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แนวปฏิิบััติิว่าด้้วยเสรีีภาพในการีรีวมกันเป็นสมาคมของแรีงงานในอาเซีียน

คำานำา

• ยืนยันว่าสิิทธิิว่่าด้้ว่ยเสิรีีภาพในการีสิมาคม การีชุุมนุมโด้ยสิงบ การีแสิด้งคว่ามคดิ้เห็็น  การีแสิด้งออก สิิทธิิในการีรัีบร้้ีข้้อม้ล
ข่้าว่สิารี สิิทธิิคว่ามเป็็นส่ิว่นตััว่ในข้้อม้ลส่ิว่นบุคคล การีมีส่ิว่นร่ีว่มทางการีเมืองและการีทำางาน สิิทธิิดั้งกล่าว่ได้้รัีบการีคุ้มครีอง
ภายใต้ักฎห็มายสิิทธิิมนุษยชุนรีะห็ว่่างป็รีะเทศ รีว่มทั�งโด้ยป็ฏิิญญาสิากลว่่าด้้ว่ยสิิทธิิมนุษยชุน กติัการีะห็ว่่างป็รีะเทศว่่าด้้ว่ย
สิิทธิิพลเมืองและสิิทธิิทางการีเมอืง  กติัการีะห็ว่่างป็รีะเทศว่่าด้้ว่ยสิิทธิิทางเศรีษฐกิจ สัิงคม และวั่ฒนธิรีรีม และตัรีาสิารีอื�นๆ 

• รีะลึึกว่าป็ฏิิญญาเวี่ยนนาและแผนป็ฏิิบัติัการีเพื�อส่ิงเสิริีมและคุ้มครีองสิิทธิิมนุษยชุนเห็ล่านี�อย้่มีคว่ามสิำาคัญเป็็นลำาดั้บแรีก 
โด้ยที�ป็ฏิิญญาว่่าด้้ว่ยนักป็กป้็องสิิทธิิมนุษยชุนเป็็นการียืนยันบทบาทที�มิอาจข้าด้ได้้ข้องนักป็กป้็องสิิทธิิมนุษยชุนในการี 
ส่ิงเสิริีมสิิทธิิมนุษยชุนซ่ึ่�งรัีฐที�ให้็คว่ามคุ้มครีองพิเศษต่ัางๆ จะต้ัองจัด้ให้็มี รีว่มทั�งสิิทธิิในการีจัด้ตัั�งสิมาคมและองค์กรีพัฒนา
เอกชุน 

• รีะลึึกถึึงวั่ตัถุุป็รีะสิงค์ข้องห็ลักการีข้องอาเซีึ่ยนตัามที�บัญญัติัไว้่ในกฎบัตัรีอาเซีึ่ยน รีว่มถุ่งการีเคารีพและส่ิงเสิริีมสิิทธิิมนุษยชุน 
และเสิรีีภาพขั้�นพื�นฐาน ห็ลักการีป็รีะชุาธิิป็ไตัย ห็ลักนิติัธิรีรีมและธิรีรีมาภิบาล

• รีะลึึกว่าผ้้ป็รีะกอบการีธุิรีกิจมีคว่ามรัีบผิด้ชุอบในการีเคารีพสิิทธิิมนุษยชุนตัามห็ลักการีข้องสิห็ป็รีะชุาชุาติัว่่าด้้ว่ยธุิรีกิจและ
สิิทธิิมนุษยชุน 

• ยอมรัีบัคว่ามห็ลากห็ลายที�กว้่างในห็ม่้ป็รีะชุาชุนและชุุมชุนในภ้มภิาคอาเซีึ่ยนในด้้านภ้มิห็ลังทางการีเมือง เศรีษฐกิจ กฎห็มาย 
สัิงคม วั่ฒนธิรีรีม ป็รีะวั่ติัศาสิตัร์ีและศาสินา

• ข้อกังวลึเกี�ยวกับัการีจำากัด้สิิทธิิเสิรีีภาพในการีสิมาคม การีชุุมนุมโด้ยสิงบ การีแสิด้งคว่ามคิด้เห็็น  การีแสิด้งออก สิิทธิิใน
การีรัีบร้้ีข้้อม้ลข่้าว่สิารี สิิทธิิคว่ามเป็็นส่ิว่นตััว่ในข้้อม้ลส่ิว่นบุคคล การีมีส่ิว่นร่ีว่มทางการีเมืองและการีทำางาน โด้ยผ้้ด้ำาเนิน
การีข้องรัีฐและนอกภาครัีฐในพื�นที�ทางกายภาพและออนไลน์

• ข้อกังวลึเกี�ยวกับัปั็ญห็าเฉพาะด้้านที�ต้ัองเผชุญิโด้ยบุคคลจากกลุ่มชุายข้อบ ผ้้ด้้อยโอกาสิ และผ้ถุ้้กลิด้รีอนสิิทธิิ� ซ่ึ่�งรีว่มถุ่งแตั่
ไม่จำากัด้เฉพาะแรีงงานสิตัรีีและเด็้ก คนงานทำางานบ้าน แรีงงานข้้ามชุาติัและผ้้ลี�ภัย แรีงงานที�เป็็นเลสิเบี�ยน เกย์ ไบเซ็ึ่กชุว่ล 
ทรีานส์ิเจนเด้อร์ี ห็รืีออินเทอร์ีเซ็ึ่กส์ิ (LGBTI) แรีงงานที�มีคว่ามพิการี และแรีงงานนอกรีะบบที�อาจเผชิุญอุป็สิรีรีคและการี
เลือกป็ฏิิบัติัที�มากข่้�นในการีใชุ้สิิทธิิอันมีคว่ามห็มายต่ัอเสิรีีภาพในการีสิมาคม การีชุุมนุมอย่างสิงบ และสิิทธิิที�เกี�ยว่ข้้อง

• ยืนยันว่าสิิทธิิต่ัางๆ ที�บุคคลมีสิิทธิิทางออฟไลน์ต้ัองได้้รัีบการีคุ้มครีองทางออนไลน์ด้้ว่ย รีว่มถุ่งสิิทธิิว่่าด้้ว่ยเสิรีีภาพในการี
สิมาคมและสิิทธิิอื�น ๆ และกังว่ลเกี�ยว่กับการีใชุ้เทคโนโลยีให็ม่ ๆ รีว่มถุ่งปั็ญญาป็รีะดิ้ษฐ์ ในการีจำากัด้สิิทธิิเสิรีีภาพในการี
สิมาคมและสิิทธิิที�เกี�ยว่ข้้องอย่างไม่เห็มาะสิม และ

• ติรีะหนักถึึงคว่ามจำาเป็็นในการีให็ค้ำาแนะนำาแกรั่ีฐ ธุิรีกิจ ตุัลาการี ทนายคว่าม และ/ห็รีอืสิมาคมเนตับัิณฑิิตัยสิภา สิห็ภาพแรีงงาน 
และภาคป็รีะชุาสิงัคมเกี�ยว่กับมาตัรีการีที�จำาเป็็น เพื�อให้็มั�นใจว่่ามีการีเคารีพ คุ้มครีอง และป็ฏิิบัติัตัามสิิทธิิมนุษยชุนในลกัษณะ
ที�ไม่เลือกป็ฏิิบัติั

ผ้้ลงนามได้้รัีบรีองแนว่ป็ฏิิบัติัว่่าด้้ว่ยเสิรีีภาพในการีสิมาคมข้อ งแรีงงานในสิมาคมป็รีะชุาชุาติัแห่็งเอเชีุยตัะวั่นออกเฉียงใต้ั 
(อาเซีึ่ยน)
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หลัึกการีชีี้�แนะ

• ศัักดิ้�ศัรีีความเป็นมนุษย์ ปรีะชี้าธิิปไติย แลึะความเป็นสากลึของสิทธิิมนุษยชี้น สิิทธิิว่่าด้้ว่ยเสิรีีภาพในการีสิมาคม การี
ชุุมนุม การีแสิด้งคว่ามคิด้เห็็น  การีแสิด้งออก สิิทธิิในการีรัีบร้้ีข้้อม้ลข่้าว่สิารี สิิทธิิคว่ามเป็็นส่ิว่นตััว่ในข้้อม้ลส่ิว่นบุคคล การี
มีส่ิว่นร่ีว่มทางการีเมืองและการีทำางาน สิิทธิิเห็ล่านี�เป็็นสิิทธิิที�เป็็นสิากลโด้ยไม่อาจแบ่งแยกได้้ ต้ัองพ่�งพาอาศัยกัน และสัิมพันธ์ิ
กัน สิิทธิิเห็ล่านี�เป็็นกุญแจสิำาคัญในการีส่ิงเสิริีมป็รีะชุาธิิป็ไตัย ห็ลักนิติัธิรีรีม และเป็็นศักดิ้�ศรีีสิำาห็รัีบทุกคนในทุกที� เนื�องจาก
เป็็นชุ่องทางให้็ป็รีะชุาชุนได้้แสิด้งคว่ามคิด้เห็็น และเป็็นตััว่แทนผลป็รีะโยชุน์ข้องตัน และทำาให้็เกิด้การีตัรีะห็นักถุ่งสิิทธิิมนุษยชุน 
อื�นๆ

• หลัึกนิติิธิรีรีม ห็ลักนิติัธิรีรีมมีคว่ามสิำาคัญต่ัอการีป็กป้็องเสิรีีภาพในการีสิมาคม และในทางกลับกันการีมีส่ิว่นร่ีว่มทางการี
เมืองและพลเมืองก็มีคว่ามสิำาคัญต่ัอการีเสิริีมสิร้ีางห็ลักนิติัธิรีรีม ซ่ึ่�งไม่สิามารีถุยอมให้็เป็็นห็น้าที�ข้องพรีรีคการีเมืองและ
ตััว่แทนรัีฐบาลเพียงลำาพังได้้ เพื�อป็กป้็องห็ลักนิติัธิรีรีม บุคคลซ่ึ่�งถุ้กคว่บคุมห็รืีอถุ้กจำากัด้สิิทธิิมนุษยชุนจำาเป็็นต้ัองมีสิิทธิิที�จะ
ด้ำาเนนิการีพิจารีณาคด้โีด้ยอิสิรีะ ยติุัธิรีรีม และมปี็รีะสิิทธิิภาพ เพื�อท้าทายคว่ามถุ้กต้ัองตัามกฎห็มายข้องมาตัรีการีและ/ห็รีอื
การีป็ฏิิบัติัตัามกฎห็มายในป็รีะเทศและรีะห็ว่่างป็รีะเทศ 

• ภารีะหน้าที�ในการีเคารีพ ปกป้อง แลึะปฏิิบััติิติาม รัีฐมีห็น้าที�เคารีพ ป็กป้็อง และป็ฏิิบัติัตัามการีใชุ้สิิทธิิว่่าด้้ว่ยเสิรีีภาพใน
การีสิมาคม การีชุุมนุมโด้ยสิงบ การีแสิด้งคว่ามคิด้เห็็น  การีแสิด้งออก สิิทธิิในการีรัีบร้้ีข้้อม้ลข่้าว่สิารี สิิทธิิคว่ามเป็็นส่ิว่นตััว่
ในข้้อม้ลส่ิว่นบุคคล การีมีส่ิว่นร่ีว่มทางการีเมืองและการีทำางาน ซ่ึ่�งรีว่มถุ่ง สิิทธิิข้องแรีงงานทุกคนในการีจัด้ตัั�งและเข้้าร่ีว่ม
สิห็ภาพแรีงงานและสิมาคมแรีงงาน และมีส่ิว่นร่ีว่มในการีร่ีว่มเจรีจาตั่อรีองและการีด้ำาเนินการีร่ีว่มกันอื�นๆ รีว่มถุ่งสิิทธิิใน
การีป็รีะท้ว่งและนัด้ห็ยุด้งานโด้ยไม่ต้ัองกลัว่ว่่าจะถุ้กข่้มข่้้ห็รืีอตัอบโต้ั 

• การีไม่เลืึอกปฏิิบััติิแลึะความเท่าเทียมกัน สิิทธิิว่่าด้้ว่ยเสิรีีภาพในการีสิมาคม การีชุุมนุมอย่างสัินติั การีแสิด้งคว่ามคิด้เห็็น 
การีแสิด้งออก สิิทธิิในการีรัีบร้้ีข้้อม้ลข่้าว่สิารี สิิทธิิคว่ามเป็็นส่ิว่นตััว่ในข้้อม้ลส่ิว่นบุคคล การีมีส่ิว่นร่ีว่มทางการีเมืองและการี
ทำางาน สิิทธิิต่ัางๆเห็ล่านี�คว่รีได้้รัีบโด้ยเท่าเทียมกันทุกคน โด้ยไม่มีการีเลือกป็ฏิิบัติับนพื�นฐานข้องเชืุ�อชุาติั สีิผิว่ เชืุ�อสิาย ชุาติั  
แห็ล่งกำาเนิด้ทางสัิงคมห็รืีอชุาติัพันธ์ุิ ภาษา ศาสินา อายุ ป็รีะเภทข้องงาน การีจ้างงาน สิถุานที�ทำางาน องค์กรีห็รืีอภาคส่ิว่น 
คว่ามเป็็นพลเมือง สัิญชุาติัห็รืีอสิถุานะการีย้ายถิุ�น เพศ เพศวิ่ถีุห็รืีออัตัลักษณ์ทางเพศ คว่ามคิด้เห็็นทางการีเมืองห็รืีออื�นๆ 
ภาว่ะสุิข้ภาพ การีตัั�งครีรีภ์ สิถุานะการีสิมรีสิ บทบาทในครีอบครัีว่ คว่ามเป็็นบิด้ามารีด้า สิถุานะสุิข้ภาพ สิถุานะการีติัด้เชิุ�อ
เอชุไอวี่ ทรัีพย์สิิน สิถุานะทางเศรีษฐกิจและสัิงคม การีเกิด้ ห็รืีอสิถุานะอื�นๆ 

• การียอมรัีบัการีอย่่ร่ีวมกันของแรีงงานทุกคนโด้ยเท่าเทียมกันในทุกสภาพแวด้ล้ึอม สิิทธิิมนุษยชุนและห็ลักการีที�รีะบุไว้่ใน
เอกสิารีนี�ห็มายถุ่งแรีงงานทุกคนในทุกพื�นที� รีว่มถุ่งแรีงงานนอกรีะบบ แรีงงานทำางานบ้าน แรีงงานอิสิรีะ แรีงงานเกษตัรี 
พนักงานแพลตัฟอร์ีมดิ้จิทัล และแรีงงานที�ไม่ได้้รัีบค่าจ้าง  อน่�งห็ลักการีนี�ยังใชุ้กับทุกดิ้นแด้นและทุกภาคส่ิว่นข้องกิจกรีรีม 
รีว่มถุ่งเข้ตัการีด้ำาเนินการีเพื�อส่ิงออก เข้ตัเศรีษฐกิจพิเศษ เข้ตัชุายแด้น และเข้ตัทำางานข้้ามพรีมแด้น

• ภารีะผู่กพันนอกอาณาเขติแลึะความรีว่มมือรีะหว่างปรีะเทศั ภารีะห็นา้ที�ข้องรีฐัในการีเคารีพ ป็กป็อ้ง และป็ฏิิบัติัตัาม การี
ใชุ้สิิทธิิเห็ล่านี�มีผลบังคับใชุ้กับสิถุานการีณ์ทั�งภายในอาณาเข้ตัและนอกอาณาเข้ตัข้องตัน รีว่มถุ่งผ่านคว่ามร่ีว่มมือรีะห็ว่่าง
ป็รีะเทศ และโด้ยเฉพาะอย่างยิ�งในสิถุานการีณ์ที�รัีฐใชุ้การีคว่บคุมอย่างมีป็รีะสิิทธิิผลห็รืีออย้ใ่นสิถุานะที�เป็็นผ้้ใชุ้อิทธิิพลชีุ�ข้าด้
ห็รืีอด้ำาเนินมาตัรีการีเพื�อให้็เกิด้สิิทธิิ 

• ความถ่ึกต้ิองติามกฎหมาย ความชี้อบัธิรีรีม ความจำำาเป็นแลึะความพอควรี ข้้อจำากัด้ใด้ๆ เกี�ยว่กับสิิทธิิในการีมีเสิรีีภาพใน
การีสิมาคม การีชุุมนุมโด้ยสิงบ การีแสิด้งคว่ามคิด้เห็็น การีแสิด้งออก  สิิทธิิในการีรัีบร้้ีข้้อม้ลข่้าว่สิารี สิิทธิิคว่ามเป็็นส่ิว่นตััว่
ในข้้อม้ลส่ิว่นบุคคล การีมีส่ิว่นร่ีว่มทางการีเมือง และการีทำางาน สิิทธิิเห็ล่านี�ต้ัองป็ฏิิบัติัตัามกฎห็มายและมาตัรีฐานสิิทธิิมนุษยชุน 
รีะห็ว่่างป็รีะเทศอยา่งเคร่ีงครัีด้ โด้ยไมมี่ข้้อจำากัด้ใด้ที�จะกำาห็นด้ได้้ ยกเว่น้ในลักษณะที�ไม่เลือกป็ฏิิบัติัและเป็็นไป็ตัามห็ลกัการี
ข้องกฎห็มาย รีว่มทั�งมีคว่ามจำาเป็็นและเพื�อวั่ตัถุุป็รีะสิงค์ด้้านคว่ามมั�นคงข้องชุาติั การีสิาธิารีณสุิข้ห็รืีอศีลธิรีรีม คว่ามสิงบ
เรีียบร้ีอยข้องป็รีะชุาชุน ห็รืีอเพื�อป็กป้็องสิิทธิิและเสิรีีภาพข้องผ้้อื�น ทั�งนี�มาตัรีการีจำากัด้ใด้ ๆ ก็ตัามต้ัองมีคว่ามพอสิมคว่รี
กับวั่ตัถุุป็รีะสิงค์ดั้งกล่าว่

• สิทธิิในการีเยียวยาแลึะการีชี้ด้ใช้ี้ที�มีปรีะสิทธิิภาพ บุคคลใด้ก็ตัามที�กล่าว่ห็าว่่าตันถุ้กทำาให้็เสืิ�อมเสีิยห็รืีอมีการีละเมิด้สิิทธิิ
ข้องตัน คว่รีมีสิิทธิิ�เข้้าถุ่งการีเยียว่ยาและการีชุด้ใชุ้ที�มีป็รีะสิิทธิิภาพ รีว่มทั�งผ่านการีด้ำาเนินการีรีับป็รีะกันการีไม่เกิด้ซึ่ำ�าอีก 
ตัามกฎห็มายสิิทธิิมนุษยชุนรีะห็ว่่างป็รีะเทศ
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• ความรีบััผิูด้ชี้อบัขององคก์รีในการีเคารีพสทิธิิมนุษยชี้น ตัามมาตัรีฐานสิิทธิิมนษุยชุนสิากล องคก์รีธุิรีกิจมีคว่ามรัีบผิด้ชุอบ
ในการีเคารีพสิิทธิิมนุษยชุน และนำาเอามาตัรีการีและกรีะบว่นการีที�มีป็รีะสิิทธิิผลมาใชุ้ ซ่ึ่�งรีว่มถุ่งห็ลักการีตัรีว่จสิอบและ
ป็รีะเมินผลกรีะทบด้้านสิิทธิิมนุษยชุนโด้ยรีอบด้้าน ซ่ึ่�งครีอบคลุมผลกรีะทบที�เกิด้ข่้�นจริีงและที�อาจเกิด้ข่้�นจากการีด้ำาเนิน
กิจการีต่ัอสิิทธิิมนุษยชุน และการีชุด้ใชุ้การีละเมิด้ด้้ว่ยกลไกการีแก้ไข้ที�ถุ้กต้ัองตัามกฎห็มายและมีป็รีะสิิทธิิภาพ 

คำาจำำากัด้ความ

สิทธิิว่าด้้วยเสรีีภาพในการีสมาคมในบริีบทข้องการีทำางาน ห็มายถุ่ง สิิทธิิข้องบุคคลใด้ก็ตัาม ในการีจัด้ตัั�งและเข้้าร่ีว่มกับองค์กรี
ที�ตันเลือกเองเพื�อส่ิงเสิริีมและคุ้มครีองผลป็รีะโยชุน์ข้องตันโด้ยมิต้ัองได้้รัีบการีอนุญาตัก่อน ห็รืีอโด้ยมีข้้อจำากัด้ต่ัางๆ ยกเว้่นตัาม
ที�กฎห็มายรีะห็ว่่างป็รีะเทศกำาห็นด้ ห็ลักการีนี�เป็็นส่ิว่นสิำาคัญข้องสิิทธิิในการีทำางานโด้ยได้้รัีบการีคุ้มครีองภายใตัก้ฎห็มายรีะห็ว่่าง
ป็รีะเทศ สิมาคมมีสิิทธิิที�จะร่ีางธิรีรีมน้ญและกฎเกณฑ์ิในการีเลือกตัั�งผ้้แทนข้องตันโด้ยอิสิรีะเต็ัมที� เพื�อกำาห็นด้รีะเบียบการีบริีห็ารี
และกิจกรีรีมข้องตัน และกำาห็นด้แผนงานข้องตันเพื�อส่ิงเสิริีมและป็กป้็องผลป็รีะโยชุน์ข้องแรีงงานต่ัอไป็ รีว่มสิิทธิิการีร่ีว่มเจรีจา
ต่ัอรีอง ป็รีะท้ว่ง และนัด้ห็ยดุ้งานโด้ยไม่ต้ัองกลัว่ว่่าจะถุ้กข่้มข่้้ห็รืีอตัอบโต้ั ซ่ึ่�งเป็็นข้้อคุ้มครีองภายใต้ัสิิทธิิเสิรีีภาพในการีสิมาคม
เชุ่นกัน

สิทธิิในเสรีีภาพในการีชุี้มนุมโด้ยสงบั เป็็นสิิทธิิที�ทำาให้็บุคคลและสิมาคมสิามารีถุแสิด้งออกร่ีว่มกันได้้ การีจำากัด้สิิทธิิในเสิรีีภาพ
ในการีชุุมนุมมักส่ิงผลกรีะทบต่ัอสิิทธิิในการีสิมาคมซ่ึ่�งคุ้มครีองการีกรีะทำาร่ีว่มกัน เนื�องจากเป็็นสิิทธิิส่ิว่นบุคคลที�สิามารีถุกรีะทำา
ร่ีว่มกันได้้ สิิทธิิในเสิรีีภาพในการีชุุมนมุโด้ยสิงบเป็็นสิิทธิิที�คุ้มครีองการีชุุมนุมที�ไม่ใชุ้คว่ามรุีนแรีง และอาจด้ำาเนินการีอยา่งสัินติัทั�ง
ในพื�นที�ส่ิว่นตััว่และสิาธิารีณะ ผ่านวิ่ธีิการีต่ัางๆ ทั�งแบบออฟไลน์และออนไลน์ รีว่มถุ่งการีสิาธิิตั การีป็รีะท้ว่ง การีป็รีะชุุม การีนั�ง
สิมาธิิ ห็รืีอวิ่ธีิอื�นใด้ที�ใชุ้ป็ฏิิบัติักันตัามกฎห็มายสิิทธิิมนุษยชุนรีะห็ว่่างป็รีะเทศ 

สิทธิิในเสรีีภาพในการีแสด้งความคิด้เห็น การีแสด้งออก สิทธิิในการีรัีบัร้่ีข้อม่ลึข่าวสารี เป็็นองค์ป็รีะกอบที�จำาเป็็นและสิำาคัญ
ข้องสิิทธิิว่่าด้้ว่ยเสิรีีภาพในการีสิมาคมและการีชุุมนุม เมื�อป็รีะชุาชุนรีว่มตััว่กันเพื�อจุด้ป็รีะสิงค์ในการีแสิด้งออก สิิทธิิในเสิรีีภาพใน
การีแสิด้งออกรีว่มถุ่งสิิทธิิในการีแสิว่งห็า รัีบ และให้็ข้้อม้ลและคว่ามคิด้ทุกป็รีะเภทโด้ยไม่คำาน่งถุ่งพรีมแด้น สิมาคมล้ว่นนั�นมีสิิทธิิ
ที�จะมีเสิรีีภาพในการีแสิด้งออกและคว่ามคิด้เห็็นผ่านวั่ตัถุุป็รีะสิงค์และกิจกรีรีมข้องตัน นอกเห็นือจากสิิทธิิข้องสิมาชิุกแต่ัละคนใน
สิมาคมในการีแสิด้งทัศนคติัและคว่ามคิด้เห็็น 

สิทธิิในการีมีส่วนร่ีวมทางการีเมืองเป็็นสิิทธิิสิำาห็รัีบทุกคนที�จะมีส่ิว่นร่ีว่มในการีด้ำาเนินกิจการีสิาธิารีณะห็รืีอทางการีเมือง ไม่ว่่า
โด้ยตัรีงห็รืีอผ่านตััว่แทนที�ได้้รัีบการีคัด้เลือกอย่างเสิรีี เพื�อเป็็นพื�นฐานในการีเสิริีมสิร้ีางพลังอำานาจให้็บุคคลและกลุ่ม ซ่ึ่�งจำาเป็็นใน
การีข้จัด้การีถุ้กลด้คว่ามสิำาคัญและการีเลือกป็ฏิิบัติั ซ่ึ่�งรีว่มถุ่งในที�ทำางาน

สิทธิิในการีทำางาน รีว่มถุ่งสิิทธิิข้องทกุคนในโอกาสิการีห็าเลี�ยงชีุพด้้ว่ยงานที�ตันเลอืกห็รืีอยอมรัีบได้้อยา่งอิสิรีะ สิิทธิินี�เป็็นทั�งสิิทธิิ
ส่ิว่นบุคคลและสิิทธิิส่ิว่นรีว่ม มิติัโด้ยรีว่มนั�นรีว่มถุ่งสิิทธิิข้องทุกคนในการีก่อตัั�งและเข้้าร่ีว่มสิมาคมต่ัางๆ รีว่มถุ่งสิห็ภาพแรีงงานที�
ตันเลือก เชุ่นเดี้ยว่กับสิิทธิิข้องสิห็ภาพแรีงงานในการีทำางานอย่างอิสิรีะ องค์ป็รีะกอบที�สิำาคัญข้องสิิทธิิในการีทำางาน คือ สิิทธิิใน
สิภาพการีทำางานที�ยติุัธิรีรีมและเอื�ออำานว่ย ทั�งนี�สิิทธิิว่่าด้้ว่ยเสิรีีภาพในการีสิมาคมมคีว่ามสิำาคัญอยา่งยิ�งในการีพิทักษ์และป็กป้็อง 
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I. คำาแนะนำาสำาหรัีบัปรีะเทศัสมาชิี้กอาเซีียน

การีให้สัติยาบัันหรืีอการีภาคยานุวัติิ

• การีให้็สัิตัยาบันห็รืีอลงนามในสินธิิสัิญญาสิิทธิิมนุษยชุนรีะห็ว่่างป็รีะเทศที�เกี�ยว่ข้้องทั�งห็มด้ที�รัีบป็รีะกันสิิทธิิในเสิรีีภาพในการี
ชุุมนุมอย่างสิงบและการีสิมาคม เสิรีีภาพในการีแสิด้งออกและสิิทธิิในการีทำางาน และสิิทธิิแรีงงานขั้�นพื�นฐาน รีว่มถุ่งกติักา
รีะห็ว่่างป็รีะเทศว่่าด้้ว่ยสิิทธิิพลเมืองและสิิทธิิทางการีเมือง กติัการีะห็ว่่างป็รีะเทศว่่าด้้ว่ยสิิทธิิทางเศรีษฐกิจ สัิงคม และ
วั่ฒนธิรีรีม อนุสัิญญาว่่าด้้ว่ยสิิทธิิเด็้ก อนุสัิญญาว่่าด้้ว่ยการีข้จัด้การีเลือกป็ฏิิบัติัต่ัอสิตัรีีในทุกร้ีป็แบบ และอนุสัิญญารีะห็ว่่าง
ป็รีะเทศว่่าด้้ว่ยการีคุ้มครีองสิิทธิิข้องแรีงงานข้้ามชุาติัทุกคนและสิมาชิุกในครีอบครัีว่ข้องตัน ตัลอด้จนสิิทธิิอื�นๆ สิำาห็รัีบ
แรีงงาน รีว่มถุ่งอนุสัิญญาข้ององค์การีแรีงงานรีะห็ว่่างป็รีะเทศฉบับทที� 87 98 และ 190 ล้ว่นเป็็นที�ยอมรัีบและอ้างถุ่งใน
แนว่ทางอาเซีึ่ยนว่่าด้้ว่ยคว่ามรัีบผิด้ชุอบต่ัอสัิงคมด้้านแรีงงานข้องอาเซีึ่ยน และรัีบรีองโด้ยการีป็รีะชุุมเจ้าห็น้าที�อาวุ่โสิด้้าน
แรีงงานอาเซีึ่ยน และฉันทามติัอาเซีึ่ยนว่่าด้้ว่ยการีคุ้มครีองและส่ิงเสิริีมสิิทธิิข้องแรีงงานข้้ามชุาติั

การีปรีะยุกต์ิในการีใช้ี้กฎหมายแลึะการีปฏิิบััติิ

เสรีีภาพในการีสมาคม 

• ตัรีว่จสิอบให้็แน่ใจในกฎห็มายและในทางป็ฏิิบัติัว่่าทุกคนมีสิิทธิิในการีจัด้ตัั�งและเข้้าร่ีว่มสิมาคม รีว่มทั�งสิห็ภาพแรีงงาน ใน
ลักษณะที�สิอด้คล้องกับห็ลักการีไม่เลือกป็ฏิิบัติั สิมาคมมีสิิทธิิที�จะกำาห็นด้วั่ตัถุุป็รีะสิงค์และกิจกรีรีมข้องตันได้้โด้ยอิสิรีะและ
มีส่ิว่นร่ีว่มในกิจการีสิาธิารีณะและการีเมืองอย่างเท่าเทียมกัน

• ในกรีณีที�ต้ัองมีการีแจ้งห็รืีอการีลงทะเบียนเพื�อวั่ตัถุุป็รีะสิงค์ในการีบริีห็ารี ให้็กำาห็นด้ขั้�นตัอนและกรีะบว่นการีที�ง่าย ยติุัธิรีรีม 
โป็ร่ีงใสิ เข้้าถุ่งได้้ และรีว่ด้เร็ีว่สิำาห็รัีบองค์กรีข้องพนักงานและกิจกรีรีมข้ององค์กรี ลบข้้อกำาห็นด้ที�เกินคว่ามจำาเป็็นที�ขั้ด้ข้ว่าง
กรีะบว่นการีดั้งกล่าว่อย่างชัุด้แจ้ง เชุ่น ข้้อกำาห็นด้ทางการีเงินและการีบริีห็ารีที�ยุ่งยากโด้ยไม่จำาเป็็น

• ให้็คว่ามสิำาคัญกับการีเป็ลี�ยนผ่านอย่างเร่ีงด่้ว่นข้องแรีงงานจากเศรีษฐกิจนอกรีะบบไป็ส่้ิเศรีษฐกิจในรีะบบ ทั�งทางกฎห็มาย
และในทางป็ฏิิบัติั ตัามข้้อเสินอแนะฉบับที� 204 ข้ององค์การีแรีงงานรีะห็ว่่างป็รีะเทศ 

• ข้จัด้ข้้อยกเว้่นอย่างชัุด้แจ้งในกฎห็มายแรีงงานที�ป็ฏิิเสิธิกลุ่มแรีงงานที�มีแรีงงานผ้้ห็ญิงเป็็นส่ิว่นให็ญ่ ซ่ึ่�งรีว่มถุ่งแรีงงานทำางาน
บ้าน แรีงงานเกษตัรีกรีรีม และแรีงงานข้้ามชุาติั ตัลอด้จนข้้อยกเว้่นในสิิทธิิเสิรีีภาพในการีสิมาคม  

• แรีงงานในสิภาพแว่ด้ล้อมดิ้จิทัลคว่รีมีสิิทธิิว่่าด้้ว่ยเสิรีีภาพในการีสิมาคมและสิิทธิิอื�นๆ เชุ่นเดี้ยว่กันกับแรีงงานในสิภาพแว่ด้ล้อม
ทางกายภาพ ซ่ึ่�งกฎห็มายภายในป็รีะเทศไม่คว่รีทำาให้็มีคว่ามแตักต่ัางในเรืี�องนี�

• ตัรีว่จสิอบให้็แน่ใจว่่าไม่มีการีจำากัด้สิิทธิิเสิรีีภาพในการีสิมาคมนอกเห็นือจากที�กฎห็มายกำาห็นด้ และมีคว่ามจำาเป็็นและตัาม
สิมคว่รีเพื�อป็รีะโยชุน์ข้องคว่ามมั�นคงข้องชุาติัห็รืีอคว่ามสิงบเรีียบร้ีอยข้องป็รีะชุาชุน การีสิาธิารีณสุิข้ ศีลธิรีรีม ห็รืีอเพื�อการี
คุ้มครีองสิิทธิิและเสิรีีภาพข้องผ้้อื�น 

• กำาห็นด้ข้้อห้็ามในทางกฎห็มายและในทางป็ฏิิบัติัสิำาห็รัีบคว่ามรุีนแรีงทางเพศและอื�น ๆ การีแสิว่งป็รีะโยชุน์ ซ่ึ่�งรีว่มถุ่งแต่ัไม่
จำากัด้เพียงการีแสิว่งป็รีะโยชุน์ทางเพศและเด็้ก และการีล่ว่งละเมิด้ในโลกแห่็งการีทำางาน เพื�อสิร้ีางสิภาพแว่ด้ล้อมที�ป็ลอด้ภัย
และเอื�ออำานว่ยสิำาห็รัีบการีใชุ้สิิทธิิว่่าด้้ว่ยเสิรีีภาพในการีสิมาคมและการีจัด้รีะเบียบ

• รัีบรีองสิิทธิิเสิรีีภาพในการีสิมาคมให้็เป็็นที�ยอมรัีบในทางกฎห็มายและในทางป็ฏิิบัติัในเข้ตัเศรีษฐกิจพิเศษ และพื�นที�อื�นๆ ที�
กำาห็นด้ไว้่เป็็นพิเศษซ่ึ่�งกำาห็นด้มาเพื�อส่ิงเสิริีมการีลงทุนและการีค้าจากต่ัางป็รีะเทศ 

• ตัรีว่จสิอบให้็แน่ใจว่่ามีการีตัรีว่จสิอบที�เป็็นกลางและยติุัธิรีรีม รีว่มทั�งการีที�กลไกการีกำากับด้้แลอื�น ๆ  สิามารีถุทำางานได้้อย่าง
สิมบ้รีณ์ โด้ยไม่มีอุป็สิรีรีคและการีแทรีกแซึ่งที�ไม่เห็มาะสิมใด้ ๆ รีว่มถุ่งในเข้ตัเศรีษฐกิจพิเศษและข้้อตักลงทางเศรีษฐกิจที�
ทำาร่ีว่มกับผ้้ด้ำาเนินการีข้้ามชุาติัในเข้ตัเห็ล่านั�นโด้ยมีการีรัีบรีองและรัีบป็รีะกันสิิทธิิในการีสิมาคมและสิิทธิิอื�น ๆ ที�เกี�ยว่ข้้อง
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เสรีีภาพในการีชุี้มนุม

• ตัรีว่จสิอบให้็แน่ใจว่่าการีใชุ้สิิทธิิไม่อย้ภ่ายใต้ัข้้อกำาห็นด้ข้องการีต้ัองข้ออนุญาตัในการีชุุมนุมล่ว่งห็น้าจากเจ้าห็น้าที� โด้ยทั�งนี�
การีข้ออนุญาตัอย่างมากที�สุิด้จะเป็็นเพียงขั้�นตัอนการีแจ้งล่ว่งห็น้าในการีชุุมนุมที�มีวั่ตัถุุป็รีะสิงค์เพื�อให้็เจ้าห็น้าที�อำานว่ยคว่าม
สิะด้ว่กในการีใชุ้สิิทธิิ โด้ยด้ำาเนินมาตัรีการีเพื�อป็กป้็องคว่ามป็ลอด้ภัยและคว่ามสิงบเรีียบรี้อยข้องป็รีะชุาชุนแล ะสิิทธิิและ
เสิรีีภาพข้องผ้้อื�น ข้้อกำาห็นด้ข้องการีต้ัองข้ออนุญาตัในการีชุุมนุมล่ว่งห็น้าเป็็นข้้อกำาห็นด้ที�ไม่ได้้รัีบการียอมรัีบภายใต้ักฎห็มาย
รีะห็ว่่างป็รีะเทศและต้ัองไม่มีข้้อกำาห็นด้ดั้งกล่าว่ไว้่ในกฎห็มายภายในป็รีะเทศ

• ห็ลีกเลี�ยงข้้อห้็ามเกี�ยว่กับเว่ลาและสิถุานที� และจัด้ให้็มีข้้อจำากัด้อื�นๆ ที�กีด้กั�นสิิทธิิน้อยกว่่า ข้้อห็า้มคว่รีเป็็นมาตัรีการีสิดุ้ท้าย
และไม่คว่รีถุ้กนำาข่้�นกล่าว่อ้างว่่ากลัว่จะก่อให้็เกิด้คว่ามวุ่่นว่ายในที�สิาธิารีณะ 

• ตัรีว่จสิอบให้็แน่ใจว่่าการีชุุมนุมทั�งห็มด้ได้้รัีบการียินยอมโด้ยไม่มีการีเรีียกเก็บค่าใชุ้จ่าย 
• จัด้ให้็มีการีคุ้มครีองสิิทธิิ�ในการีชุุมนุมที�เกิด้ข่้�นเอง ไม่ว่่าจะมีการีป็รีะสิานงานห็รืีอไม่ก็ตัาม และในกรีณีที�ผ้้จัด้ไม่สิามารีถุป็ฏิิบัติั

ตัามข้้อกำาห็นด้การีแจ้งเตืัอนใด้ๆ ได้้ อันเนื�องจากสิาเห็ตุัที�ว่่าพว่กตันเป็็นผ้้รัีบผิด้ชุอบโด้ยตัรีงต่ัอเห็ตุัการีณ์ที�เกิด้ข่้�นในปั็จจุบัน
• ตัรีว่จสิอบให้็แน่ใจว่่าการีชุุมนุมโด้ยสิงบจะไม่ถุ้กเลิกล้มอยา่งไม่เห็มาะสิม ไม่ว่่าจะมีการีด้ำาเนินการีตัามกรีะบว่นการีแจ้งเตืัอน

ที�เป็็นไป็ตัามขั้�นตัอนห็รืีอไม่ และไม่มีการีลงโทษทางแพง่ห็รืีอทางอาญาซ่ึ่�งสิง่ผลให้็ต้ัองเสีิยค่าป็รัีบจำานว่นมากห็รีอืจำาคุกเพียง
เพรีาะการีไม่ป็ฏิิบัติัตัามป็รีะกาศห็รืีอข้้อกำาห็นด้ด้้านการีป็กครีองที�คล้ายคล่งกัน 

• ตัรีว่จสิอบให้็แน่ใจว่่าผ้้จัด้งานไม่เกี�ยว่ข้้องกับการีกรีะทำาที�ผิด้กฎห็มายข้องผ้้อื�นและไม่คว่รีต้ัองรัีบผิด้ชุอบต่ัอการีรัีกษาคว่าม
สิงบเรีียบรีอ้ยข้องป็รีะชุาชุน ในกรีณพิีเศษ ห็ากผ้จั้ด้งานตัอ้งรัีบผิด้ชุอบจะตัอ้งจำากัด้เฉพาะกรีณทีี�มีห็ลักฐานแสิด้งว่่าผ้จั้ด้งาน
ทรีาบห็รืีอคว่รีมีการีเล็งเห็็นอย่างสิมเห็ตุัสิมผลและป้็องกันไม่ให้็เกิด้อันตัรีายร้ีายแรีงต่ัอคว่ามป็ลอด้ภัยข้องผ้้อื�น

• ตัรีว่จสิอบให็้แน่ใจว่่าการีเข้้าถุ่งอินเทอรี์เน็ตัและการีสืิ�อสิารีโทรีคมนาคมเคลื�อนที�ได้้รัีบการีบำารุีงรัีกษาตัลอด้เว่ลา และ
เทคโนโลยีการีสืิ�อสิารีรีว่มถุ่งโซึ่เชีุยลมีเดี้ยไม่ถุ้กบล็อก ขั้ด้ข้ว่าง ห็รืีอแทรีกแซึ่ง 

• ตัรีว่จสิอบให้็แน่ใจว่่ามีการีคุ้มครีองผ้้เข้้าร่ีว่มการีชุุมนุมอย่างสัินติัจากบุคคลห็รืีอกลุ่มบุคคล รีว่มถุ่ง “ผ้้ก่อกว่นทางการีเมือง” 
และผ้้ต่ัอต้ัานผ้้ชุุมนุมที�มีจุด้มุ่งห็มายเพื�อขั้ด้ข้ว่างห็รืีอสิลายการีชุุมนุมดั้งกล่าว่ รีว่มถุ่งกรีณีที�ผ้้ด้ำาเนินการีดั้งกล่าว่เป็็นตััว่แทน
ข้องรัีฐ

• โด้ยทั�ว่ไป็ ห้็ามมิให้็มีการีใชุ้กำาลังโด้ยเจ้าห็น้าที�คว่ามมั�นคงข้องรัีฐและเอกชุนในรีะห็ว่่างการีชุุมนุมสิาธิารีณะ โด้ยเฉพาะอย่าง
ยิ�ง ห็ากจำาเป็็นต้ัองใชุ้กำาลังเพื�อเห็ตุัผลด้้านคว่ามป็ลอด้ภัย ต้ัองมีคว่ามจำาเป็็นและตัามสิมคว่รี โด้ยเป็็นทางเลือกสุิด้ท้าย การี
ใชุ้กำาลังทำาให้็ถุ่งตัายโด้ยเจตันานั�นผิด้กฎห็มายเสิมอ เว้่นแต่ัจะห็ลีกเลี�ยงไม่ได้้เพื�อป็กป้็องชีุวิ่ตัข้องผ้้อื�น  

สิทธิิในเสรีีภาพในการีแสด้งความคิด้เห็นแลึะการีเข้าถึึงข้อม่ลึข่าวสารี

• เคารีพและคุ้มครีองกฎห็มายและการีป็ฏิิบัติัตัามสิิทธิิในเสิรีีภาพในการีแสิด้งออกซ่ึ่�งใชุ้ในบริีบทข้องสิมาคมห็รืีอการีชุุมนุม ซ่ึ่�ง
รีว่มถุ่งแต่ัไม่จำากัด้เพียงการีแสิด้งออกทางออนไลน์และออฟไลน์เกี�ยว่กับคว่ามกังว่ลข้องสิาธิารีณชุน ผลป็รีะโยชุน์สิาธิารีณะ 
และการีวิ่พากษ์วิ่จารีณ์รัีฐห็รืีอเจ้าห็น้าที�ข้องรัีฐ

• การีจำากัด้เสิรีีภาพในการีแสิด้งออกต้ัองป็ฏิิบัติัตัามกฎห็มายและมาตัรีฐานรีะห็ว่่างป็รีะเทศอย่างเคร่ีงครัีด้ รีว่มถุ่งห็ลักการี
ทางกฎห็มาย คว่ามชุอบธิรีรีม คว่ามจำาเป็็น และตัามสิมคว่รี และมีข้้อจำากัด้สิำาห็รัีบการีแสิด้งออกห็รืีอคำาพ้ด้ที�ก่อให้็เกิด้คว่าม
เกลียด้ชัุงที�ก่อให้็เกิด้การีเลือกป็ฏิิบัติั คว่ามเกลียด้ชัุง ห็รืีอคว่ามรุีนแรีง

• ตัรีว่จสิอบให้็แน่ใจว่่าคำาพ้ด้ออนไลน์ข้องสิมาคมและบุคคลได้้รัีบการีคุ้มครีองจากการีล่ว่งละเมิด้ข้องธุิรีกิจ รีว่มถุ่งการีคุกคาม
ข้องคด้คีว่ามและกรีะบว่นการียติุัธิรีรีมโด้ยมีเจตันาที�จะตัอบโตั ้ข่้มข่้้ ห็รืีอคุกคามบคุคลเพื�อขั้ด้ข้ว่างการีใชุสิ้ิทธิิในการีว่พิากษ์
วิ่จารีณ์ห็รืีอแสิด้งคว่ามคิด้เห็็น  

• งด้เว้่นจากการีจำากัด้การีเผยแพร่ีและการีเข้้าถุ่งข้้อม้ลเพื�อวั่ตัถุุป็รีะสิงค์ในการีใชุ้สิิทธิิเสิรีีภาพในการีสิมาคมและการีชุุมนุม
โด้ยสิงบ และสิิทธิิในคว่ามเป็็นส่ิว่นตััว่ การีมีส่ิว่นร่ีว่มทางการีเมือง และการีทำางาน 
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สิทธิิในการีเข้าร่ีวมทางการีเมือง

• การีสิร้ีางและรัีกษาสิภาพแว่ด้ล้อมที�ป็ลอด้ภัยและเอื�ออำานว่ยซ่ึ่�งเอื�อต่ัอการีใชุ้สิิทธิิในการีมีส่ิว่นร่ีว่มโด้ยไม่เป็็นการีเลือกป็ฏิิบัติั
ต่ัอการีด้ำาเนินกิจการีข้องพลเมือง สิาธิารีณะและการีเมือง

• การีป็รีะกันสิิทธิิส่ิว่นบุคคลและสิิทธิิส่ิว่นรีว่มในการียื�นคำาร้ีองต่ัอห็น่ว่ยงานข้องรัีฐและห็น่ว่ยงานและองค์กรีที�เกี�ยว่ข้้องกับ
การีวิ่พากษ์วิ่จารีณ์และข้้อเสินอด้้านกิจการีสิาธิารีณะ เพื�อป็รัีบป็รุีงการีทำางานข้องตัน และเพื�อพิจารีณาถุ่งงานด้้านใด้ๆ ที�
อาจขั้ด้ข้ว่างห็รืีอต่ัอต้ัานการีส่ิงเสิริีม การีคุ้มครีอง และการีบรีรีลุถุ่งสิิทธิิมนุษยชุนและเสิรีีภาพขั้�นพื�นฐาน

• ให้็สิมาคมมีส่ิว่นเกี�ยว่ข้้องในการีคุ้มครีองและส่ิงเสิริีมสิิทธิิข้องแรีงงานและสิห็ภาพแรีงงานในการีกำาห็นด้ลำาดั้บคว่ามสิำาคัญ 
การีตััด้สิินใจ การีว่างแผน การีนำาไป็ป็ฏิิบัติั และการีป็รีะเมินกลยุทธ์ิเพื�อส่ิงเสิริีมการีจ้างงานที�เป็็นธิรีรีม ยุติัธิรีรีม และเท่า
เทียมกัน เชุ่น ในกลยุทธ์ิการีจ้างงานรีะดั้บชุาติั 

• ใชุ้มาตัรีการีที�เห็มาะสิมทางกฎห็มายและแนว่ป็ฏิิบติััทั�งมว่ลเพื�อข้จัด้อุป็สิรีรีคในการีมีส่ิว่นร่ีว่มที�เท่าเทียมกัน และทำาให้็มั�นใจ
ว่่าแรีงงานทุกคนในทุกพื�นที� โด้ยเฉพาะอยา่งยิ�งผ้้ที�อย้ใ่นกลุ่มชุายข้อบและ/ห็รีอืกลุ่มผ้้ด้้อยโอกาสิสิามารีถุมส่ีิว่นร่ีว่มในสิมาคม
ต่ัางๆ อย่างมีคว่ามห็มาย รีว่มทั�งสิห็ภาพแรีงงานเพื�อส่ิงเสิริีมและป็กป้็องผลป็รีะโยชุน์ข้องตัน 

• ให้็อำานาจแก่ผ้้ถืุอสิิทธิิ� โด้ยเฉพาะอย่างยิ�งผ้้ที�อย้่ในกลุ่มชุายข้อบและ/ห็รืีอกลุ่มผ้้ด้้อยโอกาสิ ให้็มีส่ิว่นร่ีว่มในงานสิาธิารีณะ
อย่างมีคว่ามห็มายและมีป็รีะสิิทธิิภาพ รีว่มถุ่งผ่านการีพัฒนาและด้ำาเนินการีตัามโครีงการีให็้การีศ่กษาเพื�อสิรี้างคว่ามเป็็น
พลเมืองและคว่ามคิด้ริีเริี�มเพื�อท้าทายทัศนคติัและการีป็ฏิิบัติัที�เลือกป็ฏิิบัติั 

สิทธิิในการีทำางาน

• ด้ำาเนินการีเพื�อป็กป้็องสิิทธิิในการีทำางานโด้ยการีรัีบรีองคุณภาพข้องงานและการีเป็็นที�ยอมรัีบ ซ่ึ่�งรีว่มถุ่งสิิทธิิข้องคนงานใน
สิภาพการีทำางานที�ยติุัธิรีรีมและเอื�ออำานว่ย โด้ยเฉพาะในสิภาพการีทำางานที�ป็ลอด้ภยั สิิทธิิในการีจดั้ตัั�งสิห็ภาพแรีงงาน และ
สิิทธิิที�จะมีเสิรีีภาพ เลือกและรัีบงาน 

• กำาห็นด้และด้ำาเนินการีตัามยุทธิศาสิตัร์ีการีจ้างงานรีะดั้บชุาติัที�เคารีพห็ลักการีคว่ามรัีบผิด้ชุอบ คว่ามโป็ร่ีงใสิ และการีมีส่ิว่นร่ีว่ม 
อย่างเต็ัมที�ข้องสิมาคมในการีคุ้มครีองและส่ิงเสิริีมสิิทธิิข้องแรีงงานและองค์กรีแรีงงาน รีว่มถุ่งสิห็ภาพแรีงงาน

• รีว่มสิิทธิิในการีทำางานไว้่ในมาตัรีการียุทธิศาสิตัร์ีการีจ้างงานรีะดั้บชุาติัเพื�อข้จัด้การีเลือกป็ฏิิบัติัและการีป็ฏิิบัติัที�ไม่เป็็นธิรีรีม
ในทางกฎห็มายและในทางป็ฏิิบัติัการีเข้้าถุ่งสิิทธิิและการีได้้รัีบสิิทธิิการีจ้างงานและสิิทธิิอื�นๆ สิำาห็รัีบทุกคน 

• พัฒนาและรัีกษากลไกเพื�อติัด้ตัามคว่ามคืบห็น้าในการีตัรีะห็นักถุ่งสิิทธิิในการีทำางานที�มีคุณค่า รีะบุปั็จจัยและอุป็สิรีรีคที� 
ขั้ด้ข้ว่างการีป็ฏิิบัติัตัามพันธิกรีณีด้้านสิิทธิิมนุษยชุน และเพื�ออำานว่ยคว่ามสิะด้ว่กในการีนำามาตัรีการีป้็องกันและแก้ไข้กฎห็มาย 
การีบริีห็ารี และมาตัรีการีที�จำาเป็็นอื�นๆ มาใชุ้ 

• ให้็คว่ามเคารีพ ป็กป้็อง และอำานว่ยคว่ามสิะด้ว่กในกิจกรีรีมข้องสิห็ภาพแรีงงาน องค์กรีแรีงงาน และสิมาชิุกภาคป็รีะชุาสัิงคม 
อื�นๆ ที�ชุ่ว่ยเห็ลือบุคคลและกลุ่มผ้้ด้้อยโอกาสิและกลุ่มชุายข้อบในการีตัรีะห็นกัและป็กป็อ้งสิิทธิิในการีทำางานที�มีคุณค่า และ
ป็รีะกันว่่าคนงานสิามารีถุด้ำาเนินการีได้้โด้ยป็รีาศจากคว่ามกลัว่ว่่าจะถุ้กตัอบโต้ัห็รืีอข่้มข่้้

• นำานโยบายที�ครีอบคลุมซ่ึ่�งสินับสินุนการีให้็บริีการีทางสัิงคมที�จำาเป็็นเพื�อให้็ผ้้ที�ด้้แลคนป่็ว่ยห็รืีอคนแก่ที�บ้านสิามารีถุผสิมผสิาน
ภารีะห็น้าที�ข้องครีอบครัีว่กับคว่ามรัีบผิด้ชุอบในการีทำางานและการีมีส่ิว่นร่ีว่มในสิมาคมและชีุวิ่ตัสิาธิารีณะ โด้ยเฉพาะอย่าง
ยิ�งผ่านเงินอุด้ห็นุนการีด้้แลเด็้กในตัอนกลางวั่นและการีส่ิงเสิริีมการีแบ่งปั็นคว่ามรัีบผิด้ชุอบข้องครีอบครัีว่ที�เท่าเทียมกัน
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บัททั�วไป

• ยกเลิกข้้อจำากัด้เกี�ยว่กับสิิทธิิเสิรีีภาพในการีสิมาคม  การีชุุมนุมโด้ยสิงบ การีแสิด้งคว่ามคิด้เห็็น  การีแสิด้งออก สิิทธิิในการี
รัีบร้้ีข้้อม้ลข่้าว่สิารี สิิทธิิคว่ามเป็็นส่ิว่นตััว่ในข้้อม้ลส่ิว่นบุคคล การีมีส่ิว่นร่ีว่มทางการีเมือง และการีทำางาน (เรีียกรีว่มกันว่่า 
«สิิทธิิในการีสิมาคมและเสิรีีภาพขั้�นพื�นฐานอื�นๆ) เว้่นแต่ัจะกำาห็นด้ไว้่ให้็สิอด้คล้องกับกฎห็มาย ที�มีคว่ามจำาเป็็นและตัาม
สิมคว่รีสิำาห็รัีบวั่ตัถุุป็รีะสิงค์ที�ชุอบด้้ว่ยกฎห็มาย เชุ่น คว่ามมั�นคงข้องชุาติั คว่ามสิงบเรีียบรี้อยข้องป็รีะชุาชุน และการี
สิาธิารีณสุิข้ ห็รืีอการีคุ้มครีองสิิทธิิข้องผ้้อื�น ตัรีว่จสิอบให้็แน่ใจว่่าได้้กำาห็นด้ข้้อจำากัด้ไว้่อย่างชัุด้เจนและอย่างแคบๆ เพื�อ
ป้็องกันการีละเมิด้โด้ยเจ้าห็น้าที� 

• ตัรีว่จสิอบให้็แน่ใจว่่ามาตัรีการีทางกฎห็มายให็ม่ที�กำาห็นด้ข่้�นในรีะห็ว่่างป็รีะกาศสิถุานการีณ์ฉุกเฉิน เชุ่น ในรีะห็ว่่างเห็ตุัฉุกเฉิน
ด้้านสิาธิารีณสิขุ้นั�นเคารีพสิิทธิิว่่าด้้ว่ยเสิรีีภาพในการีสิมาคมและเสิรีีภาพขั้�นพื�นฐานอื�นๆ และไมถุ้่กนำาไป็ใชุ้เป็็นข้้ออ้างในการี
ละเมิด้สิิทธิิมนุษยชุน การีละเมิด้สิิทธิิใด้ๆ  ในรีะห็ว่่างป็รีะกาศสิถุานการีณ์ฉุกเฉินโด้ยต้ัองไม่เป็็นการีเลือกป็ฏิิบัติัและจะต้ัอง
เป็็นเห็ตุัจำาเป็็นอย่างยิ�งเพื�อรัีบมือกับภัยคุกคามต่ัอชีุวิ่ตัข้องป็รีะเทศโด้ยเฉพาะ ตัามกฎห็มายสิิทธิิมนุษยชุนรีะห็ว่่างป็รีะเทศ
และห็ลักการีซิึ่รีาก้ซึ่า (Siracusa Principles)

• ใชุ้มาตัรีการีที�จำาเป็็นทั�งห็มด้เพื�อป็รีะกันการีคุ้มครีองโด้ยเจ้าห็น้าที�ผ้้มีอำานาจข้องทุกคน ทั�งรีายบุคคลและร่ีว่มกับผ้้อื�น จาก
คว่ามรุีนแรีง การีข่้มข่้้ การีตัอบโต้ั โด้ยพฤติันัยห็รืีอโด้ยนิติันัย การีเลือกป็ฏิิบัติัที�ไม่พ่งป็รีะสิงค์ คว่ามกด้ดั้น ห็รืีอการีด้ำาเนิน
การีตัามอำาเภอใจอื�นๆ ต่ัอการีใชุ้สิิทธิิเสิรีีภาพในการีสิมาคมและเสิรีีภาพขั้�นพื�นฐานอื�นๆ 

• ห้็ามกรีะทำาโด้ยเฉพาะอย่างยิ�ง การีตัอบโตั้ การีคุกคาม และการีข้่มข่้้ในพื�นที�ทางกายภาพและทางออนไลน์ต่ัอผ้้ที�กำาลังใชุ้
สิิทธิิว่่าด้้ว่ยเสิรีีภาพในการีสิมาคมและเสิรีีภาพขั้�นพื�นฐานอื�นๆ ซ่ึ่�งรีว่มถุ่งแต่ัไม่จำากัด้เพียงการีสิอด้แนมที�ผิด้กฎห็มาย การีใชุ้
กรีะบว่นการียุติัธิรีรีมอย่างไม่เห็มาะสิม การีล่ว่งละเมิด้ การีละเมิด้คว่ามเป็็นส่ิว่นตััว่ และข้้อจำากัด้ร้ีป็แบบอื�นๆ

• สิร้ีางและรัีกษาสิภาพแว่ด้ล้อมที�เอื�ออำานว่ยต่ัอการีได้้รัีบสิิทธิิว่่าด้้ว่ยเสิรีีภาพในการีสิมาคมและเสิรีีภาพขั้�นพื�นฐานอื�นๆ ข้อง
ผ้้ป็ฏิิบัติังานทุกคนในทุกสิภาพแว่ด้ล้อม และในกรีณีเชุ่นนั�น ให้็ด้ำาเนินมาตัรีการีเชิุงบว่กเพื�อให้็แน่ใจว่่าทุกคนมีโอกาสิเท่า
เทียมกันในการีใชุ้สิิทธิิเห็ล่านี�โด้ยสิอด้คล้องกับสิิทธิิการีไม่เลือกป็ฏิิบัติั ซ่ึ่�งรีว่มถุ่งการีบ้รีณาการีมุมมองทางเพศและการี 
บ้รีณาการีสิิทธิิมนุษยชุนในกฎห็มายและการีริีเริี�มอื�นๆ ข้องรัีฐบาล

• ข้จัด้อุป็สิรีรีคที�ขั้ด้ข้ว่างไม่ให้็แรีงงานผ้้ด้้อยโอกาสิและแรีงงานชุายข้อบในทุกสิภาพแว่ด้ล้อมใชุ้สิิทธิิว่่าด้้ว่ยเสิรีีภาพในการี
สิมาคมและเสิรีีภาพขั้�นพื�นฐานอื�นๆ รีว่มถุ่งการีข้จัด้อุป็สิรีรีคทางกายภาพ เศรีษฐกิจ กฎห็มาย วั่ฒนธิรีรีม และการีเมือง 

• ตัรีว่จสิอบให้็แน่ใจว่่าการีบังคับห็รืีอข้้อจำากัด้ใด้ๆ เกี�ยว่กับสิิทธิิเสิรีีภาพในการีสิมาคมและเสิรีีภาพขั้�นพื�นฐานอื�นๆ อย้ภ่ายใต้ั
การีกำากับด้้แลและการีพิจารีณาข้องศาล และบุคคลที�ได้้รัีบผลกรีะทบจะต้ัองมีสิิทธิิ�ในการีด้ำาเนินคดี้ยติุัธิรีรีมโด้ยคว่ามยุติัธิรีรีม 
เป็็นอิสิรีะ และมีป็รีะสิิทธิิภาพเพื�อท้าทายคว่ามถุ้กต้ัองตัามกฎห็มายข้องมาตัรีการีเห็ล่านี�และ/ ห็รืีอเป็็นไป็ตัามกฎห็มายใน
ป็รีะเทศห็รืีอกฎห็มายรีะห็ว่่างป็รีะเทศ

• ตัรีว่จสิอบให้็แน่ใจว่่ามีการีเยียว่ยาและการีชุด้ใชุ้ที�มีป็รีะสิิทธิิภาพสิำาห็รัีบการีละเมิด้สิิทธิิว่่าด้้ว่ยเสิรีีภาพในการีสิมาคมและ
เสิรีีภาพขั้�นพื�นฐานอื�นๆ นั�นกำาห็นด้ให็้ในฐานะเป็็นสิิทธิิ�ที�สิามารีถุเข้้าถุ่งได้้โด้ยทุกคน โด้ยจัด้ให็้มีกรีอบกฎห็มายที�เข้้มแข้็ง 
ทรัีพยากรี ข้้อม้ล การีฝึึกอบรีมและการีศ่กษา และบริีการีสิวั่สิดิ้การีสัิงคม ซ่ึ่�งรีว่มถุ่งการีจัด้ตัั�งศาลเฉพาะด้้านข้้อพิพาทแรีงงาน
เพื�อให้็เกิด้การีเข้้าถุ่งคว่ามยุติัธิรีรีม และกลไกทางเลือกอื�นๆ ในการีรีะงับข้้อพิพาท เชุ่น การีไกล่เกลี�ย การีป็รีะนีป็รีะนอม 
และอนุญาโตัตุัลาการี โด้ยไม่สิร้ีางอุป็สิรีรีคเพิ�มเติัมในการีเข้้าถุ่งการีเยียว่ยาที�มีป็รีะสิิทธิิภาพข้องลักษณะการีพิจารีณาคดี้ 

• รัีบรีองว่่ากฎห็มายและแนว่ป็ฏิิบัติัว่่าธุิรีกิจนั�นๆ ได้้ป็ฏิิบัติัตัามบรีรีทัด้ฐานและมาตัรีฐานด้้านสิิทธิิมนุษยชุนรีะด้ับชุาตัิและ
รีะดั้บสิากลว่่าด้้ว่ยสิิทธิิว่่าด้้ว่ยเสิรีีภาพในการีสิมาคมและเสิรีีภาพขั้�นพื�นฐานอื�นๆ

• กำาห็นด้ให้็การีเคารีพสิิทธิิมนุษยชุนรีว่มอย้่ในข้้อกำาห็นด้ข้องกรีะบว่นการีจัด้ซืึ่�อจัด้จ้างข้องรัีฐสิำาห็รัีบบริีษัทที�เข้้าร่ีว่มป็รีะม้ล 
รีว่มถุ่งเสิรีีภาพในการีสิมาคมและเสิรีีภาพขั้�นพื�นฐานอื�นๆ และด้ำาเนินการีตัรีว่จสิอบสิถุานะและนำากรีะบว่นการีและกลไกที�
เห็มาะสิมมาใชุ้ในการีเคารีพสิิทธิิเห็ล่านั�นตัามมาตัรีฐานสิากล ผ้้ป็รีะม้ลที�มีป็รีะวั่ติัว่่ามีส่ิว่นเกี�ยว่ข้้องกับการีละเมิด้สิิทธิิว่่าด้้ว่ย
เสิรีีภาพในการีสิมาคมและเสิรีีภาพพื�นฐานอื�นๆ อย่างกว้่างข้ว่างห็รืีอเป็็นรีะบบ อาจถุ้กรีะงับการีเข้้าร่ีว่มจากสัิญญาข้องรัีฐ
และ/ห็รืีอการีสินับสินุนจากการีคลังสิาธิารีณะ  
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• จัด้ให้็มีการีเสิริีมสิร้ีางคว่ามร้้ีและทักษะทางกฎห็มายและทรัีพยากรีที�เพียงพอสิำาห็รัีบการีใชุ้สิิทธิิเสิรีีภาพในการีสิมาคมและ
เสิรีีภาพขั้�นพื�นฐานอื�นๆ และการีตัรีว่จสิอบแรีงงานที�มีป็รีะสิิทธิิภาพและกลไก การีเฝ้ึาติัด้ตัามในทุกพื�นที�และทุกภ้มิภาค รีว่มถุ่ง 
เข้ตัด้ำาเนินการีส่ิงออก เข้ตัเศรีษฐกิจพิเศษ และแพลตัฟอร์ีมดิ้จิทัล

• ตัรีว่จสิอบให้็แน่ใจว่่าข้้อตักลงทางการีค้าและการีลงทุนมีข้้อกำาห็นด้ที�มีผลผ้กพันเกี�ยว่กับการีเคารีพและคุ้มครีองสิิทธิิในการี
มีเสิรีีภาพในการีสิมาคมและเสิรีีภาพขั้�นพื�นฐานอื�นๆ และมีกลไกที�เห็มาะสิมรีว่มอย้่ในข้้อตักลงเห็ล่านี�เพื�อให้็ฝ่ึายที�ชุอบด้้ว่ย
กฎห็มายสิามารีถุร้ีองทุกข์้ห็ากมีการีไม่ป็ฏิิบัติัตัาม

• ตัรีว่จสิอบให้็แน่ใจว่่ากฎห็มายในป็รีะเทศกำาห็นด้ให้็ธุิรีกิจที�มีภ้มิลำาเนาห็รืีอด้ำาเนินงานภายในอาณาเข้ตัข้องรัีฐห็รืีอเข้ตัอำานาจ
ศาลนั�นต้ัองเคารีพสิิทธิิมนุษยชุน รีว่มถุ่งเสิรีีภาพในการีสิมาคมและเสิรีีภาพขั้�นพื�นฐานอื�นๆ ในการีด้ำาเนินงานรีะดั้บท้องถิุ�น
และรีะดั้บโลก 

• ตัรีะห็นักว่่าแรีงงาน องค์กรีแรีงงาน และองค์กรีภาคป็รีะชุาสัิงคมที�สินับสินุนแรีงงานและองค์กรีแรีงงานเป็็นนักป็กป้็องสิิทธิิ
มนุษยชุนที�ได้้รัีบการีสินับสินุนและคุ้มครีองในส่ิว่นที�เกี�ยว่กับการีสินับสินุนสิิทธิิข้องตัน ตัลอด้จนได้้รัีบการีคุ้มครีองตัาม
กฎห็มายสิิทธิิมนุษยชุนรีะห็ว่่างป็รีะเทศ

• กำาห็นด้เข้ตัอำานาจศาลภายในป็รีะเทศเกี�ยว่กับการีเรีียกร้ีองการีละเมิด้สิิทธิิมนุษยชุนที�เกิด้ข่้�นต่ัอผ้้ป็รีะกอบการีธุิรีกิจ รีว่ม
ทั�งรัีฐวิ่สิาห็กิจ และการีค้าห็รืีอฝ่ึายอื�นๆ ที�รัีฐใชุ้อำานาจคว่บคุมห็รืีอโน้มน้าว่ ซ่ึ่�งมีภ้มิลำาเนาห็รืีอด้ำาเนินกิจกรีรีมทางธุิรีกิจที�
สิำาคัญในอาณาเข้ตัข้องตัน ไม่ว่่าจะกรีะทำาการีละเมิด้ที�กล่าว่ห็าที�ใด้ก็ตัาม   

ข. คำาแนะนำาสำาหรัีบัธุิรีกิจำ
• เคารีพสิิทธิิข้องแรีงงานทุกคนในการีจัด้ตัั�งและเข้้าร่ีว่มสิห็ภาพแรีงงานและสิมาคมแรีงงาน และมีส่ิว่นร่ีว่มในการีร่ีว่มเจรีจา

ต่ัอรีองและการีด้ำาเนินการีร่ีว่มกันอื�น ๆ รีว่มถุ่งสิิทธิิในการีป็รีะท้ว่งและนัด้ห็ยุด้งานโด้ยไม่ต้ัองกลัว่ว่่าจะถุ้กข่้มข่้้ห็รืีอตัอบโต้ั 
• เคารีพสิิทธิิข้องแรีงงานทุกคนในทุกบริีบทข้องเสิรีีภาพในการีสิมาคมและคว่ามเป็็นอิสิรีะข้ององค์กรีแรีงงานในการีคัด้เลือก

ผ้้แทนและการีร่ีว่มเจรีจาต่ัอรีองภายใต้ัห็ลักการีไม่เลือกป็ฏิิบัติั
• เคารีพในการีรัีบรีองสิิทธิิในการีร่ีว่มเจรีจาต่ัอรีองอย่างมีป็รีะสิิทธิิผล รีว่มถุ่งการีตัรีว่จสิอบให้็แน่ใจว่่าการีร่ีว่มเจรีจาต่ัอรีอง

ด้ำาเนินการีด้้ว่ยคว่ามสิมัครีใจ เสิรีี และโด้ยสุิจริีตั เคารีพข้้อตักลงที�ได้้รัีบจากการีร่ีว่มเจรีจาต่ัอรีอง และละเว้่นการีเป็ลี�ยนแป็ลง
สิภาพการีจ้างงานโด้ยป็รีาศจากการียินยอมจากตััว่แทนข้องคนงาน

• ตัรีว่จสิอบให็แ้น่ใจว่่านโยบายข้องบรีษัิท ขั้�นตัอนและว่ธีิิป็ฏิิบัติั รีว่มถุ่งที�เกี�ยว่ข้้องกับการีว่่าจ้าง การีเลื�อนตัำาแห็น่ง และสิภาพ
การีทำางาน ไม่มีการีเลือกป็ฏิิบัติัต่ัอบุคคลไม่ว่่าด้้ว่ยเห็ตุัผลใด้ๆ ทั�งนี�ให้็รีว่มถุ่งการีที�บุคคลเป็็นสิมาชิุก ห็รืีอมีคว่ามคิด้เห็็นเกี�ยว่กับ 
สิห็ภาพแรีงงาน ห็รืีอทำากิจกรีรีมข้องสิห็ภาพแรีงงาน ห็รืีอการีให็ก้ารีสินบัสินุนแรีงงานผ้ที้�เลือกไม่เป็็นสิมาชุกิสิห็ภาพแรีงงาน
และ/ห็รืีอองค์กรีแรีงงานอื�นๆ

• ตัรีว่จสิอบให้็แน่ใจว่่าคำามั�นตัามนโยบายในการีเคารีพสิิทธิิเสิรีีภาพในการีสิมาคมและเสิรีีภาพขั้�นพื�นฐานอื�นๆ ได้้รัีบการีเคารีพ 
และด้ำาเนินการีตัรีว่จสิอบและป็รีะเมินผลกรีะทบด้้านสิิทธิิมนุษยชุนอย่างรีอบด้้านในส่ิว่นที�เกี�ยว่กับห่็ว่งโซ่ึ่อุป็ทานรีะดั้บโลก
และแนว่ทางการีจัด้ซืึ่�อ รีว่มถุ่งการีให้็ข้้อม้ลที�โป็ร่ีงใสิและเป็็นสิาธิารีณะเกี�ยว่กับห่็ว่งโซ่ึ่อุป็ทานข้องบริีษัท

• ด้ำาเนินการีตัรีว่จสิอบและป็รีะเมินผลกรีะทบด้้านสิิทธิิมนุษยชุนอย่างรีอบด้้านเพื�อรีะบุ ป้็องกัน ลด้ และจัด้การีกับการีละเมิด้
สิิทธิิว่่าด้้ว่ยเสิรีีภาพในการีสิมาคมและเสิรีีภาพขั้�นพื�นฐานอื�น ๆ การีเชืุ�อมโยงอย่างใกล้ชิุด้กับแรีงงานและตััว่แทนแรีงงานใน
การีออกแบบ การีด้ำาเนินการี และรีายงานต่ัอสิาธิารีณะในเรืี�องกรีะบว่นการีและผลลัพธ์ิเห็ล่านี�

• ให้็แรีงงานและตััว่แทนเข้้าถุ่งข้้อม้ลที�จำาเป็็นในการีใชุ้สิิทธิิเสิรีีภาพในการีสิมาคมและเสิรีีภาพขั้�นพื�นฐานอื�นๆ ที�จำาเป็็นสิำาห็รัีบ
การีเจรีจาต่ัอรีองที�สิำาคัญ เป็็นอาทิ

• ด้ำาเนินการีเพื�อป็รัีบป็รุีงบรีรียากาศในคว่ามสัิมพันธ์ิรีะห็ว่่างแรีงงานและการีจัด้การี โด้ยเฉพาะอย่างยิ�งในป็รีะเทศที�ไม่มีคว่าม
พร้ีอมด้้านสิถุาบันและกฎห็มายที�เพียงพอสิำาห็รัีบการียอมรัีบสิห็ภาพแรีงงานและการีร่ีว่มเจรีจาต่ัอรีอง ซ่ึ่�งรีว่มถุ่งการีส่ิงเสิริีม
และสินับสินุนรีะบบการีเป็็นตััว่แทนค่้ข้นานกับการีเลือกตัั�งผ้้แทนแรีงงานอย่างเสิรีี และกลไกการีเจรีจาและร้ีองทุกข์้ที�เพียงพอ

• ตัรีว่จสิอบให้็แน่ใจว่่าสิิทธิิว่่าด้้ว่ยเสิรีีภาพในการีสิมาคมและเสิรีีภาพขั้�นพื�นฐานอื�นๆ ได้้รัีบการีคุ้มครีองและเคารีพจากหุ้็นส่ิว่น
ทางการีค้า ซัึ่พพลายเออร์ี ห็รืีอผ้้รัีบเห็มาชุ่ว่งผ่านข้้อกำาห็นด้ตัามสัิญญา การีสิอบบัญชีุและการีตัรีว่จสิอบเป็็นรีะยะที�มี
ป็รีะสิิทธิิภาพ รีว่มถุ่งการีสินับสินุนกิจกรีรีมการีฝึึกอบรีมและการีศ่กษา การีสินับสินุนกรีอบกฎห็มายที�เข้้มงว่ด้ การีเจรีจาอย่าง
ต่ัอเนื�อง กิจกรีรีมการีตัรีว่จสิอบและป็รีะเมินผลกรีะทบด้้านสิิทธิิมนุษยชุนอย่างรีอบด้้าน และการีด้ำาเนินการีที�คล้ายคล่งกัน  
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ค. คำาแนะนำาสำาหรัีบัสหภาพแรีงงานแลึะภาคปรีะชี้าสังคม 

• ย่ด้มั�นในห็ลักการีว่่าสิิทธิิแรีงงานคือสิิทธิิมนุษยชุน
• เดิ้นห็น้าสิร้ีางสิรีรีค์นวั่ตักรีรีมและร่ีว่มมือกับรัีฐบาล บริีษัท และสิถุาบันการีศ่กษาเพื�อพัฒนานโยบายและแนว่ทางแก้ไข้  

รีว่มถุ่งการีใชุ้เทคโนโลยีและคว่ามร้้ีในท้องถิุ�นอย่างมีป็รีะสิิทธิิภาพ ที�อำานว่ยคว่ามสิะด้ว่กในการีใชุ้สิิทธิิเสิรีีภาพในการีชุุมนุม
อย่างสิงบและการีสิมาคม 

• เผยแพร่ีและสินับสินุนกลุ่มแรีงงานที�ถุ้กริีด้รีอนสิิทธิิ�และพยายามรีว่มเอาแรีงงานทำางานบ้าน แรีงงานข้้ามชุาติั และแรีงงาน
นอกรีะบบอย่างเต็ัมร้ีป็แบบเข้้ามาอย้ภ่ายใต้ัสิห็ภาพแรีงงานและข้้อตักลงการีร่ีว่มเจรีจาต่ัอรีอง

• ตัรีว่จสิอบให็แ้น่ใจว่่าห็ลักการีข้องการีไมเ่ลือกป็ฏิิบัติัและคว่ามเท่าเทียมกันนั�นได้้ถุ้กยด่้ถืุอในการีด้ำาเนินงานและกิจกรีรีมข้อง
สิห็ภาพแรีงงาน การีป็ฏิิบัติัใด้ๆที�แตักต่ัางกันต่ัอบุคคลในสิห็ภาพต้ัองพิจารีณาจากเห็ตุัผลที�กำาห็นด้ไว้่ในห็ลักการีไม่เลือก
ป็ฏิิบัติัและคว่ามเท่าเทียมกันข้้างต้ันโด้ยมีเห็ตุัผลอันสิมคว่รี 

• ป็รัีบใชุ้และด้ำาเนินนโยบายเพื�อป็้องกันและตัอบสินองตั่อคว่ามรีุนแรีงและการีล่ว่งละเมิด้ทางเพศและการีเลือกป็ฏิิบัติัแบบ
ทับซ้ึ่อนภายในสิห็ภาพแรีงงาน

• ใชุ้มาตัรีการีเชุงิบว่กเพื�อข้จัด้อุป็สิรีรีคบางอยา่ง เชุ่น การีเลือกป็ฏิิบัติัห็รืีอการีกีด้กัน ที�ต้ัองเผชิุญโด้ยบุคคลห็รืีอกลุ่มชุายข้อบ
และ/ห็รืีอด้้อยโอกาสิในการีมีส่ิว่นร่ีว่ม การีเป็็นตััว่แทน และคว่ามเป็็นผ้้นำาในสิห็ภาพแรีงงาน กลุ่มเห็ล่านี�รีว่มถุ่งแต่ัไม่จำากัด้
เพียง ชุนเผ่าพื�นเมือง แรีงงานข้้ามชุาติั แรีงงานนอกรีะบบ ชุนกลุ่มน้อย คนพิการี บุคคล เลสิเบี�ยน เกย์ ไบเซ็ึ่กชุว่ล  
ทรีานส์ิเจนเด้อร์ี ห็รืีออินเทอร์ีเซ็ึ่กส์ิ  (LGBTI) ผ้้ห็ญิงและเยาว่ชุน

• สินับสินุนและชุ่ว่ยเห็ลือแรีงงานแต่ัละคนและบุคคลห็รืีอองค์กรีที�เกี�ยว่ข้้องในการียื�นเรืี�องร้ีองทุกข์้ห็รืีอข้้อร้ีองเรีียนและการี
ด้ำาเนินการีที�เกี�ยว่ข้้องต่ัอห็น้าห็น่ว่ยงานตุัลาการี ฝ่ึายบริีห็ารี ห็รืีอบริีษัทที�รัีบผิด้ชุอบ
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ภาคผูนวก ก บัริีบัทปัจำจุำบัันแลึะความท้าทายเฉพาะในเอเชีี้ยติะวันออกเฉียงใต้ิ

คำาแนะนำารีะดั้บภ้มิภาคเกี�ยว่กับเสิรีีภาพในการีสิมาคมในบรีิบทข้องธุิรีกิจและสิิทธิิมนุษยชุนมีการีพัฒนาเพื�อให้็สิอด้คล้องกับ
บรีรีทัด้ฐานและมาตัรีฐานด้้านสิิทธิิมนุษยชุนรีะห็ว่่างป็รีะเทศ ซ่ึ่�งเป็็นการีสิะท้อนถุ่งข้้อกังว่ลด้้านสิิทธิิมนุษยชุนโด้ยเฉพาะข้อง 
นักป็กป้็องสิิทธิิมนุษยชุน และการีเสิริีมสิร้ีางอำานาจการีเคลื�อนไห็ว่ด้้านสิิทธิิแรีงงานที�ขั้บเคลื�อนโด้ยชุุมชุนในป็รีะเทศสิมาชิุก
อาเซีึ่ยน 

โด้ยทั�ว่ไป็แล้ว่ ป็รีะเทศในกลุ่มอาเซีึ่ยนล้มเห็ลว่ในการีด้ำาเนินการีมาตัรีฐานแรีงงานรีะห็ว่่างป็รีะเทศขั้�นพื�นฐาน โด้ยเฉพาะอยา่งยิ�ง
ที�เกี�ยว่ข้้องกับเสิรีีภาพในการีสิมาคม ป็รีะเทศสิมาชิุกอาเซีึ่ยนจำานว่นห็กใน 10 ป็รีะเทศยังไม่ได้้ให้็สัิตัยาบันอนุสัิญญาฉบับที� 87 
ข้ององคก์ารีแรีงงานรีะห็ว่่างป็รีะเทศว่่าด้้ว่ยเสิรีีภาพในการีสิมาคมและการีคุ้มครีองสิิทธิิในการีรีว่มตััว่กัน (ILO C087) และป็รีะเทศ
สิมาชิุกจำานว่น 4ใน 10 ป็รีะเทศยังไม่ได้้ให้็สัิตัยาบันอนุสัิญญาฉบับที� 98 อนุสัิญญาว่่าด้้ว่ยสิิทธิิในการีรีว่มตััว่และร่ีว่มเจรีจาต่ัอรีอง 
ข้ององค์การีแรีงงานรีะห็ว่่างป็รีะเทศ (ILO C098) 4 ใน 10 ป็รีะเทศยังไม่ได้้ให้็สัิตัยาบันในกติัการีะห็ว่่างป็รีะเทศว่่าด้้ว่ยสิิทธิิ
พลเมืองและสิิทธิิทางการีเมือง (ICCPR )และ 3 ใน 10 ป็รีะเทศยังไม่ได้้ให้็สัิตัยาบันในกติัการีะห็ว่่างป็รีะเทศว่่าด้้ว่ยสิิทธิิทาง
เศรีษฐกิจ สัิงคม และวั่ฒนธิรีรีม (ICESCR) ซ่ึ่�งเป็็นเครืี�องมือห็ลักด้้านสิิทธิิมนุษยชุนที�คุ้มครีองสิิทธิิเสิรีีภาพในการีสิมาคม การีชุุมนุม
โด้ยสิงบ การีแสิด้งออก สิิทธิิในการีรัีบร้้ีข้้อม้ลข่้าว่สิารี สิิทธิิคว่ามเป็็นส่ิว่นตััว่ในข้้อม้ลส่ิว่นบุคคล สิิทธิิการีมีส่ิว่นร่ีว่มทางการีเมือง
และการีทำางาน  

ภ้มิทัศน์ทางกฎห็มายรีะดั้บภ้มิภาคที�ไม่เอื�ออำานว่ยนี�ส่ิงผลกรีะทบอย่างไม่เป็็นสัิด้ส่ิว่นต่ัอบุคคลจากกลุ่มชุายข้อบและผ้้ด้้อยโอกาสิ
บางกลุ่มรีว่มทั�งแรีงงานข้้ามชุาติัและครีอบครัีว่ข้องพว่กเข้าที�อย้ใ่นสิถุานการีณ์การีจ้างงานที�เป็รีาะบางเป็็นพิเศษในภ้มิภาคนี� แต่ั
กฎห็มายข้องป็รีะเทศสิมาชิุกอาเซีึ่ยนยังข้าด้การีคุ้มครีองสิิทธิิข้องแรีงงานข้้ามชุาติัและครีอบครัีว่ และยังจำากัด้สิิทธิิในการีจัด้ตัั�ง
และการีคุ้มครีองทางสัิงคม แม้ว่่าป็ฏิิญญาสิมาคมป็รีะชุาชุาติัเอเชีุยตัะวั่นออกเฉียงใต้ัว่่าด้้ว่ยการีคุ้มครีองและการีส่ิงเสิริีมสิิทธิิข้อง
แรีงงานข้้ามชุาติัจะนำามาใชุ้ในปี็ 2550 นอกจากนี� แรีงงานสิตัรีียงัต้ัองเผชิุญกับสิภาพแว่ด้ล้อมที�เลว่ร้ีายข้องแรีงงานซ่ึ่�งมีอุบัติัการีณ์
คว่ามรุีนแรีงบนฐานข้องเพศสิภาพส้ิง แรีงงานนอกรีะบบยังเผชิุญกับคว่ามท้าทายในการีเข้้าถุ่งคว่ามยุติัธิรีรีมและมีโอกาสิน้อยลง
ในการีรีว่มตััว่กัน จัด้ตัั�งห็รืีอเข้้าร่ีว่มสิห็ภาพแรีงงาน ห็รืีอต่ัอรีองเพื�อค่าจ้างที�ส้ิงข่้�นห็รืีอเพื�อสิภาพการีทำางานที�ดี้ข่้�น เนื�องจากโด้ย
ทั�ว่ไป็แล้ว่อย้่นอกกรีอบการีคุ้มครีองกฎห็มายแรีงงาน แรีงงานเลสิเบี�ยน เกย์ ไบเซ็ึ่กชุว่ล ทรีานสิ์เจนเด้อรี์ ห็รืีออินเทอรี์เซ็ึ่กส์ิ 
(LGBTI) ในภ้มภิาคยงัเผชิุญกับอุป็สิรีรีคในการีใชุสิ้ิทธิิข้องตัน โด้ยเฉพาะอยา่งยิ�งเมื�อพิจารีณาจากการีเลอืกป็ฏิิบัติัที�แพร่ีห็ลายและ
การีไม่มีกฎห็มายต่ัอต้ัานการีเลือกป็ฏิิบัติัสิำาห็รัีบเพศวิ่ถีุที�ห็ลากห็ลายและ/ห็รืีออัตัลักษณ์ทางเพศ ในทำานองเดี้ยว่กัน แรีงงานที�มี
คว่ามทุพพลภาพอาจป็รีะสิบปั็ญห็าในการียืนยันสิิทธิิข้องตันเนื�องจากการีตีัตัรีาทางสัิงคม และการีข้าด้การีเข้้าถุ่งที�พักที�เห็มาะสิม 
รีว่มทั�งโครีงสิร้ีางพื�นฐานและข้้อม้ลที�เห็มาะสิม 

สุิด้ท้าย กรีอบการีลงทนุพิเศษ เข้ตัเศรีษฐกจิพิเศษ และคว่ามคดิ้ริีเริี�มอื�นๆ ที�นำาโด้ยรัีฐบาลในภ้มภิาคนี� มักถุ้กนำามาใชุเ้พื�อป็รัีบลด้
มาตัรีฐานสิิทธิิมนุษยชุน ห็รืีอกำาห็นด้ข้้อจำากัด้ให็ม่ที�จำากัด้สิิทธิิข้องแรีงงานต่ัอเสิรีีภาพในการีสิมาคม การีชุุมนุมอย่างสัินติั การี
แสิด้งออก สิิทธิิในการีรัีบร้้ีข้้อม้ลข่้าว่สิารี สิิทธิิคว่ามเป็็นส่ิว่นตััว่ในข้้อม้ลส่ิว่นบุคคล การีมีส่ิว่นร่ีว่มทางการีเมือง และการีทำางาน
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ภาคผูนวก ข การีให้สัติยาบัันหรืีอสถึานะภาคยานุวัติิของมาติรีฐานแรีงงานรีะหว่างปรีะเทศัในเอเชีี้ยติะวันออกเฉียงใต้ิ 

ILO C087 ILO C098 ICCPR ICESCR

บัรี่ไน ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี

กัมพ่ชี้า พ.ศ.2542 พ.ศ.2542 พ.ศ.2535 พ.ศ.2535

อินโด้นีเซีีย พ.ศ.2541 พ.ศ.2500 พ.ศ. 2549 พ.ศ.2549

ลึาว ไม่มี ไม่มี พ.ศ.2552 พ.ศ.2550

มาเลึเซีีย ไม่มี พ.ศ. 2504 ไม่มี ไม่มี

พม่า พ.ศ. 2498 ไม่มี ไม่มี พ.ศ.2560

ฟิลึิปปินส์ พ.ศ. 2496 พ.ศ. 2496 พ.ศ. 2529 พ.ศ. 2517

สิงคโปรี์ ไม่มี พ.ศ. 2508 ไม่มี ไม่มี

ปรีะเทศัไทย ไม่มี ไม่มี พ.ศ. 2539 พ.ศ.2542

เวียด้นาม ไม่มี พ.ศ.2562 พ.ศ. 2525 พ.ศ. 2525

ให้สัติยาบัันหรีือ
ภาคยานุวัติิทั�งหมด้

4 6 6 7
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