ภาพล่่าง: รางว่ัลสิทธิิมนุษยชนและการประกาศเก่ยรติิคุุณ์อาจเป็นการสนับสนุนท่�สำาคุัญสำาห่รับนักปกป้องสิทธิิมนุษยชน 
ในภาพิน่�เป็นผู้้�ได้�รับรางว่ัล Martin Ennals Award ประจำาปี 2563 ได้�แก่  Huda Al-Sarari (ผู้้�ได้�รับรางว่ัล) จากเยเมน (ซ้�าย), Norma Ledezma จากเม็กซ้ิโก 
(ท่�สองจากด้�านขว่า), Sizani Ngubane จากแอฟริกาใติ� (ขว่า) ภาพิถ่ายของ ©Martin Ennals Foundation.
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การสร้างความเข้มแข็งให้เครือข่ายและการหาพื้นที่
ประชุมร่วมกัน เป็นองค์ประกอบส�าคัญเพื่อสนับสนุน
การท�างานของนักปกป้องสิทธิมนุษยชนและหน่วยงาน

ภาพิถ่ายห่ม้่ 
ในเว่ท่นักปกป้อง 
สิทธิิมนุษยชนเอเช่ย  
คุรั�งท่� 8 ท่�บาห่ล่ 2561

2 Workbook on Security: Practical Steps for Human 
Rights Defenders at Risk https://bit.ly/2xUmhdj 

อารัมภบท

นับแต่ปี 2531 Norwegian Human Rights Fund (NHRF) ทำางานตามอำานาจหน�าท่�เพ่�อส่งเสรัิมสิทธิิมนุษยชนรัะหว่าง

ปรัะเทศ์ โดยให�คุ้วามสนับสนุนด�านเศ์รัษฐกิจโดยตรังกับหน่วยงานรัะดับรัากหญ�า ซึ่่�งทำางานในแนวหน�าเพ่�อคุุ้�มคุ้รัอง

และส่งเสรัิมสิทธิิของกลุ่มชายขอบและกลุ่มท่�เส่�ยงภัย เรัาให�คุ้วามสนับสนุนในปรัะเด็นสิทธิิมนุษยชนหลายปรัะการั

โดยตรัง รัวมทั�งปรัะเด็นท่�เก่�ยวเน่�องกับสิทธิิมนุษยชน  

องคุ้์ปรัะกอบสำาคุ้ัญของการัส่งเสรัิมการัทำางานด�านสิทธิิมนุษยชน คุ้่อคุ้วามมั�นคุ้งปลอดภัย คุ้วามคุุ้�มคุ้รัอง และสภาพ

การัทำางานท่�เหมาะสมสำาหรัับองคุ้์กรัผู้้�รัับทุนและนักปกป้องสิทธิิมนุษยชน (HRDs) ซึ่่�งเป็นเง่�อนไขท่�จะช่วยให�พวกเขา

สามารัถ่ทำางานของตนได� NHRF ให�คุ้วามสำาคุ้ัญกับคุ้วามมั�นคุ้งปลอดภัยและการัคุุ้�มคุ้รัองรัะดับบุคุ้คุ้ลและองคุ้์กรัเสมอ 

และจะยังคุ้งรัักษาจุดเน�นน่�ไว� โดยถ่่อเป็นองคุ้์ปรัะกอบสำาคุ้ัญของยุทธิศ์าสตรั์ของเรัา การัดำาเนินงานด�านยุทธิศ์าสตรั์

ในปัจจุบันช่วยให�เรัาสามารัถ่สนับสนุนหน่วยงานและโคุ้รังการัท่�สรั�างสรัรัคุ้์ ทั�งน่�เพ่�อเพิ�มศ์ักยภาพของนักปกป้อง

สิทธิิมนุษยชน คุุ้�มคุ้รัองคุ้วามปลอดภัยให�พวกเขา และเช่�อมโยงรัะหว่างนักปกป้องสิทธิิมนุษยชนในพ่�นท่�กับเคุ้รั่อข่าย

รัะดับปรัะเทศ์และรัะหว่างปรัะเทศ์ เพ่�อให�ม่ผู้ลงานเป็นท่�ปรัะจักษ์มากข่�น ช่วยให�คุ้นอ่�นทรัาบถ่่งงานของพวกเขา 

และช่วยเพิ�มอิทธิิพลในการัทำางานของพวกเขา 

แนวปฏิบัติเหล่าน่�ยังเป็นส่วนหน่�งของการัดำาเนินงานเชิงยุทธิศ์าสตรั์เพ่�อเพิ�มคุ้วามมั�นคุ้งปลอดภัยและการัคุุ้�มคุ้รัอง

ให�กับองคุ้์กรัผู้้�รัับทุนและนักปกป้องสิทธิิมนุษยชน และเน่�องจากการัทำางานด�านสิทธิิมนุษยชนม่พัฒนาการัและ

การัเปล่�ยนแปลงเสมอ เรัาจ่งต�องรัักษาพ่�นฐานของเรัาไว� ทำางานในเชิงรัุก และรัับม่อกับสถ่านการัณ์อย่างฉลาด

และม่เป้าหมาย เรัาจ่งรั่วมม่อกับองคุ้์กรัภาคุ้่ท่�สำาคุ้ัญของเรัาซึ่่�งม่คุ้วามชำานาญในปรัะเด็นเหล่าน่� และได�รัับบทเรั่ยน

จากการัจัดทำาคุ้้่ม่อก่อนหน�าน่� และสามารัถ่ปรัับปรัุงแนว่ปฏิบัติิว่่าด้�ว่ยคุว่ามมั�นคุงปลอด้ภัยและการคุุ�มคุรองห่น่ว่ยงาน

ผู้้�รับทุนระห่ว่่างการทำางานภาคุสนามฉบับน่�ได� 

ปัจจุบันม่หน่วยงานรัะหว่างปรัะเทศ์จำานวนมากท่�ม่ปรัะสบการัณ์การัทำางานท่�ลำ�าคุ้่า ในการัคุุ้�มคุ้รัองนักปกป้อง

สิทธิิมนุษยชนและองคุ้์กรัต่าง ๆ  คุ้้่ม่อของเรัาไม่สามารัถ่ทดแทนการัทำางานของหน่วยงานน่�ได� หากจะช่วยสามารัถ่

อธิิบายถ่่งกรัอบบรัรัทัดฐานของการัทำางานโดยรัวมของ NHRF ในแง่ของการัคุุ้�มคุ้รัองและสนับสนุนพวกท่าน 

ในฐานะนักปกป้องสิทธิิมนุษยชน หรั่อหน่วยงานสิทธิิมนุษยชนท่�ท่านทำางานด�วย เป็นการัให�ภาพรัวมถ่่งกลไก

สนับสนุนท่�ม่อย้่สำาหรัับนักปกป้องท่�เส่�ยงภัย นอกจากนั�น แนวปฏิบัติน่�ยังกล่าวถ่่งบทบาทและคุ้วามรัับผู้ิดชอบ

ของท่านในฐานะองคุ้์กรัผู้้�รัับทุน ในฐานะท่�ปรั่กษาในพ่�นท่� และสำาหรัับสำานักเลขาธิิการั NHRF เอง ในแง่ของ

การักล่าวถ่่งและการัส่�อสารัปรัะเด็นเก่�ยวกับคุ้วามมั�นคุ้งปลอดภัย เรัาได�รัับอนุญาตและได�รัับคุ้วามช่วยเหล่อ

เป็นอย่างด่จากองคุ้์กรั Front Line Defenders และได�กล่าวถ่่งงานของพวกเขาในเน่�อหาท่�เก่�ยวกับคุ้วามมั�นคุ้ง

ปลอดภัยสำาหรัับนักปกป้องสิทธิิมนุษยชน คุ้วามมั�นคุ้งปลอดภัยของบุคุ้คุ้ลและองคุ้์กรั และเรัาขอกรัะตุ�น 

ให�ท่านใช�ปรัะโยชน์จากคุ้้่ม่อของ Front Line Defenders ในการัทำางานของท่านอย่างเต็มท่� https://bit.ly/2xUmhdj2  
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ไม่ม่คุ้ำานิยามท่�เป็นสากลสำาหรัับคุ้ำาว่านักปกป้องสิทธิิมนุษยชน  

แต่ม่การัใช�คุ้ำาน่�เพ่�ออธิิบายถ่่งบุคุ้คุ้ลซึ่่�งทำางานทั�งโดยส่วนตัวหรั่อ 

รั่วมม่อกับบุคุ้คุ้ลอ่�น เพ่�อส่งเสรัิมและคุุ้�มคุ้รัองสิทธิิมนุษยชน นักปกป้อง

สิทธิิมนุษยชนสามารัถ่แก�ไขข�อกังวลด�านสิทธิิมนุษยชนใด ๆ  ทั�งในเรั่�อง 

ของการัจับกุมและคุ้วบคุุ้มตัวโดยพลการั ไปจนถ่่งปรัะเด็นการัจ�างงาน 

ท่�ดิน และการัเข�าถ่่งบรัิการัด�านสุขภาพ นักปกป้องสิทธิิมนุษยชนม่

บทบาทสำาคุ้ัญในทุกพ่�นท่�ของโลก NHRF ถ่่อว่าองคุ้์กรัผู้้�รัับทุนของเรัา 

ทุกแห่งเป็นนักปกป้องสิทธิิมนุษยชน เน่�องจากต่างทำางานด�าน

สทิธิิมนษุยชน และม่วิธิก่ารัต่อส้�เพ่�อคุ้วามยตุธิิรัรัม แต่ในขณะเดย่วกนั

เรัาตรัะหนักถ่่งคุ้วามเส่�ยงท่�เฉพาะเจาะจงสำาหรัับคุ้นบางกลุ่ม ซึ่่�งทำา

หน�าท่�สาธิารัณะในฐานะเป็นนักปกป้องสิทธิิมนุษยชน

กรัอบบรัรัทัดฐานในการัทำางานเพ่�อคุุ้�มคุ้รัองและสนับสนุนพวกท่าน

ในฐานะนักปกป้องสิทธิิมนุษยชน ได�แก่ ปฏิญญาว่่าด้�ว่ยสิทธิิและคุว่าม

รับผู้ิด้ชอบของปัจเจกบุคุคุล กลุ่มบุคุคุล และองคุ์กรของสังคุมในการ

ส่งเสริมและคุุ�มคุรองสิทธิิมนุษยชนและเสร่ภาพิขั�นพิื�นฐานซ้ึ�งเป็นท่�

ยอมรับอย่างสากล (2541) หรั่อท่�มักเรั่ยกว่า ปฏิญญาสหปรัะชาชาติ 

ว่าด�วยนักปกป้องสิทธิิมนุษยชน https://bit.ly/2Qu73C0 ซึ่่�งถ่่อว่าเป็น

กฎบัตรัสหปรัะชาชาติฉบับแรักท่�เน�นยำ�าว่าบุคุ้คุ้ลทุกคุ้นม่สิทธิิในการั

ปกป้องสิทธิิมนุษยชน และยอมรัับถ่่งคุ้วามสำาคุ้ญัและคุ้วามชอบธิรัรัม

ของการัทำางานของนกัปกป้องสทิธิมินษุยชน รัวมทั�งคุ้วามจำาเป็นท่�จะต�อง

ได�รับัการัคุุ้�มคุ้รัองท่�ดข่่�น แม�ว่าปฏิญญาน่�จะไม่มผู่้ลบงัคุ้บัใช�ทางกฎหมาย 

แต่ก็ปรัะกอบด�วยข�อบทหลายปรัะการัท่�ถ่้กคุ้ัดมาจากกฎบัตรัท่�ม่ผู้ล

บังคุ้ับใช�ตามกฎหมาย และม่คุ้วามสำาคุ้ัญเก่�ยวข�องมากสุดกับนักปกป้อง

สิทธิิมนุษยชน ได�แก่ กติการัะหว่างปรัะเทศ์ว่าด�วยสิทธิิพลเม่องและ 

สิทธิิทางการัเม่อง (ICCPR) และกติการัะหว่างปรัะเทศ์ว่าด�วยสิทธิิทาง

เศ์รัษฐกิจ สังคุ้ม และวัฒนธิรัรัม (ICESCR) นอกจากนั�น ปฏิญญาน่� 

ยังได�รัับคุ้วามเห็นชอบอย่างเป็นเอกฉันท์จากท่�ปรัะชุมสมัชชาใหญ่ 

แห่งสหปรัะชาชาติ ซึ่่�งย่อมแสดงถ่่งพันธิกิจท่�ชัดเจนของรััฐภาคุ้่

สหปรัะชาชาติทุกแห่งท่�จะเคุ้ารัพสิทธิิของนักปกป้องสิทธิิมนุษยชน 

ในรัะดับปรัะเทศ์และรัะหว่างปรัะเทศ์

ปฏิญญาน่�ไม่ได�กำาหนดสิทธิิใหม่ หากเป็นการัพัฒนาต่อยอดจาก

สิทธิิเดิม ทำาให�สามารัถ่นำามาใช�ได�ง่ายข่�น เพ่�อสนับสนุนบทบาท

ในทางปฏิบัติและสถ่านการัณ์ของนักปกป้องสิทธิิมนุษยชน ปฏิญญาน่�

กำาหนดข�อบทเป็นการัเฉพาะสำาหรัับนักปกป้องสิทธิิมนุษยชน รัวมทั�ง

สิทธิิท่�จะได�รัับการัคุุ้�มคุ้รัองและเข�าถ่่งสิทธิิมนุษยชนในรัะดับปรัะเทศ์

และรัะหว่างปรัะเทศ์ เพ่�อให�สามารัถ่ทำางานด�านสิทธิิมนุษยชนทั�งใน

รัะดับบุคุ้คุ้ล และโดยรั่วมม่อกับบุคุ้คุ้ลอ่�น ๆ  ในการัจัดตั�งสมาคุ้มและ

องคุ้์กรัพัฒนาเอกชน และในการัขอรัับบรัิจาคุ้ การัรัับ และการัใช�

ปรัะโยชน์จากทรััพยากรัต่าง ๆ  เพ่�อเป้าปรัะสงคุ้์ในการัคุุ้�มคุ้รัอง

สิทธิิมนุษยชน รัวมทั�งการัรัับทุนจากต่างชาติ

เป้าหมายและวัตถุประสงค์ นักปกป้องสิทธิมนุษยชนคือใคร?

NHRF ม่เป้าหมายเป็นผู้้�สนับสนุนเชิงบวกให�กับหน่วยงานและบุคุ้คุ้ลซึ่่�งเส่�ยงภัย เน่�องจาก

การัทำางานด�านสิทธิิมนุษยชน โดยเฉพาะอย่างยิ�ง เรัาให�คุ้วามสนับสนุนโดยตรังกับท่านในฐานะ

เป็นองคุ้์กรัผู้้�รัับทุนของเรัา และอย้่ในเคุ้รั่อข่ายท่�ใกล�ชิด รัวมทั�งเจ�าหน�าท่�ทุกคุ้นในหน่วยงาน 

อาสาสมัคุ้รั บุคุ้คุ้ลต่าง ๆ  และนักปกป้องสิทธิิมนุษยชนอ่�น ๆ  ท่�เก่�ยวข�องกับการัทำางาน 

รัวมทั�งสมาชิกในคุ้รัอบคุ้รััวและชุมชนท�องถ่ิ�นท่�ม่ส่วนรั่วมในการัทำางาน เรัาต�องการัช่วยเพิ�ม

ศ์ักยภาพของท่านในการัทำางานสิทธิิมนุษยชนได�อย่างจรัิงจังและเป็นผู้ล โดยเฉพาะอย่างยิ�ง

ในสภาพท่�ม่ข�อกังวลด�านคุ้วามมั�นคุ้งปลอดภัยและม่คุ้วามเรั่งด่วน

ตามวัตถุประสงค์ด้านล่าง การท�างานของเรา
มีเป้าหมายเพื่อป้องกันและรับมือกับ
สถานการณ์ โดยเรามุ่งที่จะ:

แนวปฏิบัติเหล่านี้จัดท�าขึ้นโดยเป็นส่วนหนึ่งของ
จุดเน้นที่เพิ่มขึ้นของเราด้านความมั่นคงปลอดภัย
ส�าหรับองค์กรผู้รับทุน โดยเราก�าหนด
วัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:

ปรัะกันว่าองคุ้์กรัผู้้�รัับทุนของเรัาม่

ทรััพยากรัเพ่�อจัดทำาแผู้นด�านคุ้วามมั�นคุ้ง

ปลอดภัยและยุทธิศ์าสตรั์ท่�เหมาะสม

เพ่�อจัดการักับคุ้วามเส่�ยงต่อคุ้วามมั�นคุ้ง

ช่วยให�องคุ้์กรัผู้้�รัับทุนของเรัารั้�จักกับหน่วยงาน

รัะดับปรัะเทศ์และรัะหว่างปรัะเทศ์ท่�ทำางาน

เพ่�อการัคุุ้�มคุ้รัองนักปกป้องสิทธิิมนุษยชน 

และเข�าถ่่งคุ้วามสนับสนุนของพวกเขา

ปรัะกันว่าสำานักเลขาธิิการั NHRF และ

ท่�ปรั่กษาในพ่�นท่� ม่ศ์ักยภาพและเคุ้รั่อข่าย

ท่�จำาเป็นเพ่�อสามารัถ่ตอบสนองต่อคุ้ำารั�องขอ

จากองคุ้์กรัผู้้�รัับทุนของเรัาในปรัะเด็นเก่�ยวกับ

คุ้วามมั�นคุ้งปลอดภัย

ให�คุ้วามรั้�กับองคุ้์กรัผู้้�รัับทุนของเรัาเก่�ยวกับ

ยุทธิศ์าสตรั์ด�านคุ้วามมั�นคุ้งปลอดภัย และ

การับรัรัเทาคุ้วามเส่�ยงต่อคุ้วามมั�นคุ้ง

ให�คุ้วามรั้�กับองคุ้์กรัผู้้�รัับทุนของเรัาเก่�ยวกับ

กรัอบบรัรัทัดฐานและกลไกสนับสนุนท่�ม่อย้่

สำาหรัับนักปกป้องท่�เส่�ยงภัย

รัะบุบทบาทโดยรัวมขององคุ้์กรัผู้้�รัับทุนของเรัา 

ท่�ปรั่กษาในพ่�นท่� และสำานักเลขาธิิการั NHRF  

เก่�ยวกับปรัะเด็นคุ้วามมั�นคุ้งปลอดภัยและการั

คุุ้�มคุ้รัองนักปกป้องสิทธิิมนุษยชน

แอน ลภาพิรรณ์ ศุภมันติา จากสมัชชาคุนจน พิาร์ทเนอร์ท่�รับทุนจาก NHRF 
เป็นนักปกป้องสิทธิิมนุษยชนจากประเทศไทย ท่�ทำางานสนับสนุนสิทธิิในท่�ด้ิน
และทรัพิยากรธิรรมชาติิสำาห่รับชุมชนในท�องถิ�น

แนว่ทางท่�ไม่ใช�คุว่ามรุนแรงเพิื�อการแสด้งออกและเร่ยกร�องสิทธิิท่�เท่าเท่ยม 
อย่างเช่น การประท�ว่ง ถือเป็นองคุ์ประกอบสำาคุัญของการปกป้องสิทธิิมนุษยชน 
ในภาพิน่�ผู้้�ห่ญิงนักปกป้องสิทธิิมนุษยชนจากอินเด้่ยกำาลังเร่ยกร�องคุว่ามยุติิธิรรม 
ภาพิของ Thenmozhi Soundararajan
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โปรัดด้ลิงก์น่�สำาหรัับข�อม้ลเพิ�มเติมเก่�ยวกับปฏิญญาน่� และการัด้เอกสารัในภาษาอ่�น ๆ  :

ปฏิญญาสหปรัะชาชาติว่าด�วยนักปกป้องสิทธิิมนุษยชน https://bit.ly/2Qu73C0

ปฏิญญาน่�ระบุว่่า บุคุคุลทุกคุนม่ห่น�าท่�ติ่อและภายในชุมชนของติน และกระติุ�นให่�เราทุกคุนทำาห่น�าท่�เป็นนักปกป้อง
สิทธิิมนุษยชน ในภาพิน่�คุรอบคุรัว่และสมาชิกชุมชนมารว่มติัว่กันเพิื�อลงชื�อในการรณ์รงคุ์ (ภาพิของ Human Rights 

Office พิาร์ทเนอร์ท่�รับทุนจาก NHRF – กรุงแคุนด้่ ศร่ลังกา)

ตามปฏิญญาน่� การัทำางานของนักปกป้องสิทธิิมนุษยชน 

ต�องเป็นไปโดยสงบ ปฏิญญาน่�กำาหนดอย่างชัดเจนว่า  

การัทำางานเพ่�อปกป้องสิทธิิมนุษยชนเป็นสิทธิิ และบุคุ้คุ้ล

ทุกคุ้นม่สิทธิิในการัส่งเสรัิม พัฒนา และคุุ้�มคุ้รัองสิทธิิ

มนุษยชน โดยผู้่านช่องทางท่�ชอบด�วยกฎหมายและเป็นไป

โดยสงบ สิทธิิเหล่าน่�เช่�อมโยงกับสิทธิิท่�จะม่เสรั่ภาพด�าน

การัแสดงออก การัสมาคุ้มและการัเดินทาง และสิทธิิท่�จะ

เข�ารั่วมในการัดำาเนินงานท่�เป็นกิจการัสาธิารัณะตามท่�รัะบุ

ไว�ในกติกา ICCPR https://bit.ly/2J6VrRj3 เสรั่ภาพด�าน

การัแสดงออกและการัสมาคุ้มจ่งเป็นสิทธิิท่�สำาคุ้ัญ เพ่�อให�

สามารัถ่จัดทำางานด�านสิทธิิมนุษยชนได�อย่างจรัิงจัง

ในปี 2543 คุ้ณะกรัรัมาธิิการัสทิธิมินษุยชนแห่ง 

สห ปรัะชาชาต ิ(ก่อนท่�จะเปล่�ยนมาเป็นคุ้ณะมนตรั่ 

สิทธิิมนุษยชนแห่งสหปรัะชา ชาติ) กำาหนดอำานาจหน�าท่�

เก่�ยวกับสถ่านการัณ์ของนักปกป้องสิทธิิมนุษยชน (หรั่อท่�

เรั่ยกว่าผู้้�รัายงานพิเศ์ษ) เพ่�อสนับสนุนการัดำาเนินงานตาม

ปฏิญญาว่าด�วยนักปกป้องสิทธิิมนุษยชน ในช่วงหลายปีท่�

ผู้่านมา ม่การัรัับรัองมติข�อต่าง ๆ  เก่�ยวกับนักปกป้องสิทธิิ

มนุษยชน โดยเฉพาะอย่างยิ�ง มติข�อ 25/18 https://bit.

ly/2wbV9WN ซึ่่�งม่การัรัับรัองเม่�อวันท่� 28 ม่นาคุ้ม 2557 

โดยคุ้ณะมนตรั่สิทธิิมนุษยชน4 ตามมติข�อน่� คุ้ณะมนตรั่

แสดงข�อกังวลเก่�ยวกับคุ้วามเส่�ยงภัยท่�นักปกป้องสิทธิิ

มนุษยชนต�องเผู้ชิญ เน่�องจากภัยคุุ้กคุ้าม การัโจมต่ 

และการัตอบโต� และเรั่ยกรั�องให�รััฐต่าง ๆ  ปรัะกันว่า

กฎหมายและนโยบายรัะดับชาติของตน สนับสนุนและ

เก่�อหนุนการัทำางานของพวกเขา สอดคุ้ล�องกับกฎหมาย

สิทธิิมนุษยชนรัะหว่างปรัะเทศ์ นอกจากมติข�อน่�  

คุ้ณะมนตรั่สิทธิิมนุษยชนยังม่มติให�ฟื้นฟ้อำานาจหน�าท่� 

ของผู้้�รัายงานพิเศ์ษว่าด�วยสถ่านการัณ์ของนักปกป้อง 

สิทธิิมนุษยชน เป็นเวลาสามปีติดต่อกัน (สำาหรัับข�อม้ล 

เพิ�มเติม โปรัดด้บทท่�ว่าด�วย กลไกสหปรัะชาชาติสำาหรัับ

นักปกป้องสิทธิิมนุษยชน ในหน�า 35) 

ปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชน

นอกจากน่� ปฏิญญาน่�ยังรัะบุถ่่งหน�าท่�อย่างเป็นรั้ปธิรัรัมของรััฐในการัปกป้องสิทธิิมนุษยชน โดยรัะบุว่า รััฐม่หน�าท่�หลักท่�จะ

ดำาเนินการัทั�งปวงท่�จำาเป็น เพ่�อปรัะกันให�เกิดการัคุุ้�มคุ้รัองต่อผู้้�ปกป้องสิทธิิมนุษยชน ตัวอย่างของหน�าท่�ของรััฐปรัะกอบด�วย

การัคุุ้�มคุ้รัอง การัส่งเสรัิม และการัปฏิบัติตามสิทธิิมนุษยชนทั�งปวง การับัญญัติกฎหมาย แนวทางด�านการับรัิหารัและขั�นตอน

อ่�น ๆ  ท่�อาจจำาเป็นเพ่�อให�มก่ารัปฏิบตัติามสทิธิทิ่�จะมเ่สรัภ่าพ ให�ทำาการัสอบสวนโดยพลนัและอย่างไม่ลำาเอย่งเม่�อเกดิข�อกล่าวหา

ว่าม่การัละเมิดสิทธิิมนุษยชน และการัให�การัเย่ยวยาอย่างเป็นผู้ลกับบุคุ้คุ้ลซึ่่�งอ�างว่าตนเป็นเหย่�อของการัละเมิดสิทธิิมนุษยชน 

ปฏิญญาน่�ยังเน�นว่าบุคุ้คุ้ลทุกคุ้นม่หน�าท่�ต่อและภายในชุมชนของตนเอง และกรัะตุ�นเรัาทุกคุ้นให�ทำาหน�าท่�เป็นนักปกป้อง

สิทธิิมนุษยชน ปรัะการัสุดท�าย ยังอธิิบายถ่่งคุ้วามสัมพันธิ์รัะหว่างกฎหมายในปรัะเทศ์และรัะหว่างปรัะเทศ์ โดยม่เป้าหมาย

เพ่�อปรัะกันให�ม่การับังคุ้ับใช�มาตรัฐานทางกฎหมายขั�นส้งสุดท่�เป็นไปได�เพ่�อสิทธิิมนุษยชน

เสร่ภาพิด้�านการแสด้งออกและการสมาคุมถือเป็นสิทธิิท่�สำาคุัญอย่างยิ�ง เพิื�อให่�สามารถ
ทำางานด้�านสิทธิิมนุษยชนได้�อย่างจริงจัง ภาพิการชุมนุมประท�ว่งท่�เม็กซ้ิโก 

3  International Covenant on Civil and Political Rights https://bit.ly/2J6VrRj
4  A/HRC/RES/25/18 https://bit.ly/2wbV9WN
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ปฏิญญาน่�ระบุชัด้เจนว่่า ห่น�าท่�ในการปกป้องสิทธิิมนุษยชนเป็นสิทธิิ และบุคุคุลทุกคุนม่สิทธิิท่�จะส่งเสริมและ
คุุ�มคุรองสิทธิิมนุษยชนติามแนว่ทางท่�ชอบด้�ว่ยกฎห่มายและสงบ ภาพินักปกป้องสิทธิิมนุษยชนจากพิาร์ทเนอร์
ท่�รับทุนจาก NHRF ในประเทศไทย

มติท่�สำาคุ้ัญข�ออ่�นปรัะกอบด�วย มติข�อ 68/181 https://bit.ly/2xLOF11 ของ 

ท่�ปรัะชมุสมชัชาใหญ่แห่งสหปรัะชาชาตใินเด่อนธินัวาคุ้ม 2556 ว่าด�วยการัคุุ้�มคุ้รัอง

ผู้้�หญิงนักปกป้องสิทธิิมนุษยชน และ มติข�อ 31/32 https://bit.ly/2U24k58  

ซึ่่�งรัับรัองโดยคุ้ณะมนตรั่สิทธิิมนุษยชนในเด่อนเมษายน 2559 เรั่ยกรั�องให� 

รััฐต่าง ๆ  ปฏิบัติตามพันธิกรัณ่ท่�จะต�องคุุ้�มคุ้รัองนักปกป้องท่�ทำางานด�านสิทธิิ 

ทางเศ์รัษฐกิจ สังคุ้ม และวัฒนธิรัรัม และการัจัดให�ม่สภาพแวดล�อมท่�ปลอดภัย

และเก่�อหนุนสำาหรัับพวกเขา5 6 อ่กข�อหน่�งท่�สำาคุ้ัญคุ้่อ มติในปี 2560 https://bit.

ly/2UqgIel ซึ่่�งรัับรัองโดยท่�ปรัะชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหปรัะชาชาติ ในโอกาส 

คุ้รับรัอบ 20 ปีของปฏิญญาว่าด�วยนักปกป้องสทิธิมินุษยชนในปี 2561 และกำาหนด

ชดุของกจิกรัรัมเพ่�อสนบัสนนุการัส่งเสรัมิและการัดำาเนนิงานตามปฏิญญา7    

การัยอมรัับว่านักปกป้องสิทธิิมนุษยชนเป็นส่วนหน่�งของภาคุ้ปรัะชาสังคุ้ม และ

การัตรัะหนักถ่่งคุ้วามจำาเป็นท่�จะต�องม่พ่�นท่�ท่�เก่�อหนุนและคุุ้�มคุ้รัองบุคุ้คุ้ลทุกคุ้น 

ในกลุ่มเหล่าน่�ให�ใช�สิทธิิของตนได� มติและรัายงานขององคุ้์การัสหปรัะชาชาติ

ล่าสุด เก่�ยวข�องกับคุ้วามสัมพันธิ์ของปรัะเด็นเหล่าน่� โดยยอมรัับถ่่ง “คุุ้ณ้ปการั

ขั�นพ่�นฐานของภาคุ้ปรัะชาสังคุ้มกับนักปกป้องสิทธิิมนุษยชน ในการัทำางาน

เพ่�อสนับสนุนสิทธิิมนุษยชน การัจัดให�ม่การัเสวนาอย่างสงบ และการัสรั�าง

ปรัะชาธิิปไตยแบบพหุนิยม” และเรั่ยกรั�องให�รััฐ “ปฏิบัติตามพันธิกรัณ่ของตนท่�

จะเคุ้ารัพและคุุ้�มคุ้รัองอย่างเต็มท่�ซึ่่�งสิทธิิทางพลเรั่อน ทางการัเม่อง เศ์รัษฐกิจ 

สงัคุ้ม และวัฒนธิรัรัมของบคุุ้คุ้ลทกุคุ้น ทั�งสทิธิอิอนไลน์และออฟไลน์ ทั�งยงัรัวมถ่ง่

สทิธิทิ่�จะมเ่สรัภ่าพในการัแสดงออกและด�านคุ้วามเหน็ รัวมทั�งการัแสดงออกด�าน

ศ์ิลปะและการัรัิเรั่มและคุ้วามสรั�างสรัรัคุ้์ และสิทธิิในการัชุมนุมอย่างสงบและ

การัสมาคุ้มอย่างเสรั่”8 9 การัรัณรังคุ้์กดดันรัะดับท�องถ่ิ�นและรัะหว่างปรัะเทศ์

ทำาให�รััฐตรัะหนักถ่ง่พันธิกรัณด่�านกฎหมายของตนตามกฎหมายรัะหว่างปรัะเทศ์ 

รัวมทั�งกฎหมายในปรัะเทศ์ในหลายปรัะเทศ์ ซึ่่�งรััฐไม่เพย่งต�องคุุ้�มคุ้รัองหน่วยงาน

ภาคุ้ปรัะชาสงัคุ้มและนกัปกป้องสทิธิิมนษุยชน หากยงัต�องส่งเสริัมการัมส่่วนร่ัวม

อย่างแข็งขัน โดยการัจัดให�ม่สภาพแวดล�อมท่�ปลอดภัยสำาหรัับหน่วยงานเหล่าน่�

แนวคิดเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัย

แม�จะเป็นคุ้วามรัับผู้ิดชอบหลักของรััฐในการัคุุ้�มคุ้รัองและส่งเสรัิม

สิทธิิมนุษยชน แต่ท่านในฐานะนักปกป้องสิทธิิมนุษยชนอาจม่บทบาท

สำาคุ้ัญ ในการัติดตามสถ่านการัณ์และการัทำางานเพ่�อสนับสนุน

นโยบายด�านสิทธิิมนุษยชนของรััฐ และการัปฏิบัติตามนโยบาย

เหล่านั�น หน่วยงานสิทธิิมนุษยชนและนักปกป้องมักท�าทาย

สถ่านภาพท่�เป็นอย้่ โดยเรั่ยกรั�องให�ม่คุ้วามรัับผู้ิด และให�ยุติการั

ลอยนวลพ�นผู้ิด ต่อส้�เพ่�อสิทธิิของกลุ่มชายขอบและกลุ่มท่�เส่�ยงภัย 

และท�าทายต่อบรัรัทัดฐานและโคุ้รังสรั�างทางสังคุ้มท่�เป็นอย้่ การั

ทำางานในปรัะเด็นและเพ่�อปรัะเด็นสำาคุ้ัญเช่นน่� ม่เป้าหมายเพ่�อให�

เกิดการัเปล่�ยนแปลงเชิงสถ่าบันและสังคุ้มเพ่�อมุ่งไปส้่คุ้วามเท่าเท่ยม 

ลักษณะการัทำางานท่�เป็นนักปกป้องสิทธิิมนุษยชน จ่งทำาให�เกิดคุ้วาม

เส่�ยงมากข่�นกับตัวท่านเอง 

แนวโน�มรัะดับโลกในการัใช�พ่�นท่�และสิทธิิทางพลเรั่อนเพ่�อเป็นเวท่

ต่อส้�ช่วงชิงอำานาจ โดยม่การัปรัาบปรัามเส่ยงท่�เห็นต่างหรั่อเส่ยง

ในทางเล่อก ปรัากฏในรั้ปแบบท่�คุ้ลุมเคุ้รั่อและรัุนแรังหลายปรัะการั 

ทั�งหน่วยงานของภาคุ้รััฐและหน่วยงานอ่�น ๆ  ต่างกำาหนดเป้าหมาย

และสามารัถ่กำาหนดเป้าหมายเป็นนักปกป้องสิทธิิมนุษยชน ม่การั

นักปกป้องสิทธิิมนุษยชนเป็นส่ว่นห่นึ�งท่�ขาด้ไม่ได้�ของภาคุประชาสังคุม 
และรัฐม่พิันธิกรณ์่ติ�องให่�พิื�นท่�ท่�ปลอด้ภัยและเกื�อห่นุน และคุุ�มคุรองบุคุคุล
ทุกคุนในกลุ่มเห่ล่าน่� เพิื�อให่�สามารถใช�สิทธิิของตินได้� ภาพิการชุมนุม
ประท�ว่งของคุนทำางานบ�านในอินเด้่ย K.G.F. – W.A. ชุมชนในท�องถิ�นและชนพิื�นเมืองมักถ้กทอด้ทิ�ง 

ไม่ให่�มส่่ว่นร่ว่มในกระบว่นการติดั้สนิใจเก่�ยว่กบั
การใช�ท่�ด้ินและทรัพิย์สินของติน การร่ว่มมือกัน
ทำางานและการร่ว่มมือระห่ว่่างกลุ่มเพิื�อปกป้อง
สิทธิิ ช่ว่ยให่�การทำางานเข�มแข็งและยั�งยืนยิ�งขึ�น 
ภาพิ: Pasta de Conchos (ซ้�าย) พิาร์ทเนอร์ 
ท่�รับทุนจาก NHRF, รณ์รงคุ์เพิื�อนักปกป้อง 
สิทธิิมนุษยชนในเม็กซ้ิโก และ FIWON 

(ด้�านบน) พิาร์ทเนอร์ท่�รับทุนจาก NHRF, 
รณ์รงคุ์เพิื�อนักปกป้องสิทธิิมนุษยชนในไนจ่เร่ย

5 GA มติข�อ 68/181 (https://undocs.org/A/RES/68/181) 
6 HRC มติข�อ 31/32 (https://undocs.org/A/HRC/RES/31/32)
7 ในโอกาสคุ้รับรัอบ 20 ปี และการัส่งเสรัิมปฏิญญาว่าด�วยสิทธิิและ
คุ้วามรัับผู้ิดชอบของปัจเจกบุคุ้คุ้ล กลุ่มบุคุ้คุ้ล และองคุ้์กรัของสังคุ้ม
ในการัส่งเสรัิมและคุุ้�มคุ้รัองสิทธิิมนุษยชนและเสรั่ภาพขั�นพ่�นฐานซึ่่�ง
เป็นท่�ยอมรัับอย่างสากล (https://undocs.org/A/C.3/72/L.50)
8 A/HRC/RES/38/12 (https://undocs.org/A/HRC/RES/38/12)
9 A/HRC/32/20 (https://undocs.org/en/A/HRC/32/20)

รัณรังคุ้์โจมต่ช่�อเส่ยงของพวกเขา ม่การัจำากัดหรั่อห�ามไม่ให�รัับทุน

จากต่างชาติ ม่การัใช�รัะบบกฎหมายเพ่�อปิดปากนักปกป้องสิทธิิ- 

มนุษยชน ส่งผู้ลให�พวกเขาต�องใช�เวลาอันยาวนานเพ่�อต่อส้�กับข�อหา

ท่�ปรัาศ์จากม้ลคุ้วามจรัิง รัวมทั�งอาจถ่้กจับกุมและคุ้วบคุุ้มตัว 

โดยพลการั ม่การัจำากัดหรั่อห�ามการัเดินทาง และใช�วิธิ่การัอ่�น ๆ   

อ่กมากมายเพ่�อละเมิดสิทธิิมนุษยชน เรัาจ่งต�องตรัะหนักว่า  

การัทำางานในหลายด�านของท่านอาจเป็นเหตุให�ท่านและองคุ้์กรั 

ตกเป็นเป้าหมายของรััฐและ/หรั่อหน่วยงานอ่�น ๆ

การัดำาเนินงานและการัม่ส่วนเก่�ยวข�องของหน่วยงานต่าง ๆ  อาจเป็น

เหตุให�กลุ่มนักปกป้องสิทธิิมนุษยชนบางกลุ่มม่คุ้วามเส่�ยงมากยิ�งข่�น 

ทั�งน่�รัวมถ่่งนักปกป้องท่�ทำางานเพ่�อสิทธิิของกลุ่มชนพ่�นเม่องและ

ชุมชนชายขอบ นักปกป้องซึ่่�งทำางานเก่�ยวกับผู้ลปรัะโยชน์ด�าน

เศ์รัษฐกิจขนาดใหญ่ (รัวมทั�งนักเคุ้ล่�อนไหวด�านสิ�งแวดล�อม) 

นักปกป้องท่�ทำางานเพ่�อสิทธิิของชุมชนด�านศ์าสนาและ/หรั่อชาติพันธิุ์ 

นักปกป้องในพ่�นท่�ชนบท (เน่�องจากพวกเขาอย้่ในพ่�นท่�ห่างไกล จ่งม่

โอกาสเข�าถ่่งคุ้วามสนับสนุนได�น�อยกว่า นักปกป้องท่�ทำางานเพ่�อสิทธิิ

ของชนกลุ่มน�อยทางเพศ์ และผู้้�หญิงนักปกป้องสิทธิิมนุษยชน

ความมั่นคงปลอดภัยของบุคคลและองค์กร

[12] [13]

https://bit.ly/2xLOF11
https://bit.ly/2xLOF11 
https://bit.ly/2U24k58
https://bit.ly/2U24k58
https://bit.ly/2UqgIel
https://bit.ly/2UqgIel
https://bit.ly/2UqgIel
https://bit.ly/2xLOF11
https://bit.ly/2U24k58
https://bit.ly/2UqgIel
https://bit.ly/2Qx2G9l
https://bit.ly/2xLOW43


ให�ติดตามลิงก์น่�สำาหรัับข�อม้ลเพิ�มเติมขององคุ้์การั

สหปรัะชาชาติเก่�ยวกับ women human rights 

defenders https://bit.ly/2xU92JC

ให�ติดตามลิงก์น่�สำาหรัับ รัายงาน ปี 2563 https://bit.

ly/2WxI58L ว่าด�วยผู้้�หญงินกัปกป้องสทิธิมินุษยชนโดย

ผู้้�รัายงานพิเศ์ษแห่งสหปรัะชาชาติว่าด�วยสถ่านการัณ์

ของนักปกป้องสิทธิิมนุษยชน

ผู้้�หญิงนักปกป้องสิทธิิมนุษยชนได�รัับคุ้วามสนใจเพิ�มข่�นในช่วงหลายปีท่�ผู้่านมา โดยม่การัลงมติเป็นคุ้รัั�งแรักในปรัะเด็นน่�ในท่�ปรัะชุมสมัชชา

ใหญ่แห่งสหปรัะชาชาติในปี 2556 (ท่�กล่าวถ่่งข�างต�น) มติข�อน่�ยอมรัับว่า ผู้้�หญิงนักปกป้องสิทธิิมนุษยชนในทุกภ้มิภาคุ้ของโลก ตกเป็น

เป้าหมายเน่�องจากการัทำางานในฐานะนักปกป้องสิทธิิมนุษยชน แต่ยังรัวมถ่่งเพรัาะเพศ์สภาพของตนเองด�วย ผู้้�รัายงานพิเศ์ษแห่ง

สหปรัะชาชาติว่าด�วยสถ่านการัณ์ของนักปกป้องสิทธิิมนุษยชน (โปรัดด้หัวข�อว่าด�วยกลไกสหปรัะชาชาติสำาหรัับนักปกป้องสิทธิิมนุษยชน 

ในหน�า 35) จำาแนกว่า ผู้้�หญิงนักปกป้องสิทธิิมนุษยชนหมายถ่่งทั�งนักปกป้องสิทธิิมนุษยชนท่�เป็นผู้้�หญิง และนักปกป้องสิทธิิมนุษยชนใด ๆ   

ท่�ทำางานปกป้องสิทธิิสตรั่หรั่อในปรัะเด็นเพศ์สภาพ10 ผู้้�หญิงนักปกป้องต�องได�รัับคุ้วามเส่�ยงแบบเด่ยวกับนักปกป้องสิทธิิมนุษยชนคุ้นอ่�น ๆ   

แต่เน่�องจากเป็นผู้้�หญิง พวกเธิอจ่งมักตกเป็นเป้าหมาย หรั่อม่คุ้วามเส่�ยงโดยตรังท่�จะได�รัับภัยคุุ้กคุ้ามเน่�องจากเพศ์สภาพ และคุ้วามรัุนแรัง

เน่�องจากเพศ์สภาพ ผู้้�หญิงนักปกป้องสิทธิิมนุษยชนยังมักพยายามทำางานเพ่�อบรัรัลุสิทธิิสตรั่ และสิทธิิท่�เก่�ยวข�องกับเพศ์สภาพอ่�น ๆ  

โดยมุ่งส่งเสรัิมคุ้วามเท่าเท่ยมรัะหว่างเพศ์ ซึ่่�งถ่่อเป็นปรัะเด็นท่�ได�รัับการัถ่กเถ่่ยงอย่างกว�างขวางในหลายบรัิบท อันเป็นเหตุให�พวกเธิอ

ตกเป็นเป้าโจมต่จากการัทำางาน ทั�งยังอาจเผู้ชิญกับการัเล่อกปฏิบัติ และตกเป็นเป้าหมายจากในขบวนการัสิทธิิมนุษยชนเอง การัคุุ้�มคุ้รัอง

และการัสนับสนุนนักปกป้องสิทธิิมนุษยชนจ่งคุ้วรัม่คุ้วามละเอ่ยดอ่อนในปรัะเด็นเพศ์สภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ�งสำาหรัับผู้้�หญิงนักปกป้อง

สิทธิิมนุษยชนท่�ม่คุ้วามเส่�ยงมากกว่าเน่�องจากเพศ์สภาพของตน หากไม่นำามุมมองด�านเพศ์สภาพมาปรัับใช�กับการัคุุ้�มคุ้รัองและคุ้วามมั�นคุ้ง

ปลอดภัยสำาหรัับผู้้�หญิงนักปกป้องสิทธิิมนุษยชนแล�ว ย่อมถ่่อว่ามาตรัการันั�นม่คุ้วามบกพรั่อง และอาจส่งผู้ลกรัะทบอย่างจำากัดในแง่

การัคุุ้�มคุ้รัองคุ้วามปลอดภัยและคุ้วามมั�นคุ้งของพวกเธิอ

นักปกป้องสิทธิิมนุษยชนท่�ทำางานกับ Beti Carino พิาร์ทเนอร์ท่�รับทุนจาก NHRF  
ในเม็กซ้ิโก

นักปกป้องสิทธิิมนุษยชนท่�ทำางานกับ Confluencia de Mujeres 
พิาร์ทเนอร์ท่�รับทุนจาก NHRF ในโคุลอมเบ่ย

นักปกป้องสิทธิิมนุษยชนจาก Women and Youth Development Institute of Indonesia 
พิาร์ทเนอร์ท่�รับทุนจาก NHRF

10 A/HRC/16/44 https://bit.ly/2xLOW43

ให�ติดตามลิงก์น่�สำาหรัับคุ้้่ม่อเพ่�อผู้้�หญิงนักปกป้องสิทธิิมนุษยชน

ของ Just Associates: Our Rights, Our Safety: Resources 

for women human rights defenders  

https://bit.ly/33vH6HP

อินโฟกรัาฟฟิกมาจากเว็บไซึ่ต์น่� หรั่อท่านสามารัถ่คุ้ลิกท่�รั้ปภาพ

เพ่�อไปยังเว็บไซึ่ต์:

https://bit.ly/2IZQfPj 

https://bit.ly/2Ws2QTd

ผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน

ผู้้�ห่ญิงมักเป็นผู้้�นำาในการติ่อส้�และเร่ยกร�องเพิื�อสิทธิิของติน 
ภาพิของ Thenmozhi Soundararajan

AWID
Association for Women’s Rights in Development (AWID)  

เป็นสมาคุ้มรัะดับโลกท่�ม่สมาชิกเป็นนักสตรั่นิยม ทำางานเพ่�อสนับสนุน  

ให�คุ้วามช่วยเหล่อและสรั�างคุ้วามเข�มแข็งให�กับหน่วยงานสิทธิิสตรั่ 

เพ่�อให�สามารัถ่ต่อส้�ได�อย่างเป็นผู้ลมากข่�น AWID ยังจัดทำา คุ้้่ม่อท่�

เก่�ยวข�อง https://bit.ly/33vH6HP ในปรัะเด็นต่าง ๆ  รัวมทั�งผู้้�หญิง

นักปกป้องสิทธิิมนุษยชน การัสรั�างขบวนการั การัติดตามสถ่านการัณ์

สตรั่นิยม และการัให�ทุน

[14] [15]
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Workbook on Security: Practical Steps for Human Rights 

Defenders at Risk ขององคุ้์กรั Front Line Defenders (2554) 

https://bit.ly/3a5WcWT สามารัถ่ดาวน์โหลดได�ในหลายภาษา 

ทั�งภาษาอังกฤษ สเปน ฝรัั�งเศ์ส โปรัตุเกส จ่น อ้รัด้ ดารั่ โซึ่มาล่ 

และอาหรัับ

เน่�อหาในคุ้้่ม่อน่� ส่วนหน่�งมาจาก Protection Manual for Human 

Rights Defenders ของ Front Line Defenders  

https://bit.ly/2IYDIeP

คุ้้่ม่อน่�ช่วยสรั�างคุ้วามตรัะหนักรั้�เก่�ยวกับปรัะเด็นคุ้วาม

มั�นคุ้งปลอดภัย และช่วยให�ท่านหาทางบรัรัเทาคุ้วาม

เส่�ยงได� NHRF กรัะตุ�นองคุ้์กรัผู้้�รัับทุนทุกแห่งให�ใช�

ปรัะโยชน์จากคุ้้่ม่อคุ้วามมั�นคุ้งปลอดภัยอย่างเต็มท่�และ

เป็นผู้ลในการัทำางานสิทธิิมนุษยชนแต่ละวัน 

สำาหรัับแนวปฏิบัติน่� เรัาได�เล่อกท่�จะเน�นเน่�อหาของ

คุ้้่ม่อของ Front Line Defenders ว่าด�วยคุ้วามมั�นคุ้ง

ปลอดภัย อย่างไรัก็ด่ ยังคุ้งม่แหล่งข�อม้ลและคุ้้่ม่อฉบับ

อ่�น ๆ  จากองคุ้์กรัอ่�น เรัากรัะตุ�นให�ท่านสำารัวจข�อม้ล

ในปรัะเด็นน่� และศ์่กษาจากทรััพยากรัอ่�น ๆ  เพ่�อเพิ�มพ้น

คุ้วามรั้� และเพิ�มวิสัยทัศ์น์ในการัมองปรัะเด็นคุ้วามมั�นคุ้ง

ปลอดภัย โปรัดด้หัวข�อ องคุ้์กรัชำานัญพิเศ์ษ ในหน�า 46 

สำาหรัับข�อม้ลเพิ�มเติมเก่�ยวกับหน่วยงานอ่�น ๆ  ท่�ทำางาน

กับนักปกป้องสิทธิิมนุษยชน

คู่มือของ Front Line Defenders
ว่าด้วยความมั่นคงปลอดภัย

• การัวิเคุ้รัาะห์บรัิบทของการัทำางาน 

• การัปรัะเมินคุ้วามเส่�ยง 

• การัวิเคุ้รัาะห์ภัยคุุ้กคุ้าม 

• การัจำาแนกวิธิ่เพ่�อรัักษาจิตใจและจัดการักับคุ้วามเคุ้รั่ยด 

• การัจัดทำาและทบทวนแผู้นการัด�านคุ้วามมั�นคุ้งปลอดภัยท่�เหมาะสม

คู่มือนี้ชี้แนะแนวทางส�าหรับกิจกรรมดังต่อไปนี้ 

นักปกป้องสิทธิิมนุษยชน
ด้�านสิ�งแว่ด้ล�อมเผู้ชิญกับ
คุว่ามเส่�ยงอย่างมาก 
ในการทำางาน 

ลิงก์ไปยังกลไกคุุ�มคุรอง รว่มทั�งอำานาจ
ห่น�าท่�ของผู้้�รายงานพิิเศษท่�สำาคุัญสำาห่รับ
นักปกป้องสิทธิิมนุษยชน ภาพิ: นักปกป้อง
สิทธิิมนุษยชนจากอิสราเอลและปาเลสไติน์
ประชุมร่ว่มกับ Michel Forst (ภาพิของ 
กองทุนนักปกป้องสิทธิิมนุษยชน) 

นักปกป้องสิทธิิมนุษยชนท่�ทำางาน
เพิื�อสิทธิิของคุรอบคุรัว่ผู้้�ส้ญห่าย 

อด้่ติพิาร์ทเนอร์ท่�รับทุนจาก NHRF 

องคุ์กร Familiares Palacio 

de Justicio Colombia

ในฐานะนักปกป้องสิทธิิมนุษยชน ท่านม่คุ้วามรัับผู้ิดชอบต�อง

คุ้ำาน่งถ่่งเรั่�องคุ้วามมั�นคุ้งปลอดภัยโดยถ่่อเป็นส่วนหน่�งของ

การัทำางาน การัคุ้ำาน่งถ่่งเรั่�องคุ้วามมั�นคุ้งปลอดภัยช่วยให�ท่าน

และหน่วยงานสิทธิิมนุษยชนของท่าน สามารัถ่พัฒนายุทธิศ์าสตรั์

ในการับรัิหารัจัดการัคุ้วามเส่�ยงต่อคุ้วามมั�นคุ้งได�อย่างม่

ปรัะสิทธิิภาพมากสุด ในทางกลับกัน การัวางแผู้นเช่นน่�ช่วยให�

ท่านและหน่วยงานเข�มแข็งข่�น และม่คุ้วามย่นหยัด เพ่�อให�

สามารัถ่ทำางานอย่างต่อเน่�อง เป็นตัวแทนบุคุ้คุ้ลและชุมชน

ซึ่่�งท่านทำางานเพ่�อสนับสนุนและคุุ้�มคุ้รัองสิทธิิ 

การัเรัิ�มกรัะบวนการัแก�ไขปัญหาคุ้วามเส่�ยงต่อคุ้วามมั�นคุ้ง อาจ

ทำาให�เกิดคุ้วามลำาบากใจ และอาจถ่่งขั�นทำาให�เกิดคุ้วามรั้�ส่กกลัว

ในตอนเรัิ�มพ้ดคุุ้ยและจำาแนกถ่่งอันตรัายท่�อาจเกิดข่�นเน่�องจาก

การัทำางาน กรัะบวนการัน่�อาจทำาให�ท่านรั้�ส่กอ่อนแอ และอาจถ่้ก

บ่บให�ต�องหาทางท่�เป็นรั้ปธิรัรัมเพ่�อแก�ปัญหาท่�พยายามมองข�าม 

อย่างไรัก็ด่ การักำาหนดแนวทางอย่างเป็นรัะบบด�านคุ้วามมั�นคุ้ง

ปลอดภัย และวิธิ่บรัรัเทาคุ้วามเส่�ยง ย่อมส่งผู้ลให�ท่านและเพ่�อน

รั่วมงานสามารัถ่คุ้วบคุุ้มสถ่านการัณ์ได�อ่กคุ้รัั�ง ช่วยให�ท่านสรั�าง

คุ้วามเข�มแข็งให�องคุ้์กรั ท่มงาน และงานท่�ท่านทำาอย้่ สำาหรัับงาน

ส่วนใหญ่ จะม่การักำาหนดมาตรัฐานรัะดับอุตสาหกรัรัมสำาหรัับ

อาช่วอนามัยและคุ้วามปลอดภัย ท่�ม่พ่�นฐานมาจากการัคุ้วบคุุ้ม

คุุ้ณภาพและการัวางแผู้นฉุกเฉินสำาหรัับกรัณ่ท่�เลวรั�ายสุด รัวมทั�ง

เหตุการัณ์มากมายท่�อาจก่อให�เกิดอันตรัายกับผู้้�ปฏิบัติงาน ในการั

ทำางานด�านสิทธิิมนุษยชนซึ่่�งแม�จะไม่ม่มาตรัฐานรัะดับอุตสาหกรัรัมท่�

เป็นข�อกำาหนดเช่นนั�น แต่ก็คุ้วรัดำาเนินงานในลักษณะท่�คุ้ล�ายคุ้ล่งกัน 

ซึ่่�งม่คุ้วามเหมาะสมกับคุ้วามเส่�ยงท่�อาจเกิดข่�นทั�งในรัะยะสั�นและรัะยะ

ยาวจากการัทำางานของท่าน การัวางแผู้น การัจัดเตรั่ยม และรัะบบ

คุ้วามมั�นคุ้งปลอดภัยและการัคุุ้�มคุ้รัองท่�เป็นเอกภาพ ช่วยให�ท่านรั้�ส่ก

เบาใจและคุ้วบคุุ้มการัทำางานของตนได� 

เป็นคุ้วามรัับผู้ิดชอบขององคุ้์กรัผู้้�รัับทุนทุกแห่งของ NHRF ท่�จะต�อง

ทำาการัปรัะเมินคุ้วามเส่�ยงอย่างเหมาะสมกับบรัิบทของท่านเอง และ

จัดทำายุทธิศ์าสตรั์เพ่�อจัดการักับคุ้วามเส่�ยงเหล่าน่�อย่างเป็นผู้ล ดังท่�

กล่าวถ่่งข�างต�น องคุ้์กรั Front Line Defenders ได�จัดทำาคุ้้่ม่อท่�ม่

ปรัะโยชน์ในช่�อว่า Workbook on Security: Practical Steps for Human 

Rights Defenders at Risk https://bit.ly/2xUmhdj11 ถ่่อเป็นคุ้้่ม่อท่�ม่

เน่�อหาละเอ่ยด ปรัะกอบด�วยคุ้ำาแนะนำาและข�อเสนอแนะเพ่�อให�

สามารัถ่ตัดสินใจได�อย่างม่คุ้วามรั้�เก่�ยวกับคุ้วามมั�นคุ้งปลอดภัยและการั

คุุ้�มคุ้รัอง

11 Front Ling Defenders, Workbook on Security: Practical Steps for 
Human Rights Defenders at Risk, 2011. https://bit.ly/2xUmhdj
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คุ้วามเส่�ยงต่อคุ้วามมั�นคุ้งท่�นักปกป้องสิทธิิมนุษยชนและหน่วยงานสิทธิิมนุษยชนต�องเผู้ชิญ แตกต่างกันไปในแต่ละปรัะเทศ์และบรัิบท 

คุ้วามเส่�ยงเหล่าน่�อาจเก่�ยวข�องกับตัวท่านเอง (เช่น การัตอบโต�ทางกายภาพและ/หรั่อไม่ใช่ทางกายภาพ) เก่�ยวเน่�องกับการัทำางาน

สิทธิิมนุษยชนของท่านหรั่อทั�งสองส่วน สถ่านการัณ์ในการัทำางานของท่านจ่งเปล่�ยนแปลงไปตามบรัิบท ในขณะท่�นักปกป้องบางคุ้น

ทำางานในสภาพท่�ม่การัขัดกันด�วยอาวุธิ หรั่อในปรัะเทศ์ท่�จำากัดเสรั่ภาพด�านการัแสดงออกและการัสมาคุ้ม ส่วนคุ้นอ่�นทำางานในพ่�นท่�

และในปรัะเด็นท่�เก่�ยวข�องกับผู้ลปรัะโยชน์มหาศ์าลด�านเศ์รัษฐกิจและการัเม่อง Front Line Defenders ได�รัะบุถ่่งคุ้วามเส่�ยงหลาย

ปรัะการัท่�นักปกป้องสิทธิิมนุษยชนทั�วโลกต�องเผู้ชิญอย้่ในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นการัถ่้กต่ตรัา การัแทรักแซึ่งการัเดินทาง การัเข่ยน

หรั่อการัสมาคุ้มกับบุคุ้คุ้ลอ่�น การัแบล็คุ้เมล์ การัตกเป็นเป้าหมายของมาตรัการัของฝ่ายบรัิหารั การัทำารั�ายรั่างกายและการัทำารั�าย

ทางเพศ์ การัโจมต่ด�านอาช่พและทรััพย์สิน การัคุ้วบคุุ้มตัว การัจับกุมหรั่อคุุ้มขัง การัปฏิบัติท่�โหดรั�าย การัทรัมาน การัลักพาตัว 

การัเรั่ยกคุ้่าไถ่่และการัสังหารั 

ความเสี่ยง 
Front Line Defenders รัะบุว่าคุ้วามเส่�ยงหมายถ่่ง 

เห่ติุการณ์์ท่�อาจเกิด้ขึ�นและส่งผู้ลให่�เกิด้อันติราย 

คุ้วามเส่�ยงอาจคุ้รัอบคุ้ลุมตั�งแต่การัส้ญเส่ยข�อม้ล

และการัส้ญเส่ยเวลาหลายปีในการัทำางาน หรั่อ

การัไม่สามารัถ่ต่ออายุใบจดทะเบ่ยนองคุ้์กรั  

ไปจนถ่่งอันตรัายทางจิตใจและ/หรั่อรั่างกายท่� 

เกิดข่�นกับตัวท่านเองหรั่อเพ่�อนรั่วมงาน ตามข�อม้ล

ของ Front Line Defenders คุ้วามเส่�ยงม่ลักษณะ

เฉพาะในแต่ละบรัิบทและเพศ์สภาพ ม่พลวัตและ

เปล่�ยนแปลงอย้่เสมอ จ่งต�องม่การัปรัะเมินอย่าง

สมำ�าเสมอ ปัญหาท�าทายคุ้่อคุ้วามสามารัถ่ในการั

ปรัะเมินรัะดับคุ้วามเส่�ยง กรัณ่ท่�ม่คุ้วามเส่�ยงส้งและ

อาจเกิดข่�นจรัิง ท่านอาจต�องจำาแนกแนวปฏิบัติท่�ด่

สุดเพ่�อลดผู้ลกรัะทบจากคุ้วามเส่�ยงให�เหล่อน�อยสุด 

การัปรัะเมินจะข่�นอย้่กับบรัิบทเฉพาะของท่านเอง

ในฐานะนักปกป้องสิทธิิมนุษยชน คุ้วามเข�าใจต่อ

บรัิบทดังกล่าวจ่งเป็นองคุ้์ปรัะกอบเบ่�องต�นเพ่�อให�

สามารัถ่นำามาตรัการัด�านคุ้วามมั�นคุ้งปลอดภัยท่�

เป็นผู้ลมาใช�ได� มาตรัการัด�านคุ้วามมั�นคุ้งปลอดภัย

ท่�เป็นผู้ลหมายถ่่งการัปฏิบัติท่�ลดโอกาสท่�จะเกิด

คุ้วามเส่�ยงนั�น (เช่น การัเอารัถ่เข�าศ์้นย์ และ 

การัลดคุ้วามเรั็วขณะขับข่�เพ่�อหล่กเล่�ยงอุบัติเหตุ) 

และการัปฏิบัติท่�ลดผู้ลกรัะทบกรัณ่ท่�ไม่อาจหล่ก

เล่�ยงคุ้วามเส่�ยงนั�นได� (เช่น การัคุ้าดเข็มขัดนิรัภัย

กรัณ่ท่�เกิดอุบัติเหตุข่�นจรัิง)  

ภัยคุกคาม  
Front Line รัะบุว่าภัยคุุ้กคุ้ามหมายถ่่ง การประกาศ การระบุ  

ห่รือคุว่ามเป็นไปได้�ท่�อาจม่บุคุคุลอาจทำาอันติราย ลงโทษ ห่รือสร�าง

คุว่ามเส่ยห่ายให่�กับบุคุคุลอื�นห่รืองานของเขา ภัยคุุ้กคุ้ามมักหมายถ่่ง

การัท่�งานของท่านกำาลังสรั�างผู้ลกรัะทบ จนเป็นเหตุให�บุคุ้คุ้ลอ่�น

ต�องการัขัดขวาง ไม่ให�เกิดคุ้วามก�าวหน�า โดยอาจเป็นภัยคุุกคุาม

โด้ยติรงติ่อท่าน หน่วยงานของท่าน หรั่อคุ้รัอบคุ้รััวของท่าน โดย

เป็นการัเข่ยนมาข้่หรั่อเป็นการัพ้ดข้่ (เช่น “คุุ้ณไม่รัอดเกินฤด้รั�อนน่�

หรัอก” หรั่อ “องคุ้์กรัของคุุ้ณไม่ม่ทางจดทะเบ่ยนปีหน�าได�เลย” ฯลฯ) 

หรั่อเป็นภัยคุุ้กคุ้ามเชิงสัญลักษณ์ เช่น เอาซึ่ากสัตว์มาวางไว�หน�าปรัะต้

บ�าน ภัยคุุ้กคุ้ามยังอาจรัวมถ่่ง ภัยคุุกคุามท่�เป็นไปได้� เช่น การัข้่

นักปกป้องสิทธิิมนุษยชนคุ้นอ่�นท่�ทำางานในปรัะเด็นเด่ยวกับท่าน 

ปรัะการัสุดท�าย เห่ติุการณ์์เก่�ยว่กับคุว่ามมั�นคุงปลอด้ภัย ซึ่่�งนอกจาก

จะเป็นปัญหาโดยตัวของมันเองแล�ว ยังอาจเป็นสัญญาณบ่งช่�ถ่่งภัย

คุุ้กคุ้ามท่�เพิ�มข่�นและกำาลังจะเกิดข่�น เหตุการัณ์เก่�ยวกับคุ้วามมั�นคุ้ง

ปลอดภัยอาจรัวมถ่่งการัได�รัับโทรัศ์ัพท์จากคุ้นท่�ไม่รั้�จัก การัม่ผู้้�บุกรัุก

เข�ามาในบ�านหรั่อท่�ทำางาน การัสอดส่องติดตามตัวท่านหรั่อท่�ทำางาน

ของท่าน ฯลฯ 

เรัาต�องตรัะหนักว่า สถ่านการัณ์อาจเปล่�ยนแปลงไปอย่างรัวดเรั็ว 

ด�วยเหตดุงักล่าว เรัาต�องให�คุ้วามใส่ใจอย่างจรังิจงักบัภัยคุ้กุคุ้ามทกุชนดิ 

และดำาเนินมาตรัการัเพ่�อบรัิหารัจัดการัคุ้วามเส่�ยงนั�น เรัายังคุ้วรั

จดบันท่กข�อม้ลภัยคุุ้กคุ้ามและเหตุต่าง ๆ  ทั�งหมดท่�เกิดข่�น เพ่�อให�เห็น

ภาพโดยรัวมของสถ่านการัณ์ด�านคุ้วามมั�นคุ้งปลอดภัย กรัณ่ท่�ไม่ม่

การัรัายงานข�อม้ลภัยคุุ้กคุ้ามหรั่อเหตุท่�เก่�ยวเน่�องภายในองคุ้์กรั 

การัปรัะเมินผู้ลท่�เกิดข่�นอาจม่ข�อบกพรั่อง คุ้วามท�าทายคุ้่อการั

สามารัถ่บรัิหารัจัดการัภัยคุุ้กคุ้ามให�ได�มากสุดเท่าท่�จะเป็นไปได� 

โดยยังคุ้งสามารัถ่ทำางานต่อไปได�อย่างเป็นผู้ล Front Line Defenders 

ได�จัดทำาชุดคุ้ำาถ่ามท่�ช่วยให�สามารัถ่วิเคุ้รัาะห์ภัยคุุ้กคุ้ามท่�เกิดข่�นได� 

โดยท่านอาจเห็นคุ้ำาถ่ามและข�อม้ลเพิ�มเติมในคุ้้่ม่อ 

• ข�อเท็จจรัิงท่�เก่�ยวข�องกับภัยคุุ้กคุ้ามนั�นเป็นอย่างไรักันแน่? 

• ก่อนหน�าน่�เคุ้ยม่แบบแผู้นของภัยคุุ้กคุ้ามเช่นน่�เกิดข่�นหรั่อไม่?

• ภัยคุุ้กคุ้ามน่�ม่วัตถุ่ปรัะสงคุ้์อย่างไรักันแน่? 

• ท่านทรัาบหรั่อไม่ว่าใคุ้รัเป็นผู้้�ข่มข้่?

• ท่านคุ้ิดหรั่อไม่ว่าการัข้่น่�จะกลายเป็นคุ้วามจรัิงข่�นมา?

จุดอ่อน 
จุดอ่อนหมายถ่่ง ปัจจัยห่รือคุว่ามอ่อนแอใด้ ๆ  ซ้ึ�ง

อาจเป็นเห่ติุให่�นักปกป้องห่รือกลุ่มได้�รับอันติราย 

ห่รือได้�รับคุว่ามเส่ยห่ายมากขึ�น อาจรัวมถ่่งปัญหา

ด�านสุขภาพของบุคุ้คุ้ล ไปจนถ่่งการัเน�นการัทำางาน

ขององค์ุ้กรัในปรัะเดน็ท่�อ่อนไหว หรัอ่การัจดักจิกรัรัม

ในพ่�นท่�ห่างไกล และการัอย้่ในพ่�นท่�ซึ่่�งไม่ม่สัญญาณ

ม่อถ่่อท่�จะแจ�งเต่อนเม่�อเกิดปัญหาข่�น

ศักยภาพ  
ศ์ักยภาพหมายถ่่ง ปัจจัยติ่าง ๆ  ซ้ึ�งทำาให่�นักปกป้องห่รือกลุ่ม

เข�มแข็งขึ�น ช่ว่ยให่�เกิด้คุว่ามมั�นคุงปลอด้ภัยมากขึ�น รัะดับของ

คุ้วามเส่�ยงท่�จะเกิดข่�นกับนักปกป้องหรั่อกลุ่ม จ่งต�องคุ้ำานวณจาก

ภัยคุุ้กคุ้ามท่�ได�รัับ จุดอ่อนของบุคุ้คุ้ลหรั่อกลุ่ม และศ์ักยภาพของ

พวกเขาในการับรัิหารัจัดการัภัยคุุ้กคุ้าม แม�ท่านจะไม่สามารัถ่ 

ลดภัยคุุ้กคุ้ามได� ท่านอาจลดคุ้วามเส่�ยงได�ด�วยการัปิดจุดอ่อน

และ/หรัอ่เพิ�มศ์กัยภาพของตนเอง ดงัท่�กล่าวถ่ง่ข�างต�น คุ้วามเส่�ยง

ม่ลักษณะเฉพาะในแต่ละบรัิบทและเพศ์สภาพ และต�องได�รัับการั

ปรัะเมินในลักษณะเช่นนั�น

ภาพิจากการฝึกอบรมด้�านคุว่ามมั�นคุงปลอด้ภัยให่�กับนักปกป้อง 
สิทธิิมนุษยชน

ค�าถามเกี่ยวกับภัยคุกคามที่ท่านสามารถน�ามาใช้ในการวิเคราะห์ การประเมินความเสี่ยงและการวิเคราะห์ภัยคุกคาม

[18] [19]



ความยากล�าบากสุดในการท�างานในฐานะเป็น 
นักปกป้องสิทธิมนุษยชนของผม […] มักเป็นเพราะ
ท�าให้ลืมสิทธิของตนเองไป อาจท�าให้เราละเลยต่อ
สภาพจิตใจของตนเอง และสิทธิที่จะมีครอบครัว 
สิทธิที่จะได้พักผ่อน สิทธิที่จะอยู่ร่วมอย่างสงบ 
ในโลกใบนี้ เพียงเพราะเราให้ความส�าคัญมากเกินไป
กับสิ่งทีเ่ราอาจท�าให้กับคนอืน่เพ่ือให้พวกเขาปลอดภัย 
ท�าให้ลืมขั้นตอนปฏิบัติเพื่อความมั่นคงปลอดภัยของ
ตนเอง ท�าให้ลืมวิถีชีวิตปรกติที่จะต้องกินข้าวตาม
เวลา ท�าให้ลืมชีวิตทางสังคมของตัวเอง และท�าให้
ต้องเตรียมตัวให้พร้อมตลอดเวลาเพื่อรอให้คนอื่น
เรียกให้ ไปช่วยปกป้องสิทธิของพวกเขา

- Hassan Shire	นักปกป้องสิทธิมนุษยชน 
	 จากยูกันดา12

12 https://bit.ly/3aa8opy

สภาพจิตใจและการบริหารจัดการความเครียด  
ในช่วงหลายปีท่�ผู้่านมา ม่การัให�คุ้วามสำาคุ้ัญมากข่�นต่อแง่มุมด�านจิตใจและจิตวิทยาของคุ้วามมั�นคุ้ง

ปลอดภัย โดยม่การัยอมรัับมากข่�นถ่่งคุ้วามสำาคุ้ัญของการัด้แลรั่างกายและจิตใจ เพ่�อให�สามารัถ่ทำางาน

ในฐานะเป็นนักปกป้องสิทธิิมนุษยชนได�อย่างเป็นผู้ลและรัับผู้ิดชอบ 

นักปกป้องสิทธิิมนุษยชนมักม่โอกาสเกิดคุ้วามเคุ้รั่ยดรัะดับส้งเป็นเวลานาน ส่บเน่�องจากภารัะการัทำางาน

ท่�หนักหน่วง คุ้วามเส่�ยงท่�เก่�ยวข�อง และข�อจำากัดด�านทรััพยากรั แม�ว่าคุ้วามเคุ้รั่ยดในรัะดับหน่�งอาจส่งผู้ล

ในเชิงบวก ช่วยสรั�างแรังจ้งใจและปรัะสิทธิิภาพในการัทำางาน แต่การัเกิดคุ้วามเคุ้รั่ยดรัะดับส้งท่�ต่อเน่�อง

เป็นเวลานาน อาจส่งผู้ลกรัะทบด�านลบต่อรั่างกายและจิตใจ ทำาให�ปรัะสิทธิิภาพในการัทำางานในฐานะ

นักปกป้องสิทธิิมนุษยชนลดลง ส่งผู้ลกรัะทบด�านลบต่อการัตัดสินใจของท่าน และส่งผู้ลกรัะทบต่อ

ตัวท่านในฐานะบุคุ้คุ้ลและคุ้วามสัมพันธิ์ของท่าน 

คุ้วามเคุ้รั่ยดม่ลักษณะเฉพาะบุคุ้คุ้ล เวลา และบรัิบท เช่น คุ้วามเคุ้รั่ยดม่ลักษณะแตกต่างกัน โดยปัจจัย

ท่�ทำาให�เกิดคุ้วามเคุ้รั่ยดต่อบุคุ้คุ้ลหน่�ง อาจไม่ส่งผู้ลกรัะทบต่อบุคุ้คุ้ลอ่�นท่�อย้่ในสถ่านการัณ์เด่ยวกันได� 

บุคุ้คุ้ลยังอาจม่คุ้วามเคุ้รั่ยดในรัะดับท่�แตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลา นอกจากนั�น ปรัะสบการัณ์ท่�คุ้ล�ายกัน

ในบรัิบทท่�แตกต่างกัน อาจทำาให�เกิดรัะดับคุ้วามเคุ้รั่ยดต่างกันได� ยกตัวอย่างเช่น คุ้วามสัมพันธิ์ในเชิง

เก่�อหนุนต่อกันอาจช่วยให�คุ้วามรั้�ส่กเคุ้รั่ยดลดลงได�ในบางสถ่านการัณ์  

การประเมินและการวิเคราะห์  
Front Line Defenders ใช�ส้ตรัปรัะเมินคุ้วามเส่�ยง R=TxV/C เป็นเคุ้รั่�องม่อสำาหรัับการัปรัะเมินคุ้วามเส่�ยง 

โดยพ่�นฐานแล�วเป็นเคุ้รั่�องม่อเพ่�อช่วยให�ท่านสามารัถ่จำาแนกองคุ้์ปรัะกอบของคุ้วามเส่�ยงท่�เผู้ชิญอย้่ โดยไม่ได� 

นำาไปส้่ทางออกท่�เกิดจากการัคุ้ำานวณแบบคุ้ณิตศ์าสตรั์ หากต�องอาศ์ัยองคุ้์คุ้วามรั้�ของมนุษย์และการัปรัะเมินของ

แต่ละบุคุ้คุ้ล ข�อได�เปรั่ยบอย่างหน่�งของส้ตรัปรัะเมินคุ้วามเส่�ยงเช่นน่�คุ้่อ ม่คุ้วามย่ดหยุ่นและสามารัถ่นำามาใช� 

ในเก่อบทุกพ่�นท่�ในโลกและในเก่อบทุกสถ่านการัณ์ เคุ้รั่�องม่อน่�เสนอโคุ้รังสรั�างและการัเรั่ยงลำาดับคุ้วามสำาคุ้ัญ 

ให�กับกรัะบวนการัปรัะเมินคุ้วามเส่�ยงท่�ย่ดหยุ่น โปรัดตรัะหนักว่า การัปรัะเมินคุ้วามเส่�ยงเป็นเรั่�องท�าทายมากสุด

หากเพิ�งทำาเป็นคุ้รัั�งแรัก แต่หากทำาอย่างสมำ�าเสมอย่อมทำาให�ง่ายข่�นเม่�อเวลาผู้่านไป Front Line Defenders  

ยังใช�แมทรัิกซึ่์คุ้วามเส่�ยง ซึ่่�งม่ปรัะโยชน์อย่างมากโดยเฉพาะกับนักปกป้องสิทธิิมนุษยชน ซึ่่�งอาศ์ัยอย้่ในสภาพท่�

เส่�ยงอันตรัายเป็นเวลานาน หรั่ออย้่ในสภาพท่�เลวรั�ายยิ�งข่�น แมทรัิกซึ่์น่�อาจนำามาใช�เพ่�อปรัะเมินความเป็น์ไปไดี้

และผลกระทบจากความเสี่ยง และอาจช่วยให�สามารัถ่กำาหนดขั�นตอนต่อไปในการัจัดทำาแผู้นคุ้วามมั�นคุ้งปลอดภัย 

ท่านสามารัถ่อ่านข�อม้ลเก่�ยวกับส้ตรัปรัะเมินคุ้วามเส่�ยงและแมทรัิกซึ่์คุ้วามเส่�ยงน่�ได�ในคุ้้่ม่อเล่มน่� 

คุ้้่ม่อของ Front Line Defenders ยังช่�แนะแนวทางการัวิเคุ้รัาะห์บรัิบท ส้ตรัปรัะเมินคุ้วามเส่�ยงและแมทรัิกซึ่์

คุ้วามเส่�ยง คุ้ำาถ่ามเพ่�อการัวิเคุ้รัาะห์ภัยคุุ้กคุ้าม และการัวางแผู้นเพ่�อจัดการักับคุ้วามเคุ้รั่ยด เพ่�อให�สามารัถ่พัฒนา

แผู้นคุ้วามมมั�นคุ้งปลอดภัยของบุคุ้คุ้ลและองคุ้์กรัได� โปรัดสังเกตด�วยว่า ในสถ่านการัณ์ท่�ต่งเคุ้รั่ยด ท่านสามารัถ่

ทำาได�เฉพาะสิ�งท่�ได�รัับการัอบรัมมา การัพยากรัณ์แผู้นคุ้วามมั�นคุ้งปลอดภัยท่�จะจัดทำาข่�น ข่�นอย้่กับคุ้วามเส่�ยงต่อ

คุ้วามมั�นคุ้งท่�จำาแนกว่าม่คุ้วามสำาคุ้ัญอย่างไรัต่องานของท่าน และโปรัดตรัะหนักว่า เม่�อจัดทำาแผู้นคุ้วามมั�นคุ้ง

ปลอดภัยแล�ว ต�องม่การัทบทวนอย่างสมำ�าเสมอ (โดยเฉพาะภายหลังเกิดเหตุการัณ์เก่�ยวกับคุ้วามมั�นคุ้งปลอดภัย) 

เพ่�อให�แน่ใจว่าแผู้นนั�นยังใช�การัได� เรัาคุ้วรัพิจารัณาคุ้วามมั�นคุ้งปลอดภัยในแง่ท่�เป็นกรัะบวนการั แทนท่�จะเป็น

สิ�งใดสิ�งหน่�งท่�ทำาสำาเรั็จเพ่ยงคุ้รัั�งเด่ยว 

[20] [21]
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Front Line Defenders ให�คุ้ำาปรั่กษากับนักปกป้องสิทธิิมนุษยชนซึ่่�งอย้่ในภาวะต่งเคุ้รั่ยดอย่างส้ง และผู้้�ท่�รัะบุว่าคุ้วามเคุ้รั่ยดเป็นหน่�งในปัจจัย

ท่�ส่งผู้ลกรัะทบต่อคุ้วามมั�นคุ้งปลอดภัยของเขา นักปกป้องเหล่าน่�อธิิบายว่า แง่มุมท่�เก่�ยวกับคุ้วามมั�นคุ้งปลอดภัย ทั�งการัปรัะมาทต่ออันตรัาย

และคุ้วามมั�นคุ้งปลอดภัยส่วนบุคุ้คุ้ล การัปรัะสบปัญหาในการัตัดสินใจ คุ้วามรั้�ส่ก “หมดไฟ” และเหน่�อยอ่อน การัด่�มสุรัามากข่�น และการัต่ตัว

ออกห่างจากคุ้นท่�คุ้อยช่วยเหล่อในเคุ้รั่อข่าย ด�วยการัแสดงพฤติกรัรัมโกรัธิหรั่อม่อารัมณ์ขุ่นเคุ้่อง 

เคุ้รั่�องม่อเพ่�อช่วยให�บรัิหารัจัดการัคุ้วามเคุ้รั่ยดได�ด่ข่�น รัวมถ่่งการัให�คุ้วามใส่ใจทุกวันกับอาหารัและการัม่เวลาออกกำาลังกาย การัผู้่อนคุ้ลาย 

และการันอนหลับ ท่านและเพ่�อนรั่วมงานคุ้วรักรัะตุ�นกันเองเพ่�อให�พ้ดคุุ้ยอย่างเปิดเผู้ยเก่�ยวกับคุ้วามเส่�ยง และให�หยุดพักจากการัทำางานหาก

จำาเป็น เรัาคุ้วรักรัะตุ�นกันและกันไม่ให�ทำางานจนมากเกินไป เน่�องจากอาจทำาให�คุุ้ณภาพการัทำางานลดลง หน่วยงานของท่านยังอาจส่งเสรัิม

และกรัะตุ�นจิตวิญญาณของท่มงาน โดยจัดกิจกรัรัมในทางปฏิบัติและ/หรั่อเชิงสัญลักษณ์  

เรัายังจำาเป็นต�องด้แลสภาพคุ้วามปรักติขององคุ้์กรั

สิทธิิมนุษยชนของเรัา โดยการัสรั�างวัฒนธิรัรัมของ

คุ้วามเปิดเผู้ยและโปรั่งใส ซึ่่�งเป็นองคุ้์ปรัะกอบสำาคุ้ัญ

ของกรัะบวนการัน่� ซึ่่�งหมายถ่่งการัสรั�างให�เกิดสภาพ

การัทำางานท่�ปลอดจากการัเล่อกปฏิบัติ การัปฏิบัติ

มิชอบ และการัคุุ้กคุ้ามต่อเจ�าหน�าท่�และอาสาสมัคุ้รั

ของท่าน ขบวนการัรัณรังคุ้์ #metoo ได�แสดงให�เห็น

แล�วว่า การัเล่อกปฏิบัติทางเพศ์เกิดข่�นอย่างกว�าง

ขวางในทุกบรัิบท และเรัาจำาเป็นต�องต่อต�านและ

ป้องกันการัละเมิดเช่นน่�ภายในหน่วยงานภาคุ้ปรัะชา

สังคุ้มของเรัาเอง ในช่วงหลายปีท่�ผู้่านมาได�เกิดเหตุ

อ่�อฉาวซึ่่�งทำาให�เรัาตรัะหนักถ่่งคุ้วามสำาคุ้ัญและคุ้วาม

จำาเป็นอย่างยิ�ง ท่�จะต�องจัดทำานโยบายและการัปฏิบัติ

เพ่�อป้องกันสำาหรัับเจ�าหน�าท่�และอาสาสมัคุ้รัซึ่่�งทำางาน

กับชุมชนและผู้้�ตกเป็นเหย่�อ หน่วยงานของท่านคุ้วรั

กำาหนดให�ม่โคุ้รังสรั�างซึ่่�งช่วยลดคุ้วามเส่�ยงจากการั

ละเมิดของบุคุ้คุ้ลให�เหล่อน�อยสุด และเปิดโอกาสให�

ล้กจ�างหรั่ออาสาสมัคุ้รัในหน่วยงานของท่านสามารัถ่

รั�องเรั่ยนต่อเจ�าหน�าท่�รัะดับส้งได�หากจำาเป็น โดย

ไม่กลัวจะถ่้กตอบโต� ถ่้กเล่อกปฏิบัติ หรั่อไม่ได�รัับ

คุ้วามใส่ใจ เป็นหน�าท่�ของผู้้�นำาองคุ้์กรัท่�จะต�องตรัวจ

สอบตามข�อกล่าวหาทั�งปวงว่าม่การัเล่อกปฏิบัติ 

การัปฏิบัติมิชอบ หรั่อการัคุุ้กคุ้ามใด ๆ  เรัายังต�อง

ยอมรัับว่านักปกป้องสิทธิิมนุษยชนจำานวนมากได�รัับ

คุ้วามเจ็บปวดรัวดรั�าวใจ และคุ้วรักรัะตุ�นให�พวกเขา

ขอรัับคุ้วามช่วยเหล่อ

การด้้แลตินเองได้�กลายเป็น 
องคุ์ประกอบสำาคุัญด้�านคุว่าม 
มั�นคุงปลอด้ภัยสำาห่รับนักปกป้อง 
สิทธิิมนุษยชน อาการห่มด้ไฟและ 
อาการเคุร่ยด้ระด้ับส้งล�ว่นส่งผู้ลให่� 
ขาด้คุว่ามมั�นคุงปลอด้ภัยสำาห่รับ 
นักปกปอ้งสทิธิมินุษยชน กระทบต่ิอ 
คุว่ามสามารถในการตัิด้สนิใจสบืเนื�อง 
จากปัจจัยอื�น ๆ  กลุ่มผู้้�ห่ญิงนักปกป้อง 
สทิธิมินุษยชนพ้ิด้คุยุเก่�ยว่กบัยทุธิศาสติร์
เพิื�อการด้้แลตินเอง (ภาพิของผู้้�ห่ญิง 
นักปกป้องสิทธิิมนุษยชน International 

Coalition)

13 https://bit.ly/3aa8zRK

[…] แกนน�าผู้หญิงรุ่นใหม่เหล่านี้ต้องหาทางท�างาน
ให้ยั่งยืน ส่งเสริมพลังงาน จิตใจ ร่างกาย ครอบครัว
ของตนเอง หากระบบพื้นฐานเช่นนี้ดีอยู่แล้ว พวกเขา
ก็จะสามารถท�างานได้เหมือนกับไม่มีใครหยุด 
พวกเขาได้

กิจกรรมเชิงสัญลักษณ์และเชิงปฏิบัติ

กิจกรัรัมเพ่�อลดคุ้วามเคุ้รั่ยดอาจเป็นเคุ้รั่�องม่อท่�ม่ปรัะโยชน์ในการัลดคุ้วามเคุ้รั่ยด ยกตัวอย่าง

เช่น เรัาอาจกำาหนดให�ม่เวลา 15 นาท่ทุกสัปดาห์เพ่�อทำากิจกรัรัมคุ้ลายเคุ้รั่ยด แม�ว่ากิจกรัรัมทุก

สัปดาห์อาจไม่สามารัถ่ช่วยให�ทุกคุ้นคุ้ลายเคุ้รั่ยดได�มากพอ แต่ก็อาจช่วยกรัะตุ�นให�เกิดคุ้วามคุ้ิด

ท่�จะด้แลจิตใจตนเองอย่างจรัิงจัง กิจกรัรัมเช่นน่�อาจม่ลักษณะทั�งผู้่อนคุ้ลายและเป็นการัภาวนา 

หรั่ออาจเป็นกิจกรัรัมอ่�นรัวมทั�งการัด้ว่ดิโอตลกขบขันออนไลน์ การัรั�องเพลง การัเต�นรัำา หรั่อ

การัแสดงดนตรั่ หน่วยงานต่าง ๆ  ยังอาจหาเวลาพักผู้่อนนอกเวลาการัทำางาน เช่น การัจัดปิกนิก

และเชิญสมาชิกในคุ้รัอบคุ้รััวมารั่วม การัจัดแข่งบอล และการัจัดงานแสดงดนตรั่ Capacitar 

เป็นหน่วยงานท่�จัดทำาชุดกิจกรัรัมท่�หลากหลายท่�อาจน่าสนใจสำาหรัับท่าน Capacitar ให�คุ้วาม

สำาคุ้ัญกับสภาพท่�เข�มแข็งของรั่างกาย จิตใจ จิตวิญญาณ และอารัมณ์ โดยถ่่อเป็นองคุ้์ปรัะกอบ

สำาคุ้ญัของการับรัหิารัจดัการัคุ้วามเคุ้รัย่ด และกรัะตุ�นให�บคุุ้คุ้ลสรั�างนสิยัดแ้ลตนเองให�เป็นส่วนหน่�ง

ของช่วิตปรัะจำาวัน

Capacitar – tools for well-being https://bit.ly/33vwBnE

– Asha Kowtal	นักปกป้องสิทธิมนุษยชน	 	
	 จากอินเดีย13 

แหล่งทรัพยากรและข้้อมูลอ่่นๆ เพ่่ออ่านเพ่�ม:

• Policy Brief on ‘Wellbeing, Risk, and Human Rights Practice’ https://bit.ly/3bcQvGN

• Resources for Wellbeing & Stress Management https://bit.ly/2UH1FNx

• Making our movements sustainable: practicing holistic security every day https://bit.ly/3abEUb1

• Self-care from women human rights defenders https://bit.ly/3dlX9fJ
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1) ก่อนท่�จะกังวลเก่�ยวกับการัส่�อสารัท่�เป็นส่วนตัวและ

พาสเวิรั์ดท่�ปลอดภัย การัด้แลให�คุ้อมพิวเตอรั์ม่สภาพ

สมบ้รัณ์เป็นขั�นตอนสำาคุ้ัญขั�นตอนแรักท่�นำาไปส้่คุ้วาม

มั�นคุ้งปลอดภัย Security-in-a-box อธิิบายเพิ�มเติม

เก่�ยวกับภัยคุุ้กคุ้ามเฉพาะของมัลแวรั์ การัใช�เคุ้รั่�องม่อ

ต่าง ๆ  เพ่�อปกป้องตนเอง การัทำาให�คุ้อมพิวเตอร์ัปลอดภัย

ด�วยการัอัพเดทซึ่อฟต์แวรั์อย่างสมำ�าเสมอ และเหตุใด

เรัาจ่งคุ้วรัเล่อกใช�เคุ้รั่�องม่อท่�ใช�งานได�ฟรั่และเป็น 

โอเพนซึ่อรั์ส (ฟรั่แวรั์) เพ่�อหล่กเล่�ยงอันตรัายจาก 

การัหมดอายุของการัลงทะเบ่ยนและซึ่อฟต์แวรั์เถ่่�อน

คุ้วามมั�นคุ้งปลอดภัยทางดิจิทัลเป็นปรัะเด็นท่�กว�าง และเรัาคุ้งไม่สามารัถ่ลงรัายละเอ่ยดทั�งหมดได�ในท่�น่� หน่วยงาน Tactical Technology 

Initiative และ Front Line Defenders ได�รั่วมม่อกันจัดทำาเคุ้รั่�องม่อและยุทธิวิธิ่เพ่�อคุ้วามมั�นคุ้งปลอดภัยทางดิจิทัลของท่าน เป็นคุ้้่ม่อช่�อว่า 

Security-in-a-box ทั�งน่�เพ่�อตอบสนองคุ้วามต�องการัด�านคุ้วามมั�นคุ้งปลอดภัยและคุ้วามเป็นส่วนตัวทางดิจิทัลของนักรัณรังคุ้์และนักปกป้อง

สิทธิิมนุษยชน คุ้้่ม่อดิจิทัลเล่มน่�กล่าวถ่่งปัญหาสำาคุ้ัญหลายปรัะการัเก่�ยวกับคุ้วามมั�นคุ้งปลอดภัยทางดิจิทัล โดยรัะบุได�บางส่วนดังน่�

• วิธิ่ปกป้องคุ้อมพิวเตอรั์ของท่านจากมัลแวรั์และแฮกเกอรั์

• วิธิ่ปกป้องข�อม้ลของท่านจากการัคุุ้กคุ้ามทางกายภาพ

• วิธิ่สรั�างและเก็บรัักษาพาสเวิรั์ดท่�ปลอดภัย

• วิธิ่เก็บไฟล์ข�อม้ลท่�ละเอ่ยดอ่อนในคุ้อมพิวเตอรั์

• วิธิ่ก้�ข�อม้ลท่�หายไป

• วิธิ่ทำาลายข�อม้ลท่�ละเอ่ยดอ่อน

• วิธิ่ด้แลให�การัส่�อสารัทางอินเตอรั์เน็ตม่คุ้วามเป็นส่วนตัว

• วิธิ่ใช�สมารั์ทโฟนอย่างปลอดภัยมากสุด 

• ฉันใช�รัะบบปฏิบัติการัล่าสุดในโทรัศ์ัพท์และคุ้อมพิวเตอรั์หรั่อไม่?

• ม่การัอัพเดทซึ่อฟต์แวรั์ในโทรัศ์ัพท์และคุ้อมพิวเตอรั์ 

อย่างสมำ�าเสมอหรั่อไม่?

• ม่การัปกป้องไฟล์ข�อม้ลท่�ละเอ่ยดอ่อนในคุ้อมพิวเตอรั์หรั่อไม่? 

แล�วข�อม้ลท่�อย้่ในโทรัศ์ัพท์ของฉันล่ะ?

• ม่การัแบคุ้อัพข�อม้ลเก่�ยวกับงานหรั่อไม่? 

• คุ้ำาน่งถ่่งคุ้วามมั�นคุ้งปลอดภัยของตนเองและคุ้นอ่�น ตอนท่�แชรั์

ข�อม้ลและรั้ปในเคุ้รั่อข่ายสังคุ้มหรั่อไม่? 

• ม่คุ้วามคุุ้�นเคุ้ยกับข�อกำาหนดด�านคุ้วามเป็นส่วนตัวในเว็บ 

เคุ้รั่อข่ายสังคุ้มท่�ใช�หรั่อไม่?

• รั้�วิธิ่ส่�อสารัและแชรั์ข�อม้ลอย่างปลอดภัยหรั่อไม่?

• รั้�วิธิ่ป้องกันเพ่�อให�โทรัศ์ัพท์ของตนเองม่คุ้วามปลอดภัย 

มากสุดเท่าท่�จะเป็นไปได�หรั่อไม่?

• เจ�าหน�าท่�ทุกคุ้นคุ้วรัด้แลให�ม่การัชารั์จโทรัศ์ัพท์ม่อถ่่อและให�

สามารัถ่ใช�งานได�ตลอดเวลา

• ให�เดินทางไปเป็นคุ้้่หรั่อเป็นกลุ่มเสมอ เม่�อทำางานบันท่กข�อม้ล

การัละเมิดสิทธิิมนุษยชนในภาคุ้สนาม

• ก่อนออกไปทำางานภาคุ้สนาม ให�แจ�งเพ่�อนรั่วมงาน 

เสมอว่าไปท่�ใดและไปกับใคุ้รั

• กำาหนดเคุ้รั่อข่ายบุคุ้คุ้ลท่�สามารัถ่ติดต่อได�ในช่วงฉุกเฉิน 

ค�าถามที่ท่านอาจถามตนเองเกี่ยวกับความมั่นคง
ปลอดภัยทางดิจิทัล

Security-in-a-box ยังให�ข�อม้ลเก่�ยวกับแนวปฏิบัติต่าง 

ๆ โดยม่ชุดเคุ้รั่�องม่อ ปรัะกอบด�วยฟรั่แวรั์และ

ซึ่อฟต์แวรั์โอเพนซึ่อรั์สบางตัว รัวมทั�งข�อแนะนำา

ในการัใช�งานเคุ้รั่�องม่อเหล่าน่�เพ่�อรัักษาคุ้วามปลอดภัย

ในคุ้อมพิวเตอรั์ หรั่อโทรัศ์ัพท์ของท่าน ช่วยปกป้อง

ข�อม้ลของท่าน หรั่อช่วยรัักษาคุ้วามเป็นส่วนตัวรัะหว่าง

การัส่�อสารัในอนิเตอร์ัเน็ต เคุ้รั่�องมอ่เหล่าน่�ปรัะกอบด�วย

แอนต่�ไวรััส ซึ่อฟต์แวรั์เพ่�อก้�ข�อม้ล ท่�เก็บพาสเวิรั์ดท่�

ปลอดภัย บรัิการัอ่เมล์ท่�ปลอดภัย ฯลฯ 

ชุดียุทธวิธีช่�แนะแนวทางการัใช�โทรัศ์ัพท์ม่อถ่่อและ

สมารั์ทโฟนอย่างปลอดภัยมากท่�สุดเท่าท่�จะเป็นไปได� 

โดยตามหลักการัแล�ว เรัาต�องคุ้ำาน่งถ่่งปรัะเด็นต่าง ๆ  

รัวมทั�งรัายช่�อผู้้�ติดต่อท่�เซึ่ฟไหว�ในโทรัศ์ัพท์ และคุ้วรัม่

การัแยกใช�โทรัศ์ัพท์สำาหรัับงานกับส่วนตัวคุ้นละเคุ้รั่�อง

หรั่อไม่ โทรัศ์ัพท์ของท่านยังอาจถ่้กใช�เพ่�อสนับสนุน

คุ้วามมั�นคุ้งปลอดภัยของท่านในยามฉุกเฉิน โดยอาจม่

การัพิมพ์ข�อคุ้วามไว�ล่วงหน�า ทำาให�สามารัถ่ส่งข�อคุ้วาม

ไปยังผู้้�รัับได�ง่าย กรัณ่ท่�เรัาอย้่ในอันตรัาย

Security-in-a-box สามารัถ่ดาวน์โหลดในภาษาต่าง ๆ  ได�ท่�: https://bit.ly/2UakKZ4 

ขั้นตอนเชิงปฏิบัติในช่วงต้น

สิทธิิและคุว่ามมั�นคุงปลอด้ภัยทาง 
ด้ิจิทัล เป็นอ่กห่นึ�งในองคุ์ประกอบสำาคุัญ
เพิื�อคุว่ามมั�นคุงปลอด้ภัยของนักปกป้อง
สิทธิิมนุษยชน การติระห่นักถึงและการ 
เข�าใจสิทธิิของตินเองในพิื�นท่�ด้ิจิทัล และ
ว่ิธิ่การปกป้องพิื�นท่�ด้ิจิทัลของท่านเอง 
และเคุรื�องมือ เป็นเรื�องสำาคุัญสำาห่รับ 
นักปกป้องสิทธิิมนุษยชน  
ภาพิ: Digital Rights Foundation  
จัด้กระบว่นการอบรมเก่�ยว่กับคุว่ามมั�นคุง
ปลอด้ภัยทางด้ิจิทัล (ภาพิของ Digital 

Rights Foundation)

2) หากท่านต�องทำางานกบัข�อมล้และหวัข�อท่�ละเอย่ดอ่อน 

และสนใจท่�จะใช�บรัิการัโซึ่เช่ยลเน็ตเวิรั์คุ้ เรัาจำาเป็น

ต�องตรัะหนักถ่่งคุ้วามสำาคุ้ัญของคุ้วามเป็นส่วนตัวและ

ปรัะเด็นคุ้วามมั�นคุ้งปลอดภัยท่�อาจเกิดข่�น นักปกป้อง

สิทธิิมนุษยชนมักเส่�ยงจะได�รัับอันตรัายจากการัใช�

เคุ้รั่อข่ายสังคุ้ม และต�องรัะมัดรัะวังอย่างมากเก่�ยวกับ

การัเปิดเผู้ยข�อม้ลของตนเองและของเพ่�อนรั่วมงาน 

เรัายังต�องตรัะหนักว่าเว็บไซึ่ต์เคุ้รั่อข่ายสังคุ้มเหล่าน่�

อาจทำาให�ตัวท่าน (และผู้้�ท่�อย้่ในรัายช่�อผู้้�ติดต่อของท่าน) 

ม่คุ้วามเส่�ยง และเรัาสามารัถ่ดำาเนินการัเพ่�อปกป้อง

ตนเองและคุ้นท่�เรัาทำางานด�วยได�

Security-in-a-box นำาเสนอปรัะเด็นต่าง ๆ  เหล่าน่� 

และเสนอวิธิ่การัจัดการักับมัน ยกตัวอย่างเช่น

รัายการัเหล่าน่�อาจไม่คุ้รัอบคุ้ลุมทั�งหมด โดยอาจม่ปรัะเด็นอ่�น

ท่�ต�องพิจารัณาสำาหรัับองคุ้์กรัอ่�นท่�ทำางานในบรัิบทท�องถ่ิ�นท่�

แตกต่างกัน เรัาจำาเป็นต�องตั�งข�อสังเกตว่า รัายการัเบ่�องต�น

เช่นน่�ไม่สามารัถ่ทดแทนการัจัดทำาแผู้นคุ้วามมั�นคุ้งปลอดภัยท่�

เหมาะสมโดยม่พ่�นฐานมาจากการัปรัะเมินคุ้วามเส่�ยงท่�รัอบด�านได� 

แต่เป็นขั�นตอนท่�นำาไปเรัิ�มปฏิบัติได� ก่อนการัจัดทำาแผู้นคุ้วาม

มั�นคุ้งปลอดภัยท่�สมบ้รัณ์ ขั�นตอนปฏิบัติท่�เรั่ยบง่ายเช่นน่�อาจ

ทำาให�เกิดการัเปล่�ยนแปลงท่�สำาคุ้ัญสำาหรัับบุคุ้คุ้ลและองคุ้์กรัท่�

เก่�ยวข�อง กรัณ่ท่�ม่การักำาหนดหลักเกณฑ์ท่�คุ้ล�ายคุ้ล่งกันอย้่แล�ว 

การัคุ้ำาน่งถ่่งคุ้วามมั�นคุ้งปลอดภัยคุ้วรัเป็นส่วนหน่�งของการั

ปฏิบัติจนเป็นนิสัย โดยถ่่อว่าเป็นส่วนหน่�งของการัทำางานด�าน

สิทธิิมนุษยชนของท่านในทุกรัะดับ 

ก่อนจัดทำาแผู้นคุ้วามมั�นคุ้งปลอดภัยทั�งหมด ภายหลังการัปรัะเมินคุ้วามเส่�ยงขององคุ้์กรั ท่านและเพ่�อนรั่วมงานคุ้วรัหาทางตกลง

กันโดยทันท่เก่�ยวกับขั�นตอนปฏิบัติในเบ่�องต�นและเป็นรั้ปธิรัรัม เพ่�อช่วยเพิ�มคุ้วามมมั�นคุ้งปลอดภัยของบุคุ้คุ้ลและองคุ้์กรั ก่อนจะ

จัดทำาแผู้นคุ้วามมั�นคุ้งปลอดภัย ข�อแนะนำาจากผู้้�อบรัมด�านการัคุุ้�มคุ้รัองเก่�ยวกับการัปฏิบัติตามกรัอบพ่�นฐานเพ่�อการัอบรัมคุ้วาม

มั�นคุ้งปลอดภัยคุ้่อ ให�รัะมัดรัะวังเวลาท่�ต�องเดินทางและส่�อสารักับบุคุ้คุ้ลอ่�น ในทุกสถ่านท่�ไม่ว่าจะเป็นสำานักงาน บ�าน และ

อุปกรัณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ�ง เรัาขอเน�นยำ�าถ่่งคุ้วามสำาคุ้ัญท่�จะต�องด้แลด�านคุ้วามมั�นคุ้งปลอดภัย ก่อนออกเดินทางไปทำางาน

ภาคุ้สนาม สำาหรัับผู้้�ทำางานเก็บข�อม้ลการัละเมิดสิทธิิมนุษยชนในภาคุ้สนาม อาจม่ข�อพิจารัณาบางส่วนดังน่�

ความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัล
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https://bit.ly/2UakKZ4


การัอบรัมนักปกป้องสิทธิิมนุษยชนอาจคุ้รัอบคุ้ลุมถ่่งพ่�นท่�ทั�งใน 

ทางกายภาพและดิจิทัล การัคุุ้กคุ้ามและการัข่มข้่ทางไซึ่เบอรั์ 

อาจทำาให�การัข่มข้่เกิดเพิ�มข่�น ยกตัวอย่างเช่น กรัณ่ท่�ม่เส่ยง 

เรั่ยกรั�องและการัแสดงคุ้วามเห็นต่อต�านนักปกป้องสิทธิิมนุษยชน

อย่างกว�างขวาง ย่อมทำาให�สถ่านการัณ์คุ้วามมั�นคุ้งปลอดภัย 

เลวรั�ายลง ทำาให�ไม่สามารัถ่คุ้าดการัณ์เก่�ยวกับผู้้�ท่�อาจเป็ 

ผู้้�ละเมิดได� ผู้้�หญิง และผู้้�ม่คุ้วามหลากหลายทางเพศ์ม่คุ้วามเส่�ยง

มากกว่าต่อการัคุุ้กคุ้ามและการัข่มข้่ทางไซึ่เบอรั์ และในปี 2561 

อด่ตข�าหลวงใหญ่สิทธิิมนุษยชนแห่งสหปรัะชาชาติ ซึ่าอิด รัาอัด 

อัล-ฮุสเซึ่นแถ่ลงเก่�ยวกับปรัะสบการัณ์พ่�นฐานของผู้้�หญิง 

นักปกป้องสิทธิิมนุษยชน เป็นปรัะสบการัณ์ท่�เก่�ยวข�องกับ 

นักปกป้องสิทธิิมนุษยชนทุกคุ้น โดยเฉพาะผู้้�หญิงนักปกป้อง 

สิทธิิมนุษยชน โดยเขารัะบุว่า “คุ้วามตาย การัข่มข้่ การัข้่ว่า 

จะใช�คุ้วามรัุนแรังทางเพศ์และเพศ์สภาพ และการัรัณรังคุ้์ฟ้อง 

หมิ�นปรัะมาทและเผู้ยแพรั่ข�อม้ลเท็จทางอินเตอรั์เน็ต ซึ่่�งมัก 

เก่�ยวเน่�องกับพฤติกรัรัมทางเพศ์ รัวมทั�งข�อม้ลในช่วิตจรัิง 

ของเหย่�อ จะถ่้กใช�เพ่�อทรัมานและสรั�างคุ้วามหวาดกลัวให�กับ  

[นักปกป้องสิทธิิมนุษยชน] ท่�กล�าออกมาพ้ด ผู้ลลัพธิ์ท่�เกิดข่�น 

มักม่ลักษณะสุดโต่ง และในหลายกรัณ่อาจทำาให�เส่ยช่วิต เรัาจ่ง

คุ้วรัพิจารัณาแง่มุมน่�เก่�ยวกับคุ้วามมั�นคุ้งปลอดภัยทางดิจิทัล  

การประเมินความเสี่ยงที่ใส่ใจต่อประเด็นเพศสภาพและความสามารถ 
เรัายำ�าถ่่งคุ้วามสำาคุ้ัญและคุ้วามจำาเป็นสำาหรัับทุกแง่มุมท่�เป็นส่วนหน่�งในหัวข�อคุ้วามมมั�นคุ้งปลอดภัยของบุคุ้คุ้ลและ

องคุ้์กรั โดยเป็นปรัะเด็นท่�ต�องได�รัับการัพิจารัณา วางแผู้น ออกแบบ และดำาเนินการัจากมุมมองท่�ใส่ใจต่อปรัะเด็น

เพศ์สภาพและคุ้วามสามารัถ่ การัทำาเช่นน่�จะช่วยให�เกิดการัปรัะเมินคุ้วามเส่�ยงท่�รัอบด�านมากข่�น และนำาไปส้่แผู้น

บรัรัเทาคุ้วามเส่�ยงและคุ้วามมั�นคุ้งปลอดภัยท่�เป็นผู้ล ซึ่่�งตอบสนองคุ้วามต�องการัและสามารัถ่รัับม่อกับคุ้วามเส่�ยง

บางปรัะการัสำาหรัับบุคุ้คุ้ลในหน่วยงานของท่าน การันำามุมมองเช่นน่�มาใช�ไม่คุ้วรัถ่่อเป็นการัสรั�างภารัะเพิ�มเติมให�กับ

องคุ้์กรัทั�งด�านเวลาหรั่อทรััพยากรั เน่�องจากหากไม่คุ้ำาน่งถ่่งปรัะเด็นด�านคุ้วามมั�นคุ้งปลอดภัยท่�สำาคุ้ัญ เพรัาะไม่ได�

นำามุมมองเช่นน่�มาปฏิบัติ อาจทำาให�เกิดผู้ลลัพธิ์ท่�เส่ยหาย เน่�องจากอาจทำาให�สมาชิกบางส่วนในองคุ้์กรัต�องตกอย้่ใน

คุ้วามเส่�ยงและอาจได�รัับผู้ลกรัะทบด�านคุ้วามมั�นคุ้งปลอดภัย ด�วยเหตุดังกล่าว เรัาจ่งต�องเรัิ�มจากขั�นตอนการัวางแผู้น 

โดยให�นำามุมมองเหล่าน่�มาใช� และหากจำาเป็นต�องดำาเนินการัย�อนหลังเพ่�อนำามุมมองเหล่าน่�มาใช� ก็ไม่ให�ถ่่อเป็นการั

สรั�างภารัะให�กับเวลาและทรััพยากรัท่�ม่อย้่

คุว่ามมั�นคุงปลอด้ภัยติ�องเป็นประเด้็นท่�ม่ส่ว่นร่ว่ม และ
ได้�รับอิทธิิพิลจากประสบการณ์์คุว่ามเส่�ยงท่�ม่ลักษณ์ะ
เฉพิาะติามเพิศสภาพิ ภาพิถ่ายผู้้�ห่ญิงนักปกป้องสิทธิิ
มนุษยชนท่�ทำางานร่ว่มกันระห่ว่่างการอบรมคุว่ามมั�นคุง
ปลอด้ภัยและการคุุ�มคุรอง (ภาพิของ Safety and Risk 

Mitigation Organization (SRMO))

คุว่ามมั�นคุงปลอด้ภัยและการคุุ�มคุรองสำาห่รับ
ผู้้�ห่ญิงนักปกป้องสิทธิิมนุษยชน ติ�องอย้่บน
พิื�นฐานท่�คุำานึงถึงคุว่ามเส่�ยงเฉพิาะเนื�องจาก
เพิศสภาพิของพิว่กเธิอ ร้ปถ่ายห่ม้่ของผู้้�ห่ญิง
นักปกป้องสิทธิิมนุษยชนจากเม็กซ้ิโก – I(dh)EAS

การคุกคามและการข่มขู่ทางไซเบอร์

14 https://bit.ly/3aa58us

ความเสียหายต่อสิทธิของเหยื่อในการเข้าถึง 
ความเป็นส่วนตัว เสรีภาพด้านการแสดงออก  
และการมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในกิจการด้าน 
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเมือง  
เป็นสิ่งที่เห็น ได้ชัดเจน รูปแบบการข่มขู่และ
ความรุนแรงเช่นนี้ยังอาจขัดขวางการท�างาน 
ของเครือข่ายผู้หญิง ซึ่งมักใช้พื้นที่ออนไลน์ 
เป็นช่องทางหลักในการสื่อสารและรณรงค์

โดยให�คุ้วามสำาคุ้ัญเป็นอย่างมากและถ่่อเป็นส่วนหน่�ง 

ของพ่�นฐานการัปรัะเมินคุ้วามเส่�ยงโดยรัวม ขั�นตอนและ 

ข�อเสนอแนะท่�กล่าวถ่่งข�างต�น อาจช่วยลดโอกาสท่�จะเจอ 

กับคุ้วามเส่�ยงเหล่าน่� อย่างไรัก็ด่ ขั�นตอนเหล่าน่�เป็นเพ่ยง 

ขั�นตอนเรัิ�มต�น และต�องม่การัสนทนาในเชิงล่กต่อไปเพ่�อ 

จัดทำาและด้แลการัม่ตัวตนท่�ปลอดภัยทางดิจิทัล และการั 

แลกเปล่�ยนในเว็บไซึ่ต์ของเคุ้รั่อข่ายสังคุ้ม  เรัายังต�องให�

คุ้วามสำาคุ้ัญเป็นพิเศ์ษกับกลุ่มเป้าหมาย อาสาสมัคุ้รั ฯลฯ 

การันำารั้ป โคุ้�ตคุ้ำาพ้ดและเน่�อหาใด ๆ  มาแชรั์ คุ้วรัเกิดข่�น 

โดยได�รัับคุ้วามยินยอมอย่างเต็มท่�จากผู้้�ท่�ปรัากฏตัวในว่ดิโอ 

กลุ่มเป้าหมาย เพ่�อนรั่วมงาน และอาสาสมัคุ้รั ฯลฯ

–	อดีตข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชน 
	 แห่งสหประชาชาติ	ซาอิด	ราอัด	อัล-ฮุสเซน14 
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• หน่วยงานของท่านได�จัดทำาและ/หรั่ออัพเดทแผู้นการั

ปรัะเมินคุ้วามเส่�ยงและการับรัรัเทาคุ้วามเส่�ยงหรั่อไม่?  

• เจ�าหน�าท่�ท่�เก่�ยวข�องทุกคุ้นและแง่มุมต่าง ๆ  ขององคุ้์กรัได�รัับ

การัพิจารัณารัะหว่างการัปรัะเมินและการัจัดทำาแผู้นหรั่อไม่? 

• หน่วยงานของท่านม่ศ์ักยภาพในการัรัับม่อกับภัยคุุ้กคุ้ามท่�

อาจเกิดข่�นได�หรั่อไม่? 

• หน่วยงานของท่านสรั�างพ่�นท่�เพ่�อให�ม่การัพ้ดคุุ้ยเก่�ยวกับ

ปรัะเด็นคุ้วามมั�นคุ้งปลอดภัยกับเจ�าหน�าท่�ทุกคุ้นหรั่อไม่? 

• หน่วยงานของท่านต�องการัการัอบรัมหรั่อทรััพยากรัใดเพ่�อ

จัดทำาแผู้นคุ้วามมั�นคุ้งปลอดภัย หรั่อเพ่�อดำาเนินตามาตรัการั

ท่�เหมาะสมเก่�ยวกับสถ่านการัณ์คุ้วามมั�นคุ้งปลอดภัยใน

ปัจจุบันหรั่อไม่? 

• การัม่คุ้วามสัมพันธิ์กับ NHRF เป็นเหตุให�เกิดคุ้วามเส่�ยงใด ๆ   

ต่อองคุ้์กรัของท่านหรั่อไม่ ยกตัวอย่างเช่น การัทำางาน 

ภาคุ้สนามโดยม่เจ�าหน�าท่�ต่างชาติของ NHRF ไปด�วย ทำาให�

หน่วยงานของท่านเกิดคุ้วามเส่�ยงมากข่�นหรั่อไม่? NHRF 

และหน่วยงานของท่านคุ้วรัหาช่องทางส่�อสารัในทางเล่อก

หรั่อไม่? 

ดังท่�กล่าวถ่่งข�างต�น หน่วยงาน

ผู้้�รัับทุนจาก NHRF ทุกแห่งม่

คุ้วามรัับผู้ิดชอบต�องจัดการั

ปรัะเมินคุ้วามเส่�ยงอย่างเพ่ยงพอ

ในบรัิบทของตนเอง และจัดทำา

ยุทธิศ์าสตรั์เพ่�อจัดการักับ

คุ้วามเส่�ยงเหล่าน่�อย่างเป็นผู้ล 

ภัยคุุ้กคุ้ามและปรัะเด็นคุ้วาม

มั�นคุ้งปลอดภัยจะไม่หายไปเพ่ยง

เพรัาะเรัาแสดงคุ้วามเพิกเฉย

กับมัน หากจะกลายเป็นอุปสรัรัคุ้

สำาคุ้ัญต่อท่านและองคุ้์กรั

ในรัะหว่างการัดำาเนินงาน 

เรัาจ่งได�จัดทำาชุดคุ้ำาถ่ามเก่�ยวกับ

คุ้วามมั�นคุ้งปลอดภัยซึ่่�งท่านและ

เพ่�อนรั่วมงานสามารัถ่นำามา

พิจารัณาอย่างสมำ�าเสมอ 

ในกรณีที่เกิดสถานการณ์ความมั่นคงปลอดภัยขึ้นจริง  
กรุณาพิจารณาข้อมูลต่อไปนี้

• NHRF ต�องการัได�รัับทรัาบเก่�ยวกับเหตุคุ้วามมั�นคุ้งปลอดภัยท่�ได�เกิดข่�นหรั่อ 

อาจจะเกิดข่�น และอาจส่งผู้ลกรัะทบด�านลบต่อการัทำางานและสภาพแวดล�อม 

ในการัทำางานของหน่วยงานและเจ�าหน�าท่�ท่�เก่�ยวข�อง 

• ในการัแจ�งให� NHRF ทรัาบเก่�ยวกับเหตุคุ้วามมั�นคุ้งปลอดภัย ข�อกังวล และหรั่อ

รัายงานต่าง ๆ  ในปรัะเด็นคุ้วามมั�นคุ้งปลอดภัยของเจ�าหน�าท่�บางคุ้นและ/หรั่อ

หน่วยงานของท่าน กรัุณารัะบุอย่างชัดเจนถ่่งมาตรัการัท่�หน่วยงานของท่าน

ต�องการัให� NHRF ปฏิบัติ (หรั่อไม่ปฏิบัติ) กรัุณาแจ�งให�ชัดเจนมากสุดเท่าท่�จะ

เป็นไปได�

หน่วยงานผู้รับทุน 
จาก	NHRF  

บทบาทและความรับผิดชอบ

NHRF ม่สำานักเลขาธิิการัท่�กรัุงออสโล นอกจากทำาหน�าท่�

จัดสรัรัเงินทุนแล�ว สำานักเลขาธิิการัยังทำาหน�าท่�สรั�าง

เคุ้รั่อข่ายกับองคุ้์กรัอ่�น ๆ  และเข�ารั่วมในบางรัะดับเพ่�อ

รัณรังคุ้์กดดัน โดยรั่วมม่อกับผู้้�ม่ส่วนได�ส่วนเส่ยใน

บางปรัะเด็น 

ในแง่ของคุ้วามมั�นคุ้งปลอดภัย และการัคุุ้�มคุ้รัองท่าน

ในฐานะองคุ้์กรัผู้้�รัับทุน สำานักเลขาธิิการักำาหนด

มาตรัการัต่าง ๆ  เพ่�อสนับสนุน โดยม่รัายละเอ่ยดตาม

แนวปฏิบัติในการัดำาเนินงานของ NHRF (2556) ดังน่�

• เสนอช่วยเหล่อให�เช่�อมโยงกับหน่วยงานท่�ทำางาน

ด�านการัคุุ้�มคุ้รัอง

• วางแผู้นกิจกรัรัมรั่วมกันกับแหล่งทุนอ่�น ๆ  และ

หน่วยงาน ในนามขององคุ้์กรัผู้้�รัับทุนของเรัา

• เสนอทรััพยากรัเพ่�อใช�ในการัจัดทำาขั�นตอนปฏิบัติ 

แผู้นงาน และการัอบรัมด�านคุ้วามมั�นคุ้งปลอดภัย 

โดยให�เป็นส่วนหน่�งของงบปรัะมาณสนับสนุน

องคุ้์กรั 

• เสนอปรัะเด็นท่�เป็นข�อกังวลไปยังผู้้�แทนการัท้ต 

โดยเฉพาะกรัะทรัวงการัต่างปรัะเทศ์นอรั์เวย์และ

รััฐบาลนอรั์เวย์ หากได�รัับการัรั�องขอจากองคุ้์กรั

ผู้้�รัับทุน

• เสนอข�อรั�องเรั่ยนไปยังผู้้�รัายงานพิเศ์ษแห่ง

สหปรัะชาชาติ

• เผู้ยแพรั่ข�อม้ลเก่�ยวกับกรัณ่และข�อกังวลของ

องคุ้์กรัผู้้�รัับทุนของ NHRF ในนอรั์เวย์

NHRF ม่ท่�ปรั่กษาปรัะจำาอย้่ในบางปรัะเทศ์ โดยม่บทบาท

เป็นเหม่อนวิทยากรัเพ่�อให�ข�อม้ลกับสำานักเลขาธิิการัและ

องคุ้์กรัผู้้�รัับทุน NHRF พยายามพ้ดคุุ้ยกับหน่วยงานผู้้�รัับทุน

เก่�ยวกับยุทธิศ์าสตรั์ด�านคุ้วามมั�นคุ้งปลอดภัยและการั

คุุ้�มคุ้รัอง ในรัะหว่างเข�าเย่�ยมและปรัะชุมกับพวกเขา 

องคุ้์กรัผู้้�รัับทุนอาจติดต่อกับท่�ปรั่กษาของ NHRF  

เพ่�อขอคุ้ำาช่�แนะและคุ้วามสนับสนุนเก่�ยวกับปรัะเด็น 

คุ้วามมั�นคุ้งปลอดภัยและการัคุุ้�มคุ้รัอง

ท่�ปรั่กษาในพ่�นท่�:

• ช่วยให�องคุ้์กรัผู้้�รัับทุนเห็นภาพรัวมของปัจจัยท่� 

ทำาให�เกิดคุ้วามเส่�ยงในการัทำางาน และตรัะหนัก 

ถ่่งขั�นตอนท่�สามารัถ่รัับม่อกับคุ้วามเส่�ยงเช่นน่�ได� 

หากจำาเป็น 

• ช่วยในการัติดต่อกับวิทยากรั/องคุ้์กรัชำานัญพิเศ์ษ  

ท่�สามารัถ่ช่วยจดัทำาขั�นตอนปฏิบตัเิพ่�อคุ้วามมั�นคุ้ง

ปลอดภัยได�

สำานักเลขาธิิการั NHRF ตรัะหนักถ่่งปัญหาสำาหรัับ

บางหน่วยงานท่�จะอธิิบายอย่างชัดเจนเก่�ยวกับคุ้วามเส่�ยง

ในใบสมัคุ้รัขอทุน เพ่�ออุดช่องว่างดังกล่าว เรัาจะม่การั

พ้ดคุุ้ยเพิ�มเติมกับหน่วยงานผู้้�ขอทุนในรัะหว่างเข�าเย่�ยม

ภาคุ้สนาม หรั่อโดยผู้่านการัส่�อสารัรั้ปแบบอ่�น ๆ  

การัดำาเนินงานเหล่าน่�ม่จุดปรัะสงคุ้์เพ่�อช่วยให�เรัาเข�าใจด่

ข่�นเก่�ยวกับคุ้วามเส่�ยงท่�หน่วยงานของท่านเผู้ชิญอย้่ 

และแผู้นงานของท่านในการับรัรัเทาคุ้วามเส่�ยงเหล่าน่� 

เรัาหวังว่าจะคุ้�นหาวิธิ่การัท่�ด่ในการัส่�อสารัเก่�ยวกับ

คุ้วามมั�นคุ้งปลอดภัยโดยม่คุ้วามรั่วมม่อกับท่าน

สำานักเลขาธิการ	NHRF ที่ปรึกษาของ	NHRF

NHRF จัด้สัมมนาประจำาปี ประกอบด้�ว่ยการอบรมและรายการอภิปรายเก่�ยว่กับ
คุว่ามมั�นคุงปลอด้ภัยเพิื�อเสริมสร�างศักยภาพิให่�องคุ์กรผู้้�รับทุน ทั�งด้�านคุว่ามมั�นคุง
ปลอด้ภัยและการคุุ�มคุรอง ภาพิจากการสัมมนาของพิาร์ทเนอร์ท่�รับทุนจาก NHRF 
ในเม็กซ้ิโก ปี 2562
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ตามกรัอบบรัรัทัดฐานท่�อธิิบายข�างต�น หลายปีท่�ผู้่านมาม่การั

จัดทำากลไกสนับสนุนมากมายสำาหรัับนักปกป้องสิทธิิมนุษยชน 

เรัาได�คุ้ัดเล่อกกลไกสหปรัะชาชาติท่�เก่�ยวข�องสามแห่ง  

แนวปฏิบัติเพ่�อสนับสนุนนักปกป้องสิทธิิมนุษยชน และคุ้วาม

สนับสนุนท่�ม่อย้่จากองคุ้์กรัชำานัญพิเศ์ษบางแห่ง โปรัดสังเกต

ด�วยว่า ยังม่กลไกสนับสนุนรัะดับปรัะเทศ์และภ้มิภาคุ้อ่�น ๆ  

เช่น คุ้ณะกรัรัมการัและสถ่าบันสิทธิิมนุษยชน และหน่วยงาน 

อ่�น ๆ  ท่�ม่คุ้วามชำานาญท่�เก่�ยวข�อง นอกจากนั�น ท่านยังจะต�อง

จำาแนกและหาทางติดต่อรั่วมม่อกับเอ็นจ่โอ เคุ้รั่อข่ายและ

พันธิมิตรัในปรัะเทศ์ ท่�ทำางานเพ่�อสนับสนุนนักปกป้องสิทธิิ

มนุษยชน รัวมทั�งกลุ่มสนับสนุนและบุคุ้คุ้ลอ่�น ๆ  ในพ่�นท่�ซึ่่�งอาจ

ให�คุ้วามช่วยเหล่อได� เรัากรัะตุ�นองคุ้์กรัผู้้�รัับทุนของเรัาทุกแห่ง 

ให�ขอข�อม้ลและคุ้วามรั้�เก่�ยวกับกลไกสนับสนุนต่าง ๆ  ในภ้มิภาคุ้ 

ปรัะเทศ์และบรัิบทของท่าน ให�ใช�ปรัะโยชน์จากหน่วยงาน

เหล่าน่�อย่างเต็มท่� เพรัาะเป็นหน่วยงานท่�จัดตั�งข่�นมาเพ่�อท่าน 

กลไกสนับสนุน

• รััฐบาลของท่านจัดทำาแผู้นปฏิบัติการัว่าด�วยนักปกป้องสิทธิิมนุษยชนหรั่อไม่?

• ปรัะเทศ์ของท่านม่จุดปรัะสานงานรัะดับปรัะเทศ์ของนักปกป้องสิทธิิมนุษยชนหรั่อไม่? 

• ปรัะเทศ์ของท่านม่เคุ้รั่อข่ายและพันธิมิตรันักปกป้องสิทธิิมนุษยชนหรั่อไม่? และท่านม่ส่วน

เช่�อมโยงกับหน่วยงานเหล่านั�นหรั่อไม่?

• ท่านทรัาบว่าม่เอ็นจ่โอในปรัะเทศ์ท่�ทำางานสนับสนุนนักปกป้องสิทธิิมนุษยชนเป็นการัเฉพาะ 

และได�ติดต่อกับหน่วยงานน่�หรั่อไม่? 

• ท่านเคุ้ยติดต่อกับหน่วยงานรัะหว่างรััฐบาลท่�ทำางานเฉพาะในปรัะเทศ์ของท่านหรั่อไม่?

• ท่านเคุ้ยจำาแนกและสรั�างคุ้วามสัมพันธิ์กับกลุ่มสนับสนุนในพ่�นท่�และ/หรั่อบุคุ้คุ้ลท่�อย้่ใน

พ่�นท่�ของท่านหรั่อไม่? 

สำานักงานข�าหลวงใหญ่ด�านสิทธิิมนุษยชนแห่งสหปรัะชาชาติ 

(UN Office of the High Commissioner for Human Rights 

- OHCHR) ม่จุดเน�นเป็นนักปกป้องสิทธิิมนุษยชน ในหัวข�อน่�

เรัาเล่อกกล่าวถ่่งกลไกพิเศ์ษแห่งสหปรัะชาชาติสามแห่ง ซึ่่�งม่

อำานาจหน�าท่�ท่�เก่�ยวข�องโดยเฉพาะกับนักปกป้องสิทธิิมนุษย

ชน ได�แก่ ผู้้�รัายงานพิเศ์ษแห่งสหปรัะชาชาติว่าด�วย

สถ่านการัณ์ของนักปกป้องสิทธิิ-มนุษยชน ผู้้�รัายงานพิเศ์ษ

แห่งสหปรัะชาชาติว่าด�วยสิทธิิท่�จะม่เสรั่ภาพด�านการัชุมนุม

อย่างสงบมและการัสมาคุ้ม และผู้้�รัายงานพิเศ์ษแห่ง

สหปรัะชาชาติว่าด�วยการัส่งเสรัิมและคุุ้�มคุ้รัองสิทธิิท่�จะม่

เสรั่ภาพด�านคุ้วามเห็นและการัแสดงออก 

นอกจากการัทำางานแล�ว ผู้้�รัายงานพิเศ์ษเหล่าน่�ยังจัดทำา

รัายงานปรัะจำาปีเพ่�อเสนอต่อคุ้ณะมนตรั่สิทธิิมนุษยชน 

และท่�ปรัะชุมสมัชชาใหญ่ และเข�าเย่�ยมปรัะเทศ์เพ่�อสอบสวน

สถ่านการัณ์ด�านสิทธิิมนุษยชนในรัะดับปรัะเทศ์ ภายหลัง 

การัเข�าเย่�ยม พวกเขาจะเสนอรัายงานให�คุ้ณะมนตรั่ 

สทิธิมินษุยชนทรัาบ ทั�งในส่วนของข�อคุ้�นพบและข�อเสนอแนะ 

ทั�งยังอาจเข�าเย่�ยมปรัะเทศ์อย่างไม่เป็นทางการั ปรัะสานงาน

กับองคุ้์กรัภาคุ้ปรัะชาสังคุ้มและหน่วยงานอ่�น ๆ  ในปรัะเทศ์ 

ในด�านล่าง เรัาได�เน�นถ่่งคุ้วามเป็นไปได�ท่�กลไกเหล่าน่�จะ 

รัับเรั่�องรั�องทุกข์ของบุคุ้คุ้ลในปรัะเทศ์ท่�เก่�ยวข�อง ในแต่ละ

หัวข�อ ท่านจะได�ทรัาบข�อม้ลการัติดต่อผู้้�รัายงานพิเศ์ษ  

และลิงก์ไปยังโฮมเพจและกลไกรัับข�อรั�องทุกข์ของบุคุ้คุ้ล

นอกจากผู้้�รัายงานพิเศ์ษทั�งสามตามข�อม้ลด�านล่างแล�ว  

ยังม่คุ้ณะทำางานตามปรัะเด็นท่�เน�นปรัะเด็นนักปกป้อง 

สิทธิิมนุษยชนและปรัะเด็นท่�เก่�ยวข�อง อย่างเช่น คุ้ณะทำางาน

ด�านการับังคุ้ับส้ญหายโดยไม่สมัคุ้รัใจขององคุ้์การั

สหปรัะชาชาติ (Working Group on Enforced or 

Involuntary Disappearances - WGEID) ซึ่่�งยังม่กลไกด่วน

พิเศ์ษของตนเองด�วย กลไกอ่�น ๆ  ปรัะกอบด�วย  

ผู้้�รัายงานพิเศ์ษว่าด�วยสิทธิิของชนพ่�นเม่อง ว่าด�วยคุ้วาม

รัุนแรังต่อสตรั่ และว่าด�วยการัเข�าถ่่งสภาพแวดล�อมท่�

ปลอดภัย สะอาด เหมาะแก่สุขภาพและยั�งย่น เรัากรัะตุ�น 

ให�ท่านศ์่กษาภาพรัวมของผู้้�ดำารังตำาแหน่งผู้้�รัายงานพิเศ์ษ 

ท่�ม่อย้่เหล่าน่� ซึ่่�งอาจม่คุ้วามสำาคุ้ัญต่อการัทำางานของท่าน

เพ่�อปกป้องสิทธิิมนุษยชน 

กลไกสหประชาชาติสำาหรับนักปกป้องสิทธิมนุษยชน

กลไกสนับสนุนในบริบทของพื้นที่และระดับประเทศ

กลไกพิเศษของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชน 

จนถ่่งเด่อนกันยายน 2561 ม่กลไกตามปรัะเด็น 44 องคุ้์กรั และตามปรัะเทศ์ 12 องคุ้์กรัท่�อย้่ใต�กลไก

พิเศ์ษของคุ้ณะมนตรั่สิทธิิมนุษยชน สำาหรัับภาพรัวมอย่างละเอ่ยด โปรัดด้เว็บไซึ่ต์ของกลไกพิเศ์ษท่�

กลไกพิเศ์ษของคุ้ณะมนตรั่สิทธิิมนุษยชน https://bit.ly/3dwnB6y

บันทึก
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อำานาจหน�าท่�เก่�ยวกับสถ่านการัณ์ของนักปกป้องสิทธิิมนุษยชน 

ก่อตั�งข่�นเม่�อปี 2543 โดยคุ้ณะกรัรัมาธิิการัสิทธิิมนุษยชน

ในขณะนั�น (ให�ม่ฐานะเป็นกลไกพิเศ์ษ) เพ่�อสนบัสนนุการัดำาเนนิงาน

ตามปฏิญญาว่าด�วยนักปกป้องสิทธิิมนุษยชน 2541 โดยม่การั

ขยายอำานาจหน�าท่�น่�คุ้รัั�งสุดท�ายในปี 2560 ตามมติข�อ A/HRC/

RES/34/5 https://bit.ly/2wtVjZC เป็นรัะยะเวลาสามปี15 

ผู้้�รัายงานพิเศ์ษทำางานรั่วมกับรััฐและการัรั�องเรั่ยนของบุคุ้คุ้ลว่า 

ม่การัละเมิดสิทธิิมนุษยชนต่อนักปกป้อง ข�อม้ลจากกรัณ่เหล่าน่�

ได�รัับมาจากช่องทางต่าง ๆ  ทั�งจากนักปกป้องแต่ละคุ้น เอ็นจ่โอ 

และหน่วยงานสหปรัะชาชาติ หากเป็นข�อม้ลท่�สอดคุ้ล�องกับอำานาจ

หน�าท่�และได�รัับการัย่นยันคุ้วามถ่้กต�อง ผู้้�รัายงานพิเศ์ษจะติดต่อ

Special Rapporteur on Human Rights Defenders

ผู้รายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิที่จะมีเสรีภาพด้านการชุมนุมอย่างสงบ 
และการสมาคม
ในเด่อนตุลาคุ้ม 2553 คุ้ณะมนตรั่สิทธิิมนุษยชนรัับรัอง มติข�อ 15/21 https://bit.ly/2UzHIYW ซึ่่�งกำาหนดให�ม่อำานาจหน�าท่�ของผู้้�รัายงาน

พิเศ์ษแห่งสหปรัะชาชาติว่าด�วยสิทธิิท่�จะม่เสรั่ภาพด�านการัชุมนุมอย่างสงบมและการัสมาคุ้มเป็นรัะยะเวลาสามปีในเบ่�องต�น16  ผู้้�ดำารังตำาแหน่ง

จะปฏิบัติหน�าท่�ในเบ่�องต�นสามปี และต่ออายุได�อ่กหน่�งคุ้รัั�ง คุ้ณะมนตรั่ได�ขยายอำานาจหน�าท่�ของผู้้�รัายงานพิเศ์ษเป็นเวลาอ่กสามปีเม่�อเด่อน

กรักฎาคุ้ม 2559 (มติข�อ 32/32) https://bit.ly/2vHkQOF17  

เน่�องจากผู้้�รัายงานพิเศ์ษม่อำานาจหน�าท่�ในการัส่งเสรัิมและคุุ้�มคุ้รัองสิทธิิท่�จะม่เสรั่ภาพด�านการัชุมนุมอย่างสงบและการัสมาคุ้ม คุ้ณะมนตรั่

สิทธิิมนุษยชนได�รั�องขอผู้้�รัายงานพิเศ์ษให�แสวงหาข�อม้ลท่�น่าเช่�อถ่่อและพ่�งพาได�จากรััฐบาล เอ็นจ่โอ และหน่วยงานอ่�น ๆ  ซึ่่�งม่คุ้วามรั้�เก่�ยวกับ

สถ่านการัณ์ท่�เก่�ยวข�องและกรัณนั่�น เม่�อได�รับัข�อมล้จากแต่ละหน่วยงานแล�ว ผู้้�รัายงานพิเศ์ษจะส่งจด้ห่มายด่้ว่น หรัอ่ จด้ห่มายท่�เป็นข�อกล่าว่ห่า 

ไปยังหน่วยงานท่�เก่�ยวข�องเพ่�อขอให�ช่�แจงเก่�ยวกับข�อกล่าวหานั�น ในเว็บไซึ่ต์ของผู้้�รัายงานพิเศ์ษ ท่านจะพบข�อม้ลเก่�ยวกับแนวปฏิบัติว่าด�วย

ปรัะเภทของข�อม้ลท่�ผู้้�รัายงานพิเศ์ษรั�องขอ เพ่�อให�สามารัถ่ดำาเนินการัและรัายละเอ่ยดของวิธิ่การัส่งข�อม้ล 

นับแต่ปี 2552 ม่การักำาหนดนโยบาย กฎหมาย และข�อกำาหนดมากข่�นเก่�ยวกับเอ็นจ่โอ โดยม่เป้าหมายเป็นแหล่งทุนท่�มาจากต่างปรัะเทศ์ 

โดยรััฐบาลได�พยายามขัดขวางโดยม่เป้าหมายเพ่�อปิดปากนักปกป้องสิทธิิมนุษยชน ในปี 2556 ผู้้�รัายงานพิเศ์ษแห่งสหปรัะชาชาติว่าด�วยสิทธิิ 

ท่�จะม่เสรั่ภาพด�านการัชุมนุมอย่างสงบมและการัสมาคุ้ม ช่�ให�เห็นปัญหาของสมาคุ้มในการัเข�าถ่่งแหล่งทุน ซึ่่�งถ่่อว่าเป็นปัจจัยสำาคุ้ัญให�เกิด

สิทธิิท่�จะม่เสรั่ภาพด�านการัสมาคุ้ม โดยม่ถ่�อยแถ่ลงท่�น่าสนใจในปรัะเด็นน่�ในรัายงานตามปรัะเด็น ท่�จัดทำาข่�นในเด่อนเมษายน 2556 และ

สิงหาคุ้ม 2561 รัายงานจากผู้้�รัายงานพิเศ์ษคุ้นปัจจุบัน ซึ่่�งสะท�อนให�เห็นว่าปัญหาน่�ยังคุ้งเกิดข่�นต่อไป 18 19

เว็บไซต์์อย่างเป็น์ทางการของผ้้รายงาน์พิเศษ https://bit.ly/2U9o2vR

กลไกรับข้อร้องทุกข์ของบุคคลของผ้้รายงาน์พิเศษ https://bit.ly/39fgg7U

การต์ิดีต์่อทางอีเมล์: urgent-action@ohchr.org หรั่อ freeassembly@ohchr.org 

ข�อคุ้วามในอ่เมล์คุ้วรัอ�างถ่่งอำานาจหน�าท่�ด�านเสรั่ภาพในการัชุมนุมอย่างสงบและ 

การัสมาคุ้ม 

ยังสามารัถ่จัดส่งข�อม้ลผู้่าน แบบฟอร์มออน์ไลน์์ https://bit.ly/3bkeu72

16 A/HRC/RES/15/21 https://bit.ly/2UzHIYW 
17 A/HRC/RES/32/32 https://bit.ly/2vHkQOF 
18 A/HRC/23/39 https://bit.ly/3abGGsH 
19 A/73/279 https://bit.ly/2U8QsWJ

เว็บไซต์์อย่างเป็น์ทางการของผ้้รายงาน์พิเศษ https://bit.ly/2WBXXag

กลไกรับข้อร้องทุกข์ของบุคคลของผ้้รายงาน์พิเศษ https://bit.ly/3e7FQz2

การต์ิดีต์่อทางอีเมล์: urgent-action@ohchr.org (สำาหรัับแจ�งข�อกล่าวหา) หรั่อ 

defenders@ohchr.org ข�อคุ้วามในอ่เมล์คุ้วรัอ�างถ่่งอำานาจหน�าท่�ด�านนักปกป้อง

สิทธิิมนุษยชน

ผู้้�รัายงานพิเศ์ษว่าด�วยนักปกป้องสิทธิิมนุษยชนยังม่เว็บไซึ่ต์เป็นของตนเอง  

https://bit.ly/3anY9Ok ในภาษาอังกฤษ ฝรัั�งเศ์ส และสเปน

ผู้รายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติว่าด้วยสถานการณ์ของนักปกป้องสิทธิมนุษยชน

กับรััฐบาลของรััฐท่�คุ้าดว่าเป็นพ่�นท่�เกิดเหตุของการัละเมิดนั�น โดยมักเป็นการัติดต่อผู้่านจด้ห่มาย

ฉุกเฉิน (urgent appeal) หรั่อจด้ห่มายท่�เป็นข�อกล่าว่ห่า (allegation letter) (หรั่อท่�เรั่ยกว่า 

‘communications’) โดยส่งถ่่งตัวแทนการัท้ตในรััฐแห่งนั�นท่�องคุ้์การัสหปรัะชาชาติในกรัุงเจน่วา เพ่�อ

ให�ส่งต่อไปยังเม่องหลวงของปรัะเทศ์นั�นอ่กท่หน่�ง ในจดหมายฉุกเฉินและจดหมายท่�เป็นข�อกล่าวหา 

ผู้้�รัายงานพิเศ์ษจะขอให�รััฐบาลใช�มาตรัการัท่�เหมาะสมทั�งปวง เพ่�อสอบสวนและแก�ปัญหาตามข�อ

กล่าวหา และให�แจ�งผู้ลการัสอบสวนและการัดำาเนินงานให�ผู้้�รัายงานพิเศ์ษทรัาบ ในเว็บไซึ่ต์ของ

ผู้้�รัายงานพิเศ์ษ ท่านจะได�ทรัาบข�อม้ลเก่�ยวกับแนวปฏิบัติว่าด�วยปรัะเภทของข�อม้ลท่�ผู้้�รัายงานพิเศ์ษ

ต�องการัจะได�รัับ เพ่�อให�สามารัถ่กำาหนดมาตรัการัต่อกรัณ่นั�นได� และแจ�งผู้ลข�อม้ลนั�น 

Mary Lawlor ผู้้�รายงานพิิเศษแห่่ง
สห่ประชาชาติิว่่าด้�ว่ยสถานการณ์์ของ
นักปกป้องสิทธิิมนุษยชนเริ�มจากเด้ือน

พิฤษภาคุม 2563 กับกรรมการท่�ปรึกษาของ 
NHRF ในระห่ว่่างการประชุมกับ Audun 

Halvorsen อด้่ติรัฐมนติร่ติ่างประเทศของ
นอร์เว่ย์ และ Andrew Gilmour อด้่ติผู้้�ช่ว่ย
เลขาธิิการสห่ประชาชาติิด้�านสิทธิิมนุษยชน 

และ Michel Forst อด้่ติผู้้�รายงานพิิเศษ
ว่่าด้�ว่ยนักปกป้องสิทธิิมนุษยชน

15 A/HRC/RES/34/5 (https://undocs.org/A/HRC/RES/34/5)

ผู้รายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิที่จะมีเสรีภาพด้านการชุมนุม 
อย่างสงบและการสมาคม

ผู้รายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิที่จะมีเสรีภาพด้านการชุมนุม 
อย่างสงบและการสมาคม
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การตอบโต้และการข่มขู่	
การัแก�ปัญหาการัข่มข้่และตอบโต�ต่อผู้้�ท่�มุ่งให�คุ้วามรั่วมม่อ ให�คุ้วามรั่วมม่อ หรั่อได�ให� 

คุ้วามรั่วมม่อกับองคุ้์การัสหปรัะชาชาติในปรัะเด็นสิทธิิมนุษยชน เป็นภารักิจเรั่งด่วน 

ของกลไกพิเศ์ษ โดยหน่วยงานเหล่าน่�มักแสดงข�อกังวลอย่างต่อเน่�องเก่�ยวกับการัปฏิบัติ 

ของบุคุ้คุ้ลและรัะบบท่�ไม่อาจยอมรัับได� กลไกพิเศ์ษไม่เพ่ยงจัดการักับข�อกล่าวหาว่าม่การั

ข่มข้่และตอบโต�เน่�องจากคุ้วามรั่วมม่อเท่านั�น หากยังรั่วมม่อกับรัะบบขององคุ้์การั

สหปรัะชาชาติ ตัวแทน และกลไกในปรัะเด็นสิทธิิมนุษยชนด�วย จากคุ้วามสนใจมากข่�น 

ในปรัะเด็นน่� และเน่�องจากม่ตัวอย่างการัข่มข้่และตอบโต�ท่�ผู้้�ม่อำานาจหน�าท่�สังเกตเห็น 

มากข่�น จ่งม่การัให�คุ้วามเห็นชอบในรัะหว่างการัปรัะชุมปรัะจำาปีคุ้รัั�งท่� 22 ของกลไก 

พิเศ์ษเม่�อเด่อนมิถุ่นายน 2558 ให�รัวบรัวมและสนับสนุนมาตรัการัของกลไกพิเศ์ษ 

เพ่�อรัับม่อกับการัปฏิบัติท่�ไม่อาจยอมรัับได� โดยม่การักำาหนดกรัอบคุ้วามรั่วมม่อเพ่�อ 

ปฏิบัติการั จำาเป็นต�องสังเกตด�วยว่า การัตอบโต�ไม่เพ่ยงเป็นข�อกังวลสำาหรัับนักปกป้อง 

สิทธิิมนุษยชนและหน่วยงานภาคุ้ปรัะชาสังคุ้มเท่านั�น หากยังส่งผู้ลกรัะทบต่อบุคุ้คุ้ลใด ๆ   

ท่�ให�คุ้วามรั่วมม่อกับกลไกพิเศ์ษ ทั�งน่�รัวมถ่่งบุคุ้คุ้ลหรั่อกลุ่มซึ่่�งปรัะชุมกับผู้้�รัายงานพิเศ์ษ 

รัวมทั�งในรัะหว่างการัเข�าเย่�ยมปรัะเทศ์และ/หรั่อผู้้�ซึ่่�งส่งมอบข�อม้ลให�กับกลไกพิเศ์ษ  

รัวมทั�งผู้้�ให�คุ้วามช่วยเหล่อด�านกฎหมายหรั่ออ่�น ๆ  ญาติของผู้้�เส่ยหายจากการัละเมิดสิทธิิ

มนุษยชน และเจ�าหน�าท่�ของสถ่าบันสิทธิิมนุษยชนแห่งชาติ หรั่อกลไกป้องกันรัะดับปรัะเทศ์

รัายงานปรัะจำาปีของเลขาธิิการัสหปรัะชาชาติ ฉบับท่�เก�า António Guterres https://bit.

ly/39dxhPK รัะบุถ่่งรัะดับการัตอบโต�ต่อนักปกป้องสิทธิิมนุษยชนเม่�อเท่ยบกันในแต่ละ

ปรัะเทศ์ ปรัะกอบด�วยข�อกล่าวหาว่าม่การัสังหารั การัทรัมาน การัจับกุมโดยพลการั  

และการัรัณรังคุ้์เพ่�อสรั�างตรัาบาป โดยม่เป้าหมายเป็นเหย่�อของการัปฏิบัติมิชอบด�านสิทธิิ 

รัายงานยังให�ข�อม้ลเก่�ยวกับข�อกล่าวหาว่าม่การัตอบโต�และการัข่มข้่ใน 38 ปรัะเทศ์  

โดยบางส่วนเป็นปรัะเทศ์สมาชิกของคุ้ณะมนตรั่สิทธิิมนุษยชนด�วย22 

อำานาจหน�าท่�ของผู้้�รัายงานพิเศ์ษแห่งสหปรัะชาชาติว่าด�วย

การัส่งเสรัิมและคุุ้�มคุ้รัองสิทธิิท่�จะม่เสรั่ภาพด�านคุ้วามเห็น

และการัแสดงออกถ่้กกำาหนดข่�นในปี 2536 ในวันท่� 21 

ม่นาคุ้ม 2560 คุ้ณะมนตรั่สิทธิิมนุษยชนได�ขยายอำานาจ

หน�าท่�ของผู้้�รัายงานพเิศ์ษออกไปอก่สามปี (มตขิ�อ 34/18) 

https://bit.ly/2QB75Ik21  

ผู้้�รัายงานพิเศ์ษม่อำานาจหน�าท่�ในการัส่งเสรัิมและคุุ้�มคุ้รัอง

เสรั่ภาพด�านคุ้วามเห็นและการัแสดงออก คุ้ณะมนตรั่ 

สิทธิิ มนุษยชนรั�องขอให�ผู้้�รัายงานพิเศ์ษแสวงหาข�อม้ลท่� 

น่าเช่�อถ่่อและพ่�งพาได�จากรััฐบาล เอ็นจ่โอ และหน่วยงาน

อ่�น ๆ  ซึ่่�งม่คุ้วามรั้�เก่�ยวกบัสถ่านการัณ์และกรัณ่ท่�เก่�ยวข�อง 

จากนั�นผู้้�รัายงานพิเศ์ษจะส่งจด้ห่มายด้่ว่น หรั่อ จด้ห่มาย 

ท่�เป็นข�อกล่าว่ห่าไปยังหน่วยงานท่�เก่�ยวข�อง เพ่�อขอให� 

ช่�แจงเก่�ยวกับข�อกล่าวหา ผู้้�รัายงานพิเศ์ษจะให�คุ้วามสนใจ

โดยเฉพาะกับข�อม้ลการัดำาเนินงานของนักปกป้องสิทธิิ-

มนุษยชน ในเว็บไซึ่ต์ของผู้้�รัายงานพิเศ์ษ ท่านจะพบข�อม้ล

เก่�ยวกับแนวปฏิบัติว่าด�วยปรัะเภทของข�อม้ลท่�ผู้้�รัายงาน

พิเศ์ษรั�องขอ เพ่�อให�สามารัถ่ดำาเนินการัและรัายละเอ่ยด

ของวิธิ่การัส่งข�อม้ล  

ความสามารถในการแสวงหา ได้รับและใช้
ประโยชน์จากทรัพยากร เป็นปัจจัยส�าคัญ 
ที่ช่วยให้สมาคมใด ๆ สามารถด�ารงอยู่ 
และปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นผลได้ ไม่ว่าจะ 
มีขนาดเล็กเพียงใด สิทธิที่จะมีเสรีภาพ 
ด้านการสมาคมไม่เพียงครอบคลุมความ 
สามารถของบุคคลหรือนิติบุคคลที่จะจัดตั้ง
และเข้าร่วมสมาคม หากยังรวมถึงการ
แสวงหา ได้รับ และใช้ทรัพยากรนั้น ทั้งด้าน
มนุษย์ วัตถุ และการเงิน จากแหล่งสนับสนุน
ในประเทศ ต่างประเทศ และระหว่างประเทศ

รายงานของผู้้�รายงานพิิเศษแห่่ง
สห่ประชาชาติิว่่าด้�ว่ยสิทธิิท่�จะม่
เสร่ภาพิด้�านการชุมนุมอย่างสงบมและ
การสมาคุม Maina Kiai ย่อห่น�า 8 
https://bit.ly/3abGGsH 20

ผู้รายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการส่งเสริม 
และคุ้มครองสิทธิที่จะมีเสรีภาพด้านความเห็นและ 
การแสดงออก

เว็บไซต์์อย่างเป็น์ทางการของผ้้รายงาน์พิเศษ  

https://bit.ly/2wtI0bB

กลไกรับข้อร้องทุกข์ของบุคคลของผ้้รายงาน์พิเศษ  

https://bit.ly/2WyULwc

อีเมล์: urgent-action@ohchr.org (สำาหรัับแจ�งข�อกล่าวหา) หรั่อ 

freedex@ohchr.org ข�อคุ้วามในอ่เมล์คุ้วรัอ�างถ่่งอำานาจหน�าท่�ด�าน

เสรั่ภาพด�านคุ้วามเห็นและการัแสดงออก

ยังสามารัถ่ส่งข�อม้ลผู้่าน แบบฟอร์มออน์ไลน์์ https://bit.ly/3bkeu72

โปรัดด้ลิงก์น่�สำาหรัับข�อม้ล

เพิ�มเติมเก่�ยวกับกรัอบ

สหปรัะชาชาติ สำาหรัับปฏิบัติ

การัและนิยามของการัข่มข้่

และการัตอบโต�  

https://bit.ly/3acsDmB

22 UN News, Alarming level of 
reprisals against activists, human 
rights defenders, and victims – 
new UN report, 2018 
https://bit.ly/39dxhPK 
23 A/HRC/39/41 
https://bit.ly/2UzKaP8

รายงานของเลขาธิิการสห่ประชาชาติิ 
Antonio Guterres ติ่อท่�ประชุมสมัชชา
ให่ญ่แห่่งสห่ประชาชาติิ คุว่ามร่ว่มมือ
กับองคุ์การสห่ประชาชาติิ ติัว่แทน  
และกลไกด้�านสิทธิิมนุษยชน23

20 A/HRC/23/39 https://bit.ly/3abGGsH 
21 A/HRC/RES/34/18 https://bit.ly/2QB75Ik

ผู้รายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ
ที่จะมีเสรีภาพด้านความเห็นและการแสดงออก

โลกเราเป็นหนี้บุญคุณผู้กล้าหาญที่ยืนหยัด
เพื่อสิทธิมนุษยชน พวกเขาได้มอบข้อมูลให้
ตามที่เราร้องขอ และร่วมมือกับองค์การ
สหประชาชาติเพื่อประกันว่า จะมีการเคารพ
สิทธิในการเข้าร่วมของพวกเขา การลงโทษ
บุคคลที่ร่วมมือกับองค์การสหประชาชาติ 
ถือเป็นการปฏิบัติที่น่าละอาย และเราทุกคน
ต้องท�างานมากขึ้นเพื่อขจัดสิ่งนี้
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การทำางานภาคสนามของ	OHCHR			
ช่วงหลายปีท่�ผู้่านมา OHCHR ทำางานภาคุ้สนามมากข่�น โดยม่เป้าหมายเพ่�อส่งเสรัิมและคุุ้�มคุ้รัองสิทธิิมนุษยชน

ในรัะดบัปรัะเทศ์ สรั�างคุ้วามเข�มแขง็ให�สถ่าบนัรัะดบัชาตแิละหน่วยงานภาคุ้ปรัะชาสงัคุ้ม และช่วยให�สทิธิมินุษยชน

เป็นปรัะเด็นในกรัะแสหลักมากข่�น กล่าวคุ้่อการัทำาให�มุมมองด�านสิทธิิมนุษยชนกลายเป็นส่วนหน่�งของการัทำางาน

ของคุ้ณะทำางานรัะดับปรัะเทศ์ (UN Country Teams - UNCT) การัทำางานภาคุ้สนามของ OHCHR ในปี 2561 

ปรัะกอบด�วย การัตั�งสำานักงานปรัะเทศ์/แบบเด่�ยว 14 แห่ง การัตั�งสำานักงานและศ์้นย์รัะดับภ้มิภาคุ้ 12 แห่ง  

และการัแต่งตั�งท่�ปรั่กษาผู้้�เช่�ยวชาญด�านสิทธิิมนุษยชน 27 คุ้น ทั�งน่�เพ่�อสนับสนุนการัทำางานของ UNCT OHCHR 

ยังม่ท่มงานแก�ปัญหาเรั่งด่วน (Rapid Response Unit) ซึ่่�งเป็นฝ่ายบรัิหารัจัดการัเจ�าหน�าท่�ภายใน โดยสามารัถ่ 

สับเปล่�ยนโยกย�ายอย่างรัวดเรั็วเพ่�อรัับม่อกับภัยฉุกเฉินด�านสิทธิิมนุษยชนและมนุษยธิรัรัม และช่วยหนุนเสรัิม

ศ์ักยภาพการัทำางานของสำานักงานภาคุ้สนามของ OHCHR ได�อย่างเรั่งด่วน 

 

OHCHR และ UN Country Teams

สำาหรับข้อม้ลเพิ่มเต์ิมเกี่ยวกับการทำางาน์ภาคสน์ามของ OHCHR โปรัดด้:  

OHCHR in the World: making human rights a reality on the ground 

https://bit.ly/2WCGY82

องค์การสหประชาชาต์ิมีทีมงาน์ระดีับประเทศ (UNCT) ใน 131 ปรัะเทศ์ คุ้รัอบคุ้ลุมการั

ทำางานใน 165 ปรัะเทศ์ ซึ่่�งม่โคุ้รังการัสหปรัะชาชาติตั�งอย้่ สำาหรัับข�อม้ลเพิ�มเติมเก่�ยวกับ

ท่มงาน UNCT และโคุ้รังสรั�าง โปรัดด้: https://bit.ly/2WwqpdM

ข้อม้ลของ Front Line Defenders เกี่ยวกับการทำางาน์ภาคสน์ามขององค์การ

สหประชาชาต์ิ: What Protection can United Nations Field Presences Provide? 

https://bit.ly/2WC7puu

บันทึก
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การัสนับสนุนนักปกป้องสิทธิิมนุษยชนเป็นหน่�งในนโยบาย

สิทธิิมนุษยชนต่างปรัะเทศ์ท่�สำาคุ้ัญของสหภาพยุโรัป  

การัสนับสนุนของหภาพยุโรัปอย้่บนพ่�นฐานของปฏิญญา

สหปรัะชาชาติว่าด�วยนักปกป้องสิทธิิมนุษยชน และม่ 

เป้าหมายเพ่�อให�คุ้วามช่วยเหล่อและคุุ้�มคุ้รัอง

สหภาพยุโรัปได�จัดทำา แนวปฏิบัติว่าด�วยนักปกป้องสิทธิิ

มนุษยชนของสหภาพยุโรัป https://bit.ly/2UH5mmn  

(ต่พิมพ์คุ้รัั�งแรักในปี 2547 และปรัับปรัุงล่าสุดปี 2551)  

ซึ่่�งให�ภาพรัวมของบทบาทและคุ้วามหวังของสหภาพยุโรัป 

และม่การัแปลออกเป็นยุทธิศ์าสตรั์ในรัะดับท�องถ่ิ�นสำาหรัับ 

ผู้้�แทนการัทต้สหภาพยโุรัปในปรัะเทศ์ท่�สามหลายแห่ง  

แนวปฏบิตันิ่�อาจมผู่้ลกรัะทบท่�เป็นรั้ปธิรัรัมต่อการัคุุ้�มคุ้รัอง

สิทธิิมนุษยชน ‘ในพ่�นท่�’ ทั�งยังเป็นพ่�นฐานการัทำางาน

แทรักแซึ่งของสหภาพยุโรัป ผู้่านสำานักงานซึ่่�งตั�งอย้่ใน

ปรัะเทศ์ท่�สาม กรัณ่ท่�นักปกป้องสิทธิิมนุษยชนอย้่ในภาวะ

เส่�ยงภัย และสามารัถ่เสนอแนวทางในทางปฏิบัติเพ่�อ

สนับสนุนและช่วยเหล่อบุคุ้คุ้ลและเอ็นจ่โอเหล่าน่�  

แนวปฏิบัติน่�ย่นยันว่า นักปกป้องสิทธิิมนุษยชนเป็น “

พันธิมิตรั” โดยธิรัรัมชาติและไม่อาจขาดไปได�ของ 

สหภาพยุโรัป ในการัส่งเสรัิมสิทธิิมนุษยชนและ 

การัพัฒนาปรัะชาธิิปไตยในปรัะเทศ์ท่�เก่�ยวข�อง24 

การัให�คุ้วามสนับสนุนทางการัเม่องของสหภาพยุโรัปต่อ 

นักปกป้อง ได�รัับการัหนุนเสรัิมจากคุ้วามช่วยเหล่อทาง 

การัเงินโดยตรังผู้่าน European Instrument for 

Democracy and Human Rights (EIDHR) https://bit.

ly/2J6amey ซึ่่�งช่วยให�สหภาพยุโรัปสนับสนุนแนวทางท่� 

เป็นรั้ปธิรัรัมเพ่�อการัทำางานของนักปกป้องสิทธิิมนุษยชน 

ช่วยหนุนเสรัิมศ์ักยภาพของพวกเขา และให�คุ้วามคุุ้�มคุ้รัอง

กับพวกเขา กฎบัตรั EIDHR ยังให�อำานาจการัช่วยเหล่อ 

กรัณ่ท่�ปรัะเทศ์นั�นไม่ม่คุ้วามรั่วมม่อด�านการัพัฒนาอย่าง 

เป็นทางการักับสหภาพยุโรัป และช่วยในการัแทรักแซึ่งโดย

ไม่จำาเป็นต�องขอคุ้วามเห็นชอบจากรััฐบาลของปรัะเทศ์ท่�สาม 

ทั�งยังช่วยให�สามารัถ่จัดการักับปัญหาทางการัเม่องท่�

ละเอ่ยดอ่อน (เช่น โทษปรัะหารั การัทรัมาน เสรั่ภาพ 

ด�านการัแสดงออกในบรัิบทท่�จำากัดสิทธิิ การัเล่อกปฏิบัติ 

ต่อกลุ่มท่�เส่�ยงภัย) และทำาให�สามารัถ่รัับม่อกับปัญหา

ท�าทายใหม่ ๆ  ท่�ซึ่ับซึ่�อน เน่�องจากม่รั้ปแบบการัดำาเนินงาน 

ท่�ย่ดหยุ่นส้ง25 ทำาให�สามารัถ่สนับสนุนกลุ่มและบุคุ้คุ้ล 

ในหน่วยงานภาคุ้ปรัะชาสังคุ้มเพ่�อปกป้องปรัะชาธิปิไตย  

รัวมทั�งองค์ุ้กรัรัะหว่างรัฐับาลท่�เป็นผู้้�ดำาเนนิงานตามกลไก

รัะหว่างปรัะเทศ์เพ่�อคุุ้�มคุ้รัองสทิธิมินุษยชน EIDHR ทำางาน

รั่วมกับและโดยผู้่านองคุ้์กรัภาคุ้ปรัะชาสังคุ้ม และสามารัถ่

ให�ทุนขนาดเล็กกับนักปกป้องสิทธิิมนุษยชนได�

กองทุนฉุกเฉินเพ่�อนักปกป้องสิทธิิมนุษยชนท่�เส่�ยงภัย  

ภายใต�การับรัิหารัของ EIDHR สามารัถ่ให�ทุนสนับสนุน

ชั�วคุ้รัาวได�ไม่เกิน 10,000 ย้โรัต่อนักปกป้องสิทธิิมนุษยชน

แต่ละคุ้น ไม่ว่าจะเป็นบุคุ้คุ้ลหรั่อองคุ้์กรั ซึ่่�งม่คุ้วามต�องการั

คุ้วามสนับสนุนเรั่งด่วน ทั�งจากสำานักงานใหญ่หรั่อตัวแทน

สหภาพยุโรัปในปรัะเทศ์

คุ้วามสนับสนุนเรั่งด่วนอาจเกิดข่�นในรั้ปแบบต่าง ๆ  ท่�เห็นว่าจำาเป็น ได�แก่ 

การัจ่ายคุ้่ารัักษาพยาบาล หรั่อคุ้่าใช�จ่ายในการัจัดหาทนายคุ้วามให�กับ

นักปกป้อง การัจัดซึ่่�อวัสดุอุปกรัณ์ด�านคุ้วามปลอดภัยในสำานักงานหรั่อ

บ�าน คุ้่าใช�จ่ายในการัช่วยเหล่อให�นักปกป้องสิทธิิมนุษยชนเดินทางไปยัง

อ่กปรัะเทศ์หน่�งได� หรั่อการัสนับสนุนคุ้วามรั่วมม่อกับหน่วยงาน

สหปรัะชาชาติท่�ปรัะสบปัญหาการัเงินอย่างรัุนแรัง

เพ่�อขอรัับทุนขนาดเล็กหรั่อคุ้วามช่วยเหล่อในภาวะฉุกเฉินสำาหรัับ 

นักปกป้องสิทธิิมนุษยชน เรัาคุ้วรัทำาหนังส่อไปถ่่งตัวแทนสหภาพยุโรัป 

ในปรัะเทศ์ของท่านหรั่อท่มงานของ EIDHR โดยรัะบุข�อม้ลเก่�ยวกับ 

กรัณ่ท่�ต�องการัให�ช่วยเหล่อ ช่�อของนักปกป้อง ข�อม้ลพ่�นฐาน จำานวนเงิน

ท่�ต�องการั และวัตถุ่ปรัะสงคุ้์ท่�เก่�ยวข�อง โดยทางหน่วยงานจะรัับข�อม้ล

และเก็บเอาไว�เป็นคุ้วามลับ

นอกจากนั�น ยังสามารัถ่จัดทำาข�อเสนอเพ่�อขอรัับทุนจากหน่วยงาน 

ท่�เรั่ยกว่า Neighbourhood, Development and International 

Cooperation Instrument (https://bit.ly/2Uszl1d) ซึ่่�งอย้่รัะหว่าง 

การัพัฒนาของรััฐสภาของสหภาพยุโรัป โดยจะเรัิ�มเปิดให�ทุนในช่วงแรัก

สำาหรัับปี 2564 - 257026 เรัาต�องการัเสนอข�อม้ลแหล่งทุนน่�ให�ท่าน 

ทรัาบ แม�ว่ายังไม่เปิดดำาเนินงาน เพรัาะอาจเก่�ยวข�องกับงานของท่าน 

และม่ปรัะโยชน์ท่�จะติดตามข�อม้ลของกรัะบวนการัน่�

เรัากรัะตุ�นให�ท่านหาทางติดต่อกับตัวแทนสหภาพยุโรัปในปรัะเทศ์ของ

ท่าน รัวมทั�งผู้้�ปรัะสานงานด�านสิทธิิมนุษยชนและเจ�าหน�าท่�ปรัะสานงาน

สำาหรัับนักปกป้องสิทธิิมนุษยชน เพ่�อให�ท่านสามารัถ่ใช�ปรัะโยชน์ 

จากแนวปฏิบัติน่�เพ่�องานของท่านได�อย่างเต็มท่� โปรัดสังเกตด�วยว่า  

ผู้้�ปรัะสานงานด�านสทิธิิมนษุยชนและเจ�าหน�าท่�ปรัะสานงานมักทำางาน 

อย้ท่่�สำานักงานของตัวแทนสหภาพยุโรัป โดยอาจเป็นเจ�าหน�าท่�ของ 

สถ่านท้ตของรััฐภาคุ้่ยุโรัปในปรัะเทศ์ของท่าน ในเว็บไซึ่ต์ท่�รัะบุ 

ช่�อตัวแทนของสหภาพยุโรัป นักปกป้องสิทธิิมนุษยชนสามารัถ่คุ้�นหา 

รัายช่�อของผู้้�ปรัะสานงานด�านสิทธิิมนุษยชนโดยคุ้ลิกท่� ‘Key EU policies’ 

ท่�ด�านซึ่�ายของโฮมเพจ และท่�ด�านขวา ‘Delegation’s Human Rights 

Focal Point’ แต่น่าเส่ยดายท่�ไม่ม่การัรัะบุช่�อในหลายกรัณ่  

นักปกป้องสิทธิิมนุษยชนจ่งคุ้วรัโทรัศ์ัพท์สอบถ่ามจากตัวแทนสหภาพ

ยุโรัปเอง 

การัสรั�างคุ้วามสัมพันธิ์ การัแนะนำาตัวเอง หรั่อการัเช่�อมโยงตัวท่าน 

หรั่อหน่วยงานกับสถ่านท้ตของรััฐภาคุ้่ท่�ตั�งอย้่ในปรัะเทศ์อาจม่ปรัะโยชน์ 

ในการัขอรัับคุ้วามช่วยเหล่อ และอาจช่วยเพิ�มคุ้วามคุุ้�มคุ้รัองให�กับ 

ตัวท่านและการัทำางาน 

สำาหรัับแนวปฏิบัติของสหภาพยุโรัปและ

ข�อม้ลเก่�ยวกับการัทำางานของสหภาพยุโรัป

กับนักปกป้องสิทธิิมนุษยชน  

โปรัดด้: https://bit.ly/3dleqFV

แนวปฏิบัติว่าด�วยนักปกป้องสิทธิิมนุษยชน

ของสหภาพยุโรัป https://bit.ly/ 

2UH5mmn

สำาหรัับข�อม้ลเพิ�มเติมเก่�ยวกับ EIDHR  

และทุนช่วยเหล่อฉุกเฉิน โปรัดด้: 

https://bit.ly/2J6amey

European Instrument for Democracy 

and Human Rights

24 แนวปฏิบัติว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชนของสหภาพยุโรป https://bit.ly/2UH5mmn
25 What is the EIDHR? https://bit.ly/2J6amey

ในหัวข�อน่� เรัาจะช่�ให�เห็นชุดของแนวปฏิบัติเพ่�อสนับสนุนนักปกป้องสิทธิิมนุษยชนท่�จัดทำาโดยสหภาพยุโรัป (EU) องคุ้์การัว่าด�วย

คุ้วามมั�นคุ้งและคุ้วามรั่วมม่อในยุโรัป (Organization for Security and Cooperation in Europe – OSCE) ปรัะเทศ์นอรั์เวย์ 

สวิตเซึ่อรั์แลนด์ และฟินแลนด์ องคุ้์คุ้วามรั้�เก่�ยวกับแนวปฏิบัติดังกล่าวและรัายละเอ่ยดการัติดต่อกับผู้้�แทนท่�เก่�ยวข�องในปรัะเทศ์และ/

หรั่อภ้มิภาคุ้ของท่าน ม่คุ้วามสำาคุ้ัญอย่างยิ�งสำาหรัับนักปกป้องสิทธิิมนุษยชนทุกคุ้น และอาจม่ปรัะโยชน์ต่อการัทำางานปรัะจำาวันของ

ท่านและยุทธิศ์าสตรั์ในอนาคุ้ต  

แนวปฏิบัติเพื่อสนับสนุนนักปกป้องสิทธิมนุษยชนในปัจจุบัน

26 European Parliament Think Tank, A new neighbourhood, 
development and international cooperation instrument: 
Proposal for a new regulation, 2019 https://bit.ly/2Uszl1d

การสนับสนุนของสหภาพยุโรปต่อนักปกป้องสิทธิมนุษยชน

แนวปฏิบัติของสหภาพยุโรปและ 
ทุนช่วยเหลือฉุุกเฉุินของ EIDHR  

[40] [41]

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/3958/EU Guidelines on Human Rights Defenders
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/3958/EU Guidelines on Human Rights Defenders
https://bit.ly/2UH5mmn
https://ec.europa.eu/europeaid/how/finance/eidhr_en.htm_en
https://ec.europa.eu/europeaid/how/finance/eidhr_en.htm_en
https://bit.ly/2J6amey
https://bit.ly/2J6amey
https://bit.ly/2Uszl1d
https://bit.ly/3dleqFV
https://bit.ly/2YJ7ZWu
https://bit.ly/2YJ7ZWu
https://bit.ly/2UH5mmn
https://bit.ly/2UH5mmn
https://bit.ly/2J6amey
https://bit.ly/2UH5mmn
https://bit.ly/2UH5mmn
https://bit.ly/2UH5mmn
https://bit.ly/2J6amey
https://bit.ly/2Uszl1d


องคุ้์การัว่าด�วยคุ้วามมั�นคุ้งและคุ้วามรั่วมม่อในยุโรัป (OSCE) ได�

รัับรัอบชุดของแนวปฏิบัติว่าด�วยนักปกป้องสิทธิิมนุษยชน  

แนวปฏิบัติเหล่าน่�กำาหนดมาตรัฐานใหม่สำาหรัับนักปกป้อง 

สิทธิิมนุษยชน แต่เน�นท่�การัคุุ้�มคุ้รัองสิทธิิมนุษยชนของบุคุ้คุ้ล 

ผู้้�เส่�ยงภัย โดยเป็นผู้ลมาจากการัทำางานสิทธิิมนุษยชนของตน 

เป็นข�อเรั่ยกรั�องให�รััฐภาคุ้่ของ OSCE จัดทำากลไกเพ่�อคุุ้�มคุ้รัอง

นักปกป้องสิทธิิมนุษยชนทั�งในดินแดนของตนและในปรัะเทศ์ 

ท่�สาม โดยผู้่านหน่วยงานการัท้ตท่�ตั�งอย้่ในปรัะเทศ์นั�น

https://bit.ly/3dkoEWZ
แนวปฏิบัติของ OSCE

นโยบายสิทธิมนุษยชนของนอร์เวย์  
กระทรวงการต่างประเทศนอร์เวย์

Norway’s guidelines https://bit.ly/3adxuno ว่าด�วย

นโยบายสิทธิิมนุษยชน รัวมทั�งการัสนับสนุนนักปกป้อง 

สิทธิิมนุษยชน (ฉบับภาษาอังกฤษและสเปน)

ข่าวสารัเก่�ยวกับมติท่�ได�รัับการัสนับสนุนจากนอรั์เวย์

เพ่�อนักปกป้องสิทธิิมนุษยชน (2562)  

https://bit.ly/2JdrsqV

มติท่�ได�รัับการัสนับสนุนจากนอรั์เวย์และม่การัรัับรัอง

ในเด่อนพฤศ์จิกายน 2562 A/C.3/74/L.31/Rev.1  

https://bit.ly/2UzLgue

กรัะทรัวงการัต่างปรัะเทศ์ (Federal Department of Foreign 

Affairs - FDFA) ในสวิตเซึ่อรั์แลนด์ ได�จัดทำาแนวปฏิบัติว่าด�วย 

การัคุุ้�มคุ้รัองนักปกป้องสิทธิิมนุษยชนในเด่อนธิันวาคุ้ม 2556  

สวิตเซึ่อรั์แลนด์ม่เป้าหมายเพ่�อให�การัสนับสนุนท่�เป็นผู้ลมากข่�นและ

ให�คุ้วามคุุ้�มคุ้รัองท่�ด่ข่�นกับนักปกป้องสิทธิิมนุษยชน เพ่�อให�ปลอดพ�น

จากการัปฏิบัติโดยพลการัของหน่วยงานของรััฐ

แนวปฏิบัติของสวิตเซอร์แลนด์ 
กระทรวงการต่างประเทศสวิตเซอร์แลนด์

Protecting Human Rights Defenders

https://bit.ly/33Geonn

แนวปฏิบัติเพื่อสนับสนุนนักปกป้องสิทธิมนุษยชนของ
ฟินแลนด์

วัตถุ่ปรัะสงคุ้์ของนโยบายด�านต่างปรัะเทศ์ของฟินแลนด์คุ้่อการัส่งเสรัิม

หลักนิติธิรัรัม ปรัะชาธิิปไตยและสิทธิิมนุษยชน การัสนับสนุนและการั

คุุ้�มคุ้รัองนักปกป้องสทิธิมินุษยชนเป็นองค์ุ้ปรัะกอบสำาคุ้ญัของวัตถ่ปุรัะสงค์ุ้น่� 

แนวปฏิบัติของฟินแลนด์ให�การัคุุ้�มคุ้รัองและสนับสนุนต่อนักปกป้องสิทธิิ- 

มนษุยชน โดยถ่อ่เป็นแนวปฏิบตัสิาธิารัณะสำาหรับักรัะทรัวงการัต่างปรัะเทศ์

ฟินแลนด์ในการัดำาเนินงานตามแนวปฏิบัติว่าด�วยนักปกป้องสิทธิิมนุษยชน

ของสหภาพยุโรัป แนวปฏิบัติของฟินแลนด์ได�รัับการัจัดทำาข่�นเพ่�อสนับสนุน

การัทำางานของกรัะทรัวงการัต่างปรัะเทศ์ท่�ให�คุ้วามช่วยเหล่อต่อนักปกป้อง

สิทธิิมนุษยชน

แนวปฏิบัติของฟินแลนด์  
กระทรวงการต่างประเทศฟินแลนด์	

Protecting and Supporting human rights 

defenders  

https://bit.ly/2vLmM8S

การัคุุ้�มคุ้รัองและสนับสนุนนักปกป้อง 

สิทธิิมนุษยชน https://bit.ly/3afwoHK

แนวปฏิบัติเพื่อสนับสนุนนักปกป้องสิทธิมนุษยชน
ของแคนาดา 

แนวปฏิบัติว่าด�วยการัสนับสนุนนักปกป้องสิทธิิมนุษยชน 

ของแคุ้นาดา เป็นถ่�อยแถ่ลงท่�ชัดเจนถ่่งพันธิก่จของปรัะเทศ์ 

ท่�จะสนับสนุนการัทำางานท่�สำาคุ้ัญยิ�งของนักปกป้องสิทธิิ- 

มนุษยชน แนวปฏิบัติน่�กำาหนดแนวทางของปรัะเทศ์แคุ้นาดา 

และให�คุ้วามเห็นในเชิงปฏิบัติต่อเจ�าหน�าท่�การัท้ตของแคุ้นาดา 

ท่�ปรัะจำาอย้่ในต่างปรัะเทศ์ และท่�สำานักงานใหญ่ ในการั 

ส่งเสรัิมการัเคุ้ารัพและสนับสนุนนักปกป้องสิทธิิมนุษยชน 

แคุ้นาดาแนะนำาให�ตัวแทนการัท้ตของตนดำาเนินการัอย่าง 

ด่สุด เพ่�อปฏิบัติตามแนวปฏิบัติน่� เพรัาะตรัะหนักว่าแนวทาง

การัทำางานคุ้วรัได�รัับการัออกแบบให�สอดคุ้ล�องกับบรัิบทและ

สภาพการัณ์ในท�องถ่ิ�น และตอบสนองต่อคุ้วามต�องการัเฉพาะ

อย่างของนักปกป้องสิทธิิมนุษยชนแต่ละคุ้น แนวปฏิบัติน่�ได� 

รัับการัปรัับปรัุงเม่�อปี 2559 เพ่�อให�สอดคุ้ล�องกับนโยบาย 

การัต่างปรัะเทศ์ท่�ม่ลักษณะเป็นสตรั่นิยมของปรัะเทศ์ รัวมทั�ง

การัแสดงคุ้วามเข�าใจต่อนักปกป้องสิทธิิมนุษยชน โดยเฉพาะ 

ผู้้�หญิงนักปกป้องสิทธิิมนุษยชน และนักปกป้องสิทธิิมนุษยชนท่�

ม่คุ้วามหลากหลายทางเพศ์ ซึ่่�งล�วนแต่ม่อัตลักษณ์ท่�ทับซึ่�อนกัน 

(เช่น เช่�อชาติ อายุ คุ้วามพิการั ชาติพันธิุ์ ศ์าสนา รัสนิยมทาง

เพศ์ และอัตลักษณ์ทางเพศ์) และต่างต�องเผู้ชิญกับการัเล่อก

ปฏิบัติ การัคุุ้กคุ้าม การัผู้ลักให�อย้่ชายขอบในรั้ปแบบ 

ท่�แตกต่างกัน และในเวลาเด่ยวกัน จ่งม่การัจัดทำาแนวปฏิบัติ

เฉพาะด�าน เพ่�อรัองรับัปรัะสบการัณ์ท่�แตกต่างของนักปกป้อง

สทิธิมินษุยชน ท่�เป็นส่วนหน่�งของกลุ่มท่�ม่อัตลักษณ์เฉพาะด�าน

บางกลุ่ม ท่�ต�องเผู้ชิญกับการัเล่อกปฏิบัติในหลายบรัิบท  

รัวมทั�งผู้้�หญิงนักปกป้องสิทธิิมนุษยชน ผู้้�ม่คุ้วามหลากหลาย

ทางเพศ์ นักปกป้องสิทธิิมนุษยชน นักปกป้องสิทธิิมนุษยชน 

ท่�เป็นชนพ่�นเม่อง นักปกป้องสิทธิิในท่�ดินและสิ�งแวดล�อม  

นักปกป้องสิทธิิของผู้้�พิการั นักปกป้องสิทธิิมนุษยชนท่�เป็น

เยาวชน นักปกป้องสิทธิิมนุษยชนท่�ปกป้องเสรั่ภาพด�านศ์าสนา

หรั่อคุ้วามเช่�อ ผู้้�ส่�อข่าวและนักปกป้องสิทธิิมนุษยชนในโลก

อินเตอรั์เน็ตและบรัิบทของดิจิทัล

เป้าหมายสุดท�ายของแคุ้นาดาคุ้่อการัให�คุ้วามสนับสนุนอย่าง

เป็นผู้ลต่อปรัะชาชนทั�วโลก ซึ่่�งทำางานเพ่�อสิทธิิมนุษยชน  

และการัช่วยให�นักปกป้องสิทธิิมนุษยชนสามารัถ่รัณรังคุ้์กดดัน

อย่างเป็นผู้ลมากข่�น ปรัะกันว่าพวกเขาสามารัถ่ทำางานใน

สภาพแวดล�อมท่�ปลอดภัยและเก่�อหนุน และคุุ้�มคุ้รัองพวกเขา

จากอันตรัาย27

แนวปฏิบัติของแคนาดา 
รัฐบาลแคนาดา 

Voices at Risk: Canada’s Guidelines on 

Supporting Human Rights Defenders 

https://bit.ly/2y1t0Ci

แนวปฏิบัติเพื่อสนับสนุนนักปกป้องสิทธิมนุษยชน 
ของนอร์เวย์

กรัะทรัวงต่างปรัะเทศ์นอรั์เวย์จัดทำาแนวปฏิบัติสำาหรัับ

หน่วยงานการัต่างปรัะเทศ์ของตนเพ่�อสนับสนุนนักปกป้อง

สิทธิิมนุษยชน วัตถุ่ปรัะสงคุ้์หลักของแนวปฏิบัติน่�คุ้่อการัช่วยให� 

กรัะทรัวงต่างปรัะเทศ์และตัวแทนการัท้ตของนอรั์เวย์ม่มาตรัการั

ท่�เป็นรัะบบและสามารัถ่เรั่งดำาเนินการัเพ่�อสนับสนุนนักปกป้อง

สิทธิิมนุษยชนและงานของพวกเขาได� ปฏิญญาสหปรัะชาชาติ 

ว่าด�วยนักปกป้องสิทธิิมนุษยชนถ่่อเป็นกรัอบคุ้วามคุ้ิดขั�นพ่�นฐาน

ในการัทำางานสนับสนุนนักปกป้องสิทธิิมนุษยชนของนอรั์เวย์ 

แนวปฏิบัติน่�กล่าวถ่่งบทบาทของตัวแทนการัท้ตและกรัะทรัวง

การัต่างปรัะเทศ์ในการัทำางานน่� โดยม่ข�อแนะนำาต่อตัวแทน 

การัท้ตดังต่อไปน่�

• ตรัวจสอบข�อม้ลสภาพการัทำางานของนกัปกป้อง 

สทิธิิมนุษยชน 

• กำาหนดมาตรัการั เช่น การัติดต่อและแลกเปล่�ยนข�อม้ล

กับนักปกป้องสิทธิิมนุษยชน การัติดต่อกับหน่วยงาน 

ของรััฐ การัเข�าสังเกตการัณ์คุ้ด่ การัใช�ส่�อมวลชน  

คุ้วามรั่วมม่อกับหน่วยงานในปรัะเทศ์และรัะหว่างปรัะเทศ์ 

คุ้วามสนับสนุนด�านเศ์รัษฐกิจ และคุ้วามต�องการั 

การัคุุ้�มคุ้รัองอย่างเรั่งด่วน

• การัปรัะเมินคุ้วามเส่�ยงก่อนตัดสินใจดำาเนินการัใด ๆ

• นักปกป้องสิทธิิมนุษยชนท่�อย้่ในภาวะเส่�ยงภัยอย่างยิ�ง

• การัเสรัิมสรั�างทรััพยากรัและคุ้วามสามารัถ่ 

• การัรัายงานข�อม้ลตามรัะยะ

แนวปฏิบัติน่�ยังให�ข�อช่�แนะกับกรัะทรัวงการัต่างปรัะเทศ์ 

เก่�ยวกับการัเผู้ยแพรั่ข�อม้ลและการัให�ทุน รัวมทั�งการัแก�ปัญหา 

สิทธิิมนุษยชนในการัปรัะชุมทางการัเม่อง หรั่อในรัะหว่าง 

การัเข�าเย่�ยมทางการัเม่อง และการัปรัะชุมในเวท่พหุภาคุ้่

27 รัฐบาลแคุนาด้า, Voices at Risk: Canada’s Guidelines on Supporting 

Human Rights Defenders 2559 https://bit.ly/2y1t0Ci

แนวปฏิบัติเพื่อสนับสนุนนักปกป้อง 
สิทธิมนุษยชนของ	OSCE

แนวปฏิบัติเพื่อสนับสนุนนักปกป้องสิทธิมนุษยชน 
ของสวิตเซอร์แลนด์
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หน่วยงานรัะหว่างปรัะเทศ์หลายแห่ง อาจให�คุ้วามสนับสนุนในรั้ปแบบต่าง ๆ กับนักปกป้องสิทธิิมนุษยชน ข่�นอย้่กับอำานาจหน�าท่� 

ของตน หน่วยงานเหล่าน่�อาจให�คุ้วามชวยเหล่อตั�งแต่การัให�ทุนฉุกเฉินไปจนถ่่งการัอบรัมด�านคุ้วามปลอดภัย การัคุุ้�มคุ้รัอง และ 

การัแทรักแซึ่งอย่างเรั่งด่วน หลายหน่วยงานยังให�ทรััพยากรัด�านข�อม้ลท่�ด่เย่�ยม และจัดทำาเอกสารัและรัายงานสำาคุ้ัญเก่�ยวกับ

สถ่านการัณ์สิทธิิมนุษยชนในหลายพ่�นท่�ของโลก บางส่วนทำางานรัณรังคุ้์และกดดันเพ่�อให�รััฐบาลรัับผู้ิดชอบกรัณ่ท่�เป็นสถ่านการัณ์

สำาคุ้ัญ และบางองคุ้์กรัม่สำานักงานในบางปรัะเทศ์ ด�านล่างเป็นรัายช่�อองคุ้์กรับางส่วน และข�อม้ลโดยย่อเก่�ยวกับอำานาจหน�าท่�ของ

พวกเขา ขอให�ท่านเข�าไปด้เว็บไซึ่ต์ของพวกเขา และติดตามข�อม้ลอย่างต่อเน่�อง เพ่�อให�ทรัาบถ่่งปรัะเภทของคุ้วามช่วยเหล่อของ

หน่วยงานเหล่าน่� กรัุณาสังเกตว่า รัายช่�อด�านล่างไม่คุ้รัอบคุ้ลุมทุกองคุ้์กรัท่�ม่อย้่

Agir Ensemble pour les  
Droits de l’Homme

Agir Ensemble pour les Droits de l’Homme (AEDH) 

เป็นองคุ้์การัสนับสนุนรัะหว่างปรัะเทศ์ ซึ่่�งดำาเนินการั 

เพ่�อปกป้องสิทธิิมนุษยชน โดยรั่วมม่อเป็นภาคุ้่กับ 

หน่วยงานในปรัะเทศ์ ทั�งตอนใต�และตะวันออก AEDH 

สนับสนุนงานภาคุ้สนามในพ่�นท่� สรั�างคุ้วามเข�มแข็ง 

ให�หน่วยงานในพ่�นท่� และช่วยเหล่อนักปกป้องสิทธิิ- 

มนุษยชนท่�เส่�ยงภัย นอกจากการัสนับสนุนองคุ้์กรัในพ่�นท่�

แล�ว AEDH ยังให�ทุนช่วยเหล่อฉุกเฉินกับนักปกป้อง 

สิทธิิมนุษยชนท่�เส่�ยงภัย และเข�ารั่วมการัรัณรังคุ้์กดดัน

และการัลอบบ่� รัวมทั�ง “ปฏิบัติการัฉุกเฉิน” การัฟ้องคุ้ด่  

และการัเข�ารั่วมสนับสนุนเคุ้รั่อข่ายต่างๆ 

เว็บไซึ่ต์ https://bit.ly/2xjO7PG

Amnesty International

Amnesty International (AI) เป็นขบวนการัอิสรัะรัะดับโลก  

ซึ่่�งมุ่งเปิดโปงและยุติการัละเมิดสิทธิิมนุษยชนของรััฐบาล รัวมทั�ง

การัปฏิบัติมิชอบด�านสิทธิิมนุษยชนของหน่วยงานท่�ไม่ใช่รััฐ บรัิษัท 

และหน่วยงานอ่�น ๆ ท่�ไม่ใช่รััฐ  AI เน�นการัทำางานรัณรังคุ้์เพ่�อยุติ

การัละเมิดสิทธิิมนุษยชนและคุุ้�มคุ้รัองบุคุ้คุ้ล ทางหน่วยงานยัง 

เข�ารั่วมกับการัรัณรังคุ้์กดดันหน่วยงานรัะหว่างรััฐบาลและองคุ้์กรั

สิทธิิมนุษยชน AI ยังม่โคุ้รังการัคุุ้�มคุ้รัองนักปกป้องสิทธิิมนุษยชน

แต่ม่ข�อจำากัดบางปรัะการั โคุ้รังการั Brave campaign ของ AI 

สนับสนุนให�ปรัะชาชนกล�าพ้ดเพ่�อสนับสนุนคุ้นท่�กล�าพ้ดเพ่�อเรัา 

ทุกคุ้น 

Amnesty International - Stand up for the Brave

AI ยังม่โคุ้รังการัช่วยเหล่อสำาหรัับนักปกป้องสิทธิิมนุษยชน และ

เหย่�อของการัละเมิดสิทธิิมนุษยชนในสถ่านการัณ์ฉุกเฉิน โดย 

การัให�คุ้วามช่วยเหล่อในรั้ปเงินทุน เพ่�อสนับสนุนกิจกรัรัม เช่น 

คุ้วามช่วยเหล่อด�านกฎหมาย การัหลบหน่ฉุกเฉิน คุ้่าใช�จ่าย 

ในการัดำารังช่วิต และการัสังเกตการัณ์คุ้ด่ หรั่ออุปกรัณ์เพ่�อ 

คุ้วามปลอดภัย28

เวบ็ไซึ่ต์ https://bit.ly/2xdSps6

Asia Forum for Human Rights and Development

Asia Forum for Human Rights and Development (FORUM-ASIA) ม่สมาชิกเป็นองคุ้์กรัภาคุ้ปรัะชาสังคุ้มท่� 

ไม่ใช่ของรััฐบาล เป็นอิสรัะ ไม่แสวงหากำาไรั เป็นกลาง และไม่ใช�คุ้วามรัุนแรัง ซึ่่�งทำางานในปรัะเด็นสิทธิิมนุษยชน

และการัพัฒนามนุษย์ในเอเช่ย โคุ้รังการันักปกป้องสิทธิิมนุษยชนของ FORUM-ASIA ม่เป้าหมายเพ่�อส่งเสรัิมการั

คุุ้�มคุ้รัองนักปกป้องสิทธิิมนุษยชนและผู้้�หญิงนักปกป้องสิทธิิมนุษยชนในเอเช่ย โคุ้รังการัน่�ม่วัตถุ่ปรัะสงคุ้์เพ่�อเป็น 

เวท่ภ้มิภาคุ้ของการัแลกเปล่�ยนแนวคุ้ิดรัะหวางนักปกป้องในเอเช่ย การัส่งเสรัิมบทบาทและสิทธิิของนักปกป้องตาม

ปฏิญญาสหปรัะชาชาติว่าด�วยนักปกป้องสิทธิิมนุษยชน การัปรัะสานงานเพ่�อการัม่ส่วนรั่วมของนักปกป้องในการั 

จัดทำาหรั่อพัฒนาสถ่าบันสิทธิิมนุษยชนแห่งชาติในปรัะเทศ์ของตน และการัให�คุ้วามช่วยเหล่อและคุ้วามคุุ้�มคุ้รัอง

ฉุกเฉินสำาหรัับนักปกป้องท่�เส่�ยงภัย โดยม่โคุ้รังการัต่าง ๆ  รัวมทั�งแผู้นการัคุุ้�มคุ้รัองนักปกป้องสิทธิิมนุษยชน ซึ่่�ง 

นักปกป้องสามารัถ่ติดต่อเพ่�อขอรัับคุ้วามช่วยเหล่อชั�วคุ้รัาว หรั่อคุ้วามช่วยเหล่อเรั่งด่วนอ่�น ๆ  และการัสังเกตการัณ์คุ้ด่  

FORUM-ASIA ยังจัดปรัะชุมเวท่นักปกป้องสิทธิิมนุษยชนในภ้มิภาคุ้เอเช่ย (ARHRDF) ทุกสองปี

FORUM-ASIA - เว็บไซึ่ต์ https://bit.ly/2QAv0YI

FORUM-ASIA - Human Rights Defenders Program - เว็บไซึ่ต์ https://bit.ly/39ajXvM

FORUM-ASIA - Protection Plan for Human Rights Defenders - เว็บไซึ่ต์ https://bit.ly/3afwP4Q

28 The Advocates for Human Rights, Resources for Human Rights Defenders, 2014 https://bit.ly/2UeA873

การประกบติัว่นักปกป้องสิทธิิมนุษยชนเป็นมาติรการ 
ด้�านคุว่ามปลอด้ภัย ท่�ช่ว่ยลด้คุว่ามเส่�ยงในบทบาทและ 
ในพิื�นท่�ท่�เห่็นได้�ชัด้เจน (ภาพิของ SweFOR)

องค์กรช�านัญพิเศษ

[46] [47]

https://bit.ly/2xjO7PG
https://bit.ly/2xdSps6
https://bit.ly/2QAv0YI
https://bit.ly/39ajXvM
https://bit.ly/3afwP4Q
https://bit.ly/2UeA873


Association for Women’s Rights in Development 

Association for Women’s Rights in Development (AWID)  

เป็นองคุ้์กรัท่�ม่สมาชิกเป็นนักสตรั่นิยมรัะดับโลก มุ่งทำางานเพ่�อให�เกิด

คุ้วามยุติธิรัรัมทางเพศ์สภาพและสิทธิิมนุษยชนของผู้้�หญิงทั�วโลก AWID 

ทำางานสนับสนุน เสนอทรััพยากรั และสรั�างคุ้วามเข�มแข็งให�องคุ้์กรั 

สิทธิิสตรั่ เพ่�อช่วยให�ต่อส้�ได�อย่างเป็นผู้ลมากข่�น ช่วยให�เส่ยงดังข่�นและ

สรั�างผู้ลกรัะทบมากข่�นต่อการัรัณรังคุ้์กดดันเพ่�อสิทธิิสตรั่ การัสนับสนุน

องคุ้์กรัและขบวนการัต่าง ๆ  AWID ยังจัดทำาสิ�งพิมพ์ในปรัะเด็นต่าง ๆ  

รัวมทั�งผู้้�หญิงนักปกป้องสิทธิิมนุษยชน การัสรั�างขบวนการั การัติดตาม

และให�ทนุในปรัะเด็นสตรัน่ยิม AWID ม่เจ�าหน�าท่�ทำางานใน 15 ปรัะเทศ์ 

โดยเน�นท่�ปรัะเด็นต่าง ๆ  รัวมทั�งคุ้วามยุติธิรัรัมทางเศ์รัษฐกิจ สิทธิิสตรั่ 

การัท�าทายกับคุ้วามสุดโต่งด�านศ์าสนา ผู้้�หญิงนักปกป้องสิทธิิมนุษยชน 

และกิจกรัรัมของนักสตรั่นิยมรัุ่นเยาว์ 

เว็บไซึ่ต์ AWID https://bit.ly/2y40cct

Freedom House 

โคุ้รังการั Emergency Assistance Program ของ Freedom 

House https://bit.ly/2Ut6F83 สนับสนุนหน่วยงานภาคุ้ปรัะชา

สังคุ้มท่�ถ่้กคุุ้กคุ้าม นักปกป้องสิทธิิมนุษยชน และผู้้�ตกเป็นเหย่�อ 

การัปรัะหัตปรัะหารัทางศ์าสนา โดยการัให�ทุนช่วยเหล่อฉุกเฉิน

รัะยะสั�นเป็นคุ่้าใช�จ่ายด�านการัรักัษาพยาบาล การัจดัหาทนายคุ้วาม 

การัเข�าเย่�ยมเรั่อนจำา การัสังเกตการัณ์คุ้ด่ คุ้วามช่วยเหล่อด�าน

มนุษยธิรัรัม การัย�ายถ่ิ�นฐานชั�วคุ้รัาว การัจัดหาอุปกรัณ์เพ่�อคุ้วาม

ปลอดภัยมาทดแทนของเดิม คุ้วามช่วยเหล่อสำาหรัับผู้้�ท่�ต�องพ่�งพา 

และคุ้่าใช�จ่ายฉุกเฉินแบบอ่�นๆ29 เพ่�อให�สามารัถ่รัับทุนช่วยเหล่อ 

ภัยคุุ้กคุ้ามนั�นต�องเกิดข่�นภายในสามเด่อนท่�ผู้่านมา และเป็น 

ผู้ลมาจากการัทำางานด�านสิทธิิมนุษยชนของผู้้�ขอทุน (ท่�ถ่้ก 

ปรัะหัตปรัะหารัเน่�องจากศ์าสนา/คุ้วามเช่�อของตน) 

สามารัถ่สอบถ่ามข�อม้ลเก่�ยวกับการัย่�นคุ้ำาขอรัับคุ้วามช่วยเหล่อ

ได�ท่�: info@csolifeline.org

Freedom House ยังเป็นแกนนำากลุ่มองคุ้์กรัรัะหว่างปรัะเทศ์สองกลุ่ม ซึ่่�งให�คุ้วามช่วยเหล่อในภาวะฉุกเฉิน ให�ทุนด�านคุ้วามปลอดภัย 

และให�คุ้วามสนับสนุนสำาหรัับโคุ้รังการัรัะยะสั�น

The Lifeline Embattled CSO Assistance Fund

Lifeline Embattled CSO Assistance Fund ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน์ฉุุกเฉุิน์ สำาหรัับองคุ้์กรัภาคุ้ปรัะชาสังคุ้มท่�ถ่้กคุุ้กคุ้ามหรั่อโจมต่

และให้ความสน์ับสน์ุน์ต์่อการรณรงค์กดีดีัน์เน่�องจากภัยคุุ้กคุ้ามทั�วไปต่อหน่วยงานภาคุ้ปรัะชาสังคุ้ม30 Lifeline สนับสนุนองคุ้์กรัภาคุ้

ปรัะชาสังคุ้มท่�หลากหลาย ซึ่่�งรัณรังคุ้์กดดัน ส่งเสรัิม และคุุ้�มคุ้รัองสิทธิิมนุษยชน และ/หรั่อทำาหน�าท่�เป็นเหม่อนหมาเฝ้าบ�าน 

เพ่�อติดตามสถ่านการัณ์ของหน่วยงานสิทธิิมนุษยชน สมาคุ้มผู้้�ส่�อข่าว กลุ่มนักศ์่กษา สหภาพแรังงาน กลุ่มนักคุ้ิด และอ่�นๆ Lifeline 

เป็นกลุ่มท่�ปรัะกอบด�วยองคุ้์กรัภาคุ้่รัะหว่างปรัะเทศ์เจ็ดแห่ง และได�รัับเงินทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนรัะหว่างปรัะเทศ์จากการัรัวมตัวกัน

ของรััฐบาล 17 ปรัะเทศ์ และม้ลนิธิิอิสรัะท่�สนับสนุนปรัะชาธิิปไตยและสิทธิิมนุษยชน 

• Emergency Assistance: วิธิ่การัสมัคุ้รั https://bit.ly/2xjOARW

• Advocacy Grants: วิธิ่การัสมัคุ้รั https://bit.ly/2xfAQYw

• Resiliency Grants: วิธิ่การัสมัคุ้รั https://bit.ly/3drVfuf

Dignity for All: โคุ้รังการัช่วยเหล่อผู้้�ม่คุ้วามหลากหลายทางเพศ์ (LGBTI Assistance Program) โคุ้รังการัช่วยเหล่อผู้้�ม่คุ้วาม 

หลากหลายทางเพศ์ขององคุ้์กรั Dignity for All ให�ทุนช่วยเหล่อฉุกเฉิน สนับสนุนการัรัณรังคุ้์กดดันและให�คุ้วามช่วยเหล่อด�าน 

คุ้วามปลอดภัย สำาหรัับนักปกป้องสิทธิิมนุษยชน และองคุ้์กรัภาคุ้ปรัะชาสังคุ้มท่�เส่�ยงภัย หรั่อถ่้กโจมต่เน่�องจากการัทำางานเพ่�อ 

สิทธิิมนุษยชนของเลสเบ่ยน เกย์ ไบเซึ่็กชวล คุ้นข�ามเพศ์ และอินเตอรั์เซึ่็ก31 Dignity for All ยังสนับสนุนการัรัณรังคุ้์กดดันท่�ม่ 

เป้าหมายและม่รัะยะเวลาชัดเจน เพ่�อรัับม่อกับการัคุุ้กคุ้ามและการัโจมต่การัทำางานเพ่�อสิทธิิมนุษยชนของผู้้�ม่คุ้วามหลากหลายทางเพศ์ 

และการัทำางานด�านสิทธิิมนุษยชนทั�วไป รัวมทั�งคุ้วามช่วยเหล่อสำาหรัับผู้้�เส่ยหายแต่ละคุ้นหรั่อชุมชนท่�เก่�ยวข�องกับการัรัณรังคุ้์ท่�ได�รัับทุน 

ทั�งยังจัดอบรัมด�านคุ้วามปลอดภัยเพ่�อช่วยเหล่อหน่วยงานให�สามารัถ่ทำางานต่อไปด�วยคุ้วามปลอดภัยมากข่�น 

ติดต่อ	Freedom House	หรือองค์กรสมาชิกของคณะทำางาน	Dignity Consortium	ซึ่่�งทำางานในภูมิภาคของท่าน	โดยมีแนวคิดเพื�อ 

การรณรงค์กดดันอย่างเร่งด่วนแล่ะในระยะสั�นเพื�อความมั�นคงปล่อดภัย	เป็นกิจกรรมที�จัดทำาข่�นเพื�อให้เกิดผล่กระทบต่อสิทธิมนุษยชน

ของผู้มีความหล่ากหล่ายทางเพศ

29 https://bit.ly/2Ut6F83 
30 https://bit.ly/3aek0HY 
31 https://bit.ly/33I9erk

Front Line Defenders 

Front Line Defenders เป็นม้ลนิธิิรัะหว่างปรัะเทศ์

เพ่�อการัคุุ้�มคุ้รัองนักปกป้องสิทธิิ-มนุษยชน และม่ 

เป้าหมายเฉพาะเพ่�อคุุ้�มคุ้รัองนกัปกป้องสทิธิมินุษยชน

ท่�เส่�ยงภัย ผู้้�ซึ่่�งทำางานอย่างไม่ใช�คุ้วามรัุนแรังเพ่�อ

สิทธิิทั�งปวงท่�กำาหนดไว�ในปฏิญญาสากลว่าด�วย 

สิทธิิมนุษยชน (UDHR) Front Line Defenders  

ให�คุ้วามช่วยเหล่ออย่างเรั่งด่วนและในเชิงปฏิบัติ

สำาหรัับนักปกป้องสิทธิิมนุษยชนท่�เส่�ยงภัย ทั�งการั 

ให�เงินทุน การัจัดอบรัม การัรัณรังคุ้์กดดันรัะหว่าง

ปรัะเทศ์ ม่บรัิการัโทรัศ์ัพท์ปรั่กษาหารั่อฉุกเฉิน  

24 ชั�วโมง และการัเคุ้ล่�อนย�ายถ่ิ�นฐานชั�วคุ้รัาว 

เว็บไซึ่ต์ Front Line Defenders

https://bit.ly/3bejxpi

Human Rights Watch 

Human Rights Watch (HRW) เป็นองคุ้์กรัรัะหว่าง

ปรัะเทศ์ท่�เป็นอิสรัะ ทำางานเป็นส่วนหน่�งของ

ขบวนการัเพ่�อสนับสนุนศ์ักดิ�ศ์รั่ของมนุษย์และ

สนับสนุนการัดำาเนินงานเพ่�อสิทธิิมนุษยชนของ

บุคุ้คุ้ลทั�งปวง HRW ปกป้องสิทธิิของปรัะชาชนทั�ว

โลก ทั�งโดยผู้่านการัสอบสวนการัปฏิบัติมิชอบ 

การัเปิดโปงข�อเท็จจรัิงอย่างกว�างขวาง และการั

กดดันผู้้�ม่อำานาจให�เคุ้ารัพสิทธิิและคุุ้�มคุ้รัองให�เกิด

คุ้วามยุติธิรัรัม HRW ม่นักวิจัยในพ่�นท่�ในหลาย

ส่วนของโลก และต่พิมพ์เผู้ยแพรั่รัายงานและ

ข่าวสารัอย่างสมำ�าเสมอจากหลายปรัะเทศ์และ

หลายภ้มิภาคุ้ 

เว็บไซึ่ต์ Human Rights Watch

https://bit.ly/2QEizuJ

International Federation for  
Human Rights

International Federation for Human Rights (FIDH) 

เป็นองคุ้์กรัพัฒนาเอกชนรัะหว่างปรัะเทศ์ 

ท่�เป็นอิสรัะ ม่สมาชิกเป็นองคุ้์กรักว่า 170 แห่ง 

ท่�ทำางานปกป้องสิทธิิทางพลเรั่อน ทางการัเม่อง 

เศ์รัษฐกิจ สังคุ้ม และวัฒนธิรัรัม ตามท่�กำาหนดไว� 

ในปฏิญญาสากลว่าด�วยสิทธิิมนุษยชน FIDH ทำางาน

ทั�งด�านกฎหมายและการัเม่องเพ่�อบัญญัติและ

สนับสนุนกฎบัตรัรัะหว่างปรัะเทศ์เพ่�อการัคุุ้�มคุ้รัอง

สิทธิิมนุษยชน และการัดำาเนินงานตามนั�น โดยม่

กิจกรัรัมต่าง ๆ รัวมทั�งปฏิบัติการัด่วน (ทั�งแบบ 

เปิดเผู้ยและเป็นคุ้วามลับ) การัสำารัวจข�อเท็จจรัิง

รัะหว่างปรัะเทศ์ การัสังเกตการัณ์คุ้ด่ กิจกรัรัม 

เพ่�อให�คุ้วามคุุ้�มคุ้รัอง การัวิสาสะทางการัเม่อง  

การัรัณรังคุ้์กดดัน การัฟ้องคุ้ด่ และการัรัณรังคุ้์ 

เพ่�อสรั�างจิตสำาน่กต่อสาธิารัณะ

เว็บไซึ่ต์ International Federation for  

Human Rights https://bit.ly/3dkxCn6

International Service for  
Human Rights 

International Service for Human Rights (ISHR) 

เป็นองคุ้์กรัพัฒนาเอกชนท่�เป็นอิสรัะ  

มุ่งทำางานส่งเสรัิมและคุุ้�มคุ้รัองสิทธิิมนุษยชน 

ISHR สนับสนุนนักปกป้องสิทธิิมนุษยชน  

สรั�างคุ้วามเข�มแข็งให�รัะบบสิทธิิมนุษยชน และ

เป็นแกนนำาและเข�ารั่วมในองคุ้์กรัพันธิมิตรั 

เพ่�อการัเปล่�ยนแปลงด�านสิทธิิมนุษยชน ISHR 

ทำางานสนับสนุนนักปกป้องสิทธิิมนุษยชนทั�งโดย

ผู้่านการัจัดอบรัมอย่างเข�มข�น การัสรั�างเสรัิม

ศ์ักยภาพ ให�คุ้ำาปรั่กษาด�านการัรัณรังคุ้์กดดัน 

และให�คุ้วามช่วยเหล่อด�านเทคุ้นิคุ้

เว็บไซึ่ต์ International Service for Human Rights 

https://bit.ly/3acuTKB

https://bit.ly/3aek0HY
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Protection International 

Protection International (PI) สนับสนุนบุคุ้คุ้ล องคุ้์กรั เคุ้รั่อ

ข่าย และชุมชน ซึ่่�งถ่้กละเมิดในแง่การัใช�สิทธิิเพ่�อปกป้องสิทธิิ

มนุษยชน ทั�งท่�เป็นผู้ลมาจากการัข่มข้่ การัคุุ้กคุ้ามด�วย

กรัะบวนการักฎหมาย การัสรั�างตรัาบาป หรั่อการัปรัาบปรัาม

ในรั้ปแบบอ่�น ๆ  PI รั่วมม่อกับนักปกป้องสิทธิิมนุษยชน 

ในการัจำาแนกยุทธิวิธิ่เพ่�อการัคุุ้�มคุ้รัอง และการันำาไปปฏิบัติ  

ม่การัจัดตั�งสำานักงาน (Protection Desks) ในปรัะเทศ์และ

ภ้มิภาคุ้ต่าง ๆ  ซึ่่�งนักปกป้องอย้่ในภาวะเส่�ยงภัยอย่างยิ�ง ทั�งน่�

เพ่�อดำาเนนิการัเพ่�อส่งเสรัมิศ์กัยภาพของนกัปกป้องสทิธิมินุษยชน 

ให�สามารัถ่บรัิหารัจัดการัคุ้วามปลอดภัยของตนเองได� การัทำา

วิจัยเก่�ยวกับการัปฏิบัติเพ่�อให�การัคุุ้�มคุ้รัองท่�ด่ และปัญหา

ท�าทายต่าง ๆ  และม่การัแปลข�อม้ลเหล่าน่�เพ่�อจัดทำาคุ้้่ม่อและ

รัายงานท่�เข�าถ่่งได�สำาหรัับชุมชนของนักปกป้องสิทธิิมนุษยชน 

PI ยังรัณรังคุ้์กดดันให�รััฐปฏิบัติตามพันธิกรัณ่เพ่�อคุุ้�มคุ้รัอง 

นักปกป้องสิทธิิมนุษยชน โดยผู้่านการัจัดทำานโยบายสาธิารัณะ

ท่�เป็นผู้ลและใช�ปรัะโยชน์จากปฏิญญาสหปรัะชาชาติว่าด�วย 

นักปกป้องสิทธิิมนุษยชน และมาตรัฐานรัะดับปรัะเทศ์ ภ้มิภาคุ้ 

และรัะหว่างปรัะเทศ์ 

เว็บไซึ่ต์ Protection International https://bit.ly/2QFqgkx

Observatory for the Protection of Human  
Rights Defenders (FIDH-OMCT) 

Observatory for the Protection of Human Rights 

Defenders เป็นโคุ้รังการัรั่วมรัะหว่าง International 

Federation for Human Rights (FIDH โปรัดด้ด�านบน) และ 

World Organization Against Torture (OMCT  

โปรัดดด้�านล่าง) คุ้วามร่ัวมม่อน่�เกดิจากการัทำางานท่�หนนุเสรัมิ

กนัรัะหว่างทั�งสององค์ุ้กรัและเคุ้รัอ่ข่ายเอน็จโ่อท่�เก่�ยวข�อง 

หน่วยงาน Observatory ให�คุ้วามคุุ้�มคุ้รัองฉกุเฉนิสำาหรัับ 

นักปกป้องสิทธิิมนุษยชนในภาคุ้สนาม (การัแทรักแซึ่งฉุกเฉิน 

ปฏิบัติการัรัะหว่างปรัะเทศ์ คุ้วามช่วยเหล่อด�านวัตถุ่ และ

คุ้วามคุุ้�มคุ้รัองในรั้ปแบบอ่�น ๆ ) รั่วมม่อกับกลไกคุุ้�มคุ้รัอง

รัะดับปรัะเทศ์ ภ้มิภาคุ้ และรัะหว่างปรัะเทศ์ และจัดตั�ง 

คุ้วามรั่วมม่อของปรัะชาคุ้มรัะหว่างปรัะเทศ์และส่�อมวลชน 

เพ่�อให�เป็นหน่วยงานคุุ้�มคุ้รัองนักปกป้อง ทุกปี Observatory 

จะต่พิมพ์รัายงานรัะดับโลกท่�เน�นให�เห็นอุปสรัรัคุ้ท่�รั�ายแรัง

มากสุด และภัยคุุ้กคุ้ามท่�นักปกป้องสิทธิิมนุษยชนต�องเผู้ชิญ

World Organization Against Torture -  

น์ักปกป้องสิทธิมน์ุษยชน์เว็บไซึ่ต์ https://bit.ly/2QBhhRc

International Federation for Human Rights - นั์กปกป้อง

สิทธิมน์ุษยชน์เว็บไซึ่ต์ https://bit.ly/33Ih5oz

Peace Brigades International 

Peace Brigades International (PBI) เป็นเอ็นจ่โอรัะหว่าง

ปรัะเทศ์ท่�ส่งเสรัิมการัไม่ใช�คุ้วามรัุนแรัง และคุุ้�มคุ้รัองสิทธิิ

-มนุษยชน อาสาสมัคุ้รัของ PBI ทำาหน�าท่�ปรัะกบตัวนักปกป้อง

สทิธิมินุษยชนในพ่�นท่�ท่�ม่สงคุ้รัามและคุ้วามขดัแย�ง การัปรัะกบตวั

เพ่�อให�คุ้วามคุุ้�มคุ้รัองเป็นยุทธิศ์าสตรั์ท่�จัดทำาข่�นเป็นคุ้รัั�งแรัก 

โดย PBI เพ่�อคุุ้�มคุ้รัองนักปกป้องสิทธิิมนุษยชนและชุมชนท่�ถ่้ก

คุุ้กคุ้ามจากคุ้วามรัุนแรังทางการัเม่องทั�งต่อช่วิตและการัทำางาน 

หน่วยงานท่�อย้่รัะหว่างเส่�ยงภัยต�องติดต่อโดยตรังกับ PBI เพ่�อ 

ขอให�ส่งเจ�าหน�าท่�มาปรัะกบตัว โดยทาง PBI อาจม่การัปรัะเมิน

คุ้วามเป็นไปได�เส่ยก่อน เม่�อ PBI สามารัถ่ติดต่อปรัะสานงาน 

กับหน่วยงานท่�เก่�ยวข�องได�แล�ว จะสามารัถ่ตอบสนองคุ้ำาขอของ

แต่ละหน่วยงานนั�นได�

เว็บไซึ่ต์ Peace Brigades International  

https://bit.ly/2QCE92C

Women Human Rights Defenders 
International Coalition 

Women Human Rights Defenders International 

Coalition (WHRDIC) เป็นเคุ้รัอ่ข่ายซึ่่�งสนับสนนุและคุุ้�มคุ้รัอง

ผู้้�หญิงนกัปกป้องสทิธิมินุษยชนทั�วโลก ปรัะกอบด�วยสมาชิก 

35 หน่วยงานจากทั�วโลก ตั�งแต่องคุ้์กรัชุมชนรัะดับรัากหญ�า 

ไปจนถ่่งหน่วยงานรัะหว่างปรัะเทศ์ขนาดใหญ่ WHRDIC ม่

คุ้ณะกรัรัมการับรัิหารัและดำาเนินการัผู้่าน 

คุ้ณะทำางานสามชุด ทั�งด�านการัเก็บข�อม้ลและการัอบรัม 

การัรัณรังคุ้์กดดัน และมาตรัการัรัับม่อฉุกเฉิน

เว็บไซึ่ต์ Women Human Rights Defenders  

International Coalition https://bit.ly/3acnJW

World Organization Against Torture 

World Organization Against Torture (OMCT) 

เป็นพันธิมิตรัเอ็นจ่โอรัะหว่างปรัะเทศ์อิสรัะ ท่�ต่อต�าน 

การัทรัมาน การัสังหารัอย่างรัวบรััด การับังคุ้ับบุคุ้คุ้ล 

ให�ส้ญหาย และการัปฏิบัติท่�โหดรั�าย ไรั�มนุษยธิรัรัม  

หรั่อยำ�าย่ศ์ักดิ�ศ์รั่ OMCT ปรัะสานงานให�ม่การักรัะจาย

ข�อม้ลเก่�ยวกับสถ่านการัณ์เรั่งด่วนของสมาชิกในเคุ้รั่อข่าย 

SOS-Torture Network กับองคุ้์กรัภาคุ้่อ่�น ๆ  ทั�วโลก  

ทั�งน่�เพ่�อป้องกันการัละเมิดสิทธิิมนุษยชนท่�รั�ายแรัง 

คุุ้�มคุ้รัองบุคุ้คุ้ลและต่อส้�กับการัลอยนวลพ�นผู้ิด ทั�งยังม่

การัส่งข�อม้ลของบุคุ้คุ้ลและรัายงานคุ้้่ขนานให�กับกลไก

สหปรัะชาชาติ OMCT ให�คุ้วามช่วยเหล่อทางการัแพทย์

ฉุกเฉิน ให�คุ้วามช่วยเหล่อด�านกฎหมายและสังคุ้มกับเหย่�อ

การัทรัมาน

เว็บไซึ่ต์ World Organization Against Torture

https://bit.ly/2xfCd9C

Urgent Action Fund for Women’s  
Human Rights 

Urgent Action Fund for Women’s Human Rights  

เป็นกองทุนผู้้�หญิงรัะดับโลกท่�คุุ้�มคุ้รัอง สรั�างคุ้วามเข�มแข็ง 

และสนับสนุนผู้้�หญิงนักปกป้องสิทธิิมนุษยชน และนักปกป้อง

สิทธิิมนุษยชนข�ามเพศ์ โดยการัแทรักแซึ่งอย่างรัวดเรั็วเม่�อ 

นักกิจกรัรัมม่แนวโน�มเผู้ชิญกับภัยคุุ้กคุ้ามรั�ายแรังต่อช่วิตและ

งานของตน กองทุนปฏิบัติการัฉุกเฉินส่�อสารัโดยผู้่านแอป 

ทั�งการัส่งข�อคุ้วาม และการัขอรัับทุนสนับสนุนจากผู้้�หญิง 

นกัปกป้องสิทธิมินุษยชนภายใน 72 ชั�วโมง และสามารัถ่ส่งเงนิทนุ

ไปยังผู้้�ขอได�ภายในรัะหว่าง 1-7 วัน กองทุนปฏิบัติการัฉุกเฉิน

ยงัเข�าร่ัวมในการัรัณรังค์ุ้กดดนัการัสรั�างพนัธิมติรั และสนบัสนนุ

การัจดักจิกรัรัมของผู้้�หญงิและเดก็ผู้้�หญิงทั�วโลก ทั�งในส่วนของ 

กองทนุปฏิบตักิารัฉกุเฉนิแอฟรักิาและกองทนุปฏิบตักิารัฉกุเฉนิ

อเมรัิกา ในปี 2560 ม่การัจัดตั�งกองทุนปฏิบัติการัฉุกเฉิน 

เพ่�อสิทธิิมนุษยชนของผู้้�หญิงในเอเช่ยและแปซึ่ิฟิก (UAF 

A&P) ซึ่่�งสามารัถ่ให�ทุนช่วยเหล่อฉุกเฉินได�

Urgent Action Fund เว็บไซึ่ต์ https://bit.ly/2QCJKWS

Urgent Action Fund - แอฟริกา  

เว็บไซึ่ต์ https://bit.ly/3dgE7Yd

Urgent Action Fund - ละต์ิน์อเมริกา

เว็บไซึ่ต์ https://bit.ly/2QT4H03

Urgent Action Fund - เอเชียและแปซิฟิก  

เว็บไซึ่ต์ https://bit.ly/33Eoy82
การจัด้ติั�งชุมชนและปฏิบัติิการ เพิื�อให่�เกิด้คุว่ามคุุ�มคุรองท่�เข�มแข็ง และเพิื�อเร่ยกร�อง
สิทธิิมนุษยชน (ภาพิของ Protection International)

ภาพิ: PBI ในโคุลอมเบ่ย
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ProtectDefenders.EU

ProtectDefenders.EU - เว็บไซึ่ต์ https://bit.ly/2QE2JQL

HOTLINE - +353 (0) 1 21 00 489 

https://bit.ly/397UmUd กรัุณาตามลิงก์น่�ไปเพ่�อศ์่กษาข�อม้ล 

การัติดต่อแบบอ่�น ๆ  รัวมทั�ง Skype หรั่อการัส่งแบบฟอรั์มข�อม้ล 

อย่างปลอดภัยผู้่านเว็บ32 

Emergency Support https://bit.ly/2UuAc17 

เป็นกลไกท่�ให�คุ้วามสนับสนุนเรั่งด่วนตลอด 24 ชั�วโมงและเจ็ดวันสำาหรัับ

นักปกป้องสิทธิิมนุษยชนท่�เผู้ชิญกับอันตรัายหรั่อภัยคุุ้กคุ้ามเฉพาะหน�า 

กรัณ่ท่�เกิดวิกฤติข่�น นักปกป้องสามารัถ่ติดต่อ ProtectDefenders.eu 

โดยติดต่อทางโทรัศ์ัพท์ฉุกเฉินถ่าวรั และการัติดต่อแบบเป็นคุ้วามลับ  

(ตามข�อม้ลข�างต�น) โคุ้รังการัให�ทุนฉุกเฉินปรัะกันว่า นักปกป้อง 

สิทธิิมนุษยชนจะสามารัถ่เข�าถ่่งและดำาเนินการัตามมาตรัการัด�านคุ้วาม

ปลอดภัยฉุกเฉิน เพ่�อคุุ้�มคุ้รัองตนเอง คุ้รัอบคุ้รััว และงานของตนเองได�33 

Temporary Relocation Grant https://bit.ly/33Fhx7h

เป็นเงินทุนสำาหรัับนักปกป้องสิทธิิมนุษยชนท่�เส่�ยงภัย กรัณ่ท่�ต�อง 

โยกย�ายถ่ิ�นฐานชั�วคุ้รัาวภายในปรัะเทศ์หรั่อต่างปรัะเทศ์ เม่�อถ่้กการั

คุุ้กคุ้ามเรั่งด่วน34 

การอบรม https://bit.ly/2UqZQU

ProtectDefenders.eu จัดอบรัมเพ่�อตอบสนองคุ้วามต�องการัด�าน 

คุ้วามปลอดภัยของนักปกป้องสิทธิิมนุษยชน ให�คุ้วามรั้�และเคุ้รั่�องม่อ 

เพิ�มเติม ทั�งยังจัดอบรัมและให�ข�อม้ลผู้่านองคุ้์กรัภาคุ้่ ได�แก่ Front Line 

Defenders, FIDH, OMCT, RSF, Forum Asia, EHAHRDP (Defend 

defenders), Peace Brigades International, Protection International, 

ILGA และ ESCR-Net35 

Swedish Fellowship of Reconciliation  
(SweFOR or the Christian Peace Movement) 

โคุ้รังการั Peace Observers ของ SweFOR คุุ้�มคุ้รัองนักปกป้องสิทธิิมนุษยชน

ในสภาพท่�ม่สงคุ้รัามคุ้วามขดัแย�งท่�รุันแรัง ช่วยเพิ�มศ์กัยภาพทำาให�สามารัถ่ทำางาน

เพ่�อให�เกิดสันติภาพท่�ยั�งย่นและเป็นธิรัรัมได�

SweFOR ให�คุ้วามคุุ้�มคุ้รัองนักปกป้องสิทธิิมนุษยชน โดยผู้่านวิธิ่การัปรัะกบตัว

รัะหว่างปรัะเทศ์ หรั่อท่�เรั่ยกว่าการัปรัะกบตัวเพ่�อป้องกัน (preventive 

presence) โดยผู้้�สังเกตการัณ์สันติภาพจะลงพ่�นท่�ไปอย้่รั่วมในสถ่านการัณ์นั�น 

เช่น เข�ารั่วมการัเดินทางท่�เส่�ยงภัยหรั่อเข�ารั่วมในการัปรัะท�วง และจะเผู้ยแพรั่

ข�อม้ลเก่�ยวกับสถ่านการัณ์ของนักปกป้องสิทธิิมนุษยชน แจ�งเต่อนหน่วยงาน

รัะดับปรัะเทศ์และองคุ้์กรัรัะหว่างปรัะเทศ์ให�ทรัาบถ่่งพันธิกรัณ่ของตน และ 

ให�คุ้วามรั้�กับองคุ้์กรัในท�องถ่ิ�นถ่่งวิธิ่การัเพิ�มคุ้วามปลอดภัยให�ตนเอง

ผู้้�สังเกตการัณ์สันติภาพทำางานอย้่ท่�สำานักงานปรัะเทศ์ของ SweFOR ใน

ปรัะเทศ์โคุ้ลอมเบ่ย (โบโกตา และคุ้วิบโด) กัวเตมาลาซึ่ิต่� และซึ่ันกรัิสโตบัล 

เดอ ลาส เคุ้ซึ่ัสในรััฐเช่ยปาสทางตอนใต�ของเม็กซึ่ิโก โดยมักเดินทางไปยังพ่�นท่�

ส่วนต่าง ๆ  ของปรัะเทศ์เพ่�อปรัะกบตัวนักปกป้องสิทธิิมนุษยชน 

เว็บไซึ่ต์ SweFOR https://bit.ly/2wu0Tv2

32 https://bit.ly/397UmUd 
33 https://bit.ly/2UuAc17 
34 https://bit.ly/33Fhx7h 
35 https://bit.ly/2UqZQUA

Protect Defenders.EU 

ProtectDefenders.eu อย้่ภายใต�การับรัิหารังานของ 

กลุม่องค์ุ้กาท่�ปรัะกอบด�วยองค์ุ้กรัรัะหว่างปรัะเทศ์ 12 แห่ง 

ท่�ม่ปรัะสบการัณ์ชัดเจนในการัทำางานคุุ้�มคุ้รัอง รัณรังคุ้์ 

และกดดัน เพ่�อสนับสนุนนักปกป้องสิทธิิมนุษยชน  

โดยให�คุ้วามสนับสนุนทั�ง 24 ชั�วโมงและเจ็ดวันสำาหรัับ 

นักปกป้องสิทธิิมนุษยชน โดยผู้่านองคุ้์ปรัะกอบการั

ทำางานหลักหกปรัะการั ได�แก่  

1. ดำาเนินงานตามกลไกรัับม่อเรั่งด่วน เพ่�อให�คุ้วาม

สนับสนุนฉุกเฉินและคุ้วามช่วยเหล่อด�านวัตถุ่กับ 

นักปกป้องสิทธิิมนุษยชนท่�เส่�ยงภัย คุ้รัอบคุ้รััวและ 

งานของพวกเขา 

2. บรัิหารัจัดการัโคุ้รังการัสนับสนุนการัเคุ้ล่�อนย�าย

ถ่ิ�นฐานชั�วคุ้รัาวสำาหรัับนักปกป้องสิทธิิมนุษยชน  

3. สนับสนุนและปรัะสานงานเวท่แลกเปล่�ยนขององคุ้์กรั

และผู้้�ม่ส่วนได�ส่วนเส่ยท่�ทำางานเพ่�อการัเคุ้ล่�อนย�าย

ถ่ิ�นฐานชั�วคุ้รัาวสำาหรัับนักปกป้องสิทธิิมนุษยชน 

4. จัดอบรัม สนับสนุน และสรั�างเสรัิมศ์ักยภาพของ 

นักปกป้องสิทธิิมนุษยชนและองคุ้์กรัในท�องถ่ิ�น 

5. ติดตามสถ่านการัณ์ของนักปกป้องสิทธิิมนุษยชน  

และรัณรังคุ้์กดดันให�ม่วารัะการัคุุ้�มคุ้รัอง และ

6. ส่งเสรัิมการัปรัะสานงานรัะหว่างรััฐบาลท่�มุ่งสนับสนุน

นักปกป้องสิทธิิมนุษยชน สถ่าบันของสหภาพยุโรัป 

และหน่วยงานท่�เก่�ยวข�องอ่�น ๆ

บันทึก
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เรื่องเล่าจากนักปกป้องสิทธิมนุษยชนในภาคสนาม

สังคมมีความคิดบางอย่างเกี่ยวกับความ
พิการ รวมทั้งความคิดต่อโรคอัลบินิซึม 
หากคุณต้องการเรียกร้องสิทธิของ
ตนเอง จะมีคนตีความว่า พวกเขาก็คง
ต้องแสดงท่าทีสงสารกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับ
คุณ พวกเขาจะพยายามให้อะไรบางอย่าง
เพื่อให้ชีวิตคุณดีขึ้น ความจริงพวกเขา 
ไม่ต้องให้อะไรบางอย่าง หากควรให้พื้นที่
ให้คุณสามารถเติบโต ไม่จ�าเป็นต้องมา
แสดงท่าทีสงสารเรา

เครือข่าย Sindh #HumanRightsDefenders 
ท�างานได้เป็นอย่างดี ระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ของเราได้รับการปรับปรุง จากการท�างานแบบ 
เครือข่าย ท�าให้เราทราบข้อมูลถึงสิ่งที่เกิดขึ้น 
ในเมืองจาโคบาแบด สิ่งที่เกิดขึ้นที่เมืองอูมาร์กต มิทิ 
และการละเมิดสิทธิมนุษยชนในสถานที่เหล่านี้ 
นอกจากนั้น [เรายังรู้] เกี่ยวกับเครื่องมือที่รัฐและ
หน่วยงานที่ไม่ใช่รัฐใช้ แนวโน้มทั่วไปของการละเมิด
สิทธิมนุษยชน วิธีการปรับปรุงด้านความมั่นคง 
และความปลอดภัยของนักปกป้องสิทธิมนุษยชน  
โดยผ่านการใช้ยุทธศาสตร์ที่แตกต่างกัน จึงเป็น 
การท�างานที่มีประสิทธิภาพมาก

ผมมักรู้สึกว่ายังท�าไม่เพียงพอ ผมท�างานหนัก แต่มักรู้สึกว่า 
ยังไม่พอ และรู้สึกกังวล บางครั้ง คุณรู้สึกโดดเดี่ยวเพราะ 
มีคนเพียงไม่กี่คนที่ท�างานสนับสนุนคุณในฐานะนักปกป้อง 
สิทธิมนุษยชน รัฐบาลก็มองว่าเราเป็นศัตรู เช่นเดียวกับ 
ภาคเอกชนและสังคม เพราะในเม็กซิโก คนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจว่า 
สิทธิมนุษยชนคืออะไร  ผมได้รับแรงบันดาลใจอย่างมากจาก 
ผู้ตกเป็นเหยื่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนซึ่งผมท�างานสนับสนุน 
โดยเฉพาะแม่ของบุคคลผู้สูญหาย ซึ่งแม้จะได้รับความทุกข์ทรมาน
และได้รับผลกระทบอย่างมากจากการหายตัวไปของคนที่รัก  
แต่ผู้หญิงเหล่านี้ก็ยังคงยืนหยัดต่อสู้เพื่อสิทธิของตน และ 
เรียกร้องความยุติธรรมวันแล้ววันเล่า

กอบกู้กรอบบรรทัดฐาน

- Tumeliwa Mphepo,
นักปกป้องสิทธิมนุษยชนจากมาลาวี

- Ali Palh, นักปกป้องสิทธิมนุษยชนจากปากีสถาน

– Latoya Nugent,  นักปกป้องสิทธิมนุษยชนจากจาเมกา

– Jérémy Renaux นักปกป้องสิทธิมนุษยชน

“Siempre siento que no estoy haciendo lo suficiente, trabajo mucho pero siempre siento que no es suficiente y es 
realmente frustrante, y a veces realmente te sientes solo porque hay pocas personas que realmente apoyan tu 
trabajo como defensor de derechos humanos, el gobierno te ve como un enemigo, igual el sector privado y la 
sociedad porque en México, por ejemplo, la mayoía de la gente no entiende lo que son los derechos humanos... Me 
inspiran profundamente las víctimas de violaciones de los derechos humanos que apoyo, especialmente las madres 
de las personas desaparecidas, porque a pesar de la adversidad y a pesar del sufrimiento causado por la 
desaparición de sus seres queridos, esas mujeres están defendiendo sus derechos y exigiendo justicia día tras día.”

RIGHTS

I
DEFEND

ดิฉันปกป้องสิทธิของตนเองและคนอื่นในชุมชน เพราะ
ตระหนักว่าเป็นเรื่องง่ายมากที่ระบบการกดขี่จะปฏิเสธ
ศักดิ์ศรีของเรา จากประสบการณ์ส่วนตัวของดิฉันเอง  
ในฐานะเป็นเลสเบียนในประเทศที่ไม่ค่อยต้อนรับเลสเบียน 
เกย์ ไบเซ็กชวล คนข้ามเพศ และผู้หญิง ดิฉันตระหนักว่า
ต้องเป็นส่วนหนึง่ของเสยีงทีพู่ดดงักว่าเดมิบ้าง และท�าส่ิงที่
กล้าหาญกว่าเดิมบ้าง เพื่อประกันให้มีส่วนร่วมมากขึ้นใน
การยอมรับสิทธิของพวกเราในฐานะพลเมืองของจาเมกา

แบ่งปันเรื่องราวของคุณที่
I Defend Rights

https://bit.ly/2JcV7Rj
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ในปี 2556 เราสามารถจัดการจนเจ้าหน้าที่ทหาร 
หกนายที่เกี่ยวข้องกับการสังหารลูกชายดิฉัน  
ต้องได้รับโทษจ�าคุก 54 ปี และศาลเห็นว่าเป็นความผิด
ที่ถือเป็นอาชญากรรมต่อมนุษยชาติ แต่การต่อสู้ครั้งนี้
ไม่ใช่ของดิฉันเพียงล�าพัง หากเป็นการต่อสู้ของประเทศ 
การต่อสู้ของแม่ ของภรรยา ของลูกสาว ของพี่สาว/
น้องสาวหลายพันคน ซึ่งต่างพยายามแสวงหา 
ความจริง [เกี่ยวกับ] ว่าท�าไม […] ญาติของพวกเขา 
จึงถูกสังหาร ทั้งยังท�าให้สามารถเริ่มต้นถักทอให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงในประเทศ ถักทอให้เกิดกระบวนการ
สันติภาพที่ยาวนานและยั่งยืนส�าหรับคนรุ่นต่อไป 
ในอนาคต

ในความเหน็ของดฉินั […] การรกัษาขบวนการ
สิทธิมนุษยชนให้ยั่งยืน ย่อมหมายถึงการขอ
ความสนับสนุน การบ�ารุงรักษา และการให้
ความช่วยเหลือทุกประการ ส�าหรับแกนน�า
หญิงรุ่นใหม่ และจากนั้นก็ปล่อยให้พวกเขา
ท�างาน เพราะพวกเขาจะท�างานต่อไปเหมือน
กระแสน�้าที่ไหลตามธรรมชาติ พวกเขาจะน�า
พลังและแรงบันดาลใจไปใช้ และจะไม่ปล่อยให้
คาราวานที่เคลื่อนไหวเพื่อความยุติธรรม 
ทางสังคมก้าวถอยหลังได้อีก

“En el 2013 al fin logramos que 6 militares que están implicados en el asesinato de mi hijo se condenaran a 54 
años y se reconociera crimen de lesa humanidad. Pero también no es solamente mi lucha, sino es la lucha de un 
país, la lucha de miles de madres, de esposas, de hijas, de hermanas que están tratando de realmente saber la 
verdad, porqué asesinaron a cada uno de sus familiares. Pero también poder empezar a tejer un cambio 
realmente para el país, tejer un proceso de paz largo y duradero para nuestras nuevas generaciones que vienen.”

บันทึก

- Asha Kowtal นักปกป้องสิทธิมนุษยชนจากอินเดีย

- Luz Marina Bernal
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บันทึกบันทึก
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