HRI

องค์การสหปร
ะชาชาติ

ตราสารว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
ระหว่างประเทศ

การจาหน่ายจ่ายแจก:

ทัวไป
่
HRI/GEN/2/
ปรับปรุงแก้ไขครัง้ ที่ 4
21 พฤษภาคม 2550
ต้นฉบับเดิม: ภาษาอังกฤษ

การรวบรวมแนวทางเรื่องรูปแบบและเนื้ อหาของรายงานที่จะส่งมอบโดยรัฐภา
คีในสนธิ สญ
ั ญาสิ ทธิ มนุษยชนระหว่างประเทศ
รายงานของเลขาธิ การ
ในมติท่ี
52/118
และ
53/138
สมัชชาใหญ่ได้รอ้ งขอเลขาธิการให้รวบรวมแนวทางเกี่ยวกับรูปแบบและเนื้อหาของรายงานทีจ่ ะ
ส่งมอบโดยรัฐภาคีเป็ นเล่มเดียวซึง่ ได้จดั ทาออกมาโดยคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน
คณะกรรมาธิการสิทธิทางเศรษฐกิจ
สังคม
และวัฒนธรรม
คณะกรรมาธิการขจัดการเลือกปฏิบตั ติ ่อสตรี คณะกรรมาธิการขจัดการเลือกปฏิบตั ทิ างเชือ้ ชาติ
คณะกรรมาธิการสิทธิเด็ก
และคณะกรรมาธิการต่อต้านการทรมาน
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ห้แก่คณะกรรมาธิการคนงานย้ายถิน่ และแนวทางทีป่ รับปรุงให้สอดคล้องกันเรื่องการรายงานตา
มสนธิสญ
ั ญาสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศรวมทัง้ แนวทางเรื่องเอกสารแกนร่วม
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บทที่ 1
แนวทางที่ปรับปรุงให้สอดคล้องกันว่าด้วยการรายงานต่อองค์กรตรวจติ ดตาม
สนธิ สญ
ั ญาสิ ทธิ มนุษยชน
จุดประสงค์ของแนวทาง
1. แนวทางเหล่านี้มจี ุดประสงค์จะให้แนวทางแก่รฐั ภาคีในการดาเนินการข้อผูกพันการรายงาน
ของตนให้ได้ครบถ้วนตาม
- มาตรา 40 ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
รายงานต่อคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน (CCPR)
- มาตรา 16 และ 17 ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม รายงานต่อคณะกรรมาธิการสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
(CESCR)
- มาตรา
9
ของอนุสญ
ั ญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบตั ทิ างเชือ้ ชาติในทุกรูปแบบ
รายงานต่อคณะกรรมาธิการขจัดการเลือกปฏิบตั ทิ างเชือ้ ชาติ (CERD)
- มาตรา
18
ของอนุสญ
ั ญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบตั ติ ่อสตรีในทุกรูปแบบ
รายงานต่อคณะกรรมาธิการขจัดการเลือกปฏิบตั ติ ่อสตรี (CEDAW)
- มาตรา
19
ของอนุสญ
ั ญาว่าด้วยการต่อต้านการทรมานและการปฏิบตั แิ ละการลงโทษอย่างอื่นทีท่ า
รุณ
โหดร้าย
หรือทาให้เสือ่ มเสียศักดิ ์ศรี
รายงานต่อคณะกรรมาธิการต่อต้านการทรมาน (CAT)
- มาตรา 44 ของอนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิเด็ก รายงานต่อคณะกรรมาธิการสิทธิเด็ก (CRC)
- มาตรา
73
ของอนุสญ
ั ญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุม้ ครองสิทธิของคนงานย้ายถิน่ ทัง้ ปวงและสม
าชิกในครอบครัวของตน รายงานต่อคณะกรรมาธิการคนงานย้ายถิน่ (CMW)
แนวทางเหล่านี้ไม่ใช้กบั รายงานเบือ้ งต้นซึง่ จัดทาโดยรัฐตามมาตรา
8
ของพิธสี ารทางเลือกในอนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิเด็กเรื่องการเกีย่ วข้องของเด็กในภาวะสงครามและ
มาตรา
12
ของพิธสี ารทางเลือกในอนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิเด็กเรื่องการซือ้ ขายเด็ก
การค้าประเวณีเด็ก
และสือ่ ลามกเด็ก
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แม้ว่ารัฐอาจประสงค์จะพิจารณาข้อมูลทีใ่ ห้ไว้ในรายงานเหล่านัน้ เมื่อจัดทารายงานของตนสาหรั
บองค์กรสนธิสญ
ั ญา
2. รัฐภาคีในสนธิสญ
ั ญาสิทธิมนุษยชนเหล่านี้แต่ละฉบับดาเนินการตามข้อกาหนด
(อยู่ในภาคผนวก
1)
เพือ่ ส่งมอบรายงานเบือ้ งต้นและตามวาระว่าด้วยมาตรการให้แก่องค์กรสนธิสญ
ั ญาทีเ่ กีย่ วข้องรว
มทัง้ มาตรการทางฝ่ ายนิตบิ ญ
ั ญัติ
ฝ่ ายตุลาการ
ฝ่ ายบริหาร
หรืออื่นๆซึง่ ได้นามาใช้เพือ่ ให้บรรลุถงึ การได้รบั ประโยชน์จากสิทธิซง่ึ เป็ นทีย่ อมรับในสนธิสญ
ั ญ
า
3. รายงานทีน่ าเสนอตามแนวทางทีป่ รับปรุงให้สอดคล้องกันในปั จจุบนั จะทาให้องค์กรสนธิสญ
ั
ญาแต่ละองค์กรและรัฐภาคีสามารถได้ภาพรวมของการดาเนินการของสนธิสญ
ั ญาทีเ่ กีย่ วข้องซึง่
ถูกจัดอยู่ภายในบริบททีก่ ว้างขึน้ ของข้อผูกพันสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศของรัฐและจะให้กร
อบงานทีเ่ ป็ นเอกภาพซึ่งคณะกรรมาธิการแต่ละคณะโดยความร่วมมือกับองค์กรสนธิสญ
ั ญาอื่นๆ
จะสามารถทางานอยู่ภายในกรอบงานดังกล่าวได้
4. แนวทางทีป่ รับปรุงให้สอดคล้องกันมุ่งทีจ่ ะเสริมสร้างความสามารถของรัฐให้ดาเนินการข้อผู
กพันการรายงานของตนได้ครบถ้วนในลักษณะทีเ่ หมาะสมกับเวลาและมีประสิทธิผลรวมทัง้ หลีก
เลีย่ งความซ้าซ้อนทีไ่ ม่จาเป็ นของข้อมูล
แนวทางดังกล่าวยังมุ่งทีจ่ ะปรับปรุงประสิทธิผลของระบบตรวจติดตามสนธิสญ
ั ญาโดย
(ก)
ดาเนินวิธกี ารทีส่ อดคล้องกันโดยคณะกรรมาธิการทุกคณะในการพิจารณารายง
านต่างๆทีถ่ ูกนาเสนอให้คณะกรรมาธิการ
(ข)
ช่วยคณะกรรมาธิการแต่ละคณะพิจารณาสถานการณ์เกีย่ วกับสิทธิมนุษยชนใน
รัฐภาคีทุกรัฐอย่างเท่าเทียมกัน และ
(ค) ลดความจาเป็ นทีค่ ณะกรรมาธิการต้องขอข้อมูลประกอบก่อนพิจารณารายงาน
5. เมื่อได้พจิ ารณาว่ามีความเหมาะสมและเป็ นไปตามข้อกาหนดของสนธิสญ
ั ญาทีเ่ กีย่ วข้อง
องค์กรสนธิสญ
ั ญาแต่ละองค์กรอาจจะขอข้อมูลเพิม่ เติมจากรัฐภาคีได้เพือ่ จุดประสงค์ในการดาเนิ
นการอาณัตขิ องตนให้ครบถ้วนเพือ่ ทบทวนการดาเนินการของสนธิสญ
ั ญา
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6. แนวทางทีป่ รับปรุงให้สอดคล้องกันจะถูกแบ่งออกเป็ นสามส่วน ส่วนที่ 1 และ 2
จะใช้กบั รายงานทัง้ หมดทีจ่ ดั ทาสาหรับส่งมอบให้แก่องค์กรสนธิสญ
ั ญาองค์กรใดๆและเสนอคาชี้
แนะทัวไปเกี
่
่ยวกับวิธกี ารทีไ่ ด้รบั การแนะนาแก่กระบวนการการรายงานและรูปแบบของรายงาน
ทีไ่ ด้รบั การแนะนาตามลาดับ ส่วนที่ 3 จะให้คาชี้แนะแก่รฐั ภาคีเกีย่ วกับเนื้อหาของรายงาน
กล่าวคือ
เอกสารแกนร่วมทีจ่ ะส่งมอบแก่องค์กรสนธิสญ
ั ญาทัง้ หมดและเอกสารเฉพาะสนธิสญ
ั ญาทีจ่ ะส่งม
อบแก่องค์กรสนธิสญ
ั ญาแต่ละองค์กร
1. กระบวนการรายงาน
จุดประสงค์ของการรายงาน
7. ระบบการรายงานตามทีไ่ ด้บรรยายไว้ในแนวทางเหล่านี้มจี ุดประสงค์เพือ่ จะให้กรอบงานทีส่
อดคล้องกันซึง่ รัฐต่างๆสามารถจะดาเนินการข้อผูกพันในการรายงานของตนได้ภายใต้สนธิสญ
ั
ญาสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศซึง่ ตนเป็ นภาคีผ่านทางกระบวนการทีป่ ระสานงานกันและถูก
ทาให้มปี ระสิทธิภาพ
การให้คามันต่
่ อสนธิสญ
ั ญา
8. กระบวนการรายงานจะประกอบด้วยองค์ประกอบสาคัญในการให้คามันที
่ ต่ ่อเนื่องของรัฐทีจ่
ะเคารพ
คุม้ ครอง
และดาเนินการตามข้อผูกพันทีก่ าหนดไว้ในสนธิสญ
ั ญาซึง่ รัฐดังกล่าวเป็ นภาคีให้ครบถ้วน
การให้คามันนี
่ ้ควรจะถูกมองอยู่ในบริบททีก่ ว้างขึน้ ของข้อผูกพันของรัฐทัง้ หมดเพือ่ ส่งเสริมการเ
คารพในสิทธิและเสรีภาพทีก่ าหนดไว้ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและตราสารสิทธิมนุ
ษยชนระหว่างประเทศด้วยมาตรการทัง้ ระดับชาติและระหว่างประเทศเพือ่ ให้ได้มาซึง่ การยอมรั
บนับถือและการดาเนินการตามในระดับสากลและมีประสิทธิผลของรัฐเหล่านัน้
ทบทวนการดาเนินการเรือ่ งสิทธิมนุษยชนในระดับชาติ
9. รัฐภาคีไม่ควรจะมองกระบวนการจัดทารายงานของตนให้องค์กรสนธิสญ
ั ญาว่าเป็ นเพียงแต่
แง่มุมหนึ่งเท่านัน้ ของการดาเนินการข้อผูกพันระหว่างประเทศของตนให้ครบถ้วน
แต่ควรจะมองว่าเป็ นโอกาสทีจ่ ะสารวจสถานะของการคุม้ ครองสิทธิมนุษยชนภายในเขตอานาจข
องตนอีกด้วยเพือ่ จุดประสงค์ในการวางแผนและดาเนินนโยบาย
กระบวนการจัดทารายงานจึงเป็ นการเสนอโอกาสให้รฐั ภาคีแต่ละรัฐทีจ่ ะ
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(ก)
ดาเนินการทบทวนทุกด้านของมาตรการทีต่ นได้ใช้เพือ่ ประสานกฎหมายและนโ
ยบายของชาติให้สอดคล้องกับข้อกาหนดของสนธิสญ
ั ญาสิทธิมนุษยชนระหว่างประเท
ศทีเ่ กีย่ วข้องซึง่ ตนเป็ นภาคีอยู่
(ข)
เฝ้ าตรวจความก้าวหน้าทีเ่ กิดขึน้ ในการส่งเสริมการได้รบั ประโยชน์จากสิทธิต่าง
ๆทีก่ าหนดไว้ในสนธิสญ
ั ญาในบริบทของการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนโดยทัวไป
่
(ค) ระบุหาตัวปั ญหาและข้อบกพร่องในวิธกี ารทีจ่ ะนาสนธิสญ
ั ญามาดาเนินการ และ
(ง) วางแผนและพัฒนานโยบายทีเ่ หมาะสมเพือ่ ให้บรรลุเป้ าหมายเหล่านี้
10. กระบวนการรายงานควรจะส่งเสริมและให้ความสะดวกในระดับชาติแก่การตรวจสอบโดยสา
ธารณชนในนโยบายของรัฐบาลและการมีสว่ นร่วมอย่างสร้างสรรค์กบั ผูม้ บี ทบาททีเ่ กีย่ วข้องในสั
งคมพลเมืองซึง่ กระทาด้วยจิตวิญญาณของความร่วมมือและความเคารพซึง่ กันและกันโดยมีจุดมุ่
งหมายในการสร้างความก้าวหน้าในการได้รบั ประโยชน์จากสิทธิทงั ้ หมดซึง่ คุม้ ครองโดยอนุสญ
ั
ญาทีเ่ กีย่ วข้อง
เกณฑ์สาหรับการสนทนาเชิงสร้างสรรค์ทรี ่ ะดับระหว่างประเทศ
11. ในระดับระหว่างประเทศ
กระบวนการรายงานจะสร้างเกณฑ์สาหรับการสนทนากันในเชิงสร้างสรรค์ระหว่างรัฐและองค์กร
สนธิสญ
ั ญา
ในการให้แนวทางเหล่านี้
องค์กรสนธิสญ
ั ญาประสงค์จะเน้นบทบาทการสนับสนุนของตนในการเสริมสร้างการดาเนินงานร
ะดับชาติอย่างมีประสิทธิผลของตราสารสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
การเก็บรวบรวมข้อมูลและการร่างรายงาน
12. รัฐทัง้ หมดเป็ นภาคีในสนธิสญ
ั ญาสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศฉบับสาคัญอย่างน้อยทีส่ ุดห
นึ่งสนธิสญ
ั ญาซึง่ การดาเนินการตามสนธิสญ
ั ญาดังกล่าวจะถูกเฝ้ าตรวจโดยองค์กรสนธิสญ
ั ญาอิ
สระ (ดูวรรค 1) และมากกว่าร้อยละเจ็ดสิบห้าจะเป็ นภาคีในสนธิสญ
ั ญาสีฉ่ บับหรือมากกว่า
ผลทีต่ ามมาก็คอื
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ทุกรัฐมีขอ้ ผูกพันการรายงานทีต่ อ้ งดาเนินการให้ครบถ้วนและควรจะได้รบั ประโยชน์จากการวิธี
การทีไ่ ด้รบั การประสานงานกับการรายงานของตนสาหรับองค์กรสนธิสญ
ั ญาแต่ละแห่ง
13. รัฐควรจะพิจารณาจัดตัง้ กรอบงานในรูปสถาบันทีเ่ หมาะสมเพือ่ ดาเนินการจัดทารายงานต่าง
ๆของตน
โครงสร้างในรูปสถาบันเหล่านี้
ซึง่ อาจจะประกอบด้วยคณะกรรมาธิการยกร่างระหว่างกระทรวง
และ/หรือ
จุดรวมเรื่องการรายงานภายในหน่วยงานรัฐบาลทีเ่ กีย่ วข้องแต่ละแห่ง
จะสามารถสนับสนุนข้อผูกพันการรายงานทัง้ หมดของรัฐตามตราสารสิทธิมนุษยชนระหว่างประเ
ทศและทีเ่ กีย่ วข้องกับสนธิสญ
ั ญาระหว่างประเทศได้ตามทีเ่ หมาะสม
(ตัวอย่างเช่น
อนุสญ
ั ญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศและองค์การการศึกษา
วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ)
และสามารถจะให้กลไกทีม่ ปี ระสิทธิผลเพือ่ ประสานงานการติดตามได้ไปจนถึงข้อสังเกตโดยสรุป
ขององค์กรสนธิสญ
ั ญา
โครงสร้างเช่นว่านี้ควรจะยอมให้มกี ารเข้ามาเกีย่ วข้องของวิธกี ารปกครองระดับรองลงไปของชา
ติเมื่อมีสงิ่ เหล่านี้อยู่แล้วและสามารถจัดตัง้ ขึน้ มาได้อย่างเป็ นการถาวร
14. โครงสร้างรูปสถาบันในลักษณะนี้ยงั สามารถสนับสนุนให้รฐั สามารถดาเนินการตามคามันอื
่ ่น
ๆในการรายงานได้อกี ด้วย
อย่างเช่นเพือ่ ติดตามการประชุมและการประชุมสุดยอดระหว่างประเทศ
เฝ้ าตรวจการดาเนินการของเป้ าหมายการพัฒนาของสหัสวรรษ
ฯลฯ
ข้อมูลส่วนมากทีถ่ ูกเก็บรวบรวมและตรวจสอบสาหรับรายงานดังกล่าวอาจมีประโยชน์ในการจัด
ทารายงานของรัฐให้แก่องค์กรสนธิสญ
ั ญา
15. โครงสร้างรูปสถาบันเหล่านี้ควรจะพัฒนาระบบทีม่ ปี ระสิทธิภาพสาหรับเก็บรวบรวมบรรดาข้
อมูลทางสถิตแิ ละข้อมูลอื่น
(จากกระทรวงทีเ่ กีย่ วข้องและสานักงานสถิตขิ องรัฐบาล)
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการดาเนินการเกีย่ วกับสิทธิมนุษยชนในลักษณะทีค่ รบถ้วนและต่อเนื่อง
รัฐสามารถจะได้รบั ประโยชน์จากความช่วยเหลือทางเทคนิคจากสานักงานข้าหลวงใหญ่สหประ
ชาชาติเพือ่ สิทธิมนุษยชน (OHCHR – Office of the United Nations High Commissioner for
Human Rights) ในความร่วมมือกับฝ่ ายดาเนินการเพือ่ เสริมสร้างความก้าวหน้าของสตรี (DAW
– Division for the Advancement of Women) และจากองค์กรของสหประชาชาติทเ่ี กีย่ วข้อง
รอบเวลา
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16. ตามข้อกาหนดของสนธิสญ
ั ญาทีเ่ กีย่ วข้อง
รัฐภาคีแต่ละรัฐจะดาเนินการส่งมอบรายงานเบือ้ งต้นเกี่ยวกับมาตรการทีม่ ใี ช้อยู่แล้วหรือทีไ่ ด้ดาเ
นินการไปเพือ่ ให้มผี ลตามข้อกาหนดของสนธิสญ
ั ญาภายในระยะเวลาทีก่ าหนดไว้หลังจากทีส่ นธิ
สัญญามีผลบังคับใช้สาหรับรัฐทีท่ ารายงาน
หลังจากนัน้ แล้ว
รัฐภาคีจะต้องส่งมอบรายงานต่อไปตามกาหนดระยะเวลาตามข้อกาหนดของสนธิสญ
ั ญาแต่ละฉ
บับเกีย่ วกับความก้าวหน้าทีไ่ ด้ทาไปในระหว่างช่วงระยะเวลาการรายงาน
รอบเวลาของรายงานจะไม่เหมือนกันขึน้ อยู่กบั สนธิสญ
ั ญาแต่ละฉบับ
17. รายงานตามระบบการรายงานทีไ่ ด้รบั การทบทวนแก้ไขจะประกอบด้วยสองส่วน
คือเอกสารแกนร่วมและเอกสารเฉพาะสนธิสญ
ั ญา
ตามข้อกาหนดเรื่องรอบเวลาทีแ่ ตกต่างกันของสนธิสญ
ั ญา
การส่งมอบรายงานเหล่านี้ตามสนธิสญ
ั ญาทีแ่ ตกต่างกันอาจจะถึงกาหนดไม่พร้อมกัน
แต่อย่างไรก็ตาม
รัฐสามารถจะประสานงานการจัดทารายงานของตนได้โดยปรึกษาหารือกับองค์กรสนธิสญ
ั ญาทีเ่
กีย่ วข้องโดยมีจุดประสงค์จะส่งมอบรายงานไม่เพียงแต่จะให้ทนั เวลาเท่านัน้ แต่ยงั จะให้เวลาส่งม
อบรายงานทีแ่ ตกต่างกันตามหลังกันให้น้อยทีส่ ุดเท่าทีจ่ ะสามารถทาได้
สิง่ นี้เป็ นการรับรองว่ารัฐจะได้รบั ประโยชน์เต็มทีใ่ นการส่งข้อมูลตามทีก่ าหนดโดยองค์กรสนธิส ั
ญญาสาหรับเอกสารแกนร่วม
18. รัฐควรจะทาให้เอกสารแกนร่วมของตนทันต่อเหตุการณ์
โดยรัฐควรจะพยายามปรับปรุงเอกสารแกนร่วมให้ทนั สมัยเมื่อใดก็ตามทีร่ ฐั ส่งมอบเอกสารเฉพา
ะสนธิสญ
ั ญา
ถ้าพิจารณาเห็นว่าไม่จาเป็ นต้องปรับปรุงให้ทนั สมัย
ก็ควรจะระบุไว้ในเอกสารเฉพาะสนธิสญ
ั ญา
2. รูปแบบของรายงาน
19. ข้อมูลซึง่ รัฐพิจารณาเห็นว่าเกีย่ วข้องกับการช่วยเหลือองค์กรสนธิสญ
ั ญาให้เข้าใจสถานการ
ณ์ในประเทศก็ควรจะถูกนาเสนอไว้ในลักษณะทีก่ ระชับและมีรูปแบบเป็ นโครงสร้าง
แม้จะเป็ นทีเ่ ข้าใจว่ารัฐบางรัฐมีรูปแบบรัฐธรรมนูญทีซ่ บั ซ้อนซึง่ จาเป็ นต้องถูกสะท้อนออกมาให้เ
ห็นในรายงานของตน
รายงานก็ไม่ควรมีความยาวมากจนเกินไป
ถ้าเป็ นไปได้
เอกสารแกนร่วมไม่ควรจะมีความยาวเกิน
60-80
หน้า
เอกสารเฉพาะสนธิสญ
ั ญาเบื้องต้นไม่ควรจะมีความยาวเกิน
60
หน้า
และเอกสารตามรอบเวลาหลังจากนัน้ ก็ควรจะถูกจากัดอยู่ท่ี
40
หน้า
ควรจะจัดรูปแบบของหน้าสาหรับกระดาษขนาด A4 โดยมีระยะห่างระหว่างบรรทัดขนาด 1.5
และพิมพ์ตวั อักษรด้วยตัวพิมพ์
Times
New
Roman
ขนาด
12
จุด
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ควรจะส่งรายงานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
(ใส่ในแผ่นบันทึก
หรือโดยทางไปรษณียอ์ เิ ล็กทรอนิกส์) โดยแนบประกอบด้วยฉบับกระดาษพิมพ์

ซีดรี อม

20. รัฐอาจประสงค์จะส่งมอบฉบับทีแ่ ยกจากันของเอกสารหลักฝ่ ายนิตบิ ญ
ั ญัติ
ฝ่ ายตุลาการ
ฝ่ ายบริหารและเอกสารอื่นๆทีอ่ า้ งอิงถึงในรายงานซึง่ เอกสารเหล่านี้มใี ห้อยู่แล้วในภาษาใช้งานข
องคณะกรรมาธิการทีเ่ กี่ยวข้อง
เอกสารเหล่านี้จะไม่ถูกทาซ้าอีกสาหรับการแจกจ่ายทัวไปแต่
่
จะมีไว้ให้สาหรับคณะกรรมาธิการที่
เกีย่ วข้องสาหรับการใช้ปรึกษาหารือกัน
21. รายงานควรจะประกอบด้วยคาชีแ้ จงทีส่ มบูรณ์ของคาย่อทัง้ หมดทีใ่ ช้ในเอกสารโดยเฉพาะอ
ย่างยิง่ เมื่อกล่าวถึงสถาบันระดับชาติ
องค์กร
กฎหมาย
ฯลฯ
ซึง่ อาจไม่พร้อมเป็ นทีเ่ ข้าใจได้ภายนอกรัฐภาคี
22. จะต้องส่งมอบรายงานเป็ นภาษาใดภาษาหนึ่งของภาษาทางการขององค์การสหประชาชาติ
(ได้แก่ ภาษาอาหรับ ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรังเศส
่ ภาษารัสเซีย หรือภาษาสเปน)
23. รายงานควรจะครอบคลุมทัง้ หมดและละเอียดถูกต้องเมื่อส่งมอบให้เลขาธิการ
เพือ่ ประโยชน์ของประสิทธิภาพ
รายงานทีส่ ง่ มอบโดยรัฐซึ่งภาษาทางการของตนเป็ นภาษาใดภาษาหนึ่งของภาษาทางการของอ
งค์การสหประชาชาติไม่จาเป็ นต้องดาเนินการตรวจทานเรียบเรียงโดยสานักงานเลขาธิการ
รายงานทีส่ ง่ มอบโดยรัฐซึ่งภาษาทางการของตนไม่ใช่ภาษาใดภาษาหนึ่งของภาษาทางการของ
องค์การสหประชาชาติอาจจะต้องดาเนินการตรวจทานเรียบเรียงโดยสานักงานเลขาธิการ
รายงานซึง่ เมื่อได้รบั แล้วพบว่าไม่สมบูรณ์อย่างเห็นได้ชดั หรือต้องดาเนินการตรวจทานเรียบเรีย
งในสาระสาคัญอาจจะต้องถูกส่งคืนให้รฐั เพือ่ แก้ไขก่อนทีเ่ ลขาธิการจะรับไว้อย่ างเป็ นทางการ
3. เนื้ อหาของรายงาน
ทัวไป
่
24. ทัง้ เอกสารแกนร่วมและเอกสารเฉพาะสนธิสญ
ั ญาจะถือเป็ นส่วนหนึ่งของรายงานของรัฐแต่ล
ะรัฐ
รายงานควรจะประกอบด้วยข้อมูลทีพ่ อเพียงเพือ่ ให้องค์กรสนธิสญ
ั ญาแต่ละองค์กรมีความเข้าใจ
อย่างทัวถึ
่ งทัง้ หมดในการดาเนินการของรัฐตามสนธิสญ
ั ญาทีเ่ กีย่ วข้อง

HRI/GEN/2/Rev.4

10

25. รายงานควรจะบรรยายโดยละเอียดถึงสถานการณ์ทงั ้ โดยนิตนิ ัยและโดยพฤตินัยเกีย่ วกับกา
รดาเนินการตามข้อกาหนดของสนธิสญ
ั ญาซึง่ รัฐเป็ นภาคี
รายงานไม่ควรจะถูกจากัดอยู่เฉพาะรายการของหรือการกล่าวถึงเครื่องมือทางกฎหมายทีใ่ ช้อยู่ใ
นประเทศทีเ่ กีย่ วข้องในสองสามปี ทผ่ี ่านมาไม่นาน
แต่ควรระบุว่าเครื่องมือทางกฎหมายเหล่านัน้ มีผลสะท้อนออกมาอย่างไรในความเป็ นจริงทางกา
รเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมทีเ่ กิดขึน้ จริงและสภาพทัวไปที
่ เ่ ป็ นอยู่ในประเทศ
26. รายงานควรจะให้ขอ้ มูลทางสถิตทิ เ่ี กีย่ วข้องซึง่ แบ่งออกตามเพศ
อายุ†
และกลุ่มประชากรซึง่ อาจจะถูกนาเสนอไว้ดว้ ยกันในตารางแนบท้ายรายงาน
ข้อมูลดังกล่าวควรจะให้มกี ารเปรียบเทียบเมื่อเวลาผ่านไปและควรจะระบุแหล่งข้อมูล
รัฐควรจะพยายามวิเคราะห์ขอ้ มูลนี้เท่าทีม่ คี วามเกี่ยวข้องกับการดาเนินการตามข้อผูกพันของส
นธิสญ
ั ญา
27. เอกสารแกนร่วมควรจะประกอบด้วยข้อมูลของลักษณะทัวไปและข้
่
อเท็จจริงทีเ่ กีย่ วข้องกับก
ารดาเนินการตามสนธิสญ
ั ญาซึง่ รัฐทีท่ ารายงานเป็ นภาคีและซึง่ อาจจะเกีย่ วข้องกับองค์กรสนธิส ั
ญญาทัง้ หมดหรือหลายองค์กร
องค์กรสนธิสญ
ั ญาอาจจะขอให้ปรับปรุงเอกสารแกนร่วมให้ทนั สมัยถ้าองค์กรพิจารณาเห็นว่าข้อ
มูลทีม่ อี ยู่ไม่ทนั สมัย
ข้อมูลทีป่ รับปรุงให้ทนั สมัยอาจจะส่งมอบให้อยู่ในรูปภาคผนวกของเอกสารแกนร่วมทีม่ อี ยู่แล้วห
รือในรูปฉบับปรับปรุงใหม่กไ็ ด้ทงั ้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ขอบเขตของการเปลีย่ นแปลงซึง่ จาเป็ นต้องรวมเข้า
ไป
28. รัฐซึง่ จัดทาเอกสารแกนร่วมเป็ นครัง้ แรกและซึ่งได้สง่ มอบรายงานให้แก่องค์กรสนธิสญ
ั ญาใด
ๆ
ไปแล้วอาจจะประสงค์ให้รวมข้อมูลซึ่งมีอยู่รายงานเหล่านัน้ เข้าไว้ในเอกสารแกนร่วมตราบเท่าที่
ข้อมูลดังกล่าวยังคงทันต่อเหตุการณ์อยู่
29. เอกสารเฉพาะสนธิสญ
ั ญาควรจะประกอบด้วยข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับการดาเนินการตามสนธิส ั
ญญาซึง่ คณะกรรมาธิการทีเ่ กี่ยวข้องเฝ้ าตรวจอยู่
โดยเฉพาะคือ
ควรจะรวมถึงการพัฒนาในระยะหลังๆทางด้านกฎหมายและด้านภาคปฏิบตั ซิ ง่ึ มีผลต่อการได้รบั
ประโยชน์จากสิทธิตามสนธิสญ
ั ญา
ตลอดจนการสนองตอบต่อประเด็นปั ญหาทีค่ ระกรรมาธิการยกขึน้ มาในข้อสังเกตโดยสรุปของคร

†

รวมทัง้ ทีเ่ กีย่ วข้องกับเด็ก (บุคคลอายุต่ากว่า 18 ปี )
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ะกรรมาธิการหรือความคิดเห็นโดยทัวไปของคณะกรรมาธิ
่
การยกเว้นสาหรับเอกสารเฉพาะสนธิ
สัญญาเบือ้ งต้น
30. เอกสารแต่ละฉบับอาจจะส่งมอบแยกกันได้ แม้ว่ารัฐจะได้รบั การแนะนาให้พจิ ารณาวรรค 17
ขัน้ ตอนดาเนินการสาหรับการรายงานจะเป็ นดังต่อไปนี้
(ก)
รัฐภาคีสง่ มอบเอกสารแกนร่วมให้แก่เลขาธิการซึง่ เอกสารดังกล่าวก็จะถู กส่งไป
ยังองค์กรสนธิสญ
ั ญาแต่ละองค์กรซึง่ เฝ้ าตรวจการดาเนินการตามสนธิสญ
ั ญาซึ่งรัฐเป็
นภาคีอยู่
(ข)
รัฐภาคีสง่ มอบเอกสารเฉพาะสนธิสญ
ั ญาให้แก่เลขาธิการซึง่ เอกสารดังกล่าวก็จะ
ถูกส่งไปยังองค์กรสนธิสญ
ั ญาเฉพาะทีเ่ กี่ยวข้องอยู่
(ค)
องค์กรสนธิสญ
ั ญาแต่ละองค์กรพิจารณารายงานของรัฐภาคีเกีย่ วกับสนธิสญ
ั ญา
ซึง่ องค์กรเฝ้ าตรวจการดาเนินการอยู่โดยประกอบด้วยเอกสารแกนร่วมและเอกสารเฉ
พาะสนธิสญ
ั ญาตามขัน้ ตอนดาเนินการของตน
ส่วนที่หนึ่ งของรายงาน: เอกสารแกนร่วม
31. เพือ่ ความสะดวก เอกสารแกนร่วมควรจะถูกวางโครงสร้างโดยใช้หวั ข้อทีม่ อี ยู่ในส่วนที่ 1-3
ตามแนวทาง เอกสารแกนร่วมควรจะประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้

1. ข้อมูลทัวไปเกี
่
่ยวกับรัฐที่ทารายงาน
32. หมวดนี้ควรจะแสดงข้อมูลทีเ่ ป็ นข้อเท็จจริงและสถิตทิ เ่ี กี่ยวข้องกับการช่วยให้คณะกรรมาธิก
ารมีความเข้าใจบริบทในทางการเมือง
กฎหมาย
สังคม
เศรษฐกิจ
และวัฒนธรรมซึง่ สิทธิมนุษยชนถูกดาเนินการอยู่ในรัฐทีเ่ กีย่ วข้องอยู่
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ก. ลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ เศรษฐกิ จ สังคม และวัฒนธรรมของรัฐ
33. รัฐอาจจะให้ขอ้ มูลทีเ่ ป็ นภูมหิ ลังเกีย่ วกับลักษณะประจาชาติของประเทศ
รัฐควรจะหลีกเลีย่ งการบรรยายเชิงประวัตศิ าสตร์อย่างละเอียด
เป็ นการพอเพียงแล้วทีจ่ ะให้เรื่องราวทีก่ ระชับของข้อเท็จจริงทีส่ าคัญในประวัตศิ าสตร์เมื่อข้อเท็จ
จริงเหล่านี้มคี วามจาเป็ นเพื่อช่วยให้องค์กรสนธิสญ
ั ญามีความเข้าใจในบริบทของการดาเนินการ
ตามสนธิสญ
ั ญาของรัฐ
34. รัฐควรจะให้ขอ้ มูลโดยละเอียดเกีย่ วกับลักษณะหลักทางด้านประชากรศาสตร์และชาติพนั ธุข์
องประเทศและพลเมืองของรัฐโดยพิจารณาถึงรายการสิง่ บ่งบอกทีม่ อี ยู่ในหมวด
“สิง่ บ่งบอกทางด้านประชากรศาสตร์” ในภาคผนวก 3
35. รัฐควรจะให้ขอ้ มูลโดยละเอียดเกีย่ วกับมาตรฐานการครองชีพของส่วนทีแ่ ตกต่างกันของพลเ
มืองโดยพิจารณาถึงรายการสิง่ บ่งบอกทีม่ อี ยู่ในหมวด “สิง่ บ่งบอกเกีย่ วกับสังคม เศรษฐกิจ
และวัฒนธรรม” ในภาคผนวก 3
ข. โครงสร้างในทางรัฐธรรมนูญ การเมือง และกฎหมายของรัฐ
36. รัฐควรจะกล่าวถึงโครงสร้างของรัฐธรรมนูญและกรอบงานในทางการเมืองและกฎหมายของ
รัฐรวมทัง้ ชนิดของรัฐบาล ระบบการเลือกตัง้ และการจัดองค์กรของฝ่ ายบริหาร ฝ่ ายนิตบิ ญ
ั ญัติ
และฝ่ ายตุลาการ
นอกจากนี้รฐั ยังได้รบั การขอร้องให้แจ้งข้อมูลเกีย่ วกับระบบของกฎหมายจารีตประเพณีหรือกฎ
หมายศาสนาใดๆทีอ่ าจจะยังมีอยู่ในรัฐอีกด้วย
37. รัฐควรจะให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับระบบหลักซึง่ องค์กรพัฒนาเอกชนได้รบั การรับรองให้มอี ยู่เช่นนัน้
รวมทัง้ จากการขึน้ ทะเบียนซึง่ มีกฎหมายและขัน้ ตอนวิธกี ารขึน้ ทะเบียนใช้อยู่โดยให้สถานะของ
การไม่แสวงหากาไรเพือ่ ประโยชน์ในทางภาษีหรือวิถที างอื่นๆทีส่ ามารถเทียบเคียงกันได้
38. รัฐควรจะให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับการบริหารกระบวนการยุตธิ รรม
โดยควรจะรวมถึงข้อมูลโดยละเอียดเกีย่ วกับตัวเลขอาชญากรรม
ซึง่ นอกเหนือจากนัน้ ให้รวมไปถึงข้อมูลทีร่ ะบุลกั ษณะของผูป้ ระกอบอาชญากรรมและเหยื่อตลอ
ดจนถึงการสังและการด
่
าเนินการลงโทษ
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39. ในข้อมูลทีส่ ง่ มอบให้เกีย่ วกับวรรค
36
ถึง
38
ควรจะพิจารณาถึงรายการสิง่ บ่งบอกทีม่ อี ยู่ในหมวด “สิง่ บ่งบอกเกีย่ วกับระบบการเมือง” และ
“สิง่ บ่งบอกเกีย่ วกับอาชญากรรมและการบริหารกระบวนการยุตธิ รรม” ในภาคผนวก 3
2. กรอบงานทัวไปส
่
าหรับการคุ้มครองและส่งเสริ มสิ ทธิ มนุษยชน
ค. การยอมรับบรรทัดฐานสิ ทธิ มนุษยชนระหว่างประเทศ
40. รัฐควรจะให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับสถานะของสนธิสญ
ั ญาหลักว่าด้วยสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
ทุกฉบับ
โดยอาจจะจัดข้อมูลให้อยู่ในรูปของแผนภูมหิ รือตาราง
และควรจะประกอบด้วยข้อมูลเกีย่ วกับ
(ก) การให้สตั ยาบันตราสารหลักว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
ข้อมูลเกีย่ วกับสถานะของการให้สตั ยาบันสนธิสญ
ั ญาหลักและพิธสี ารทางเลือกเกีย่ วกั
บสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศทีม่ รี ายการอยู่ในภาคผนวก
2
หมวด
ก
โดยระบุถา้ หากว่าเมื่อรัฐคิดยอมรับตราสารเหล่านัน้ ซึง่ รัฐยังไม่ได้เข้าเป็ นภาคีหรือซึ่งรั
ฐได้ลงนามแล้วแต่ยงั ไม่ได้ให้สตั ยาบัน
(1) ข้อมูลเกีย่ วกับการยอมรับการแก้ไขเพิม่ เติมสนธิสญ
ั ญา
(2) ข้อมูลเกีย่ วกับการยอมรับวิธดี าเนินการทางเลือก
(ข) ข้อสงวนและปฏิญญา
เมื่อรัฐได้ประกาศข้อสงวนต่อสนธิสญ
ั ญาใดๆทีร่ ฐั เป็ นภาคี
เอกสารแกนร่วมควรจะให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับ
(1) ลักษณะและขอบเขตของข้อสงวนดังกล่าว
(2)
เหตุผลว่าทาไมข้อสงวนดังกล่าวจึงได้รบั การพิจารณาว่าจาเป็ นและได้รบั การคง
รักษาไว้
(3) ผลทีช่ ดั เจนของข้อสงวนแต่ละข้อในส่วนทีเ่ กีย่ วกับกฎหมายและนโยบายของชาติ
(4)
ตามเจตนารมณ์ของการประชุมโลกว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและการประชุมอื่นๆใ
นลักษณะเดียวกันซึง่ ส่งเสริมให้รฐั พิจารณาทบทวนข้อสงวนใดๆโดยมีจุดประสงค์
จะขอถอนข้อสงวน‡ดังกล่าว

‡

ดู A/CONF.157/23 ส่วนที่ 2 วรรค 5 และ 6

HRI/GEN/2/Rev.4

14

แผนงานใดๆทีจ่ ะจากัดผลของข้อสงวนและในทีส่ ุดก็ถอนข้อสงวนภายในกรอบเว
ลาทีก่ าหนดไว้
(ค) การลดทอน
การจากัด
หรือการกาหนด
เมื่อรัฐได้จากัด
กาหนด
หรือลดทอนออกจากข้อกาหนดของสนธิสญ
ั ญาใดๆซึง่ ตนเป็ นภาคี
เอกสารแกนร่วมก็ควรจะมีขอ้ มูลซึง่ ชีแ้ จงขอบเขตของการลดทอน
การจากัด
หรือการกาหนดเช่นว่านี้
พฤติการณ์ซง่ึ แสดงความจาเป็ นของสิง่ ดังกล่าว
และกรอบเวลาซึง่ คาดไว้สาหรับการยกเลิกสิง่ เช่นนัน้
41. รัฐอาจประสงค์จะบรรจุขอ้ มูลเกีย่ วกับการทีต่ นยอมรับบรรทัดฐานทีเ่ กีย่ วกับสิทธิมนุษยชน
โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมื่อข้อมูลนี้เกีย่ วข้องโดยตรงกับการดาเนินการตามข้อกาหนดของสนธิสญ
ั ญ
าฉบับหลักว่าด้วยสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศของรัฐ
ซึง่ รัฐพึงให้ความสนใจเป็ นพิเศษกับแหล่งข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องต่อไปนี้
(ก) การให้สตั ยาบันสนธิสญ
ั ญาสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติฉบับอืน่ ๆและทีเ่ กีย่ วข้อง
รัฐอาจระบุว่าตนเป็ นภาคีในอนุสญ
ั ญาอื่นๆฉบับหนึ่งฉบับใดของสหประชาชาติทเ่ี กี่ยว
กับสิทธิมนุษยชนซึ่งมีรายการระบุอยู่ในภาคผนวก 2 หมวด ข หรือไม่
(ข) การให้สตั ยาบันอนุสญ
ั ญาระหว่างประเทศทีเ่ กีย่ วข้องฉบับอืน่ ๆ
รัฐได้รบั การร้องขอให้ระบุว่าตนเป็ นภาคีในอนุสญ
ั ญาระหว่างประเทศเกีย่ วกับกฎหมา
ยการคุม้ ครองสิทธิมนุษยชนและมนุษยธรรมซึง่ มีรายการระบุอยู่ในภาคผนวก
2
หมวด ค ถึง ฉ หรือไม่
(ค) การให้สตั ยาบันอนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิมนุษยชนประจาภูมภิ าค
รัฐอาจระบุว่าตนเป็ นภาคีในอนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิมนุษยชนฉบับใดๆประจาภูมภิ าคห
รือไม่
ง. กรอบงานทางกฎหมายสาหรับการคุ้มครองสิ ทธิ มนุษยชนในระดับชาติ
42. รัฐควรจะกาหนดบริบทเฉพาะทางกฎหมายสาหรับการคุม้ ครองสิทธิมนุษยชนในประเทศ
โดยเฉพาะคือควรจะมีขอ้ มูลเกีย่ วกับ
(ก)
ไม่ว่าและหากว่าจะมีสทิ ธิใดทีก่ ล่าวถึงอยู่ในตราสารสิทธิมนุษยชนต่างๆได้รบั ก
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ารคุม้ ครองหรือไม่อยู่ในรัฐธรรมนูญ
บัญญัตวิ ่าด้วยสิทธิพน้ื ฐานของพลเมือง
กฎหมายหลัก
หรือบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายประจาชาติอย่างอื่น
และหากว่าเป็ นเช่นนัน้
มีขอ้ กาหนดอะไรสาหรับการลดทอน
การจากัด
หรือการกาหนด และอยู่ในพฤติการณ์อะไร
(ข)
ไม่ว่าจะมีสนธิสญ
ั ญาสิทธิมนุษยชนได้รบั การรวมไว้อยู่ในระบบกฎหมายของชา
ติหรือไม่
(ค) เจ้าพนักงานฝ่ ายตุลาการ
ฝ่ ายบริหาร
หรือฝ่ ายอื่นใดมีอานาจหน้าที่ซง่ึ มีผลต่อเรื่องสิทธิมนุษยชนและขอบเขตของอานาจห
น้าทีเ่ ช่นว่านี้
(ง) ไม่ว่าจะมีขอ้ กาหนดของตราสารสิทธิมนุษยชนต่างๆ
สามารถจะและได้เคยถูกเพิกถอนมาก่อนหรือถูกบังคับใช้โดยตรงหรือไม่โดยศาล
ศาลชานัญพิเศษอื่นๆ หรือเจ้าพนักงานฝ่ ายบริหาร
(จ) มีการเยียวยาแก้ไขอะไรให้พร้อมสาหรับปั จเจกชนซึง่ อ้างสิทธิว่าสิทธิใดๆ
ของตนได้ถูกละเมิด
และไม่ว่าจะมีระบบการชดใช้ค่าเสียหาย
การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน และการฟื้ นฟูสภาพสาหรับผูเ้ สียหายใดๆ อยู่แล้วหรือไม่
(ฉ) ไม่ว่าจะมีสถาบันหรือกลไกประจาชาติใดๆ
อยู่แล้วหรือไม่โดยมีความรับผิดชอบสาหรับกากับดูแลการดาเนินการเรื่องสิทธิมนุษย
ชน
รวมทัง้ กลไกสาหรับเสริมสร้างความก้าวหน้าของสตรีหรือทีม่ เี จตนารมณ์จะแก้ไขสถา
นการณ์เฉพาะของเด็ก คนชรา บุคคลผูพ้ กิ าร บุคคลซึง่ เป็ นชนกลุ่มน้อย
คนท้องถิน่ พืน้ เมือง
ผูล้ ภ้ี ยั
และบุคคลพลัดถิน่ ภายใน
คนงานย้ายถิน่
คนต่างด้าวผูไ้ ม่ได้รบั อนุญาต
ผูท้ ไ่ี ม่ใช่พลเมือง
หรือบุคคลอื่นๆ
อาณัตขิ องของสถาบันเช่นว่านี้
ทรัพยากรมนุษย์และทางการเงินทีม่ ใี ห้สาหรับบุคคลเหล่านี้
และไม่ว่าจะมีนโยบายและกลไกสาหรับการสร้างกระแสหลักเรื่องเพศและมาตรการแก้
ไขอยู่แล้วหรือไม่
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(ช)
ไม่ว่ารัฐจะยอมรับเขตอานาจของศาลสิทธิมนุษยชนใดๆประจาภูมภิ าคหรือกลไ
กอื่นหรือไม่
และหากว่าเป็ นเช่นนัน้
ให้แสดงลักษณะและความก้าวหน้าของคดีใดๆเมื่อไม่นานมานี้หรือซึง่ อยู่ในระหว่างก
ารพิจารณา

จ. กรอบงานซึ่งสิ ทธิ มนุษยชนได้รบั การส่งเสริ มในระดับชาติ
43. รัฐควรระบุความพยายามทีก่ ระทาเพือ่ ส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนทัง้ ปวงในรัฐ
การส่งเสริมเช่นว่านี้อาจจะรวมถึงการดาเนินการโดยเจ้าหน้าทีร่ ฐั บาล
ฝ่ ายนิตบิ ญ
ั ญัติ
สภาท้องถิน่
สถาบันสิทธิมนุษยชนระดับชาติ
ฯลฯ
พร้อมด้วยบทบาทซึง่ แสดงโดยผูม้ บี ทบาททีเ่ กี่ยวข้องในสังคมพลเมือง
รัฐอาจจะเสนอให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับมาตรการดังเช่นการแพร่กระจายข้อมูลข่าวสาร
การศึกษาและการฝึกอบรม การประชาสัมพันธ์ และการจัดสรรทรัพยากรด้านงบประมาณ
ในการบรรยายเอกสารแกนร่วม
ควรให้ความสนใจต่อความสามารถในการเข้าถึงวัสดุเพือ่ การส่งเสริมและตราสารสิทธิมนุษยชน
รวมทัง้ การมีสงิ่ ดังกล่าวไว้ให้พร้อมในภาษาทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ หมดของชาติ คนท้องถิน่ ชนกลุ่มน้อย
หรือชนพืน้ เมือง โดยเฉพาะคือรัฐควรจะให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับ
(ก) รัฐสภาและสภาแห่งชาติและภูมภิ าค
บทบาทและกิจกรรมของรัฐสภาแห่งชาติและสภาระดับรองแห่งชาติ ภูมภิ าค จังหวัด
หรือเทศบาล
หรือเจ้าพนักงานผูม้ อี านาจหน้าที่ในการส่งเสริมและคุม้ ครองสิทธิมนุษยชนรวมทัง้ ทีม่ ี
อยู่ในสนธิสญ
ั ญาสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
(ข) สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
สถาบันใดๆซึ่งถูกก่อตัง้ ขึน้ มาเพือ่ คุม้ ครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในระดับชาติรวม
ทัง้ สถาบันซึง่ มีความรับผิดชอบโดยเฉพาะเกี่ยวกับความเสมอภาคในเรื่องเพศสาหรับ
ทุกคน ความสัมพันธ์ระหว่างเชือ้ ชาติและสิทธิเด็ก อาณัตโิ ดยชัดแจ้งของสถาบัน
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องค์ประกอบ
ทรัพยากรและกิจกรรมทางการเงิน
และไม่ว่าสถาบันเช่นนี้มคี วามเป็ นอิสระหรือไม่§
(ค) การแพร่กระจายตราสารสิทธิมนุษยชน
ขอบเขตซึง่ ตราสารสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศแต่ละฉบับซึง่ รัฐเป็ นภาคีอยู่ได้ถูกแ
ปล จัดพิมพ์ และแพร่กระจายภายในประเทศ
(ง)
เสริมสร้างการรับรูใ้ นเรือ่ งสิทธิมนุษยชนในหมู่เจ้าหน้าทีภ่ าครัฐและผูป้ ระกอบวิ
ชาชีพอืน่ ๆ
มาตรการใดๆทีถ่ ูกดาเนินการเพือ่ เป็ นหลักประกันให้มกี ารศึกษาและการฝึกอบรสอย่า
งพอเพียงในด้านสิทธิมนุษยชนสาหรับผูซ้ ง่ึ มีความรับผิดชอบในการดาเนินการทางก
ฎหมาย ดังเช่น เจ้าหน้าทีร่ ฐั บาล ตารวจ เจ้าหน้าทีต่ รวจคนเข้าเมือง อัยการ
ผูพ้ พิ ากษา
ทนายความ
เจ้าหน้าทีร่ าชทัณฑ์
บุคลากรในกองทัพ
เจ้าหน้าทีร่ กั ษาความปลอดภัยตามแนวพรมแดน ตลอดจนครูอาจารย์ แพทย์
บุคลากรสาธารณสุข และนักสังคมสงเคราะห์
(จ)
การส่งเสริมการรับรูใ้ นเรือ่ งสิทธิมนุษยชนทางโครงงานการศึกษาและการประช
าสัมพันธ์โดยรัฐบาลเป็นผูอ้ ุปถัมภ์
มาตรการใดๆทีก่ ระทาเพือ่ ส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนโดยการศึกษาและการฝึก
อบรมรวมทัง้ การรณรงค์ประชาสัมพันธ์โดยรัฐบาลเป็ นผูอ้ ุปถัมภ์โดยควรจะจัดให้มรี า
ยละเอียดเกีย่ วกับขอบเขตของการศึกษาสิทธิมนุษยชนภายในโรงเรียน
(ของรัฐหรือของเอกชน ทางโลกหรือทางศาสนา) ในระดับต่างๆ
(ฉ) การส่งเสริมการรับรูใ้ นเรือ่ งสิทธิมนุษยชนทางสือ่ มวลชน
บทบาทของสือ่ ข้อมูลข่าวสารสาหรับมวลชน ดังเช่น สิง่ พิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์
และอินเทอร์เน็ตในการประชาสัมพันธ์และการแพร่กระจายข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิทธิ
มนุษยชนรวมทัง้ ตราสารสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
(ช) บทบาทของสังคมพลเมืองรวมทัง้ ขององค์กรพัฒนาเอกชน
ขอบเขตในการมีสว่ นร่วมของสังคมพลเมืองและโดยเฉพาะคือองค์กรพัฒนาเอกชนใน
การส่งเสริมและคุม้ ครองสิทธิมนุษยชนภายในประเทศและขัน้ ตอนซึง่ ดาเนินการโดยรั
§

ดู “หลักการเกีย่ วกับสถานะของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ” (หลักการปารีส) E/1992/22 (A/RES/48/134)
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ฐบาลเพือ่ กระตุน้ และส่งเสริมการพัฒนาสังคมพลเมืองโดยมีความมุ่งหมายจะเป็ นหลัก
ประกันการส่งเสริมและการคุม้ ครองสิทธิมนุษยชน
(ซ) การจัดสรรและแนวโน้มงบประมาณ
เมื่อมีให้พร้อมใช้
การจัดสรรงบประมาณและแนวโน้มการงบประมาณโดยเป็ นร้อยละของงบประมาณข
องชาติหรือของภูมภิ าคและผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
(GDP)
และถูกแบ่งตามเพศและอายุสาหรับการดาเนินการข้อผูกพันเรื่องสิทธิมนุษยชนของรั
ฐและผลการประเมินผลกระทบของงบประมาณใดๆทีเ่ กี่ยวข้อง
(ฌ) ความร่วมมือและความช่วยเหลือในการพัฒนา
ขอบเขตซึง่ รัฐจะได้รบั ประโยชน์จากความร่วมมือหรือความช่วยเหลืออย่างอื่นในการ
พัฒนาซึง่ สนับสนุนการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนรวมทัง้ การจัดสรรด้านการงบประมาณ
ข้อมูลเกีย่ วกับขอบเขตซึง่ รัฐให้ความร่วมมือหรือความช่วยเหลือในการพัฒนาแก่รฐั อื่
นๆซึง่ สนับสนุนการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในประเทศเหล่านัน้
44. รัฐทีท่ ารายงานอาจจะระบุปัจจัยหรือข้อขัดข้องของลักษณะทัวไปที
่ ม่ ผี ลต่อหรือขัดขวางการ
ดาเนินการตามข้อผูกพันสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศในระดับชาติ
ฉ. กระบวนการทารายงานในระดับชาติ
45. รัฐควรจะให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับกระบวนการซึง่ จัดทาทัง้ สองส่วนของรายงานของรัฐ
(เอกสารแกนร่วมและเอกสารเฉพาะสนธิสญ
ั ญา) รวมทัง้ เกีย่ วกับ
(ก) การมีอยู่แล้วของโครงสร้างประสานงานแห่งชาติสาหรับการรายงานตามสนธิสญ
ั ญา
(ข) การมีสว่ นร่วมของหน่วยงาน สถาบัน และเจ้าหน้าทีใ่ นระดับชาติ ภูมภิ าค
และท้องถิน่ ของระบบการปกครองและในระดับรัฐบาลกลางและจังหวัดเมื่อมีความเหม
าะสม
(ค)
ไม่ว่าจะมีรายงานให้พร้อมหรือได้รบั การตรวจสอบโดยฝ่ ายนิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ
ก่อนการส่งมอบให้องค์กรเฝ้ าตรวจสนธิสญ
ั ญาหรือไม่
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(ง)
ลักษณะการมีสว่ นร่วมขององค์กรภายนอกรัฐบาลหรือองค์กรอิสระทีเ่ กี่ยวข้องที่
ขัน้ ตอนต่างๆของการจัดทารายงานหรือการติดตามรายงานรวมทัง้ การเฝ้ าตรวจ
การทาประชาพิจารณ์ร่างรายงาน การแปล การแพร่กระจายหรือการจัดพิมพ์
หรือกิจกรรมอื่นๆซึง่ อธิบายรายงานหรือข้อสังเกตโดยสรุปขององค์กรสนธิสญ
ั ญา
ผูเ้ ข้ามีสว่ นร่วมดังกล่าวอาจจะประกอบด้วยสถาบันสิทธิมนุษยชน
(ระดับชาติหรือประการอื่น)
องค์กรพัฒนาเอกชน
หรือผูม้ บี ทบาทอื่นๆ
ทีเ่ กีย่ วข้องของสังคมพลเมือง
รวมทัง้ บุคคลหรือกลุ่มบุคคลซึง่ ได้รบั ผลกระทบมากทีส่ ุดจากข้อกาหนดทีเ่ กีย่ วข้องขอ
งสนธิสญ
ั ญา
(จ) เหตุการณ์ต่างๆดังเช่นการอภิปรายในรัฐสภาและการประชุมในระดับรัฐบาล
การประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร
สัมมนา
การออกอากาศวิทยุหรือโทรทัศน์
และสิง่ ตีพมิ พ์ทอ่ี อกมาอธิบายรายงาน
หรือเหตุการณ์ทานองเดียวกันอื่นใดซึง่ ดาเนินการในระหว่างระยะเวลาการทารายงาน
การติดตามข้อสังเกตโดยสรุปขององค์กรสนธิสญ
ั ญาสิทธิมนุษยชน
46. รัฐควรจะให้ขอ้ มูลทัวไปในเอกสารแกนร่
่
วมเกี่ยวกับมาตรการและขัน้ ตอนดาเนินการทีน่ ามา
ใช้หรือมองเห็นล่วงหน้า
(ถ้ามี)
เพือ่ เป็ นหลักประกันการติดตามทีม่ ปี ระสิทธิผลต่อและการแพร่กระจายอย่างกว้างขวางของข้อสั
งเกตโดยสรุปหรือข้อเสนอแนะทีอ่ อกโดยองค์กรสนธิสญ
ั ญาองค์กรใดองค์กรหนึ่งภายหลังการพิ
จารณารายงานของรัฐรวมทัง้ การไต่สวนของรัฐสภาหรือการรายงานข่าวของสือ่
ช. ข้อมูลข่าวสารสิ ทธิ มนุษยชนที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
47. รัฐได้รบั เชิญให้พจิ ารณาแหล่งข้อมูลข่าวสารเพิม่ เติมต่อไปนี้เพือ่ รวมไว้ในเอกสารแกนร่วมข
องตนเมื่อมีความเหมาะสม
การติดตามการประชุมระหว่างประเทศ
48. รัฐอาจจะให้ขอ้ มูลทัวไปเกี
่
ย่ วกับการติดตามปฏิญญา
ข้อเสนอแนะ
และการให้คามันซึ
่ ง่ ประกาศในการประชุมระดับโลกและการทบทวนในภายหลังเท่าทีส่ งิ่ เหล่านี้จ
ะมีอทิ ธิพลต่อสถานการณ์สทิ ธิมนุษยชนในประเทศ
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49. เมื่อการประชุมเช่นว่านี้รวมไปถึงขัน้ ตอนดาเนินการทารายงาน (เช่น การประชุมสหัสวรรษ)
รัฐอาจจะรวมเอาข้อมูลทีเ่ กี่ยวข้องซึง่ มีอยู่ในรายงานเหล่านัน้ เข้าไว้ในเอกสารแกนร่วมก็ได้
3.
ข้อมูลเกี่ยวกับการไม่เลือกปฏิ บตั ิ และความเสมอภาคและการเยียวยาแก้ไขที่มีประสิ ทธิ
ผล
การไม่เลือกปฏิบตั แิ ละความเสมอภาค
50. รัฐควรจะให้ขอ้ มูลทัวไปเกี
่
่ยวกับการดาเนินการตามข้อผูกพันของตนไว้ในเอกสารแกนร่วมเ
พือ่ ประกันความเสมอภาคภายใต้กฎหมายและความคุม้ ครองทีเ่ ท่าเทียมกันของกฎหมายสาหรับ
ทุกๆ
คนภายในเขตอานาจของตนตามตราสารสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศทีเ่ กีย่ วข้องรวมทัง้ ข้อมูล
เกีย่ วกับโครงสร้างทางกฎหมายและของสถาบัน
51. เอกสารแกนร่วมควรจะมีขอ้ มูลทีเ่ ป็ นข้อเท็จจริงทัวไปเกี
่
่ยวกับมาตรการทีไ่ ด้ดาเนินการไปเ
พือ่ ขจัดการเลือกปฏิบตั ใิ นทุกรูปแบบและในทุกสาเหตุรวมทัง้ การเลือกปฏิบตั หิ ลายประการในก
ารได้ประโยชน์จากสิทธิพลเมือง ทางการเมือง ทางเศรษฐกิจ ทางสังคม และทางวัฒนธรรม
และเกีย่ วกับมาตรการเพือ่ ส่งเสริมความเสมอภาคอย่างเป็ นทางการและในสาระสาคัญสาหรับทุ
กคนภายในเขตอานาจของรัฐ
52. เอกสารดังกล่าวควรจะมีขอ้ มูลทัวไปเรื
่
่องมีหลักการเรื่องการไม่เลือกปฏิบตั ริ วมอยู่เป็ นหลัก
การผูกมัดทัวไปหรื
่
อไม่อยู่ในกฎหมายหลัก รัฐธรรมนูญ บัญญัตวิ ่าด้วยสิทธิพน้ื ฐานของพลเมือง
หรือในกฎหมายภายในประเทศอื่นใดและนิยามของและมูลเหตุทางกฎหมายสาหรับห้ามการเลือ
กปฏิบตั ิ
(ถ้าไม่ได้กาหนดไว้แล้วในวรรค
42
(ก))
นอกจากนี้ควรจะมีขอ้ มูลไว้ดว้ ยเรื่องระบบกฎหมายยอมให้มหี รือให้อาณัตมิ าตรการพิเศษหรือไ
ม่เพือ่ ประกันการได้ประโยชน์ของสิทธิมนุษยชนอย่างเต็มทีแ่ ละเท่าเทียมกัน
53. ควรจะมีขอ้ มูลเรื่องขัน้ ตอนทีด่ าเนินการเพือ่ ประกันว่าการเลือกปฏิบตั ทิ ุกรูปแบบและทุกมูลเ
หตุจะถูกป้ องกันไม่ให้เกิดขึน้ และจะถูกต่อสูใ้ นทางปฏิบตั ิ
รวมทัง้ ข้อมูลเกีย่ วกับลักษณะและขอบเขตซึง่ ข้อกาหนดของกฎหมายอาญาทีม่ อี ยู่แล้วตามทีศ่ า
ลบังคับใช้จะดาเนินการข้อผูกพันของรัฐภาคีตามตราสารสิทธิมนุษยชนฉบับหลักอย่างมีประสิท
ธิผล
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54. รัฐควรจะให้ขอ้ มูลทัวไปเกี
่
่ยวกับสถานการณ์สทิ ธิมนุษยชนของบุคคลซึง่ อยู่ในกลุ่มเสีย่ งโดย
เฉพาะในหมู่ประชากร
55. รัฐควรจะให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับมาตรการเฉพาะทีน่ ามาใช้เพื่อลดความไม่เสมอภาคทางเศรษฐกิจ
สังคม
และภูมศิ าสตร์รวมทัง้ ระหว่างพืน้ ทีช่ นบทและในเมืองเพื่อป้ องกันไม่ให้เกิดการเลือกปฏิบตั ติ ลอด
จนสถานการณ์การเลือกปฏิบตั หิ ลายประการต่อบุคคลซึ่งอยู่ในกลุ่มเสียเปรียบทีส่ ุด
56. รัฐควรจะให้ขอ้ มูลทัวไปเกี
่
่ยวกับมาตรการซึง่ รวมทัง้ แผนงานการศึกษาและการรณรงค์ประช
าสัมพันธ์ซง่ึ ได้ถูกดาเนินการเพือ่ ป้ องกันและขจัดเจตคติเชิงลบและอคติต่อปั จเจกชนและกลุ่มเพื่
อป้ องกันไม่ให้บุคคลดังกล่าวได้รบั ประโยชน์ทางสิทธิมนุษยชนของตนอย่างเต็มที่
57. รัฐควรจะให้ขอ้ มูลทัวไปเกี
่
่ยวกับการดาเนินการตามข้อผูกพันระหว่างประเทศของตนเพือ่ ปร
ะกันความเสมอภาคภายใต้กฎหมายและการคุม้ ครองทีเ่ ท่าเทียมกันภายใต้กฎหมายสาหรับทุกค
นภายในเขตอานาจของรัฐตามตราสารสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
58. รัฐควรจะให้ขอ้ มูลทัวไปเกี
่
่ยวกับการใช้มาตรการพิเศษชัวคราวในพฤติ
่
การณ์ เฉพาะเพือ่ ช่วย
เร่งให้เกิดความก้าวหน้าไปสูค่ วามเสมอภาค
เมื่อได้ใช้มาตรการเช่นว่านี้
รัฐควรจะระบุกรอบเวลาทีค่ าดหวังไว้สาหรับการบรรลุถงึ เป้ าหมายความเสมอภาคของโอกาสแล
ะการดาเนินการและการยกเลิกมาตรการดังกล่าว
การเยียวยาแก้ไขทีม่ ปี ระสิทธิผล
59. รัฐควรจะรวมข้อมูลทัวไปไว้
่
ในเอกสารแกนร่วมเกี่ยวกับลักษณะและขอบเขตของการเยียวย
าแก้ไขทีก่ าหนดไว้ในกฎหมายภายในประเทศของตนซึง่ ต่อต้านการละเมิดสิทธิมนุษยชนและผูเ้
สียหายมีทางเข้าถึงการเยียวยาแก้ไขเหล่านี้อย่างมีประสิทธิผลหรือไม่
(ถ้าไม่ได้กาหนดไว้แล้วในวรรค 42 (จ))
ส่วนที่สองของรายงาน: เอกสารเฉพาะสนธิ สญ
ั ญา
60. เอกสารเฉพาะสนธิสญ
ั ญาควรจะมีบรรดาข้อมูลเกีย่ วกับการดาเนินการของรัฐตามสนธิสญ
ั ญ
าเฉพาะแต่ละฉบับซึง่ เกีย่ วข้องเป็ นหลักกับคณะกรรมาธิการซึง่ มีหน้าทีเ่ ฝ้ าตรวจการดาเนินการ
ตามสนธิสญ
ั ญานัน้
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หมวดนี้ของรายงานจะปล่อยให้รฐั มุ่งความสนใจไปทีป่ ระเด็นเฉพาะเกีย่ วกับการดาเนินการตาม
อนุสญ
ั ญาและฉบับ
เอกสารเฉพาะสนธิสญ
ั ญาควรจะประกอบด้วยข้อมูลซึง่ คณะกรรมาธิการทีเ่ กีย่ วข้องได้รอ้ งขอไว้ใ
นแนวทางสนธิสญ
ั ญาเฉพาะฉบับล่าสุด
เอกสารเฉพาะสนธิสญ
ั ญาควรจะประกอบด้วยข้อมูลเกีย่ วกับขัน้ ตอนทีไ่ ด้ดาเนินการไปเพือ่ แก้ไข
ประเด็นปั ญหาทีค่ ณะกรรมาธิการได้ยกขึน้ มาในข้อสังเกตโดยสรุปของคณะกรรมาธิการเกีย่ วกับ
รายงานฉบับก่อนของรัฐภาคีเมื่อสามารถทาได้
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ภาคผนวก 1
อาณัติขององค์กรสนธิ สญ
ั ญาเพื่อขอรายงานจากรัฐภาคี
กติ การะหว่างประเทศว่าด้วยสิ ทธิ ทางเศรษฐกิ จ สังคม และวัฒนธรรม
มาตรา 16
1. รัฐภาคีในกติกาฉบับนี้จะดาเนินการเพือ่ ส่งมอบรายงานเกีย่ วกับมาตรการซึง่ รัฐภาคีได้นามา
ใช้ให้สอดคล้องกับส่วนนี้ของกติกาและความก้าวหน้าทีไ่ ด้ทาให้เกิดขึน้ ในการบรรลุถงึ การปฏิบตั ิ
ตามสิทธิทไ่ี ด้รบั การยอมรับในกติกาฉบับนี้
2. (ก)
ให้สง่ มอบรายงานทัง้ ปวงแก่เลขาธิการสหประชาชาติผซู้ ่งึ จะส่งสาเนาให้แก่คณะมนตรีเศรษฐกิจ
และสังคมเพือ่ พิจารณาตามข้อกาหนดของกติกาฉบับนี้ […]
มาตรา 17
1. ให้รฐั ภาคีในกติกาฉบับนี้จดั ส่งรายงานของตนในขัน้ ตอนตามแผนงานทีจ่ ะจัดตัง้ โดยคณะมน
ตรีเศรษฐกิจและสังคมภายในหนึ่งปี ทก่ี ติกาฉบับนี้มผี ลบังคับใช้ภายหลังการปรึกษาหารือกับรัฐ
ภาคีและองค์กรชานัญพิเศษทีเ่ กีย่ วข้อง
2. รายงานอาจจะระบุปัจจัยและข้อขัดข้องทีม่ ผี ลต่อระดับของการดาเนินการข้อผูกพันตามกติก
าฉบับนี้จนครบถ้วน
3. เมื่อข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องได้ถูกส่งมอบก่อนหน้านี้ให้แก่สหประชาชาติหรือให้แก่องค์กรชานัญพิเ
ศษใดๆโดยรัฐภาคีใดๆในกติกาฉบับนี้กไ็ ม่จาเป็ นจะต้องทาข้อมูลนัน้ ซ้าอีก
แต่การอ้างอิงโดยชัดแจ้งถึงข้อมูลที่ได้สง่ มอบเช่นนัน้ จะเป็ นการพอเพียงแล้ว
กติ การะหว่างประเทศว่าด้วยสิ ทธิ พลเมืองและทางการเมือง
มาตรา 40
1. รัฐภาคีในกติกาฉบับนี้จะดาเนินการส่งมอบรายงานเกี่ยวกับมาตรการทีต่ นได้นามาใช้ซง่ึ ให้
ผลกระทบต่อสิทธิทไ่ี ด้รบั การยอมรับในกติกาฉบับนี้และเกีย่ วกับความก้าวหน้าที่เกิดขึน้ ในการไ
ด้ประโยชน์จากสิทธิเหล่านัน้
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(ก) ภายในหนึ่งปี ทก่ี ติกาฉบับนี้มผี ลบังคับใช้สาหรับรัฐภาคีทเ่ี กีย่ วข้อง
(ข) ภายหลังจากนัน้ แล้วเมื่อใดก็ตามทีค่ ณะกรรมาธิการร้องขอ
2. ให้สง่ มอบรายงานทัง้ หมดแก่เลขาธิการสหประชาชาติ
ผูซ้ ง่ึ จะส่งรายงานดังกล่าวให้คณะกรรมาธิการเพือ่ พิจารณา ให้รายงานระบุปัจจัยและข้อขัดข้อง
(ถ้ามี) ซึง่ มีผลต่อการดาเนินการของกติกาฉบับนี้
3. ภายหลังการปรึกษาหารือกับคณะกรรมาธิการ
เลขาธิการสหประชาชาติอาจจะส่งสาเนาส่วนดังกล่าวของรายงานให้องค์กรชานัญพิเศษทีเ่ กีย่ ว
ข้องตามทีอ่ าจจะอยู่ในสาขาความสามารถขององค์การดังกล่าว
4. คณะกรรมาธิการควรจะศึกษารายงานซึง่ ส่งมอบโดยรัฐภาคีในกติกาฉบับนี้
ให้คณะกรรมาธิการส่งรายงานของตนและความเห็นทัวไปที
่ พ่ จิ ารณาว่าเหมาะสมไปยังรัฐภาคี
นอกจากนี้คณะกรรมาธิการยังอาจจะส่งความเห็นเหล่านี้ไปยังคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมพร้
อมด้วยสาเนาของรายงานซึ่งคณะกรรมาธิการได้รบั จากรัฐภาคีในกติกาฉบับนี้
5. รัฐภาคีในกติกาฉบับนี้อาจส่งมอบข้อสังเกตให้คณะกรรมาธิการเกีย่ วกับความเห็นใดๆซึง่ อา
จจะแสดงได้ตามวรรค 4 ของมาตรานี้
อนุสญ
ั ญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิ บตั ิ ทางเชื้อชาติ ในทุกรูปแบบ
มาตรา 9
1. รัฐภาคีจะดาเนินการส่งมอบรายงานเกีย่ วกับมาตรการของฝ่ ายนิตบิ ญ
ั ญัติ
ฝ่ ายตุลาการ
ฝ่ ายบริหาร
หรือฝ่ ายอื่นๆซึง่ ได้นามาใช้และซึง่ มีผลต่อข้อกาหนดของอนุสญ
ั ญานี้ให้แก่เลขาธิการสหประชาช
าติเพือ่ การพิจารณาโดยคณะกรรมาธิการ
(ก) ภายในหนึ่งปี หลังจากอนุสญ
ั ญามีผลบังคับใช้สาหรับรัฐทีเ่ กีย่ วข้อง และ
(ข) ภายหลังจากนัน้ ทุกสองปี และเมื่อใดก็ตามทีค่ ณะกรรมาธิการจะร้องขอ
คณะกรรมาธิการอาจจะร้องขอข้อมูลต่อไปอีกจากรัฐภาคีกไ็ ด้
[…]
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อนุสญ
ั ญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิ บตั ิ ต่อสตรีในทุกรูปแบบ
มาตรา 18
1. รัฐภาคีจะดาเนินการส่งมอบรายงานเกีย่ วกับมาตรการของฝ่ ายนิตบิ ญ
ั ญัติ
ฝ่ ายตุลาการ
ฝ่ ายบริหาร
หรือฝ่ ายอื่นๆซึง่ ได้นามาใช้ทาให้มผี ลต่อข้อกาหนดของอนุสญ
ั ญานี้และเกี่ยวกับความก้าวหน้าซึ่
งได้ทาให้เกิดขึน้ จากการนี้ให้แก่เลขาธิการสหประชาชาติเพือ่ การพิจารณาโดยคณะกรรมาธิการ
(ก) ภายในหนึ่งปี หลังจากมีผลบังคับใช้สาหรับรัฐทีเ่ กีย่ วข้อง
(ข)
ภายหลังจากนัน้ อย่างน้อยทีส่ ุดทุกสีป่ ี และต่อไปอีกเมื่อใดก็ตามทีค่ ณะกรรมาธิก
ารจะร้องขอ
2. รายงานอาจจะระบุปัจจัยและข้อขัดข้องทีม่ ผี ลต่อระดับของการดาเนินการข้อผูกพันตามสนธิ
สัญญาฉบับนี้จนครบถ้วน
อนุสญ
ั ญาต่อต้านการทรมานและการปฏิ บตั ิ หรือการลงโทษอย่างอื่นที่ทารุณ
หรือทาให้เสื่อมเสียศักดิ์ ศรี

โหดร้าย

มาตรา 19
1. ให้รฐั ภาคีสง่ มอบรายงานเกี่ยวกับมาตรการซึง่ รัฐได้ทาให้มผี ลต่อการดาเนินการของรัฐตาม
อนุสญ
ั ญานี้แก่คณะกรรมาธิการผ่านทางเลขาธิการสหประชาชาติภายในหนึ่งปี หลังจากอนุสญ
ั ญ
ามีผลบังคับใช้ต่อรัฐภาคีทเ่ี กีย่ วข้อง
หลังจากนัน้ ให้รฐั ภาคีสง่ มอบรายงานประกอบทุกสีป่ ี เกี่ยวกับมาตรการอย่างใหม่ใดๆทีไ่ ด้นามาใ
ช้และรายงานอื่นๆตามทีค่ ณะกรรมาธิการอาจจะร้องขอ
2. ให้เลขาธิการสหประชาชาติสง่ รายงานแก่รฐั ภาคีทุกรัฐ
3. ให้คณะกรรมาธิการพิจารณารายงานแต่ละฉบับโดยอาจจะให้ความเห็นทัวไปเกี
่
่ยวกับรายงา
นตามทีค่ ณะกรรมาธิการอาจพิจารณาว่าเหมาะสมและให้สง่ ความเห็นเหล่านี้ไปยังรัฐภาคีทเ่ี กีย่ ว
ข้อง ซึง่ รัฐภาคีนนั ้ อาจจะสนองตอบด้วยข้อสังเกตใดๆทีร่ ฐั เลือกไปยังคณะกรรมาธิการ […]
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อนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิ ทธิ เด็ก
มาตรา 44
1. รัฐภาคีจะดาเนินการส่งมอบรายงานเกีย่ วกับมาตรการซึ่งรัฐได้นามาใช้ซง่ึ ทาให้มผี ลต่อสิทธิ
ทีไ่ ด้รบั การยอมรับในอนุสญ
ั ญาฉบับนี้และเกีย่ วกับความก้าวหน้าซึง่ ได้ทาให้เกิดขึน้ ในการได้ปร
ะโยชน์จากสิทธิเหล่านัน้
(ก) ภายในสองปี ทอ่ี นุสญ
ั ญามีผลบังคับใช้ต่อรัฐภาคีทเ่ี กีย่ วข้อง
(ข) ภายหลังจากนัน้ ทุกห้าปี
2. ให้รายงานซึง่ ทาขึน้ ตามมาตรานี้ระบุปัจจัยและข้อขัดข้อง
(ถ้ามี)
ซึง่ มีผลต่อระดับการดาเนินการข้อผูกพันตามอนุสญ
ั ญาฉบับนี้จนครบถ้วน
นอกจากนี้ยงั ให้รายงานมีขอ้ มูลอย่างพอเพียงเพือ่ ให้คณะกรรมาธิการมีความเข้าใจโดยตลอดใน
การดาเนินการตามอนุสญ
ั ญาในประเทศทีเ่ กี่ยวข้อง
3. รัฐภาคีซง่ึ ได้สง่ มอบรายงานเบือ้ งต้นโดยตลอดให้แก่คณะกรรมาธิการไม่จาเป็ นต้องให้ขอ้ มูล
พืน้ ฐานซึง่ ได้ให้มาก่อนแล้วซ้าอีกในรายงานฉบับต่อมาทีส่ ง่ มอบให้ตามวรรค
1
(ข)
ของมาตรานี้
4.
คณะกรรมาธิการอาจจะร้องขอข้อมูลต่อไปอีกทีเ่ กีย่ วข้องกับการดาเนินการตามอนุสญ
ั ญาจากรัฐ
ภาคี
5. ให้คณะกรรมาธิการส่งมอบรายงานเกีย่ วกับกิจกรรมของตนต่อสมัชชาใหญ่ผ่านทางคณะมน
ตรีเศรษฐกิจและสังคม
6. ให้รฐั ภาคีดาเนินการแจกจ่ายรายงานของตนอย่างกว้างขวางแก่สาธารณชนในประเทศของ
ตน
อนุสญ
ั ญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองสิ ทธิ ของคนงานย้ายถิ่ นทัง้ ปวงและสมาชิ
กในครอบครัว
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มาตรา 73
1. รัฐภาคีจะดาเนินการส่งมอบรายงานเกีย่ วกับมาตรการของฝ่ ายนิตบิ ญ
ั ญัติ
ฝ่ ายตุลาการ
ฝ่ ายบริหาร
หรือฝ่ ายอื่นๆซึง่ ได้นามาใช้ทาให้มผี ลต่อข้อกาหนดของอนุสญ
ั ญานี้ให้แก่เลขาธิการสหประชาชา
ติเพือ่ การพิจารณาโดยคณะกรรมาธิการ
(ก) ภายในหนึ่งปี หลังจากอนุสญ
ั ญามีผลบังคับใช้ต่อรัฐภาคีทเ่ี กีย่ วข้อง
(ข) ภายหลังจากนัน้ ทุกห้าปี และเมื่อใดก็ตามทีค่ ณะกรรมาธิการร้องขอ
2. นอกจากนี้ให้รายงานซึง่ จัดทาตามมาตรานี้ระบุอกี ด้วยถึงปั จจัยและข้อขัดข้อง
(ถ้ามี)
ซึง่ มีผลต่อการดาเนินการตามอนุสญ
ั ญาและให้ประกอบด้วยข้อมูลเกีย่ วกับลักษณะของการย้าย
ถิน่ เข้ามาในรัฐทีเ่ กีย่ วข้อง
3. ให้คณะกรรมาธิการพิจารณาตัดสินใจแนวทางต่อไปใดๆซึง่ สามารถนาไปใช้ได้กบั เนื้อหาขอ
งรายงาน
4. ให้รฐั ภาคีดาเนินการแจกจ่ายรายงานของตนอย่างกว้างขวางแก่สาธารณชนในประเทศของ
ตน
มาตรา 74
1. ให้คณะกรรมาธิการตรวจสอบรายงานซึ่งส่งมอบมาโดยรัฐภาคีแต่ละรัฐและให้สง่ ความเห็นต
ามทีค่ ณะกรรมาธิการพิจารณาว่าเหมาะสมไปยังรัฐภาคีทเ่ี กีย่ วข้อง
ซึง่ รัฐภาคีน้อี าจจะส่งมอบข้อสังเกตเกีย่ วกับความเห็นใดๆของคณะกรรมาธิการตามมาตรานี้ให้
แก่คณะกรรมาธิการ
คณะกรรมาธิการอาจจะร้องขอข้อมูลประกอบจากรัฐภาคีเมื่อพิจารณารายงานเหล่านี้ […]
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ภาคผนวก 2
บัญชีรายการบางส่วนของอนุสญ
ั ญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาสิ ทธิ ม
นุษยชน
ก. อนุสญ
ั ญาและพิ ธีสารว่าด้วยสิ ทธิ มนุษยชนระหว่างประเทศฉบับหลัก
กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (ICESCR) 2509
กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) 2509
อนุสญ
ั ญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบตั ทิ างเชือ้ ชาติในทุกรูปแบบ (ICERD)
2508
อนุสญ
ั ญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบตั ติ ่อสตรีในทุกรูปแบบ (CEDAW) 2522
อนุสญ
ั ญาว่าด้วยการต่อต้านการทรมานและการปฏิบตั หิ รือการลงโทษอย่างอื่นทีท่ ารุณ โหดร้าย
หรือทาให้เสือ่ มเสียศักดิ ์ศรี (CAT) 2527
อนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (CRC) 2532
อนุสญ
ั ญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุม้ ครองสิทธิของคนงานย้ายถิน่ ทัง้ ปวงและสมาชิกในครอ
บครัว (ICMW) 2533
พิธสี ารทางเลือกในอนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิเด็กเรื่องการเกี่ยวข้องของเด็กในภาวะสงคราม 2543
พิธสี ารทางเลือกในอนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิเด็กเรื่องการซื้อขายเด็ก
การค้าประเวณีเด็ก
และสือ่ ลามกเด็ก 2543
พิธสี ารทางเลือกในกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองเกีย่ วกับการ
ร้องทุกข์ของปั จเจกชน 2509
พิธสี ารทางเลือกทีส่ องในกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองเกีย่ วกั
บโทษประหารชีวติ 2532
พิธสี ารทางเลือกในอนุสญ
ั ญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบตั ติ ่อสตรีในทุกรูปแบบเกี่ยวกับการร้
องทุกข์ของปั จเจกชนและวิธดี าเนินการสอบสวน 2542
พิธสี ารทางเลือกในอนุสญ
ั ญาว่าด้วยการต่อต้านการทรมานและการปฏิบตั หิ รือการลงโทษอย่าง
อื่นทีท่ ารุณ
โหดร้าย
หรือทาให้เสือ่ มเสียศักดิ ์ศรีเกีย่ วกับการเยีย่ มเยียนอย่างสม่าเสมอโดยสถาบันแห่งชาติและระหว่
างประเทศยังสถานกักกัน 2545
ข. อนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิ ทธิ มนุษยชนและที่เกี่ยวข้องอื่นๆของสหประชาชาติ
อนุสญ
ั ญาว่าด้วยการป้ องกันและการลงโทษอาชญากรรมการทาลายล้างเผ่าพันธุม์ นุษย์ 2491
อนุสญ
ั ญาว่าด้วยความเป็ นทาส 2469 แก้ไขเพิม่ เติม 2498
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อนุสญ
ั ญาว่าด้วยการปราบปรามการค้าขายบุคคลและและการแสวงหาประโยชน์จากการค้าประเ
วณีบุคคลอื่น 2492
อนุสญ
ั ญาเกีย่ วกับสถานะของผูล้ ภ้ี ยั 2494 และพิธสี ารของอนุสญ
ั ญา 2510
อนุสญ
ั ญาเกีย่ วกับสถานะของบุคคลไม่มสี ญ
ั ชาติ 2497
อนุสญ
ั ญาว่าด้วยการลดสถานะความไม่มสี ญ
ั ชาติ 2504
บทกฎหมายกรุงโรมของศาลอาญาระหว่างประเทศ 2541
อนุสญ
ั ญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ
2543
และพิธสี ารของอนุสญ
ั ญาว่าด้วยการต่อต้านการลักลอบขนคนย้ายถิน่ โดยทางบก
ทะเล
และอากาศ
และเพือ่ ป้ องกัน
ปราบปราม
และลงโทษการค้าบุคคลอย่างผิดกฎหมายโดยเฉพาะอย่างยิง่ คือสตรีและเด็ก
ค. อนุสญ
ั ญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ
อนุสญ
ั ญาว่าด้วยการพักผ่อนประจาสัปดาห์ (อุตสาหกรรม) 2464 (ฉบับที่ 14)
อนุสญ
ั ญาว่าด้วยการใช้แรงงานถูกบังคับหรือถูกเกณฑ์ 2473 (ฉบับที่ 29)
อนุสญ
ั ญาว่าด้วยการตรวจสอบแรงงาน 2490 (ฉบับที่ 81)
การย้ายถิน่ สาหรับการแนะนาการจ้างงาน 2492 (ฉบับที่ 86)
อนุสญ
ั ญาว่าด้วยเสรีภาพของสมาคมและการคุม้ ครองสิทธิทจ่ี ะก่อตัง้ 2491 (ฉบับที่ 87)
อนุสญ
ั ญาว่าด้วยการย้ายถิน่ เพือ่ การจ้างงาน 2492 (ฉบับที่ 97)
อนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิทจ่ี ะก่อตัง้ และการเจรจาต่อรองร่วม 2492 (ฉบับที่ 98)
อนุสญ
ั ญาว่าด้วยค่าตอบแทนทีเ่ ท่าเทียมกัน 2494 (ฉบับที่ 100)
อนุสญ
ั ญาว่าด้วยการประกันสังคม (มาตรฐานขัน้ ต่า) 2495 (ฉบับที่ 102)
อนุสญ
ั ญาว่าด้วยการเลิกใช้แรงงานถูกบังคับ 2500 (ฉบับที่ 105)
อนุสญ
ั ญาว่าด้วยการพักผ่อนประจาสัปดาห์ (พาณิชยกรรมและสานักงาน) 2500 (ฉบับที่ 106)
อนุสญ
ั ญาว่าด้วยการเลือกปฏิบตั ิ (การจ้างงานและการประกอบอาชีพ) 2501 (ฉบับที่ 111)
อนุสญ
ั ญาว่าด้วยความเท่าเทียมกันในการปฏิบตั ิ (การประกันสังคม) 2505 (ฉบับที่ 118)
อนุสญ
ั ญาว่าด้วยนโยบายการจ้างงาน 2507 (ฉบับที่ 122)
อนุสญ
ั ญาว่าด้วยการตรวจสอบแรงงาน (เกษตรกรรม) 2512 (ฉบับที่ 129)
อนุสญ
ั ญาว่าด้วยการกาหนดค่าจ้างขัน้ ต่า 2513 (ฉบับที่ 131)
อนุสญ
ั ญาว่าด้วยวันหยุดงานโดยได้รบั ค่าจ้าง (ทบทวนแก้ไข) 2513 (ฉบับที่ 132)
อนุสญ
ั ญาว่าด้วยอายุขนั ้ ต่า 2516 (ฉบับที่ 138)
อนุสญ
ั ญาว่าด้วยคนงานย้ายถิน่ (ข้อกาหนดประกอบ) 2518 (ฉบับที่ 143)
การแนะนาคนงานย้ายถิน่ 2518 (ฉบับที่ 151)
อนุสญ
ั ญาว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ (บริการสาธารณะ) 2521 (ฉบับที่ 151)
อนุสญ
ั ญาว่าด้วยความปลอดภัยในการประกอบอาชีพและอาชีวอนามัย 2524 (ฉบับที่ 155)
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โอกาสทีเ่ ท่าเทียมกันและการปฏิบตั ทิ เ่ี ท่าเทียมกันสาหรับคนงานชายและหญิง :
อนุสญ
ั ญาว่าด้วยคนงานซึง่ มีภาระรับผิดชอบในครอบครัว 2524 (ฉบับที่ 156)
อนุสญ
ั ญาว่าด้วยชนพืน้ เมืองและชนเผ่าในประเทศเอกราช 2532 (ฉบับที่ 169)
อนุสญ
ั ญาว่าด้วยรูปแบบร้ายแรงทีส่ ุดในการใช้แรงงานเด็ก 2542 (ฉบับที่ 182)
อนุสญ
ั ญาว่าด้วยการคุม้ ครองการคลอดบุตร 2543 (ฉบับที่ 183)
ง. อนุสญ
ั ญาขององค์การการศึกษา วิ ทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ
อนุสญ
ั ญาว่าด้วยการต่อต้านการเลือกปฏิบตั ใิ นการศึกษา 2503
จ. อนุสญ
ั ญาของการประชุมที่กรุงเฮกว่าด้วยกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล
อนุสญ
ั ญาทีเ่ กีย่ วข้องกับการระงับข้อพิพาทของการขัดกันระหว่างกฎหมายสัญชาติและกฎหมา
ยภูมลิ าเนา 2498
อนุสญ
ั ญาว่าด้วยกฎหมายทีบ่ งั คับใช้กบั การคงรักษาข้อผูกพันต่อเด็ก 2499
อนุสญ
ั ญาเกีย่ วกับการรับรองและการบังคับใช้คาวินิจฉัยเกีย่ วกับการคงรักษาข้อผูกพันต่อเด็ก
2501
อนุสญ
ั ญาเกีย่ วกับอานาจของทางการและกฎหมายทีบ่ งั คับใช้เกีย่ วกับการคุม้ ครองผูเ้ ยาว์ 2504
อนุสญ
ั ญาว่าด้วยเขตอานาจศาล
กฎหมายทีบ่ งั คับใช้
และการรับรองคาสังศาลเกี
่
ย่ วกับการรับบุตรบุญธรรม 2508
อนุสญ
ั ญาว่าด้วยกฎหมายทีบ่ งั คับใช้กบั การคงรักษาข้อผูกพัน 2516
อนุสญ
ั ญาว่าด้วยการรับรองการหย่าขาดและการแยกกันอยู่ตามกฎหมาย 2513
อนุสญ
ั ญาว่าด้วยการรับรองและการบังคับใช้คาวินิจฉัยเกีย่ วกับการคงรักษาข้อ ผูกพัน 2516
อนุสญ
ั ญาว่าด้วยลักษณะทางแพ่งของการลักพาตัวเด็กระหว่างประเทศ 2516
อนุสญ
ั ญาว่าด้วยการฉลองและการรับรองความสมบูรณ์ของการสมรส 2521
อนุสญ
ั ญาว่าด้วยกฎหมายทีบ่ งั คับใช้กบั ระเบียบบริหารทรัพย์สนิ สมรส 2521
อนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิระหว่างประเทศทีจ่ ะได้รบั ความยุตธิ รรม 2523
อนุสญ
ั ญาว่าด้วยกฎหมายทีบ่ งั คับใช้กบั การสืบต่อกองมรดกของบุคคลล่วงลับ 2532
อนุสญ
ั ญาว่าด้วยการคุม้ ครองเด็กและความร่วมมือเกีย่ วกับการรับบุตรบุญธรรมระหว่างประเทศ
2536
อนุสญ
ั ญาว่าด้วยเขตอานาจศาล
กฎหมายทีบ่ งั คับใช้
การรับรอง
การบังคับใช้
และความร่วมมือเกีย่ วกับความรับผิดชอบของบิดามารดา และมาตรการสาหรับการคุม้ ครองเด็ก
2539
อนุสญ
ั ญาว่าด้วยการคุม้ ครองระหว่างประเทศสาหรับผูใ้ หญ่ 2545
ฉ. อนุสญ
ั ญากรุงเจนี วาและสนธิ สญ
ั ญาอื่นๆว่าด้วยกฎหมายมนุษยธรรม
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อนุสญ
ั ญากรุงเจนีวา (1) สาหรับการปรับปรุงสภาพของผูบ้ าดเจ็บและผู้ป่วยในกองทัพในสนาม
2492
อนุสญ
ั ญากรุงเจนีวา
(2)
สาหรับการปรับปรุงสภาพของผูบ้ าดเจ็บ
ผูป้ ่ วย
ผูเ้ รืออับปางของกองทัพในทะเล 2492
อนุสญ
ั ญากรุงเจนีวา (3) เกี่ยวกับการปฏิบตั ติ ่อเชลยศึก 2492
อนุสญ
ั ญากรุงเจนีวา (4) เกี่ยวกับการคุม้ ครองบุคคลพลเรือนในเวลาสงคราม 2492
พิธสี ารเพิม่ เติมในอนุสญ
ั ญากรุงเจนีวา
ลงวันที่
12
สิงหาคม
2492
และเกีย่ วกับการคุม้ ครองผูเ้ สียหายจากสงครามระหว่างประเทศ (พิธสี าร 1) 2520
พิธสี ารเพิม่ เติมในอนุสญ
ั ญากรุงเจนีวา
ลงวันที่
12
สิงหาคม
2492
และเกีย่ วกับการคุม้ ครองผูเ้ สียหายจากสงครามทีไ่ ม่ใช่สงครามระหว่างประเทศ (พิธสี าร 2)
2520
อนุสญ
ั ญากรุงออตตาวาว่าด้วยการห้ามใช้
เก็บสะสม
ผลิต
และถ่ายโอนทุ่นระเบิดต่อต้านบุคคลและว่าด้วยการทาลายทุ่นระเบิดดังกล่าว 2530

HRI/GEN/2/Rev.4

32

ภาคผนวก 3
สิ่ งบ่งบอกสาหรับการประเมิ นการดาเนิ นการเรื่องสิ ทธิ มนุษยชน
สิ่ งบ่งบอกด้านประชากรศาสตร์
รัฐทีท่ ารายงานควรจะให้ขอ้ มูลอย่างละเอียด
(หากว่ามี)
เกีย่ วกับลักษณะและแนวโน้มด้านประชากรศาสตร์ของพลเมืองของรัฐรวมทัง้ สิง่ ต่อไปนี้
ข้อมูลดังกล่าวควรจะครอบคลุมห้าปี สุดท้ายเป็ นอย่างน้อยทีส่ ุดและแบ่งออกตามเพศ
อายุ
และกลุ่มประชากรหลัก
ขนาดประชากร
อัตราการเติบโตของประชากร
ความหนาแน่นประชากร
การกระจายประชากรตามภาษาแม่ ศาสนา และชาติพนั ธุใ์ นพืน้ ทีช่ นบทและพืน้ ทีเ่ มือง
อายุ-องค์ประกอบ
อัตราส่วนการอยู่ในอุปการะ (จานวนร้อยละของประชากรอายุต่ากว่า 15 และเกิน 65 ปี )
สถิตกิ ารเกิดและการตาย
ความคาดหมายการคงชีพ
อัตราเจริญพันธุ์
ขนาดครัวเรือนโดยเฉลีย่
สัดส่วนครัวเรือนทีม่ บี ดิ าหรือมารดาคนเดียวและครัวเรือนทีม่ สี ตรีเป็ นผูน้ า
สัดส่วนประชากรในพืน้ ทีช่ นบทและพืน้ ทีเ่ มือง
สิ่ งบ่งบอกทางสังคม เศรษฐกิ จ และวัฒนธรรม
รัฐทีท่ ารายงานควรจะให้ขอ้ มูลซึง่ สะท้อนให้เห็นมาตรฐานการครองชีพรวมทัง้ สิง่ ต่อไปนี้ซ่งึ ครอ
บคลุมอย่างน้อยทีส่ ุดห้าปี สุดท้ายและแยกตามเพศ อายุ และกลุ่มประชากรหลัก
ส่วนแบ่งรายจ่ายการบริโภค (ของครัวเรือน) ในเรื่องอาหาร ทีอ่ ยู่อาศัย สุขภาพ
และการศึกษา
สัดส่วนของประชากรทีม่ รี ายได้ต่ากว่ารายได้ต่าสุดของชาติทส่ี ามารถจะเลีย้ งชีพได้
สัดส่วนของประชากรทีม่ กี ารบริโภคอาหารต่ากว่าระดับต่าสุดทีแ่ นะนาไว้
สัมประสิทธิ ์ Gini (เกีย่ วกับการกระจายรายได้หรือรายจ่ายการบริโภคของครัวเรือน)
การแพร่หลายของเด็กอายุต่ากว่าห้าปี ทม่ี นี ้ าหนักตัวต่ากว่าเกณฑ์ปรกติ
อัตราตายของทารกและมารดา
จานวนร้อยละของสตรีวยั เจริญพันธุซ์ ่ึงใช้การคุมกาเนิดหรือซึง่ คู่ครองใช้การคุมกาเนิด
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การยับยัง้ การตัง้ ครรภ์โดยทางการแพทย์เป็ นสัดส่วนกับการเกิดรอด
อัตราการติดเชือ้ ไวรัสภูมคิ ุม้ กันบกพร่องในคน/กลุ่มอาการภูมคิ ุม้ กันบกพร่อง (HIV/AIDS)
และโรคติดต่อร้ายแรง
การแพร่หลายของโรคติดต่อร้ายแรงและโรคไม่ตดิ ต่อ
สาเหตุหลักของการตายสิบประการ
อัตราส่วนสุทธิของการเข้าเรียนหนังสือในระดับชัน้ ประถมและมัธยม
อัตราการมาเรียนและเลิกเรียนหนังสือในระดับชัน้ ประถมและมัธยม
อัตราส่วนครู-นักเรียนในโรงเรียนรัฐบาล
อัตราการรูห้ นังสือ
อัตราการว่างงาน
การจ้างงานตามภาคหลักของกิจกรรมทางเศรษฐกิจรวมทัง้ การแบ่งแยกออกเป็ นภาคในร
ะบบและภาคนอกระบบ
อัตราการเข้าร่วมงาน
สัดส่วนของแรงงานทีข่ น้ึ ทะเบียนกับสหภาพแรงงาน
รายได้ต่อคน
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP)
อัตราการเติบโตประจาปี
รายได้มวลรวมประชาชาติ (GNI)
ดัชนีราคาผูบ้ ริโภค (CPI)
รายจ่ายทางสังคม (เช่น อาหาร ทีอ่ ยู่อาศัย สุขภาพ การศึกษาการคุม้ ครองทางสังคม
ฯลฯ) เป็ นสัดส่วนของรายจ่ายสาธารณะรวมและผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
หนี้สาธารณะต่างประเทศและภายในประเทศ
สัดส่วนของความช่วยเหลือระหว่างประเทศซึง่ ได้รบั มาในส่วนทีเ่ กีย่ วกับงบประมาณของรั
ฐตามภาคและในส่วนทีเ่ กีย่ วกับรายได้มวลรวมประชาชาติ (GNI)
สิ่ งบ่งบอกเกี่ยวกับระบบการเมือง
รัฐทีท่ ารายงานควรจะให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับสิง่ ต่อไปนี้โดยให้ครอบคลุมห้าปี สุดท้ายเป็ นอย่างน้อยทีส่ ุ
ดและแบ่งออกตามเพศ อายุ และกลุ่มประชากรหลัก
จานวนของพรรคการเมืองทีไ่ ด้รบั การรับรองในระดับชาติ
สัดส่วนของประชากรทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
สัดส่วนของประชากรผูใ้ หญ่ทไ่ี ม่ใช่พลเมืองซึง่ ขึน้ ทะเบียนเพือ่ จะออกเสียงลงคะแนน
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จานวนข้อร้องทุกข์เกีย่ วกับการดาเนินการเลือกตัง้ ทีไ่ ด้รบั การรับรองตามชนิดของความไ
ม่ถูกต้องทีถ่ ูกกล่าวหา
พืน้ ทีร่ บั ข่าวของประชากรและจานวนเจ้าของช่องทางสื่อรายใหญ่ (อิเล็กทรอนิกส์ สิง่ พิมพ์
เสียง ฯลฯ)
จานวนขององค์กรพัฒนาเอกชนทีไ่ ด้รบั การรับรอง
การกระจายของทีน่ งในฝ่
ั ่ ายนิตบิ ญ
ั ญัตแิ บ่งตามพรรค
จานวนร้อยละของสตรีในรัฐสภา
สัดส่วนของการเลือกตัง้ ระดับชาติและระดับท้องถิน่ ทีจ่ ดั ขึน้ ภายกาหนดตามกฎหมาย
จานวนผูม้ าใช้สทิ ธิออกเสียงเลือกตัง้ โดยเฉลีย่ ในการเลือกตัง้ ระดับชาติและระดับท้องถิน่ โ
ดยหน่วยงานฝ่ ายบริหาร (เช่น รัฐหรือจังหวัด เขตปกครอง เทศบาล และหมู่บา้ น)
สิ่ งบ่งบอกเกี่ยวกับอาชญากรรมและการบริ หารงานยุติธรรม
รัฐทีท่ ารายงานควรจะให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับสิง่ ต่อไปนี้โดยให้ครอบคลุมห้าปี สุดท้ายเป็ นอย่างน้อยทีส่ ุ
ดและแบ่งออกตามเพศ อายุ และกลุ่มประชากรหลัก
จานวนเหตุอาชญากรรมรุนแรงทีท่ าให้ถงึ แก่ชวี ติ และคุกคามชีวติ ทีไ่ ด้รบั การรายงานต่อป
ระชากร 100,000 คน
จานวนบุคคลและอัตรา
(ต่อประชากร
100,000
คน)
ซึง่ ถูกจับกุม/ถูกนาขึ้นสูศ่ าล/ถูกตัดสินว่ามีความผิด/ถูกลงโทษ/ถูกคุมขังเพราะก่ออา
ชญากรรมรุนแรงหรือร้ายแรงอย่างอื่นๆ
(ดังเช่น
ฆาตกรรม
ชิงทรัพย์
ทาร้ายร่างกาย ค้าสิง่ ผิดกฎหมาย)
จานวนคดีทไ่ี ด้รบั รายงานเกี่ยวกับความรุนแรงทีเ่ กิดจากการถูกกระตุน้ ทางเพศ (ดังเช่น
การข่มขืน
การกรีดทาลายอวัยวะเพศสตรี
อาชญากรรมเพือ่ รักษาศักดิ ์ศรี
และการสาดด้วยน้ากรด)
เวลาสูงสุดและโดยเฉลีย่ ของการควบคุมตัวก่อนดาเนินคดี
จานวนนักโทษแบ่งออกตามความผิดและระยะเวลาการลงโทษ
จานวนเหตุการณ์เสียชีวติ ในระหว่างถูกควบคุมตัว
จานวนบุคคลทีถ่ ูกประหารชีวติ ตามโทษประหารชีวติ ต่อปี
จานวนคดีคงค้
ั ่ างโดยเฉลีย่ ต่อผูพ้ พิ ากษาทีร่ ะดับต่างๆของระบบตุลาการ
จานวนเจ้าหน้าทีต่ ารวจ/รักษาความปลอดภัยต่อประชากร 100,000 คน
จานวนอัยการและผูพ้ พิ ากษาต่อประชากร 100,000 คน



ตามระบบของรัฐทีท่ ารายงานในการให้การรับรององค์กรพัฒนาเอกชน ซึง่ ข้อมูลเกีย่ วกับการรับรองดังกล่าวคือวรรค 37
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ส่วนแบ่งรายจ่ายสาธารณะเกีย่ วกับเจ้าหน้าทีต่ ารวจ/รักษาความปลอดภัยและศาลยุตธิ รร
ม
สัดส่วนของบุคคลซึง่ ถูกกล่าวหาและถูกควบคุมตัวทีร่ อ้ งขอและได้รบั ความช่วยเหลือทางก
ฎหมาย
สัดส่วนของผูเ้ สียหายทีไ่ ด้รบั สินไหมทดแทนภายหลังการตัดสินคดีตามชนิดของอาชญาก
รรม
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บทที่ 2
คณะกรรมาธิ การสิ ทธิ ทางเศรษฐกิ จ สังคม และวัฒนธรรม
คานา
1. ตามมาตรา 27 ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
โดยมติของคณะกรรมาธิการ 2531 (60) ลงวันที่ 11 พฤษภาตม 2519
ได้จดั ตัง้ โครงงานซึง่ รัฐภาคีในกติกาจะจัดส่งรายงานตามขัน้ โดยได้ถูกระบุไว้ในมาตรา
16
ของกติกาดังกล่าว
และเลขาธิการซึง่ หลังจากได้รบั การร้องขอจากคณะกรรมาธิการแล้วได้จดั ทาแนวทางทัวไปที
่ เ่ ห
มาะสมขึน้ มาหนึ่งชุด
2. แนวทางดังกล่าวมีเจตนารมณ์จะช่วยอานวยความสะดวกในการจัดทารายงานของรัฐภาคี
โดยการปฏิบตั ติ ามแนวทางดังกล่าวอย่างใกล้ชดิ
เจ้าหน้าทีผ่ ทู้ ารายงานจะลดความเสีย่ งว่ารายงานของตนจะถูกพิจารณาว่ามีขอบเขตน้อยเกินไป
และมีรายละเอียดไม่พอเพียง
แนวทางดังกล่าวยังจะให้กรอบงานทีส่ ามารถใช้งานได้อย่างมีเอกภาพอีกด้วยซึง่ คณะกรรมาธิกา
รสามารถทางานได้และทาให้คณะกรรมาธิการสามารถแสดงให้เห็นวิธกี ารซึง่ มีความสอดคล้องกั
นจากรายงานฉบับหนึ่งไปยังรายงานอีกฉบับหนึ่งได้
นอกจากนี้รายงานดังกล่าวยังได้ถูกออกแบบมาเพือ่ ลดปริมาณความซ้าซ้อนของข้อมูลซึง่ ได้รบั
การร้องขอจากองค์กรสนธิสญ
ั ญาต่างๆอีกด้วย
3. ในการรับแนวทางเหล่านี้ไว้ใช้
คณะกรรมาธิการได้เน้นย้าความสาคัญของการประกันว่าประเด็นปั ญหาหลักทีเ่ กี่ยวข้องจะได้รบั
การพิจารณาในลักษณะทีเ่ ป็ นระเบียบวิธแี ละมีสาระและรัฐภาคีทุกรัฐได้รบั การร้องขอให้ยดึ มันต่
่
อแนวทางดังกล่าวอย่างใกล้เคียงทีส่ ุดเท่าทีจ่ ะสามารถทาได้



อยู่ในเอกสาร
E/C.12/1991/1
ในชื่อหัวข้อ
แนวทางทัวไปซึ
่ ง่ ได้รบั การทบทวนแก้ไขเกีย่ วกับรูปแบบและเนื้อหาของรายงานทีร่ ฐั ภาคีจะส่งมอบตามมาตรา 16 และ 17
ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม คณะกรรมาธิการสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรมได้รบั แนวทางดังกล่าวไว้ใช้ในสมัยประชุมครัง้ ที่หา้ ของคณะกรรมาธิการเมื่อปี 2533
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ก. ส่วนของรายงานที่เกี่ยวกับข้อกาหนดทัวไปของกติ
่
กา
มาตรา 1 ของกติ กา
4. สิทธิในการกาหนดด้วยตนเองได้รบั การดาเนินการในลักษณะใด?
มาตรา 2 ของกติ กา
5. บุคคลทีไ่ ม่ได้ถอื สัญชาติไม่ได้รบั การประกันในสิทธิทไ่ี ด้รบั การรับรองในกติกาในขอบเขตใด
และในลักษณะใด? มีเหตุผลโดยชอบอย่างไรสาหรับความแตกต่างใดๆ?
6. สิทธิอย่างใดอยู่ภายใต้ขอ้ กาหนดการไม่เลือกปฏิบตั ใิ นกฎหมายประจาชาติโดยเฉพาะ?
โปรดแนบข้อความของข้อกาหนดดังกล่าว
7. ถ้ารัฐของท่านเข้ามีสว่ นในความร่วมมือการพัฒนา
มีความพยายามดาเนินการใดๆหรือไม่ทจ่ี ะประกันว่าข้อกาหนดดังกล่าวจะถูกนามาใช้ในลาดับค
วามสาคัญก่อนเพือ่ ส่งเสริมให้สทิ ธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมได้รบั การบรรลุถงึ จริง?
ข. ส่วนของรายงานที่เกี่ยวกับสิ ทธิ เฉพาะ
มาตรา 6 ของกติ กา
8. ถ้ารัฐของท่านเป็ นภาคีในอนุสญ
ั ญาต่อไปนี้ฉบับหนึ่งฉบับใด
อนุสญ
ั ญาว่าด้วยนโยบายการจ้างงานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ
(ฉบับที่ 122)

(ILO) 2507

อนุสญ
ั ญาว่าด้วยการเลือกปฏิบตั ิ (การจ้างงานและการประกอบอาชีพ) ของ ILO 2501
(ฉบับที่ 111)
อนุสญ
ั ญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบตั ทิ างเชือ้ ชาติในทุกรูปแบบ


แนวทางรวมสาหรับส่วนเบื้องต้นของรายงานของรัฐภาคีทจ่ี ะส่งมอบตามตราสารสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศฉบับต่างๆซึง่ รว
มทัง้ กติกาจะอยู่ในเอกสาร Hri/CORE/1 (ดูบทที่ 1 ของเอกสารฉบับนี้) ซึง่ ส่งไปให้รฐั ภาคีโดยสารบันทึกวาจา G/SO 221 (1)
ลงวันที่ 26 เมษายน 2534
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อนุสญ
ั ญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบตั ติ ่อสตรีในทุกรูปแบบ
และได้สง่ รายงานไปแล้วให้แก่คณะกรรมาธิการกากับดูแลทีเ่ กีย่ วข้องซึง่ เกีย่ วข้องกับข้อกาหนด
ของมาตรา
6
ท่านอาจประสงค์จะอ้างถึงส่วนทีเ่ กีย่ วข้องของรายงานเหล่านัน้ มากกว่าจะรายงานข้อมูลดังกล่าว
ซ้าอีกในรายงานนี้
แต่อย่างไรก็ตาม
เรื่องทัง้ หมดซึง่ เกิดขึน้ ตามกติกานี้และไม่ได้รบั การกล่าวถึงอย่างเต็มทีใ่ นรายงานเหล่านัน้ ควรจ
ะถูกนามากล่าวถึงในรายงานฉบับนี้
9. (ก) โปรดให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับสถานการณ์ ระดับและแนวโน้มของการจ้างงาน การไม่มงี านทา
และการจ้างงานน้อยเกินไปในประเทศของท่านในส่วนทีเ่ กีย่ วกับทัง้ ประเภทรวมและเฉพาะของ
คนงาน ดังเช่น
ผูห้ ญิง
คนหนุ่มสาว
คนงานสูงอายุกว่า
และคนงานพิการ
โปรดเปรียบเทียบสถานการณ์เมื่อ 10 ปี และ 5 ปี มาแล้วตามลาดับ ท่านคิดว่าบุคคล กลุ่ม
ภูมภิ าค หรือพืน้ ทีใ่ ดจะมีโอกาสประสบปั ญหาหรือเสียเปรียบโดยเฉพาะในเรื่องการจ้างงาน?
(ข)
โปรดกล่าวถึงนโยบายหลักทีว่ างไว้และมาตรการทีไ่ ด้ดาเนินการโดยประสงค์จะให้ประกันว่าจะมี
งานให้สาหรับทุกคนทีม่ อี ยู่และกาลังหางานทา
(ค)
โปรดระบุว่ามาตรการอะไรทีไ่ ด้รบั มาใช้เพือ่ ประกันว่างานเป็ นงานทีก่ ่อให้เกิดผลมากเท่าทีส่ ามา
รถทาได้
(ง)
โปรดระบุว่าข้อกาหนดอะไรทีป่ ระกันว่ามีเสรีภาพในการเลือกการจ้างงานและสภาพของการจ้าง
งานไม่ละเมิดเสรีภาพพืน้ ฐานทางการเมืองและเศรษฐกิจของปั จเจกชน
(จ)
โปรดระบุโครงงานฝึกอบรมทางเทคนิคและทางการประกอบอาชีพทีม่ อี ยู่แล้วในประเทศของท่า
น รูปแบบการดาเนินการทีม่ ปี ระสิทธิผลและความสามารถจัดให้มไี ด้ในทางปฏิบตั ิ
(ฉ)
โปรดระบุว่าพบข้อขัดข้องโดยเฉพาะหรือไม่ในการบรรลุถงึ วัตถุประสงค์ของการจ้างงานอย่างเต็
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มที่
ซึง่ ก่อให้เกิดผล
และโปรดระบุว่าได้ผ่านพ้นข้อขัดข้องเหล่านี้มาได้มากน้อยเพียงใด

และเลือกได้โดยเสรี

10. (ก) โปรดระบุว่าในประเทศของท่านมีความเป็ นเลิศ ความเฉพาะอย่าง ความจากัด
หรือความนิยมอยู่แล้วหรือเปล่า ไม่ว่าจะอยู่ในกฎหมาย หรือในการปฏิบตั ขิ องฝ่ ายบริหาร
หรือในความสัมพันธ์ภาคปฏิบตั ริ ะหว่างบุคคลหรือกลุ่มบุคคล
โดยกระทาอยู่ในเกณฑ์ของเชือ้ ชาติ สีผวิ เพศ ศาสนา ความเห็นทางการเมือง สัญชาติ
หรือกาเนิดทางสังคม
ซึง่ จะมีผลในการทาลายหรือสร้างความเสียหายแก่การรับรอง
การได้ประโยชน์
หรือการใช้ความเสมอภาคของโอกาสหรือการปฏิบตั ติ ่อการจ้างงานหรือการประกอบอาชีพ
จะดาเนินขัน้ ตอนอะไรเพือ่ ขจัดการเลือกปฏิบตั เิ ช่นว่านี้?
(ข)
โปรดให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับสถานการณ์จริงในประเทศของท่านเกีย่ วกับการแนะแนวและการฝึกอบร
มการประกอบอาชีพ การจ้างงานและและอาชีพของบุคคลตามเชือ้ ชาติ สีผวิ เพศ ศาสนา
และชาติกาเนิดเดิม
(ค)
โปรดระบุกรณีหลักซึง่ ความเป็ นเลิศ
ความเฉพาะอย่าง
หรือความนิยมซึง่ ขึน้ อยู่กบั เงือ่ นไขทีก่ ล่าวถึงข้างต้นอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้รบั การพิจารณาในป
ระเทศของท่านว่าเป็ นการเลือกปฏิบตั เิ นื่องจากข้อกาหนดทีม่ อี ยู่แล้วของงานเฉพาะงานหนึ่ง
โปรดระบุขอ้ ขัดข้องใดๆในการสมัคร
ข้อพิพาท
หรือกรณีทเ่ี ป็ นข้อโต้เถียงซึ่งเกิดขึน้ จากเงือ่ นไขดังกล่าว
11. โปรดระบุสดั ส่วนของประชากรทางานของประเทศของท่านซึง่ ทางานเต็มเวลามากกว่าหนึ่ง
งานเพือ่ ทีจ่ ะให้ได้มาตรฐานการครองชีพอย่างพอเพียงสาหรับตนเองและครอบครัวของตน
ให้กล่าวถึงการพัฒนานี้ตามเวลาทีผ่ ่านไป
12. ในกรณีทม่ี รี ายงานฉบับต่อๆมา
ให้ทบทวนสัน้ ๆเกีย่ วกับการเปลีย่ นแปลง
(ถ้ามี)
ในการบัญญัตกิ ฎหมายของชาติ
คาพิพากษาของศาล
ตลอดจนระเบียบ
วิธกี าร
และข้อปฏิบตั ขิ องฝ่ ายบริหารในระหว่างช่วงระยะเวลาการรายงานทีม่ ผี ลต่อสิทธิในการทางาน
13. โปรดระบุบทบาทของความช่วยเหลือระหว่างประเทศในการทาให้สทิ ธิทไ่ี ด้รบั การกาหนดใน
มาตรา 6 เป็ นจริงขึน้ มาเต็มรูปแบบ
มาตรา 7 ของกติ กา
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14. ถ้ารัฐของท่านเป็ นภาคีในอนุสญ
ั ญาฉบับใดฉบับหนึ่งขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ
(ILO) ต่อไปนี้
อนุสญ
ั ญาว่าด้วยการกาหนดค่าจ้างขัน้ ต่า 2513 (ฉบับที่ 131)
อนุสญ
ั ญาว่าด้วยค่าตอบแทนทีเ่ ท่าเทียมกัน 2494 (ฉบับที่ 100)
อนุสญ
ั ญาว่าด้วยการพักผ่อนประจาสัปดาห์ (อุตสาหกรรม) 2464 (ฉบับที่ 14)
อนุสญ
ั ญาว่าด้วยการพักผ่อนประจาสัปดาห์ (พาณิชยกรรมและสานักงาน) 2500 (ฉบับที่
106)
อนุสญ
ั ญาว่าด้วยวันหยุดงานโดยได้รบั ค่าจ้าง (ทบทวนแก้ไข) 2513 (ฉบับที่ 132)
อนุสญ
ั ญาว่าด้วยการตรวจสอบแรงงาน 2490 (ฉบับที่ 81)
อนุสญ
ั ญาว่าด้วยการตรวจสอบแรงงาน (เกษตรกรรม) 2512 (ฉบับที่ 129)
อนุสญ
ั ญาว่าด้วยความปลอดภัยในการประกอบอาชีพและอาชีวอนามัย 2524 (ฉบับที่ 155)
และได้สง่ มอบรายงานต่อคณะกรรมาธิการผูเ้ ชีย่ วชาญเรื่องการใช้บงั คับอนุสญ
ั ญาและข้อแนะนา
ของ
ILO
ซึง่ เกีย่ วข้องกับข้อกาหนดของมาตรา
7
แล้ว
ท่านอาจประสงค์จะอ้างถึงส่วนทีเ่ กีย่ วข้องของรายงานเหล่านัน้ มากกว่าทีจ่ ะให้ขอ้ มูลซ้าไว้ในทีน่ ้ี
แต่อย่างไรก็ตาม
เรื่องทัง้ หมดซึง่ เกิดขึน้ ตามอนุสญ
ั ญานี้และไม่ได้กล่าวไว้เต็มทีใ่ นรายงานเหล่านัน้ ควรจะได้กล่าว
ไว้ในรายงานนี้
15. (ก) โปรดให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับวิธกี ารหลักทีใ่ ช้สาหรับกาหนดค่าจ้าง
(ข)
โปรดระบุว่าได้มกี ารจัดตัง้ ระบบค่าจ้างขัน้ ต่าไว้หรือไม่
และให้ระบุกลุ่มผูไ้ ด้รบั ค่าจ้างซึง่ ระบบดังกล่าวใช้บงั คับอยู่
จานวนบุคคลซึง่ อยู่ในแต่ละกลุ่มตลอดจนพนักงานเจ้าหน้าทีส่ าหรับกาหนดหากลุ่มเหล่านี้
ยังมีผไู้ ด้รบั ค่าจ้างใดๆทีอ่ ยู่นอกความคุม้ ครองของระบบค่าจ้างขัน้ ต่าตามกฎหมายหรือในข้อเท็จ
จริงอยู่หรือไม่?
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(1)
ค่าแรงขัน้ ต่าเหล่านี้มกี าลังแรงกฎหมายหรือไม่และมีวธิ กี ารอะไรทีป่ ระกันไม่ให้
ค่าแรงเหล่านี้เสือ่ มเสียไป?
(2)
ความต้องการของคนงานและครอบครัวตลอดจนปั จจัยทางเศรษฐกิจทีถ่ ูกนาเข้
ามาพิจารณาและประนีประนอมกันในการกาหนดหาค่าจ้างขัน้ ต่าจะมีขอบเขตแล
ะวิธกี ารอย่างไร?
มีมาตรฐาน
เป้ าหมาย
และบรรทัดฐานอะไรทีเ่ กีย่ วข้องกับการนี้?
(3) โปรดบรรยายโดยย่อถึงกลไกทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ เพือ่ กาหนด
และปรับค่าแรงขัน้ ต่า

เฝ้ าตรวจ

(4) โปรดให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับการพัฒนาค่าแรงเฉลีย่ และขัน้ ต่าเมื่อ 10 ปี ก่อน เมื่อ 5
ปี ก่อน และในปั จจุบนั โดยเปรียบเทียบกับการเปลีย่ นแปลงของค่าครองชีพ
(5)
โปรดระบุว่าค่าแรงขัน้ ต่าได้รบั การกากับดูแลอย่างมีประสิทธิผลในทางปฏิบตั หิ
รือไม่
(ค)
โปรดระบุว่ามีความไม่เสมอภาคใดๆในค่าตอบแทนการทางานมูลค่าเท่าเทียมกัน
การละเมิดหลักการเรื่องค่าจ้างเท่ากันสาหรับงานทีเ่ ท่าเทียมกัน
หรือสภาพการทางานของสตรีซง่ึ ด้อยกว่าสภาพทีช่ ายได้รบั ประโยชน์อยู่หรือไม่
(1) มีการดาเนินขัน้ ตอนอะไรเพื่อขจัดการเลือกปฏิบตั เิ ช่นว่านี้?
โปรดกล่าวถึงความสาเร็จและความล้มเหลวของขัน้ ตอนเหล่านี้เกี่ยวกับกลุ่มต่าง
ๆทีถ่ ูกเลือกปฏิบตั ิ
(2) โปรดระบุว่าวิธอี ะไร
(ถ้ามี)
ถูกนามาใช้เพือ่ ส่งเสริมการประเมินผลงานในเชิงภาวะวิสยั โดยใช้หลักเกณฑ์ของ
งานทีจ่ ะถูกปฏิบตั ิ
(ง)
โปรดระบุการกระจายรายได้ของลูกจ้างทัง้ ภาครัฐและเอกชนทีถ่ ูกนามาพิจารณาทัง้ เรื่องสิทธิปร
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ะโยชน์ค่าตอบแทนและทีไ่ ม่ใช่เป็ นตัวเงิน
โปรดให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับค่าตอบแทนของงานทีใ่ กล้เคียงกันในภาครัฐและเอกชน (ถ้ามี)
16. มีขอ้ กาหนดของทางกฎหมาย
ทางฝ่ ายบริหาร
หรืออื่นๆอะไรทีก่ าหนดเงือ่ นไขขัน้ ต่าของอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการประกอบอาชีพ
? ข้อกาหนดเหล่านี้ถูกบังคับใช้อย่างไรในทางปฏิบตั แิ ละไม่ถูกนามาบังคับใช้ในด้านใด?
(ก)
โปรดระบุว่าคนงานประเภทใด
(ถ้ามี)
ถูกยกเว้นจากข้อกาหนดของกฎหมายทีม่ อี ยู่และสิทธิประโยชน์ประเภทอื่นใดจากข้อกาหนดเช่น
ว่านี้มอี ยู่อย่างไม่พอเพียงเท่านัน้ หรือไม่มเี ลย
(ข)
โปรดให้ขอ้ มูลทางด้านสถิตหิ รืออย่างอื่นเกีย่ วกับจานวน
ลักษณะ
และความถีข่ องอุบตั เิ หตุในการประกอบอาชีพ
(โดยเฉพาะทีม่ ผี ลถึงแก่ชวี ติ )
และโรคภัยไข้เจ็บจากการประกอบอาชีพว่าได้เปลีย่ นแปลงไปอย่างไรในช่วงเวลาทีผ่ ่านมา (เมื่อ
10 ปี ก่อน เมื่อ 5 ปี ก่อนเปรียบเทียบกับในปั จจุบนั )
17. โปรดให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับการทาให้หลักการเรื่องโอกาสทีเ่ ท่าเทียมกันสาหรับการส่งเสริมเป็ นค
วามจริงขึน้ มาได้จริงในประเทศของท่าน
(ก)
คนงานกลุ่มใดไม่ได้รบั โอกาสทีเ่ ท่าเทียมกันเช่นว่านี้ในปั จจุบนั ?
สถานการณ์ของสตรีในการนี้เป็ นอย่างไร?

โดยเฉพาะคือ

(ข)
ขัน้ ตอนอะไรถูกดาเนินการเพื่อขจัดความไม่เสมอภาคเช่นว่านี้?
โปรดกล่าวถึงความสาเร็จและความล้มเหลวของขัน้ ตอนเหล่านี้เกี่ยวกับกลุ่มทีเ่ สียเปรียบต่างๆ
18. โปรดกล่าวถึงกฎหมายและข้อปฏิบตั ใิ นประเทศของท่านเกีย่ วกับการพักผ่อน
เวลาว่าง
ข้อจากัดทีส่ มเหตุผลของชัวโมงท
่
างาน
วันหยุดงานตามวาระโดยได้ค่าจ้าง
และค่าตอบแทนสาหรับวันหยุดสาธารณะ
(ก) โปรดระบุปัจจัยและข้อขัดข้องทีม่ ผี ลต่อระดับของการทาให้สทิ ธิเหล่านี้เป็ นจริงขึน้ มา
(ข)
โปรดระบุประเภทของคนงานซึง่ ไม่ได้ความคุม้ ครองในทางกฎหมายหรือในทางปฏิบตั หิ รือทัง้ สอ
งอย่างจากการได้ประโยชน์ของสิทธิเหล่านี้
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มีมาตรการอะไรทีไ่ ด้รบั การพิจารณาหรือถูกดาเนินการอยู่ในปั จจุบนั เพือ่ เยียวยาแก้ไขสถานการ
ณ์น้?ี
19. ในกรณีทม่ี รี ายงานฉบับต่อๆ มา ให้ทบทวนสัน้ ๆ เกีย่ วกับการเปลีย่ นแปลง (ถ้ามี)
ในการบัญญัตกิ ฎหมายของชาติ
คาพิพากษาของศาล
ตลอดจนระเบียบ
วิธกี าร
และข้อปฏิบตั ขิ องฝ่ ายบริหารในระหว่างช่วงระยะเวลาการรายงานทีม่ ผี ลต่อสิทธิในสภาพของกา
รทางานทีเ่ ทีย่ งธรรมและเป็ นคุณ
20. โปรดระบุบทบาทของความช่วยเหลือระหว่างประเทศในการทาให้สทิ ธิทไ่ี ด้รบั การกาหนดใน
มาตรา 7 เป็ นจริงขึน้ มาเต็มรูปแบบ
มาตรา 8 ของกติ กา
21. ถ้ารัฐของท่านเป็ นภาคีในอนุสญ
ั ญาฉบับหนึ่งฉบับใดต่อไปนี้
กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
อนุสญ
ั ญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ
ว่าด้วยเสรีภาพของสมาคมและการคุม้ ครองสิทธิทจ่ี ะก่อตัง้ 2491 (ฉบับที่ 87)

(ILO)

อนุสญ
ั ญาของ ILO ว่าด้วยสิทธิทจ่ี ะก่อตัง้ และการเจรจาต่อรองร่วม 2492 (ฉบับที่ 98)
อนุสญ
ั ญาของ ILO ว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ (บริการสาธารณะ) 2521 (ฉบับที่ 151)
และได้สง่ มอบรายงานต่อคณะกรรมาธิการกากับดูแลทีเ่ กีย่ วข้อง
ซึง่ เกีย่ วข้องกับข้อกาหนดของมาตรา
8
แล้ว
ท่านอาจประสงค์จะอ้างถึงส่วนทีเ่ กีย่ วข้องของรายงานเหล่านัน้ มากกว่าทีจ่ ะให้ขอ้ มูลซ้าไว้ในทีน่ ้ี
แต่อย่างไรก็ตาม
เรื่องทัง้ หมดซึง่ เกิดขึน้ ตามกติกานี้และไม่ได้กล่าวไว้เต็มทีใ่ นรายงานเหล่านัน้ ควรจะได้กล่าวไว้ใ
นรายงานนี้
22. โปรดระบุเงือ่ นไขทีเ่ ป็ นสาระสาคัญหรืออย่างเป็ นทางการ
(ถ้ามี)
ทีจ่ ะต้องดาเนินการจนครบถ้วนเพือ่ เข้าร่วมและก่อตัง้ สหภาพแรงงานทีใ่ ครคนใดคนหนึ่งจะเลือก
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(ก)
โปรดระบุว่ามีขอ้ กาหนดทางกฎหมายเป็ นพิเศษใดๆหรือไม่เกีย่ วกับการก่อตัง้ สหภาพแรงงานโ
ดยคนงานบางประเภท
และในทีส่ ุด
ข้อกาหนดพิเศษเหล่านี้คอื อะไร
ข้อกาหนดดังกล่าวจะถูกนามาใช้ในทางปฏิบตั ไิ ด้อย่างไร
ตลอดจนจานวนของบุคคลทีอ่ ยู่ภายใต้บงั คับของข้อกาหนดดังกล่าว
(ข) มีขอ้ จากัดใดๆหรือไม่ต่อการใช้สทิ ธิทจ่ี ะเข้าร่วมและก่อตัง้ สหภาพแรงงงานโดยคนงาน?
โปรดให้ขอ้ มูลโดยละเอียดของข้อกาหนดทางกฎหมายซึง่ กาหนดข้อจากัดเช่นว่านี้และและการ
นาข้อกาหนดดังกล่าวมาบังคับใช้ในทางปฏิบตั เิ มื่อเวลาผ่านไป
(ค)
โปรดให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับวิธที ร่ี ฐั บาลของท่านรับประกันสิทธิของสหภาพแรงงานทีจ่ ะรวมตัวกันเป็
นสหพันธ์และเข้าร่วมในองค์กรสหภาพแรงงานระหว่างประเทศ
มีขอ้ จากัดอะไรทางกฎหมายและทางปฏิบตั ติ ่อการใช้สทิ ธิน้?ี
(ง)
โปรดระบุโดยละเอียดถึงเงือ่ นไขหรือข้อจากัดทีม่ ตี ่อสิทธิของสหภาพแรงงานในการทีด่ าเนินการ
ได้โดยเสรี
มีสหภาพแรงงานอะไรทีไ่ ด้รบั ผลกระทบอย่างร้ายแรงในทางปฏิบตั โิ ดยเงือ่ นไขหรือข้อจากัดเหล่
านี้? มีมาตรการอะไรถูกดาเนินการเพือ่ ส่งเสริมการต่อรองร่วมอย่างเสรี?
(จ)
โปรดให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับจานวนและโครงสร้างของสหภาพแรงงานทีก่ ่อตัง้ ขึน้ ในประเทศของท่านแ
ละเกีย่ วกับสมาชิกภาพของสหภาพแรงงานทีเ่ กี่ยวข้อง
23. โปรดระบุว่าคนงานในประเทศของท่านได้รบั โอกาสทีจ่ ะนัดหยุดงานหรือไม่ในฐานะทีเ่ ป็ นสิท
ธิตามรัฐธรรมนูญหรือทางกฎหมาย
ถ้าคาตอบของท่านเป็ นปฏิเสธ
มีวธิ กี ารทางกฎหมายหรือทางข้อเท็จจริงอย่างอื่นอะไรถูกใช้เพือ่ รับประกันการใช้สทิ ธิน้?ี
(ก)
มีขอ้ จากัดอะไรต่อการใช้สทิ ธิทจ่ี ะนัดหยุดงาน?
โปรดให้ขอ้ มูลโดยละเอียดของข้อกาหนดทางกฎหมายซึง่ บังคับใช้ขอ้ จากัดเช่นว่านี้และการบังคั
บใช้ในทางปฏิบตั เิ มื่อเวลาผ่านไป
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(ข)
โปรดระบุว่ามีขอ้ กาหนดทางกฎหมายพิเศษใดๆหรือไม่เกีย่ วกับการใช้สทิ ธิทจ่ี ะนัดหยุดงานโดย
คนงานบางประเภทและข้อกาหนดพิเศษเหล่านี้คอื อะไร
ข้อกาหนดดังกล่าวได้ถูกบังคับใช้ในทางปฏิบตั อิ ย่างไรตลอดจนจานวนของคนงานทีอ่ ยู่ภายใต้บั
งคับของข้อกาหนดดังกล่าว
24. โปรดระบุว่ามีขอ้ จากัดใดๆหรือไม่ต่อการใช้สทิ ธิทก่ี ล่าวถึงในวรรค
2
และ
3
ข้างต้นโดยบุคลากรในกองทัพ
สานักงานตารวจ
หรือฝ่ ายบริหารของรัฐ
ข้อจากัดเช่นว่านี้ได้ถูกนามาบังคับใช้ในทางปฏิบตั จิ ริงอย่างไร?
25. ในกรณีทม่ี รี ายงานฉบับต่อๆมา
ให้ทบทวนสัน้ ๆเกีย่ วกับการเปลีย่ นแปลง
(ถ้ามี)
ในการบัญญัตกิ ฎหมายของชาติ
คาพิพากษาของศาล
ตลอดจนระเบียบ
วิธกี าร
และข้อปฏิบตั ขิ องฝ่ ายบริหารในระหว่างช่วงระยะเวลาการรายงานทีม่ ผี ลต่อสิทธิทก่ี าหนดไว้ในม
าตรา 8
มาตรา 9 ของกติ กา
26. ถ้ารัฐของท่านเป็ นภาคีในอนุสญ
ั ญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ
(ILO)
ว่าด้วยการประกันสังคม (มาตรฐานขัน้ ต่า) 2495 (ฉบับที่ 102) หรือในอนุสญ
ั ญาของ ILO
ต่อมาทีเ่ กีย่ วข้องอื่นๆ
(ฉบับที่
121,
128,
130
และ
168)
และได้สง่ มอบรายงานต่อคณะกรรมาธิการกากับดูแลทีเ่ กีย่ วข้อง
ซึง่ เกีย่ วข้องกับข้อกาหนดของมาตรา
9
แล้ว
ท่านอาจประสงค์จะอ้างถึงส่วนทีเ่ กีย่ วข้องของรายงานเหล่านัน้ มากกว่าที่จะให้ขอ้ มูลซ้าไว้ในทีน่ ้ี
แต่อย่างไรก็ตาม
เรื่องทัง้ หมดซึง่ เกิดขึน้ ตามกติกานี้และไม่ได้กล่าวไว้เต็มทีใ่ นรายงานเหล่านัน้ ควรจะได้กล่าวไว้ใ
นรายงานนี้
27. โปรดระบุว่ามีสาขาอะไรต่อไปนี้ของการประกันสังคมอยู่ในประเทศของท่าน
การรักษาพยาบาล
สิทธิประโยชน์การเจ็บป่ วยเป็ นเงินสด
สิทธิประโยชน์การคลอดบุตร
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สิทธิประโยชน์วยั ชรา
สิทธิประโยชน์ทุพพลภาพ
สิทธิประโยชน์ผยู้ งั มีชวี ติ อยู่
สิทธิประโยชน์การบาดเจ็บจากการทางาน
สิทธิประโยชน์การว่างงาน
สิทธิประโยชน์ครอบครัว
28. โปรดกล่าวถึงลักษณะหลักของแผนทีบ่ งั คับใช้อยู่แต่ละสาขาทีม่ อี ยู่ในประเทศของท่านโดยร
ะบุความสมบูรณ์พร้อมของความคุม้ ครองทีจ่ ดั ให้ทงั ้ ในแบบรวมและทีเ่ กีย่ วกับกลุ่มต่างๆภายใน
สังคม ลักษณะและระดับของสิทธิประโยชน์ และวิธกี ารสนับสนุนแผนในทางการเงิน
29. โปรดระบุจานวนร้อยละของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ
(GNP)
ของท่านตลอดจนงบประมาณของชาติ และ/หรือ ภูมภิ าคของท่านทีถ่ ูกใช้ในการประกันสังคม
ตัวเลขนี้เปรียบเทียบได้อย่างไรกับสถานการณ์เมื่อ
10
ปี
ก่อน?
มีเหตุผลอะไรสาหรับการเปลีย่ นแปลงใดๆ?
30. โปรดระบุว่าแผนประกันสังคม
(สาธารณะ)
อย่างเป็ นทางการในประเทศของท่านทีถ่ ูกบรรยายได้รบั การเสริมประกอบโดยการจัดดาเนินการ
ใดๆ
(เอกชน)
อย่างไม่เป็ นทางการหรือไม่
หากว่ากรณีเป็ นเช่นว่านี้
โปรดกล่าวถึงการจัดดาเนินการเหล่านี้และความสัมพันธ์ระหว่างการจัดดาเนินการดังกล่าวและแ
ผน (สาธารณะ) อย่างเป็ นทางการ
31. โปรดระบุว่าในประเทศของท่านมีกลุ่มใดๆหรือไม่ทไ่ี ม่ได้รบั ประโยชน์จากสิทธิในการประกัน
สังคมเลย หรือซึง่ ได้รบั เช่นว่านัน้ ในระดับทีน่ ้อยกว่าประชากรส่วนใหญ่มาก โดยเฉพาะคือ
สถานการณ์ของสตรีในการนี้เป็ นอย่างไร?
โปรดให้ขอ้ มูลเฉพาะของการไม่ได้รบั ประโยชน์เช่นว่านี้จากการประกันสังคม
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(ก)
โปรดระบุว่ามาตรการอะไรทีร่ ฐั บาลของท่านถือว่ามีความสาคัญเพือ่ ทีจ่ ะทาให้สทิ ธิในการประกัน
สังคมเป็ นความจริงขึน้ มาสาหรับกลุ่มทีก่ ล่าวถึงข้างต้น
(ข)
โปรดอธิบายมาตรการนโยบายซึ่งรัฐบาลของท่านได้ดาเนินการด้วยทรัพยากรทีม่ ใี ห้อยู่อย่างเต็ม
ทีเ่ พือ่ ดาเนินการเรื่องสิทธิในการประกันสังคมสาหรับกลุ่มเหล่านี้
โปรดให้กาหนดเวลาและบรรทัดฐานทีเ่ กีย่ วข้องกับเวลาสาหรับวัดผลการดาเนินงานของท่านใน
การนี้
(ค)
โปรดกล่าวถึงผลกระทบของมาตรการเหล่านี้ต่อสถานการณ์ของของกลุ่มเสีย่ งและกลุ่มเสียเปรีย
บในกรณีดงั กล่าว และรายงานความสาเร็จ ปั ญหา และข้อด้อยของมาตรการเช่นว่านี้
32. ในกรณีทม่ี รี ายงานฉบับต่อๆมา
ให้ทบทวนสัน้ ๆเกีย่ วกับการเปลีย่ นแปลง
(ถ้ามี)
ในการบัญญัตกิ ฎหมายของชาติ
คาพิพากษาของศาล
ตลอดจนระเบียบ
วิธกี าร
และข้อปฏิบตั ขิ องฝ่ ายบริหารในระหว่างช่วงระยะเวลาการรายงานทีม่ ผี ลต่อสิทธิในการประกันสั
งคม
33. โปรดระบุบทบาทของความช่วยเหลือระหว่างประเทศในการทาให้สทิ ธิทไ่ี ด้รบั การกาหนดใน
มาตรา 9 เป็ นจริงขึน้ มาเต็มรูปแบบ
มาตรา 10 ของกติ กา
34. ถ้ารัฐของท่านเป็ นภาคีในอนุสญ
ั ญาฉบับหนึ่งฉบับใดต่อไปนี้
กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
อนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
อนุสญ
ั ญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบตั ติ ่อสตรีในทุกรูปแบบ
อนุสญ
ั ญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ว่าด้วยการคุม้ ครองการคลอดบุตร
(ทบทวนแก้ไข) 2495 (ฉบับที่ 103)
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อนุสญ
ั ญาของ ILO ว่าด้วยอายุขนั ้ ต่า 2516 (ฉบับที่ 138)
หรือในอนุสญ
ั ญาอื่นใดของ
ILO
ว่าด้วยการคุม้ ครองเด็กและคนหนุ่มสาวเกีย่ วกับการจ้างงานและงาน
และถ้ารัฐบาลของท่านได้สง่ มอบรายงานต่อคณะกรรมาธิการกากับดูแลทีเ่ กีย่ วข้อง
ซึง่ เกีย่ วข้องกับข้อกาหนดของมาตรา
10
แล้ว
ท่านอาจประสงค์จะอ้างถึงส่วนทีเ่ กีย่ วข้องของรายงานเหล่านัน้ มากกว่าทีจ่ ะให้ขอ้ มูลซ้าไว้ในทีน่ ้ี
แต่อย่างไรก็ตาม
เรื่องทัง้ หมดซึง่ เกิดขึน้ ตามกติกานี้และไม่ได้กล่าวไว้เต็มทีใ่ นรายงานเหล่านี้ควรจะได้กล่าวไว้ใน
รายงานนี้
35. โปรดระบุว่าในสังคมของท่าน คาว่า “ครอบครัว” ถูกให้ความหมายว่าอะไร
36. โปรดระบุอายุซ่งึ ถือว่าเด็กในประเทศของท่านบรรลุถงึ วัยผูใ้ หญ่เพือ่ จุดประสงค์ทแ่ี ตกต่างกั
น
37. โปรดให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับวิธแี ละวิถที างทัง้ อย่างเป็ นทางการและไม่เป็ นทางการซึง่ ถูกนามาใช้ใ
นประเทศของท่านเพือ่ ให้ความช่วยเหลือและความคุม้ ครองแก่ครอบครัว โดยเฉพาะคือ
(ก)
ประเทศของท่านรับประกันสิทธิของชายและโดยเฉพาะของหญิงในการเข้าสมรสโดยความยินยอ
มอย่างเต็มทีแ่ ละอิสระและเพือ่ ก่อตัง้ ครอบครัวอย่างไร?
โปรดระบุและในทีส่ ุดให้ขอ้ มูลเฉพาะเกีย่ วกับกรณีซง่ึ มาตรการทีถ่ ูกดาเนินการไม่ประสบความ
สาเร็จในการยกเลิกการปฏิบตั ซิ ง่ึ มีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อการได้ประโยชน์จากสิทธิน้ี
(ข)
ประเทศของท่านใช้มาตรการอะไรอานวยความสะดวกการก่อตัง้ ครอบครัวตลอดจนคงรักษา
เสริมสร้างความเข้มแข็ง
และคุม้ ครองครอบครัวไว้
โดยเฉพาะคือ
ในขณะทีค่ รอบครัวรับผิดชอบในการดูแลและการศึกษาของเด็กในอุปการะ?
แต่แม้ว่ามีมาตรการเหล่านี้
จะมีครอบครัวซึ่งไม่ได้รบั ประโยชน์จากความคุม้ ครองและความช่วยเหลือเช่นว่านี้เลย
หรือซึง่ ได้รบั ประโยชน์เช่นว่านัน้ ในระดับทีน่ ้อยกว่าประชากรส่วนใหญ่มากหรือไม่?
โปรดให้รายละเอียดของสถานการณ์เหล่านี้
ครอบครัวขยายหรือรูปแบบอื่นๆของระบบครอบครัวได้รบั การยอมรับหรือไม่ในการกาหนดควา
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มเป็ นไปได้ทจ่ี ะมีหรือความสามารถในการบังคับใช้มาตรการเหล่านี้โดยเฉพาะคือทีเ่ กี่ยวกับสิทธิ
ประโยชน์จากรัฐบาล?
(ค) ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับข้อด้อยทีส่ ามารถมองเห็นได้ตามวรรคย่อย
มีมาตรการอะไรได้รบั การพิจารณาเพือ่ เยียวยาแก้ไขสถานการณ์?

(ก)

หรือ

(ข)

38. โปรดให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับระบบคุม้ ครองการคลอดบุตร
(ก) โดยเฉพาะคือ
(1) บรรยายขอบเขตของแผนคุม้ ครอง
(2)
ระบุระยะเวลาโดยรวมของการลาคลอดและของระยะเวลาบังคับลาหลังจากอยู่ใ
นโรงพยาบาล
(3) บรรยายสิทธิประโยชน์เป็ นเงินสด
ทางการแพทย์
และของการประกันสังคมอื่นๆทีใ่ ห้ในระหว่างช่วงระยะเวลาเหล่านี้
(4) ระบุว่าสิทธิประโยชน์เหล่านี้เปลีย่ นแปลงไปอย่างไรเมื่อเวลาผ่านไป
(ข)
โปรดระบุว่ามีกลุ่มสตรีในสังคมของท่านหรือไม่ซง่ึ ไม่ได้รบั ประโยชน์จากความคุม้ ครองการคลอ
ดบุตรใดๆเลย
หรือซึง่ ได้รบั ประโยชน์เช่นว่านัน้ ในระดับทีน่ ้อยกว่าคนส่วนใหญ่มาก
โปรดให้รายละเอียดของสถานการณ์เหล่านี้
มีมาตรการอะไรกาลังถูกดาเนินการหรือได้รบั การพิจารณาเพือ่ เยียวยาแก้ไขสถานการณ์น้?ี
โปรดบรรยายผลกระทบของมาตรการเหล่านี้ต่อสถานการณ์ของกลุ่มเสีย่ งและกลุ่มเสียเปรียบใน
กรณีดงั กล่าว และรายงานเกีย่ วกับความสาเร็จ ปั ญหา และข้อด้อยของมาตรการเช่นว่านี้
39. โปรดกล่าวถึงมาตรการพิเศษของการคุม้ ครองและการช่วยเหลือสาหรับเด็กและคนหนุ่มสาว
โดยเฉพาะอย่างยิง่ คือ
มาตรการเพือ่ คุม้ ครองบุคคลดังกล่าวจากการแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม
หรือเพือ่ ป้ องกันการจ้างงานของบุคคลเหล่านัน้ ในงานซึ่งเป็ นอันตรายต่อศีลธรรมหรือสุขภาพขอ
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งบุคคลดังกล่าวหรือเป็ นอันตรายต่อชีวติ หรือมีโอกาสจะสกัดกัน้ การเจริญเติบโตตามปรกติของบุ
คคลเหล่านัน้
(ก)
ในประเทศของท่านมีขดี จากัดอายุขนั ้ ต่าเท่าใดซึง่ ห้ามการจ้างงานแรงงานเด็กในอาชีพต่างๆ?
(ข)
โปรดระบุว่ามีเด็กจานวนเท่าใดและอยู่ในกลุ่มอายุอะไรซึง่ รับจ้างทางานและในขอบเขตแค่ไหน
(ค)
โปรดระบุว่ามีเด็กถูกจ้างงานในครัวเรือน
หรือกิจการของครอบครัวในขอบเขตแค่ไหน

ไร่นา

(ง)
โปรดระบุว่ามีกลุ่มเด็กและคนหนุ่มสาวใดๆในประเทศของท่านหรือไม่ซ่งึ ไม่ได้รบั ประโยชน์จาก
มาตรการคุม้ ครองและช่วยเหลือเลย
หรือซึง่ ได้รบั ประโยชน์เช่นว่านัน้ ในระดับทีน่ ้อยกว่าคนส่วนใหญ่มาก
โดยเฉพาะคือ
สถานการณ์ของเด็กกาพร้า
เด็กซึง่ ไม่มบี ดิ ามารดาโดยสายเลือดมีชวี ติ อยู่
เด็กสาว
เด็กซึง่ ถูกทอดทิง้
หรือสูญเสียสภาพครอบครัวของตนไป
ตลอดจนเด็กทีพ่ กิ ารทางกายหรือทางสมองเป็ นอย่างไร?
(จ) บุคคลทีถ่ ูกระบุในวรรคก่อนได้รบั แจ้งถึงสิทธิของตนได้อย่างไร?
(ฉ)
โปรดให้รายละเอียดของข้อขัดข้องและข้อด้อยใดๆ
สถานการณ์รา้ ยแรงเช่นว่านี้ได้เปลีย่ นแปลงไปอย่างไรเมื่อเวลาผ่านไป?
มีมาตรการอะไรกาลังถูกดาเนินการเพือ่ เยียวยาแก้ไขสถานการณ์เหล่านี้?
โปรดกล่าวถึงผลกระทบของมาตรการเหล่านี้เมื่อเวลาผ่านไปและรายงานเกีย่ วกับความสาเร็จ
ปั ญหา และข้อด้อย
40. ในกรณีทม่ี รี ายงานฉบับต่อๆมา
ให้ทบทวนสัน้ ๆเกีย่ วกับการเปลีย่ นแปลง
(ถ้ามี)
ในการบัญญัตกิ ฎหมายของชาติ
คาพิพากษาของศาล
ตลอดจนระเบียบ
วิธกี าร
และข้อปฏิบตั ขิ องฝ่ ายบริหารในระหว่างช่วงระยะเวลาการรายงานทีม่ ผี ลต่อสิทธิทก่ี าหนดไว้ในม
าตรา 10
41. โปรดระบุบทบาทของความช่วยเหลือระหว่างประเทศในการทาให้สทิ ธิทไ่ี ด้รบั การกาหนดใน
มาตรา 10 เป็ นจริงขึน้ มาเต็มรูปแบบ
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มาตรา 11 ของกติ กา
42. (ก)
โปรดให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับมาตรฐานการครองชีพในปั จจุบนั ของประชากรของท่านเกีย่ วกับทัง้ กลุ่มร
วมและกลุ่มเศรษฐกิจสังคม
วัฒนธรรมและกลุ่มอื่นๆทีแ่ ตกต่างกันภายในสังคม
มาตรฐานการครองชีพได้เปลีย่ นแปลงไปอย่างไรเมื่อเวลาผ่านไป (เช่น เปรียบเทียบกับเมื่อ 10
ปี ก่อนและเมื่อ
5
ปี ก่อน)
เกีย่ วกับกลุ่มทีแ่ ตกต่างกันเหล่านี้?
ได้มกี ารปรับปรุงอย่างต่อเนื่องหรือไม่ของสภาพการครองชีพสาหรับประชากรทัง้ หมดหรือสาหรั
บกลุ่มอะไร?
(ข)
ในกรณีทเ่ี มื่อไม่นานมานี้รฐั บาลของท่านได้สง่ มอบรายงานเรื่องสถานการณ์เกีย่ วกับสิทธิทงั ้ หม
ดหรือบางอย่างทีม่ อี ยู่ในมาตรา
11
ให้แก่สหประชาชาติหรือองค์กรชานัญพิเศษ
ท่านอาจประสงค์จะอ้างถึงส่วนทีเ่ กีย่ วข้องของรายงานเหล่านัน้ มากกว่าทีจ่ ะให้ขอ้ มูลซ้าไว้ในทีน่ ้ี
(ค) โปรดระบุผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GNP) ต่อคนสาหรับร้อยละ 40
ซึง่ จนทีส่ ุดของประชากรของท่าน ในประเทศของท่านมี “เส้นแบ่งระดับความยากจน” อยู่หรือไม่
และหากว่ามีเช่นนัน้ ท่านใช้หลักเกณฑ์อะไรสาหรับกาหนดเส้นนี้?
(ง) โปรดระบุดชั นีวดั คุณภาพชีวติ ทางกายภาพของประเทศของท่าน
43. สิทธิทจี ่ ะได้รบั อาหารอย่างพอเพียง
(ก)
โปรดให้ภาพรวมทัวไปของขอบเขตซึ
่
ง่ สิทธิทจ่ี ะได้รบั อาหารอย่างพอเพียงถูกทาให้เป็ นจริงขึน้ ม
าในประเทศของท่าน
ให้บรรยายแหล่งข้อมูลทีม่ อี ยู่ในการนี้รวมทัง้ การสารวจทางโภชนาการและการจัดดาเนินการเฝ้ า
ตรวจอื่นๆ
(ข)
โปรดให้ขอ้ มูลโดยละเอียด
(รวมทัง้ ข้อมูลสถิตซิ ง่ึ แบ่งออกตามพืน้ ทีท่ างภูมศิ าสตร์ทแ่ี ตกต่างกัน)
ในขอบเขตซึง่ ยังมีความหิวโหย
และ/หรือ
สภาพทุพโภชนาการอยู่ในประเทศของท่าน
ข้อมูลนี้ควรจะกล่าวถึงประเด็นปั ญหาต่อไปนี้โดยเฉพาะ
(1) สถานการณ์ของกลุ่มเสีย่ งหรือกลุ่มเสียเปรียบโดยเฉพาะอย่างยิง่ ประกอบด้วย
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เกษตรกรไร้ทด่ี นิ ทากิน
เกษตรกรชายขอบไกลโพ้น
คนงานในชนบท
คนว่างงานในขนบท
คนว่างงานในเมือง
คนยากจนในเมือง
คนงานย้ายถิน่
คนพืน้ เมืองดัง้ เดิม
เด็ก
คนชรา
กลุ่มอื่นๆทีไ่ ด้รบั ผลกระทบเป็ นพิเศษ
(2)
ความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญใดๆในสถานการณ์ของชายและหญิงภายในแต่ล
ะกลุ่มข้างต้น
(3)
การเปลีย่ นแปลงซึง่ ได้เกิดขึน้ ในช่วงเวลาห้าปี ทผ่ี ่านมาเกีย่ วกับสถานการณ์ขอ
งกลุ่มข้างต้นแต่ละกลุ่ม
(ค)
ในระหว่างระยะเวลาการรายงาน
มีการเปลีย่ นแปลงไปในทางลบหรือไม่ในนโยบายแห่งชาติ
กฎหมาย
และข้อปฏิบตั ซิ ่งึ มีผลต่อการมีหนทางได้รบั อาหารอย่างพอเพียงของกลุ่มหรือภาคเหล่านี้หรือภา
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ยในภูมภิ าคซึ่งเลวร้ายยิง่ กว่า?
หากว่าเป็ นเช่นนัน้
โปรดกล่าวถึงการเปลีย่ นแปลงเหล่านี้และประเมินผลกระทบจากเรื่องดังกล่าว
(ง)
โปรดระบุว่ามาตรการใดได้รบั การพิจารณาโดยรัฐบาลของท่านว่าเป็ นสิง่ จาเป็ นเพือ่ รับประกันกา
รมีหนทางได้รบั อาหารอย่างพอเพียงสาหรับกลุ่มเสีย่ งหรือกลุ่มเสียเปรียบแต่ละกลุ่มทีก่ ล่าวถึงข้
างต้นและสาหรับพืน้ ทีซ่ ง่ึ เลวร้ายยิง่ กว่า
และสาหรับการดาเนินการเต็มทีเ่ รื่องสิทธิทจ่ี ะได้รบั อาหารสาหรับทัง้ ชายและหญิง
ให้ระบุมาตรการทีไ่ ด้ดาเนินการและกาหนดเป้ าหมายทีม่ เี งือ่ นเวลาและบรรทัดฐานทางโภชนาก
ารสาหรับวัดการบรรลุผลในการนี้
(จ)
โปรดระบุว่ามาตรการซึง่ ถูกดาเนินการเพือ่ ปรับปรุงวิธกี ารผลิต
การเก็บรักษา
และการกระจายอาหารโดยใช้ประโยชน์อย่างเต็มทีข่ องความรูด้ า้ นเทคนิคและวิทยาศาสตร์ได้มสี ่
วนช่วยหรือได้เป็ นอุปสรรคในการทาให้สทิ ธิทจ่ี ะได้รบั อาหารอย่างพอเพียงเป็ นจริงขึน้ มาได้ในวิ
ธีอย่างไร
โปรดกล่าวถึงผลกระทบของมาตรการเหล่านี้ตามแนวทางของความยังยื
่ นทางนิเวศวิทยาและกา
รคุม้ ครองและรักษาทรัพยากรการผลิตอาหาร
(ฉ)
โปรดระบุว่ามาตรการอะไรถูกดาเนินการเพือ่ แพร่กระจายความรูเ้ รื่องหลักโภชนาการและระบุว่า
มีกลุ่มหรือภาคสาคัญใดๆภายในสังคมหรือไม่ทด่ี เู หมือนว่าขาดความรูเ้ ช่นว่านี้
(ช)
โปรดกล่าวถึงมาตรการปฏิรูปเกษตรกรรมใดๆทีด่ าเนินการโดยรัฐบาลของท่านเพือ่ ประกันว่าระ
บบเกษตรกรรมจะถูกใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพเพือ่ ส่งเสริมความมันคงทางอาหารในระดั
่
บครัวเรือนโดยไม่มผี ลกระทบในทางลบต่อศักดิ ์ศรีความเป็ นมนุษย์ทงั ้ ในเขตชนบทและในเมืองโ
ดยคานึงถึงมาตรา 6 ถึง 8 ของกติกา ให้กล่าวถึงมาตรการทีไ่ ด้ดาเนินการ
(1) เพือ่ การบัญญัตกิ ฎหมายเพื่อการนี้
(2) เพือ่ การบังคับใช้กฎหมายทีม่ อี ยู่แล้วเพือ่ การนี้
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(3)
เพือ่ อานวยความสะดวกการเฝ้ าตรวจหน่วยงานของรัฐบาลและองค์กรพัฒนาเอ
กชน
(ซ)
โปรดกล่าวถึงและประเมินมาตรการทีร่ ฐั บาลของท่านได้ดาเนินการเพือ่ ประกันการกระจายอย่าง
เสมอภาคทัง้ ในรูปของการผลิตและการค้า
ของอุปทานอาหารโลกในส่วนทีเ่ กีย่ วกับความต้องการ
โดยพิจารณาถึงปั ญหาของทัง้ ประเทศนาเข้าอาหารและประเทศส่งออกอาหาร
44. สิทธิทจี ่ ะได้มที อี ่ ยู่อาศัยอย่างพอเพียง
(ก)
โปรดให้ขอ้ มูลทางสถิตโิ ดยละเอียดเกีย่ วกับสถานการณ์เรื่องทีอ่ ยู่อาศัยในประเทศของท่าน
(ข)
โปรดให้ขอ้ มูลโดยละเอียดเกีย่ วกับกลุ่มภายในสังคมของท่านทีม่ คี วามเสีย่ งและเสียเปรียบเกีย่ ว
กับทีอ่ ยู่อาศัย ให้ระบุโดยเฉพาะคือ
(1) จานวนบุคคลและครอบครัวซึง่ ไม่มที อ่ี ยู่อาศัย
(2)
จานวนบุคคลและครอบครัวซึง่ ในปั จจุบนั มีทอ่ี ยู่อาศัยไม่พอเพียงและไม่มหี นทา
งพร้อมทีจ่ ะเข้าถึงสิง่ อานวยความสะดวกดังเช่น น้ าประปา เครื่องทาความร้อน
(ถ้าจาเป็ น) การขจัดของเสีย สิง่ อานวยความสะดวกด้านสุขาภิบาล ไฟฟ้ า
บริการไปรษณีย์
ฯลฯ
(ตราบเท่าทีท่ ่านพิจารณาว่าสิง่ อานวยความสะดวกเหล่านี้มคี วามจาเป็ นในประเท
ศของท่าน) ให้รวมถึงจานวนคนทีอ่ าศัยอยู่ในทีอ่ ยู่อาศัยซึง่ แออัด ชืน้ แฉะ
มีโครงสร้างทีไ่ ม่ปลอดภัย หรือสภาพอื่นๆซึง่ มีผลต่อสุขภาพ
(3)
จานวนของบุคคลในปั จจุบนั ซึง่ ถูกจัดชัน้ ประเภทว่าอาศัยอยู่ในทีต่ งั ้ ถิน่ ฐานหรือ
ทีอ่ ยู่อาศัยซึง่ “ผิดกฎหมาย”
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(4)
จานวนบุคคลซึง่ ถูกขับไล่ภายในช่วงห้าปี สุดท้ายและจานวนบุคคลซึง่ ในปั จจุบนั
ขาดความคุม้ ครองทางกฎหมายจากการถูกขับไล่โดยไม่มกี ฎเกณฑ์หรือการถูกขั
บไล่ชนิดอื่นใด
(5)
จานวนบุคคลซึง่ มีค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับทีอ่ ยู่อาศัยสูงกว่าขีดจากัดของความสามาร
ถจ่ายให้ได้ซง่ึ กาหนดโดยรัฐบาลโดยใช้เกณฑ์จากความสามารถทีจ่ ะจ่ายหรือเป็ น
อัตราส่วนของรายได้
(6) จานวนบุคคลในบัญชีรายชื่อรอคอยการได้รบั ทีพ่ กั อาศัย ระยะเวลารอคอยเฉลีย่
และมาตรการทีไ่ ด้ดาเนินการเพือ่ ลดจานวนในบัญชีรายชื่อดังกล่าวตลอดจนการช่
วยเหลือบุคคลในบัญชีรายชื่อเช่นว่านี้หาทีพ่ กั อาศัยชัวคราว
่
(7) จานวนบุคคลในการถือครองทีอ่ ยู่อาศัยชนิดทีแ่ ตกต่างกัน
ทีอ่ ยู่อาศัยสังคมสงเคราะห์หรือสาธารณะ
ส่วนการเช่าเอกชน
ผูค้ รอบครอง ส่วนที่ “ผิดกฎหมาย” และอย่างอื่น

ได้แก่
เจ้าของ-

(ค)
โปรดให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับการมีกฎหมายใดๆซึง่ มีผลต่อการทาให้สทิ ธิทจ่ี ะมีทอ่ี ยู่อาศัยเป็ นจริงขึน้ ม
าซึง่ ประกอบด้วย
(1)
การบัญญัตกิ ฎหมายซึง่ ให้ความสาคัญแก่สทิ ธิทจ่ี ะมีทอ่ี ยู่อาศัยโดยการกาหนดเ
นื้อหาของสิทธิน้ี
(2) การบัญญัตกิ ฎหมาย เช่น กฎหมายทีอ่ ยู่อาศัย กฎหมายคนไม่มที อ่ี ยู่อาศัย
กฎหมายองค์กรเทศบาล ฯลฯ
(3) การบัญญัตกิ ฎหมายเกีย่ วกับการใช้ทด่ี นิ
การกระจายทีด่ นิ
การจัดสรรทีด่ นิ
การกาหนดเขตใช้ทด่ี นิ
เพดานจานวนทีด่ นิ ทีอ่ นุญาต
การเวนคืนทีด่ นิ
รวมทัง้ ข้อกาหนดการให้สนิ ไหมทดแทน
การวางแผนทีด่ นิ
รวมทัง้ ขัน้ ตอนวิธกี ารให้ประชาคมเข้ามามีสว่ นร่วม
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(4)
การบัญญัตกิ ฎหมายเกีย่ วกับสิทธิของผูถ้ อื ครองในหลักประกันการถือครองเพือ่
การคุม้ ครองจากการขับไล่ ในการจัดหาเงินเพือ่ ทีอ่ ยู่อาศัยและควบคุมบ้านเช่า
(หรือเงินอุดหนุน) ความสามารถจ่ายค่าทีอ่ ยู่อาศัยได้ ฯลฯ
(5) การบัญญัตกิ ฎหมายเกีย่ วกับประมวลกฎหมายควบคุมอาคาร
ข้อบังคับและมาตรฐานอาคาร และข้อกาหนดโครงสร้างพืน้ ฐาน
(6)
การบัญญัตกิ ฎหมายห้ามการเลือกปฏิบตั ใิ ดๆและในทุกรูปแบบในภาคทีอ่ ยู่อาศั
ยรวมทัง้ กลุ่มทีโ่ ดยประเพณีนิยมแล้วจะไม่ได้รบั การคุม้ ครอง
(7) การบัญญัตกิ ฎหมายห้ามการขับไล่ไม่ว่ารูปแบบใดๆ
(8)
การยกเลิกหรือการปฏิรปู ทางนิตบิ ญ
ั ญัตใิ ดๆของกฎหมายทีม่ อี ยู่ซง่ึ เบีย่ งเบนจา
กการปฏิบตั เิ รื่องสิทธิทจ่ี ะได้มที อ่ี ยู่อาศัยให้ครบถ้วน
(9) การบัญญัตกิ ฎหมายจากัดการเก็งกาไรทีอ่ ยู่อาศัยหรืออสังหาริมทรัพย์
โดยเฉพาะคือเมื่อการเก็งกาไรดังกล่าวมีผลกระทบในเชิงลบต่อการดาเนินการเรื่อ
งสิทธิในทีอ่ ยู่อาศัยจนครบถ้วนสาหรับทุกภาคของสังคม
(10) มาตรการทางนิตบิ ญ
ั ญัตใิ ห้กรรมสิทธิทางกฎหมายแก่
์
ผอู้ ยู่อาศัยในภาคที่
“ผิดกฎหมาย”
(11)
การบัญญัตกิ ฎหมายเกีย่ วกับการวางแผนและการอนามัยสิง่ แวดล้อมในเรื่องทีอ่
ยู่อาศัยและการตัง้ ถิน่ ฐานของมนุษย์
(ง)
โปรดให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับมาตรการอื่นๆทัง้ หมดทีไ่ ด้ดาเนินการเพือ่ ดาเนินการเรื่องสิทธิในทีอ่ ยู่อาศั
ยจนครบถ้วนซึง่ ได้แก่
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(1) มาตรการทีด่ าเนินการเพือ่ ส่งเสริม
“กลยุทธ์ให้สามารถทาได้”
ซึง่ องค์กรซึง่ มีประชาคมเป็ นฐานในท้องถิน่ และ
“ภาคทีไ่ ม่เป็ นทางการ”
สามารถจะสร้างทีอ่ ยู่อาศัยและบริการทีเ่ กี่ยวข้องให้ได้
องค์กรเช่นว่านี้มเี สรีภาพทีจ่ ะดาเนินงานหรือไม่?
องค์กรดังกล่าวได้รบั เงินอุดหนุนจากรัฐบาลหรือไม่?
(2)
มาตรการซึง่ ดาเนินการโดยรัฐเพือ่ สร้างหน่วยทีอ่ ยู่อ าศัยและเพือ่ เพิม่ สิง่ ก่อสร้าง
อย่างอื่นทีป่ ระชาชนจะสามารถจ่ายชาระได้ และทีอ่ ยู่อาศัยให้เช่า
(3) มาตรการทีด่ าเนินการเพือ่ ปลดปล่อยทีด่ นิ ซึง่ ไม่ได้ถูกใช้ประโยชน์
ซึง่ ถูกใช้ประโยชน์น้อยไป หรือซึง่ ถูกใช้ประโยชน์ผดิ วัตถุประสงค์
(4)
มาตรการทางการเงินซึง่ ดาเนินการโดยรัฐรวมทัง้ รายละเอียดของงบประมาณข
องกระทรวงการเคหะหรือกระทรวงอื่นทีเ่ กีย่ วข้องเป็ นจานวนร้อยละของงบประม
าณประเทศ
(5)
มาตรการทีด่ าเนินการเพือ่ รับประกันว่าความช่วยเหลือระหว่างประเทศสาหรับ
ทีอ่ ยู่อาศัยและการตัง้ ถิน่ ฐานของมนุษย์จะถูกใช้เพือ่ ดาเนินการตามความต้อ งการ
ของกลุ่มเสียเปรียบทีส่ ุดจนครบถ้วน
(6)
มาตรการทีด่ าเนินการเพือ่ ส่งเสริมการพัฒนาศูนย์กลางเมืองขนาดเล็กและขนา
ดกลาง และโดยเฉพาะอย่างยิง่ ทีร่ ะดับชนบท
(7) มาตรการทีด่ าเนินการ นอกจากทีก่ ล่าวมาแล้ว ในระหว่างโครงงานฟื้ นฟูเมือง
โครงการพัฒนาฟื้ นฟู
การปรับปรุงสถานที่
การจัดเตรียมสาหรับงานระหว่างประเทศ
(การแข่งขันกีฬาระหว่างประเทศ
งานนิทรรศการ การประชุม ฯลฯ) “การรณรงค์ทาให้เมืองสวยงาม” ฯลฯ
ซึง่ รับประกันความคุม้ ครองจากการขับไล่
หรือการเปลีย่ นเป็ นทีอ่ ยู่อาศัยซึง่ รับประกันโดยข้อตกลงร่วมกัน
โดยบุคคลใดๆซึง่ อาศัยอยู่หรืออยู่ใกล้กบั สถานทีซ่ ง่ึ ได้รบั ผลกระทบ
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(จ) ในระหว่างระยะเวลาการรายงาน ได้มกี ารเปลีย่ นแปลงใดๆหรือไม่ในนโยบายของชาติ
กฎหมาย
และข้อปฏิบตั ซิ ง่ึ มีผลกระทบในเชิงลบต่อสิทธิทจ่ี ะได้มที อ่ี ยู่อาศัยอย่างพอเพียง?
หากว่าเป็ นเช่นนัน้
โปรดกล่าวถึงการเปลีย่ นแปลงและประเมินผลกระทบของการเปลีย่ นแปลงดังกล่าว
45. โปรดให้รายละเอียดเกีย่ วกับข้อขัดข้องหรือข้อด้อยใดๆซึง่ ประสบในการดาเนินการเรื่องสิทธิ
ทีก่ าหนดในมาตรา
11
ให้ครบถ้วนและเกีย่ วกับมาตรการทีไ่ ด้ดาเนินการเพือ่ เยียวยาแก้ไขสถานการณ์เหล่านี้
(ถ้าหากว่าไม่ได้บรรยายไว้แล้วในรายงานนี้)
46. โปรดระบุบทบาทของความช่วยเหลือระหว่างประเทศในการทาให้สทิ ธิทไ่ี ด้รบั การกาหนดใน
มาตรา 11 เป็ นจริงขึน้ มาเต็มรูปแบบ
มาตรา 12 ของกติ กา
47. โปรดให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับสุขภาพกายและจิตของประชากรของท่านของทัง้ กลุ่มและกลุ่มทีแ่ ตก
ต่างกันภายในสังคมของท่าน
สถานการณ์ดา้ นสุขภาพได้เปลีย่ นแปลงไปอย่างไรสาหรับกลุ่มเหล่านี้เมื่อเวลาผ่านไป?
ในกรณีทร่ี ฐั บาลของท่านได้สง่ มอบรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์ดา้ นสุขภาพในประเทศของท่าน
ให้แก่องค์การอนามัยโลก
(WHO)
เมื่อไม่นานมานี้
ท่านอาจประสงค์จะอ้างถึงส่วนทีเ่ กีย่ วข้องของรายงานเหล่านี้มากกว่าจะให้ขอ้ มูลซ้าอีกในทีน่ ้ี
48. โปรดระบุว่าประเทศของท่านมีนโยบายสุขภาพแห่งชาติหรือไม่
โปรดระบุว่าข้อผูกมัดต่อวิธกี ารดูแลสุขภาพขัน้ ต้นขององค์การอนามัยโลกถูกนามาใช้เป็ นส่วนห
นึ่งของนโยบายสุขภาพของประเทศของท่านหรือไม่
ถ้าหากว่าเป็ นเช่นนัน้
ได้ใช้มาตรการอะไรเพือ่ ดาเนินการเรื่องการดูแลสุขภาพขัน้ ต้น?
49. โปรดระบุจานวนร้อยละของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ
(GNP)
ตลอดจนงบประมาณของชาติ
และ/หรือ
ภูมภิ าคของท่านทีถ่ ูกใช้ไปในเรื่องสุขภาพ
จานวนร้อยละเท่าใดของทรัพยากรเหล่านี้ได้ถูกจัดสรรสาหรับการดูแลสุขภาพขัน้ ต้น?
ตัวเลขนี้เปรียบเทียบได้อย่างไรกับเมื่อ 5 ปี ก่อนและเมื่อ 10 ปี ก่อน?
50. โปรดให้สงิ่ บ่งบอก
ตามทีก่ าหนดไว้โดยองค์การอนามัยโลกเกีย่ วกับประเด็นปั ญหาต่อไปนี้

(ถ้ามี)
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(ก) อัตราตายของทารก (นอกจากค่าตัวเลขประจาชาติแล้ว โปรดให้อตั ราแบ่งตามเพศ
ส่วนแบ่งในเมือง/ในชนบท
และอัตราแบ่งตามกลุ่มสังคมเศรษฐกิจหรือกลุ่มชาติพนั ธุแ์ ละตามพืน้ ทีภ่ ูมศิ าสตร์ดว้ ยถ้าสามาร
ถทาได้ และโปรดรวมถึงนิยามประจาชาติของคาว่า ในเมือง/ในชนบท และส่วนแบ่งย่อยอื่นๆ)
(ข) หนทางของประชากรในการเข้าถึงน้ าสะอาดปลอดภัย (โปรดแยก ในเมือง/ในชนบท)
(ค)
หนทางของประชากรในการเข้าถึงสิง่ อานวยความสะดวกในการขจัดสิง่ ขับถ่าย
(โปรดแยก ในเมือง/ในชนบท)
(ง) การสร้างภูมคิ ุม้ กันให้ทารกต่อโรคคอตีบ โรคไอกรน โรคบาดทะยัก โรคหัด โรคโปลิโอ
และวัณโรค (โปรดแยก ในเมือง/ในชนบท และแยกตามเพศ)
(จ) การคาดหมายคงชีพ (โปรดแยก ในเมือง/ในชนบท แยกตามกลุ่มสังคมเศรษฐกิจ
และแยกตามเพศ)
(ฉ)
สัดส่วนของประชากรซึ่งมีหนทางเข้าถึงบุคลากรซึง่ ได้รบั การฝึกอบรมสาหรับการบาบัดรักษาโร
คสามัญและการบาดเจ็บโดยสามารถจัดหายาสาคัญ
20
ขนานให้ได้อย่างสม่าเสมอและสามารถเดินหรือเดินทางไปหาได้ภายในหนึ่งชัวโมง
่
(ช)
สัดส่วนของสตรีมคี รรภ์ซง่ึ มีหนทางเข้าถึงบุคลากรซึง่ ได้รบั การฝึกอบรมในระหว่างการมีครรภ์แ
ละสัดส่วนซึง่ บุคลากรเช่นว่านี้เป็ นผูด้ แู ลสาหรับการคลอด
โปรดให้ตวั เลขเกีย่ วกับอัตราตายในการคลอดทัง้ ก่อนและหลังเด็กคลอดออกมา
(ซ) สัดส่วนของทารกซึง่ มีหนทางเข้าถึงบุคลากรซึง่ ได้รบั การฝึกอบรมสาหรับการดูแล
(โปรดให้ตวั เลขแบ่งแยกตาม ในเมือง/ในชนบท และกลุ่มเศรษฐกิจสังคมสาหรับสิง่ บ่งบอก (ฉ)
ถึง (ซ))
51. สามารถตัดสินได้หรือไม่จากการแบ่งแยกสิง่ บ่งบอกซึง่ ใช้ในวรรค
4
หรือโดยวิถที างอื่นว่าจะมีกลุ่มใดๆในประเทศของท่านซึง่ สถานการณ์สุขภาพเลวร้ายกว่าของปร
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ะชากรส่วนใหญ่มาก? โปรดระบุกลุ่มเหล่านี้ให้ชดั เจนมากทีส่ ุดเท่าทีจ่ ะทาได้และให้รายละเอียด
พืน้ ทีภ่ ูมศิ าสตร์ใดในประเทศของท่านมีความเลวร้ายกว่าในด้านสุขภาพของประชากร (ถ้ามี)?
(ก) ในระหว่างระยะเวลาการรายงาน มีการเปลีย่ นแปลงใดๆหรือไม่ในนโยบายแห่งชาติ
กฎหมาย
และข้อปฏิบตั ซิ ่งึ มีผลกระทบในเชิงลบต่อสถานการณ์สุขภาพของกลุ่มหรือพืน้ ทีเ่ หล่านี้?
หากว่าเป็ นเช่นนัน้
โปรดกล่าวถึงการเปลีย่ นแปลงเหล่านี้และผลกระทบของการเปลีย่ นแปลงดังกล่าว
(ข)
โปรดระบุว่ามาตรการอะไรถูกพิจารณาว่ามีความจาเป็ นโดยรัฐบาลของท่านเพือ่ ปรับปรุงสถานก
ารณ์สุขภาพกายและสุขภาพจิตของกลุ่มเสีย่ งและกลุ่มเสียเปรียบ
หรือในพืน้ ทีเ่ ช่นว่านี้ซ่งึ เลวร้ายกว่า
(ค)
โปรดอธิบายมาตรการนโยบายซึ่งรัฐบาลของท่านได้ใช้เพือ่ ทาให้การปรับปรุงนี้เป็ นจริงขึน้ มาโด
ยใช้ทรัพยากรทีม่ อี ยู่ให้มากทีส่ ุด
ให้ระบุเป้ าหมายตามเงือ่ นเวลาและบรรทัดฐานสาหรับวัดการบรรลุเป้ าหมายของท่านในการนี้
(ง)
โปรดกล่าวถึงผลกระทบของมาตรการเหล่านี้เกีย่ วกับสถานการณ์ดา้ นสุขภาพของกลุ่มเสีย่ งและ
กลุ่มเสียเปรียบหรือพืน้ ทีซ่ ง่ึ เลวร้ายกว่าทีก่ าลังพิจารณาอยู่และรายงานเกีย่ วกับความสาเร็จ
ปั ญหา และข้อด้อยของมาตรการเหล่านี้
(จ)
โปรดกล่าวถึงมาตรการทีร่ ฐั บาลของท่านได้ใช้เพือ่ ทีจ่ ะลดอัตราตายคลอดและอัตราตายของทาร
กและเพือ่ ให้มกี ารพัฒนาสุขภาพทีด่ ขี องเด็ก
(ฉ)
โปรดแสดงบัญชีมาตรการทีร่ ฐั บาลของท่านได้ใช้เพือ่ ปรับปรุงทุกๆด้านของการอนามัยสิง่ แวดล้
อมและการอนามัยอุตสาหกรรม
(ช)
โปรดกล่าวถึงมาตรการทีร่ ฐั บาลของท่านได้ใช้เพือ่ ป้ องกัน
และควบคุมโรคระบาด โรคประจาถิน่ โรคจากการประกอบอาชีพ และโรคอื่นๆ

บาบัดรักษา
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(ซ)
โปรดกล่าวถึงมาตรการทีร่ ฐั บาลของท่านได้ใช้เพือ่ รับประกันบรรดาบริการทางการแพทย์และกา
รดูแลทางการแพทย์ในกรณีเกิดเจ็บป่ วย
(ฌ) โปรดกล่าวถึงผลกระทบของมาตรการซึง่ อยู่ในบัญชีรายการในวรรคย่อย (e) ถึง (h)
เกีย่ วกับสถานการณ์ของกลุ่มเสีย่ งและกลุ่มเสียเปรียบในสังคมของท่านและในพืน้ ทีซ่ ง่ึ เลวร้ายก
ว่า ให้รายงานข้อขัดข้องและความล้มเหลวตลอดจนผลได้ในเชิงบวก
52. โปรดระบุมาตรการทีร่ ฐั บาลของท่านได้ใช้เพือ่ รับประกันว่าค่าใช้จ่ายทีเ่ พิม่ ขึน้ ของการดูแลสุ
ขภาพสาหรับคนชราจะไม่นาไปสูก่ ารละเมิดสิทธิดา้ นสุขภาพของบุคคลเหล่านี้
53. โปรดระบุว่าได้ใช้มาตรการอะไรในประเทศของท่านเพือ่ ให้ประชาคมเข้าไปมีสว่ นร่วมมากที่
สุดในการวางแผน การจัดองค์กร การดาเนินงาน และการควบคุมการดูแลสุขภาพขัน้ ต้น
54.
โปรดระบุว่าได้ใช้มาตรการอะไรในประเทศของท่านเพือ่ ให้การศึกษาเกีย่ วกับปั ญหาสุขภาพทีม่ ี
อยู่เป็ นประจาและมาตรการป้ องกันและควบคุมปั ญหาดังกล่าว
55. โปรดระบุบทบาทของความช่วยเหลือระหว่างประเทศในการทาให้สทิ ธิทก่ี าหนดไว้ในมาตรา
12 เป็ นความจริงขึน้ มาเต็มที่
มาตรา 13 ของกติ กา
56. โดยมีเจตนารมณ์ทจ่ี ะทาให้ประเทศของท่านบรรลุถงึ การทาให้สทิ ธิทจ่ี ะได้รบั การศึกษาของ
ทุกคนเป็ นความจริงขึน้ มาอย่างเต็มที่
(ก)
รัฐบาลของท่านปฏิบตั ขิ อ้ ผูกพันของตนอย่างไรเพือ่ ให้การศึกษาชัน้ ประถมซึง่ เป็ นภาคบังคับและ
มีให้ทุกคนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย?
(ถ้าการศึกษาชัน้ ประถมไม่ใช่ภาคบังคับ
และ/หรือ
ไม่ได้รบั โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ให้ดมู าตรา 14 โดยเฉพาะ)
(ข)
การศึกษาชัน้ มัธยมซึง่ รวมทัง้ การศึกษาชัน้ มัธยมทางด้านเทคนิคและอาชีวศึกษาโดยทัวไปจะมี
่
ใ
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ห้และมีหนทางสามารถเข้าถึงได้สาหรับทุกคนหรือไม่?
การศึกษาชัน้ มัธยมดังกล่าวจะไม่ตอ้ งเสียค่าใช้จ่ายได้ถงึ ขอบเขตอะไร?
(ค)
การมีหนทางเข้าถึงการศึกษาในขัน้ สูงขึน้ โดยทัวไปจะถู
่
กทาให้เป็ นความจริงในประเทศของท่าน
ได้ถงึ ขอบเขตอะไร?
ค่าใช้จ่ายของการศึกษาขัน้ สูงขึน้ ดังกล่าวเป็ นเท่าใด?
การศึกษาโดยไม่ตอ้ งเสียค่าใช้จ่ายถูกจัดตัง้ ขึน้ หรือถูกนาเสนอเข้ามาอย่างก้าวหน้าหรือไม่?
(ง)
ท่านได้แสดงความพยายามอะไรเพือ่ จัดตัง้ ระบบการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานสาหรับบุคคลเหล่านัน้ ซึง่ ไ
ม่ได้รบั หรือสาเร็จการศึกษาชัน้ ประถมของตนเต็มระยะเวลา?
ในกรณีทเ่ี มื่อไม่นานมานี้รฐั บาลของท่านได้สง่ มอบรายงานเรื่องสถานการณ์เกีย่ วกับสิทธิทม่ี อี ยู่ใ
นมาตรา
13
ให้แก่สหประชาชาติหรือองค์กรชานัญพิเศษ
ท่านอาจประสงค์จะอ้างถึงส่วนทีเ่ กีย่ วข้องของรายงานเหล่านัน้ มากกว่าทีจ่ ะให้ขอ้ มูลซ้าไว้ในทีน่ ้ี
57. ท่านได้ประสบข้อขัดข้องอะไรในการทาให้สทิ ธิทจ่ี ะได้รบั การศึกษาเป็ นความจริงขึน้ มาตาม
ทีร่ ะบุไว้ในวรรค
1?
รัฐบาลของท่านได้กาหนดเป้ าหมายทีม่ เี งือ่ นเวลาและบรรทัดฐานอะไรไว้ในการนี้?
58. โปรดให้สถิตเิ กีย่ วกับการรูห้ นังสือ
การเข้ารับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานกับข้อมูลเกีย่ วกับพืน้ ทีช่ นบท
การศึกษาผูใ้ หญ่และการศึกษาต่อเนื่อง
อัตราการออกกลางคันทีท่ ุกระดับของการศึกษาตลอดจนอัตราการสาเร็จการศึกษาทีท่ ุกระดับ
(ถ้าเป็ นไปได้
โปรดแยกตามเพศ
ศาสนา
ฯลฯ)
นอกจากนี้โปรดให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับมาตรการทีใ่ ช้เพือ่ ส่งเสริมการรูห้ นังสือกับข้อมูลเกีย่ วกับขอบเ
ขตของโครงงาน
ประชากรทีเ่ ป็ นเป้ าหมาย
การอุดหนุนทางการเงินและการเข้าเรียน
ตลอดจนสถิตกิ ารสาเร็จการศึกษาตามกลุ่มอายุ
เพศ
ฯลฯ
โปรดรายงานเรื่องผลได้ในเชิงบวกของมาตรการเหล่านี้ตลอดจนข้อขัดข้องและความล้มเหลว
59. โปรดให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับจานวนร้อยละของงบประมาณของท่าน
(หรือถ้าจาเป็ น
งบประมาณภูมภิ าค)
ทีใ่ ช้ในเรื่องการศึกษา
ให้กล่าวถึงระบบโรงเรียนของท่าน
กิจกรรมของท่านในการสร้างโรงเรียนใหม่ๆ
ย่านใกล้เคียงของโรงเรียนโดยเฉพาะในพืน้ ทีช่ นบทตลอดจนกาหนดการเวลาเรียน
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60. หนทางเข้าถึงระดับการศึกษาต่างๆทีเ่ ท่าเทียมกันและมาตรการส่งเสริมการรูห้ นังสือได้รบั ป
ระโยชน์ในทางปฏิบตั ไิ ด้ถงึ ขอบเขตอะไร? อย่างเช่น
(ก)
อัตราส่วนของชายและหญิงซึง่ ใช้ประโยชน์จากการศึกษาระดับต่างๆและมีสว่ นร่วมในมาตรการเ
หล่านี้เป็ นเท่าใด?
(ข)
เมื่อคานึงถึงการได้รบั ประโยชน์ในทางปฏิบตั ขิ องสิทธิทจ่ี ะได้รบั การศึกษาในระดับเหล่านี้และมา
ตรการส่งเสริมการรูห้ นังสือ
จะมีกลุ่มเสีย่ งและกลุ่มเสียเปรียบใดๆโดยเฉพาะหรือไม่?
อย่างเช่นว่าให้ระบุขอบเขตทีห่ ญิงสาว
เด็กจากกลุ่มรายได้ต่า
เด็กในพืน้ ทีช่ นบท
เด็กซึง่ มีความพิการทางกายหรือจิต
ลูกของคนเข้าเมืองและของคนงานย้ายถิน่
เด็กซึง่ เป็ นชนกลุ่มน้อยทางภาษา
เชือ้ ชาติ
ศาสนา
หรืออื่นๆ
และลูกของชนพืน้ เมืองดัง้ เดิมจะได้ประโยชน์จากสิทธิทจ่ี ะรูห้ นังสือและได้รบั การศึกษาทีก่ าหนด
ไว้ในมาตรา 12
(ค)
รัฐบาลของท่านดาเนินการหรือดาริจะดาเนินการอะไรเพื่อนามาซึง่ หรือรับประกันหนทางเข้าถึงก
ารศึกษาทุกระดับอย่างเท่าเทียมกันภายในประเทศของท่าน
อย่างเช่นในรูปแบบของมาตรการต่อต้านการเลือกปฏิบตั ิ
การให้สงิ่ จูงใจทางการเงิน
ให้ทุนการศึกษา
การดาเนินการในเชิงบวกหรือเพือ่ ยืนยันในสิทธิประโยชน์?
โปรดกล่าวถึงผลกระทบของมาตรการเช่นว่านี้
(ง)
โปรดกล่าวถึงสิง่ อานวยความสะดวกในด้านภาษาซึง่ ถูกจัดให้เพือ่ ให้เกิดผลนี้
เช่นการมีให้พร้อมของการสอนในภาษาแม่ของนักเรียน
61. โปรดกล่าวถึงสภาพของครูผสู้ อนทุกระดับในประเทศของท่านในเรื่องคาแนะนาเกี่ยวกับสถา
นะของครูซง่ึ ถูกนามาใช้เมื่อวันที่
5
ตุลาคม
2509
โดยการประชุมร่วมระหว่างรัฐบาลนัดพิเศษเรื่องสถานะของครูซง่ึ จัดโดยองค์การศึกษา
วิทยาศาสตร์
และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ
(UNESCO)
เงินเดือนของของครูเทียบได้กบั เงินเดือนของเจ้าหน้าที่พลเรือน (อื่นๆ) ของรัฐอย่างไร?
อัตราส่วนนี้เปลีย่ นแปลงไปอย่างไรตามเวลาทีผ่ ่านไป?
ประเทศของท่านใช้หรือดาริจะใช้มาตรการอะไรเพือ่ ปรับปรุงความเป็ นอยู่ของครู?
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62. โรงเรียนทุกระดับในประเทศของท่านทีไ่ ม่ได้จดั ตัง้ และบริหารโดยรัฐบาลมีสดั ส่วนเป็ นเท่าใด
? มีขอ้ ขัดข้องใดๆหรือไม่สาหรับผูท้ ป่ี ระสงค์จะจัดตัง้ หรือหาหนทางเข้าถึงโรงเรียนเหล่านัน้ ?
63. ในระหว่างระยะเวลาการรายงาน
มีการเปลีย่ นแปลงใดๆหรือไม่ในนโยบายแห่งชาติ
กฎหมาย
และข้อปฏิบตั ทิ ม่ี ผี ลกระทบในเชิงลบต่อสิทธิทก่ี าหนดไว้ในมาตรา
13?
หากว่าเป็ นเช่นนัน้
โปรดกล่าวถึงการเปลีย่ นแปลงเหล่านี้และประเมินผลกระทบของการเปลีย่ นแปลงดังกล่าว
64. โปรดระบุบทบาทของความช่วยเหลือระหว่างประเทศในการทาให้สทิ ธิทก่ี าหนดไว้ในมาตรา
13 เป็ นความจริงขึน้ มาอย่างเต็มที่
มาตรา 14 ของกติ กา
65. ถ้าหากว่าไม่มกี ารได้รบั ประโยชน์จากการศึกษาชัน้ ประถมภาคบังคับโดยไม่ตอ้ งเสียค่าใช้จ่า
ยในประเทศของท่านในปั จจุบนั นี้
โปรดให้รายละเอียดเกีย่ วกับแผนปฏิบตั กิ ารทีต่ อ้ งใช้เพื่อการดาเนินการดังกล่าวให้กา้ วหน้าภาย
ในจานวนปี ทส่ี มเหตุผลซึง่ ถูกกาหนดไว้ในแผนนี้ของหลักการนี้
มีขอ้ ขัดข้องอะไรโดยเฉพาะทีท่ ่านได้ประสบในการทาให้แผนปฏิบตั กิ ารนี้เป็ นความจริงขึน้ มา?
โปรดระบุบทบาทของความช่วยเหลือระหว่างประเทศในการนี้
มาตรา 15 ของกติ กา
66. โปรดกล่าวถึงมาตรการทางนิตบิ ญ
ั ญัตแิ ละอย่างอื่นๆทีถ่ ูกนามาใช้โดยหรือในรัฐของท่านเพื่
อทาให้สทิ ธิของทุกคนทีจ่ ะเข้าไปมีสว่ นร่วมในชีวติ ทางวัฒนธรรมซึง่ บุคคลดังกล่าวพิจารณาเห็น
ว่าเกีย่ วข้องกันอยู่และเพือ่ แสดงซึง่ วัฒนธรรมของตนเองเป็ นความจริงขึน้ มา
โดยเฉพาะคือโปรดให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับสิง่ ต่อไปนี้
(ก)
ความมีอยู่พร้อมของกองทุนเพือ่ ส่งเสริมการพัฒนาทางวัฒนธรรมและการมีสว่ นร่วมของประชา
ชนในชีวติ ทางวัฒนธรรมรวมทัง้ การสนับสนุนจากภาครัฐเพือ่ การริเ ริม่ ของภาคเอกชน
(ข)
โครงสร้างพืน้ ฐานเชิงสถาบันซึง่ ถูกจัดตัง้ ขึน้ เพือ่ การดาเนินการนโยบายเพือ่ ส่งเสริมการมีสว่ นร่ว
มของประชาชนในเรื่องวัฒนธรรม เช่น ศูนย์วฒ
ั นธรรม พิพธิ ภัณฑ์ ห้องสมุด โรงมหรสพ
โรงภาพยนตร์ และในศิลปะและงานฝีมอื ตามขนบประเพณี
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(ค)
การส่งเสริมเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมในฐานะเป็ นปั จจัยของการชื่นชมร่วมกันในหมู่ปัจเจกชน
กลุ่ม ประชาชาติ และภูมภิ าค
(ง)
การส่งเสริมการรับรูแ้ ละการได้ประโยชน์จากมรดกทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพนั ธุ์และชนกลุ่ม
น้อยของชาติและของชนพืน้ เมืองดัง้ เดิม
(จ)
บทบาทของสือ่ มวลชนและสือ่ การสือ่ สารในการส่งเสริมการมีสว่ นร่วมในชีวติ ทางวัฒนธรรม
(ฉ) การรักษาและการนาเสนอมรดกทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติ
(ช)
การบัญญัตกิ ฎหมายคุม้ ครองเสรีภาพของการสร้างสรรค์และการแสดงในเชิงศิลปะ
รวมทัง้ เสรีภาพทีจ่ ะแพร่กระจายผลงานของกิจกรรมดังกล่าวตลอดจนการบ่งบอกถึงข้อจากัดหรื
อขีดจากัดใดๆทีถ่ ูกนามาใช้บงั คับเสรีภาพ
(ซ) การศึกษาวิชาชีพในด้านวัฒนธรรมและศิลปะ
(ฌ)
มาตรการอื่นใดซึง่ ถูกนามาใช้เพือ่ การอนุรกั ษ์
และการแพร่กระจายวัฒนธรรม

การพัฒนา

โปรดรายงานถึงผลกระทบในเชิงบวกตลอดจนข้อขัดข้องและความล้มเหลว
โดยเฉพาะคือทีเ่ กี่ยวกับกลุ่มชนชาติดงั ้ เดิมและกลุ่มเสียเปรียบและโดยเฉพาะคือกลุ่มเสีย่ งอื่นๆ
67. โปรดกล่าวถึงมาตรการทางนิตบิ ญ
ั ญัตแิ ละอย่างอื่นๆทีใ่ ช้เพือ่ ทาให้สทิ ธิในการทีท่ ุกคนจะได้
ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และการประยุกต์ใช้เป็ นความจริงขึน้ มา
รวมทัง้ มาตรการซึง่ มีจุดประสงค์ไปทีก่ ารอนุรกั ษ์ การพัฒนา และการแพร่กระจายวิทยาศาสตร์
โดยเฉพาะคือ โปรดให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับสิง่ ต่อไปนี้
(ก)
มาตรการทีใ่ ช้เพือ่ รับประกันการประยุกต์ใช้ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เพือ่ ประโยชน์ของทุ
กคน
รวมทัง้ มาตรการซึง่ มีจุดประสงค์ไปทีก่ ารรักษามรดกทางธรรมชาติของมนุษยชาติและไปทีก่ ารส่
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งเสริมสิง่ แวดล้อมทีแ่ ข็งแรงและบริสุทธิ ์
และข้อมูลเกีย่ วกับโครงสร้างพืน้ ฐานในลักษณะสถาบันซึง่ จัดตัง้ ขึน้ เพือ่ จุดประสงค์นนั ้
(ข)
มาตรการทีใ่ ช้เพือ่ ส่งเสริมการแพร่กระจายข้อมูลเกีย่ วกับความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์
(ค)
มาตรการทีใ่ ช้เพือ่ ป้ องกันการใช้ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และทางเทคนิคไปในจุดประสงค์
ทีต่ รงกันข้ามกับการได้ประโยชน์จากสิทธิมนุษยชนทัง้ ปวง รวมทัง้ สิทธิในชีวติ
สุขภาพ
เสรีภาพส่วนบุคคล ความเป็ นส่วนตัวและสิง่ ทีค่ ล้ายกัน
(ง)
ข้อจากัดใดๆซึง่ ถูกนามาบังคับใช้กบั การใช้สทิ ธิน้พี ร้อมด้วยรายละเอียดของข้อกาหนดทางกฎห
มายซึง่ กาหนดข้อจากัดเช่นว่านี้
68. โปรดกล่าวถึงมาตรการทางนิตบิ ญ
ั ญัตแิ ละทางอื่นๆซึง่ ถูกใช้เพือ่ ทาให้สทิ ธิในการทีท่ ุกคนจะ
ได้ประโยชน์จากการคุม้ ครองผลประโยชน์ในทางศีลธรรมและทางวัตถุอนั เป็ นผลมาจากผลงานท
างวิทยาศาสตร์ วรรณกรรม หรือศิลปะซึง่ บุคคลดังกล่าวเป็ นผูส้ ร้างสรรค์เป็ นความจริงขึน้ มา
โดยเฉพาะคือ
โปรดให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับมาตรการภาคปฏิบตั ซิ ง่ึ มีจุดประสงค์ไปทีก่ ารดาเนินการอย่างเต็มทีข่ องสิ
ทธิน้ี รวมทัง้ ข้อกาหนดของสภาพทีจ่ าเป็ นสาหรับกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ วรรณกรรม
และศิลปะ
และการคุม้ ครองสิทธิในทรัพย์สนิ ทางปั ญญาอันเป็ นผลมาจากกิจกรรมเช่นว่านี้
มีขอ้ ขัดข้องอะไรได้มผี ลต่อระดับของการทาให้สทิ ธิน้เี ป็ นความจริงขึน้ มา?
69. รัฐบาลของท่านได้ใช้ขนั ้ ตอนอะไรเพือ่ การอนุรกั ษ์
และการแพร่กระจายวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม? โปรดบรรยายโดยเฉพาะถึง

การพัฒนา

(ก)
มาตรการทีร่ ะดับรัฐธรรมนูญภายในระบบการศึกษาของชาติและโดยวิถที างของสือ่ การสือ่ สาร
(ข)
ขัน้ ตอนภาคปฏิบตั อิ ่นื ๆทัง้ หมดเพือ่ ส่งเสริมการอนุรกั ษ์
และการแพร่กระจายเช่นว่านี้

การพัฒนา
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70. โปรดกล่าวถึงระบบทางนิตบิ ญ
ั ญัติ
ทางบริหาร
และทางตุลาการทีถ่ ูกออกแบบสร้างมาเพือ่ เคารพและคุม้ ครองเสรีภาพซึง่ เป็ นสิง่ ทีข่ าดไม่ได้สาห
รับการวิจยั ทางวิทยาศาสตร์และกิจกรรมสร้างสรรค์ โดยเฉพาะคือ
(ก)
มาตรการทีถ่ ูกออกแบบสร้างมาเพือ่ ส่งเสริมการได้ประโยชน์จากเสรีภาพนี้รวมทัง้ การสร้างสรรค์
สภาพและสิง่ อานวยความสะดวกทีจ่ าเป็ นทัง้ หมดสาหรับการวิจยั ทางวิทยาศาสตร์และกิจกรรมส
ร้างสรรค์
(ข)
มาตรการทีถ่ ูกใช้เพือ่ รับประกันเสรีภาพในการแลกเปลีย่ นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์
ทางเทคนิค และทางวัฒนธรรม ความคิดเห็นและประสบการณ์ระหว่างนักวิทยาศาสตร์ นักเขียน
ผูส้ ร้างสรรค์ผลงาน ศิลปิ น และปั จเจกชนผูส้ ร้างสรรค์อ่นื ๆและสถาบันของบุคคลดังกล่าว
(ค)
มาตรการทีถ่ ููกใช้เพือ่ สนับสนุนสังคมแห่งการเรียนรู้
สถาบันวิทยาศาสตร์
สมาคมวิชาชีพ
สหภาพแรงงาน
และองค์กรและสถาบันอื่นๆซึง่ ดาเนินการวิจยั ทางวิทยาศาสตร์และกิจกรรมสร้างสรรค์
มีขอ้ ขัดข้องอะไรได้มผี ลกระทบกับระดับของการทาให้เสรีภาพนี้เป็ นความจริงขึน้ มา?
71. โปรดกล่าวถึงมาตรการทางนิตบิ ญ
ั ญัตแิ ละทางอื่นๆซึง่ รัฐบาลของท่านจะส่งเสริมและพัฒนา
การติดต่อและความร่วมมือระหว่างประเทศในด้านวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมรวมทัง้ มาตรการที่
ใช้สาหรับ
(ก)
การใช้ประโยชน์สงู สุดโดยรัฐทุกรัฐทีเ่ กีย่ วข้องในสิง่ อานวยความสะดวกทีส่ ามารถทาได้โดยการ
ยึดมันของรั
่
ฐเหล่านัน้ ในอนุสญ
ั ญาภูมภิ าคและระหว่างประเทศ
ข้อตกลง
และตราสารอื่นๆในด้านวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม
(ข)
การมีสว่ นร่วมโดยนักวิทยาศาสตร์
นักเขียน
ศิลปิ น
และบุคคลอื่นๆทีเ่ กีย่ วข้องในการวิจยั ทางวิทยาศาสตร์และกิจกรรมสร้างสรรค์ในการประชุมร่วม
การสัมมนา การสัมมนาเฉพาะเรื่อง ฯลฯ ทางวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมระหว่างประเทศ
มีปัจจัยและข้อขัดข้องอะไรได้มผี ลต่อการพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศในด้านเหล่านี้?
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72. ในระหว่างระยะเวลาการรายงานได้มกี ารเปลีย่ นแปลงใดๆหรือไม่ในนโยบายแห่งชาติ
กฎหมาย
และข้อปฏิบตั ทิ ม่ี ผี ลกระทบในเชิงลบต่อสิทธิซง่ึ ได้ระบุไว้ในมาตรา
15?
หากว่าเป็ นเช่นนัน้
โปรดกล่าวถึงการเปลีย่ นแปลงเหล่านี้และประเมินผลกระทบของการเปลีย่ นแปลงดังกล่าว
73. ในกรณีทร่ี ฐั บาลของท่านได้สง่ มอบรายงานเรื่องสถานการณ์เกีย่ วกับสิทธิซง่ึ อยู่ในมาตรา 15
ให้แก่สหประชาชาติหรือองค์กรชานัญพิเศษ
ท่านอาจประสงค์จะอ้างอิงถึงส่วนทีเ่ กีย่ วข้องของรายงานเหล่านัน้ มากกว่าจะให้ขอ้ มูลดังกล่าว
ซ้าอีกในทีน่ ้ี
74. โปรดระบุบทบาทของความช่วยเหลือระหว่างประเทศในการทาให้สทิ ธิซง่ึ กาหนดไว้ในมาตร
า 15 เป็ นความจริงขึน้ มาอย่างเต็มที่
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บทที่ 3
คณะกรรมาธิ การสิ ทธิ มนุษยชน
ก. คานา
ก.1
แนวทางเหล่านี้จะแทนทีแ่ นวทางฉบับก่อนๆทีอ่ อกมาโดยคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนซึง่ บัด
นี้อาจจะไม่ได้รบั ความสนใจแล้ว (CCPR/C/19/Rev.1 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2525
CCPR/C/5/Rev.2 ลงวันที่ 28 เมษายน 2538 และภาคผนวก 8 ของรายงานปี 2541
ต่อสมัชชาใหญ่ของคณะกรรมาธิการ (A/53/40)) ความเห็นทัวไปของคณะกรรมาธิ
่
การ 2(13)
ของปี
2524
ก็ถูกแทรกแทนด้วย
แนวทางปั จจุบนั จะไม่มผี ลต่อวิธดี าเนินการของคณะกรรมาธิการเกีย่ วกับรายงานพิเศษใดๆซึง่ อ
าจจะถูกร้องขอ
ก.2 แนวทางเหล่านี้จะมีผลบังคับใช้สาหรับรายงานทัง้ หมดทีจ่ ะถูกนาเสนอหลังวันที่
ธันวาคม 2542
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ก.3
รัฐภาคีควรจะปฏิบตั ติ ามแนวทางดังกล่าวในการจัดทารายงานเบือ้ งต้นและรายงานตามรอบเวล
าต่อมาทัง้ หมด
ก.4
การปฏิบตั ติ ามแนวทางเหล่านี้จะช่วยลดความจาเป็ นทีค่ ณะกรรมาธิการต้องร้องขอข้อมูลเพิม่ เติ
มเมื่อคณะกรรมาธิการดาเนินการพิจารณารายงาน
นอกจากนี้ยงั จะช่วยคณะกรรมาธิการให้พจิ ารณาสถานการณ์เกีย่ วกับสิทธิมนุษยชนในทุกรัฐภา
คีได้อย่างเท่าเทียมกันอีกด้วย
ข. กรอบงานของกติ กาเกี่ยวกับรายงาน



มีอยู่ในเอกสารCCPR/C/66/GUI/Rev.2
เรื่อง
แนวทางรวมสาหรับรายงานของรัฐตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
แนวทางดังกล่าวได้ถูกนามาใช้ระหว่างสมัยประชุมทีห่ กสิบหก (กรกฎาคม 2542) ของคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน
และแก้ไขเพิม่ เติมในระหว่างสมัยประชุมทีเ่ จ็ดสิบของคณะกรรมาธิการดังกล่าว (ตุลาคม 2543)
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ข.1
รัฐภาคีทุกรัฐเมื่อให้สตั ยาบันกติกาแล้วจะดาเนินการตามมาตรา
40
เพือ่ ส่งมอบรายงานเบือ้ งต้นเกีย่ วกับมาตรการทีร่ ฐั ดังกล่าวนามาใช้ซง่ึ จะมีผลต่อสิทธิทไ่ี ด้รบั การ
รับรองในกติกา
(“สิทธิตามกติกา”)
และความก้าวหน้าทีไ่ ด้ทาในการได้รบั ประโยชน์ภายในหนึ่งปี ทก่ี ติกามีผลบังคับใช้สาหรับรัฐนัน้
และหลังจากนัน้ ให้สง่ มอบรายงานตามรอบเวลาเมื่อใดก็ตามทีค่ ณะกรรมาธิการร้องขอ
ข.2
สาหรับรายงานตามรอบเวลาฉบับต่อๆมา
คณะกรรมาธิการได้ใช้ขอ้ ปฏิบตั โิ ดยระบุวนั เดือนปี ซง่ึ ควรจะส่งมอบรายงานตามรอบเวลาฉบับต่
อไปไว้ในตอนท้ายของข้อสังเกตโดยสรุปของคณะกรรมาธิการ
ค. แนวทางทัวไปส
่
าหรับเนื้ อหาของรายงานทัง้ หมด
ค.1 มาตราและความเห็นทัวไปของคณะกรรมาธิ
่
การ ข้อกาหนดของมาตราในส่วนที่ 1, 2 และ 3
ของกติกาจะต้องนามาพิจารณาในการจัดทารายงานพร้อมด้วยความเห็นทัวไปที
่ อ่ อกมาโดยคณ
ะกรรมาธิการเกี่ยวกับมาตราใดๆเช่นว่านี้
ค.2
ข้อสงวนและปฏิญญา
ข้อสงวนและปฏิญญาใดๆต่อมาตราใดๆของกติกาโดยรัฐภาคีควรจะได้รบั การอธิบายและการให้
คงมีไว้ต่อไปควรจะชอบด้วยเหตุผล
ค.3
การยกเลิกเพียงบางส่วน
วันเดือนปี
ขอบเขตและผลกระทบของ
และวิธดี าเนินการสาหรับบังคับใช้และสาหรับยกเลิกข้อกาหนดใดๆตามมาตรา
4
ควรจะได้รบั การอธิบายอย่างเต็มทีใ่ นส่วนทีเ่ กี่ยวกับมาตราทุกมาตราของกติกาซึง่ ได้รบั ผลกระท
บจากการยกเลิก
ค.4 ปั จจัยและข้อขัดข้อง มาตรา 40 ของกติกากาหนดว่าควรจะระบุปัจจัยและข้อขัดข้อง (ถ้ามี)
ซึง่ มีผลต่อการดาเนินการของกติกา
รายงานควรจะอธิบายลักษณะและขอบเขตของ
และเหตุผลสาหรับปั จจัยและข้อขัดข้องดังกล่าวทุกประการ
(ถ้ามีอยู่เช่นว่านัน้ )
และควรจะให้รายละเอียดของขัน้ ตอนทีถ่ ูกดาเนินการเพือ่ เอาชนะอุปสรรคดังกล่าว
ค.5
ข้อจากัดหรือขีดจากัด
มาตราบางมาตราของกติกาอนุญาตให้มขี อ้ จากัดหรือขีดจากัดทีก่ าหนดไว้บางประการสาหรับสิ
ทธิ
เมื่อมีขอ้ จากัดหรือขีดจากัดเหล่านี้
ลักษณะและขอบเขตของสิง่ ดังกล่าวควรจะได้รบั การกาหนดไว้
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ค.6
ข้อมูลและสถิติ
รายงานควรจะรวมข้อมูลและสถิตอิ ย่างพอเพียงเพือ่ ทาให้คณะกรรมาธิการสามารถประเมินควา
มก้าวหน้าในการได้ประโยชน์จากสิทธิตามกติกาทีเ่ กีย่ วข้องกับมาตราใดๆทีเ่ หมาะสมได้
ค.7
มาตรา
3
สถานการณ์เกีย่ วกับการได้ประโยชน์จากสิทธิตามกติกาอย่างเท่าเทียมกันของชายและหญิงควร
จะได้รบั การเอาใจใส่เป็ นพิเศษ
ค.8
เอกสารแกน
หากว่ารัฐภาคีได้จดั ทาเอกสารแกนแล้ว
เอกสารดังกล่าวจะถูกส่งให้คณะกรรมาธิการ
โดยควรจะถูกปรับปรุงให้ทนั สมัยตามทีม่ คี วามจาเป็ นในรายงาน
โดยเฉพาะคือเกีย่ วกับ
“กรอบงานทางกฎหมายทัวไป”
่
และ “ข้อมูลและการประชาสัมพันธ์” (HRI/CORE/1 ดูบทที่ 1
ของเอกสารนี้)
ง. รายงานเบือ้ งต้น
ง.1 ทัวไป
่
รายงานนี้เป็ นโอกาสแรกของรัฐภาคีทจ่ี ะนาเสนอต่อคณะกรรมาธิการถึงขอบเขตซึง่ กฎหมา
ยและข้อปฏิบตั ขิ องรัฐภาคีจะเป็ นไปตามกติกาซึง่ รัฐภาคีได้ให้สตั ยาบัน โดยรายงานควรจะ
- กาหนดกรอบงานทางรัฐธรรมนูญและกฎหมายสาหรับการดาเนินการเรื่องสิทธิตามกติก
า
- อธิบายมาตรการทางกฎหมายละทางปฏิบตั ทิ ถ่ี ูกนามาใช้เพือ่ ให้มผี ลต่อสิทธิตามกติกา
- แสดงความก้าวหน้าทีไ่ ด้ทาให้เกิดขึน้ ในการรับประกันการได้ประโยชน์จากสิทธิตามกติ
กาของประชาชนภายในรัฐภาคีและอยู่ภายใต้เขตอานาจของรัฐภาคีดงั กล่าว
ง.2 เนื้ อหาของรายงาน
ง.2.1 รัฐภาคีควรจะดาเนินการเป็ นพิเศษกับมาตราทุกมาตราในส่วนที่ 1, 2 และ 3
ของกติกาโดยควรจะกล่าวถึงบรรทัดฐานทางกฎหมาย
แต่กย็ งั ไม่เป็ นการพอเพียง
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เพราะสถานการณ์ทเ่ี ป็ นข้อเท็จจริงและความมีพร้อมในทางปฏิบตั ิ
ผลและการดาเนินการเยียวยาแก้ไขสาหรับการฝ่ าฝืนสิทธิตามกติกาควรจะได้รบั การอธิบายและ
มีตวั อย่างประกอบ
ง.2.2 รายงานควรจะอธิบายว่า
มาตรา
2
ของกติกาถูกนามาใช้อย่างไรเพือ่ กาหนดมาตรการหลักทางกฎหมายซึง่ รัฐภาคีได้ใช้เพื่
อให้มผี ลต่อสิทธิตามกติกา
และขอบเขตของการเยียวยาแก้ไขทีม่ ใี ห้สาหรับบุคคลซึ่งอาจจะถูกฝ่ าฝืนสิทธิ
กติกาถูกรวมเข้าไปอยู่ในกฎหมายภายในประเทศในลักษณะทีจ่ ะสามารถถูกนาไปบังคั
บใช้ได้โดยตรงหรือไม่
หากว่าไม่เป็ นเช่นนัน้
ข้อกาหนดของกฎหมายดังกล่าวสามารถจะถูกยกขึน้ มาก่อนและทาให้เกิดผลได้โดยศา
ล ศาลชานัญพิเศษ และเจ้าพนักงานฝ่ ายบริหารได้หรือไม่
สิทธิตามกติกาได้รบั การรับประกันอยู่ในรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายอื่นๆหรือไม่และในขอ
บเขตเพียงใด หรือ
สิทธิตามกติกาจะต้องถูกประกาศใช้เป็ นกฎหมายหรือถูกสะท้อนอยู่ในกฎหมายภายใน
ประเทศโดยการออกเป็ นกฎหมายเพือ่ ให้สามารถบังคับใช้ได้หรือไม่
ง.2.3
ควรจะให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับเจ้าพนักงานฝ่ ายตุลาการ
และฝ่ ายอื่นๆซึ่งมีเขตอานาจเพือ่ เป็ นการรับประกันสิทธิตามกติกา

ฝ่ ายบริหาร

ง.2.4
รายงานควรจะประกอบด้วยข้อมูลเกีย่ วกับสถาบันหรือกลไกใดๆระดับชาติหรืออย่างเป็ นทางกา
รซึง่ มีความรับผิดชอบในการดาเนินการเรื่องสิทธิตามกติกา
หรือในการตอบสนองต่อข้อร้องทุกข์เรื่องการฝ่ าฝืนสิทธิดงั กล่าว
และให้ตวั อย่างกิจกรรมของตนในการนี้
ง.3 ภาคผนวกของรายงาน
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ง.3.1
รายงานควรจะแนบท้ายด้วยเอกสารหลักทีเ่ กีย่ วข้องของรัฐธรรมนูญ
การบัญญัตกิ ฎหมายและอื่นๆซึง่ รับประกันและให้การเยียวยาแก้ไขในส่วนทีเ่ กี่ยวกับสิทธิตามก
ติกา
เอกสารดังกล่าวจะไม่ถูกทาสาเนาหรือถูกแปลแต่จะมีให้สาหรับกรรมการในคณะกรรมาธิการ
เป็ นสิง่ สาคัญทีต่ วั รายงานเองจะประกอบด้วยข้อกล่าวอ้างอย่างพอเพียงจากหรือข้อสรุปของเอก
สารเหล่านี้เพือ่ เป็ นการรับประกันว่ารายงานมีความชัดเจนและสามารถทาความเข้าใจได้โดยไม่
ต้องอ้างอิงถึงภาคผนวก
จ. รายงานต่อมาตามรอบเวลา
จ.1 ควรจะมีจุดเริม่ ต้นสองจุดสาหรับรายงานเช่นว่านี้
ข้อสังเกตโดยสรุป
(โดยเฉพาะคือ
“ความห่วงกังวล”
และ
“คาแนะนา”)
เกีย่ วกับรายงานครัง้ ก่อนและบันทึกสรุปข้อพิจารณาของคณะกรรมาธิการ
(ตราบเท่าทีส่ งิ่ เหล่านี้มอี ยู่)
การตรวจสอบโดยรัฐภาคีถงึ ความก้าวหน้าทีถ่ ูกทาให้เกิดขึน้ ไปสูแ่ ละสถานการณ์ในขณะนัน้
เกีย่ วกับการได้ประโยชน์ในสิทธิตามกติกาของบุคคลภายในอาณาเขตหรือเขตอานาจของรั
ฐภาคี
จ.2
รายงานตามรอบเวลาควรจะถูกจัดโครงสร้างเพือ่ ให้ดาเนินไปตามมาตราของกติกา
ถ้าไม่มสี งิ่ ใดใหม่ให้รายงานตามมาตราใดๆก็ควรจะระบุไว้เช่นนัน้ 1
จ.3
รัฐภาคีควรจะอ้างอีกครัง้ ถึงข้อแนะนาสาหรับรายงานเบื้องต้นและสาหรับภาคผนวกตราบเท่าทีส่ ิ่
งเหล่านี้อาจจะนามาใช้ได้อกี ด้วยกับรายงานตามรอบเวลา
จ.4
อาจจะมีพฤติการณ์ซ่งึ เรื่องต่อไปนี้ควรจะได้รบั การกล่าวถึงเพือ่ เป็ นการขยายความรายงานตาม
รอบเวลา
อาจจะเกิดการเปลีย่ นแปลงขัน้ พืน้ ฐานในวิธกี ารทางการเมืองและทางกฎหมายของรัฐภาคี
ซึง่ มีผลต่อสิทธิตามกติกา
ซึง่ ในกรณีเช่นว่านี้อาจจะต้องมีรายงานเต็มตามมาตราแต่ละมาตรา
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มาตรการใหม่ทางฝ่ ายนิตบิ ญ
ั ญัตหิ รือทางฝ่ ายบริหารอาจจะได้ถูกนาเสนอเข้ามาซึง่ สมคว
รจะมีภาคผนวกเป็ นเอกสารและคาวินิจฉัยของศาลหรือคาวินิจฉัยอื่นๆ
ฉ. พิ ธีสารทางเลือก
ฉ.1
ถ้ารัฐภาคีได้ให้สตั ยาบันพิธสี ารทางเลือก
และคณะกรรมาธิการได้ออกความเห็นซึง่ มีขอ้ กาหนดการเยียวยาแก้ไขหรือแสดงความห่วงกังว
ลอื่นใดทีเ่ กีย่ วข้องกับการติดต่อสือ่ สารทีไ่ ด้รบั ตามพิธสี ารนัน้
รายงานควรจะประกอบด้วยข้อมูลเกีย่ วกับขัน้ ตอนทีไ่ ด้ดาเนินการเพือ่ ให้การเยียวยาแก้ไขหรือใ
ห้คลายความห่วงกังวลและเพือ่ รับประกันว่าพฤติการณ์ใดๆซึง่ ก็จะถูกวิจารณ์จะไม่เกิดขึน้
(นอกเสียจากว่าปั ญหาได้รบั การแก้ไขแล้วในรายงานฉบับก่อน)
ฉ.2
ถ้ารัฐภาคีได้ยกเลิกโทษประหารชีวติ
สถานการณ์เกีย่ วกับพิธสี ารทางเลือกทีส่ องควรจะได้รบั การอธิบาย

ช. การพิ จารณารายงานของคระกรรมาธิ การ
ช.1 ทัวไป
่
คณะกรรมาธิการมีเจตนาจะให้การพิจารณารายงานของตนอยู่ในรูปแบบของการอภิปราย
ในเชิงสร้างสรรค์กบั คณะผูแ้ ทนโดยมีจุดประสงค์จะปรับปรุงสถานการณ์ทเ่ี กี่ยวกับสิทธิตามกติก
าในรัฐ
ช.2 รายการประเด็นปัญหา
จากเกณฑ์ของข้อมูลทัง้ หมดทีม่ ใี ห้คณะกรรมาธิการใช้
คณะกรรมาธิการจะจัดให้รายการล่วงหน้าของประเด็นปั ญหาซึง่ จะกลายเป็ นวาระพืน้ ฐานสาหรั
บการพิจารณารายงาน
คณะผูแ้ ทนควรจะเตรียมตัวมาพร้อมทีจ่ ะพูดถึงรายการประเด็นปั ญหาและเพือ่ ตอบข้อซักถามเพิ่
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มเติมจากกรรมการด้วยข้อมูลทีป่ รับปรุงให้ทนั สมัยตามทีจ่ าเป็ น
และเพือ่ ทาเช่นว่านัน้ ภายในเวลาทีจ่ ดั สรรไว้สาหรับการพิจารณารายงาน
ช.3 คณะผู้แทนของรัฐภาคี
คณะกรรมาธิการประสงค์จะรับประกันว่าคณะกรรมาธิการสามารถจะปฏิบตั หิ น้าทีข่ องตน
ได้อย่างมีประสิทธิผลตามมาตรา
40
และรัฐภาคีทท่ี ารายงานควรจะได้รบั ประโยชน์สงู สุดจากข้อกาหนดของการรายงาน
ดังนัน้ คณะผูแ้ ทนของรัฐภาคีควรจะประกอบด้วยบุคคลซึง่ จากการมีความรูแ้ ละความสามารถทีจ่
ะอธิบายสถานการณ์สทิ ธิมนุษยชนในรัฐนัน้ ได้จะสามารถตอบข้อซักถามและความคิดเห็นทัง้ ทีเ่
ป็ นหนังสือและด้วยวาจาของคณะกรรมาธิการเกี่ยวกับสิทธิตามกติกาได้ทงั ้ หมด
ช.4 ข้อสังเกตโดยสรุป
หลังจากการพิจารณารายงานได้ไม่นาน
คระกรรมาธิการจะจัดพิมพ์ขอ้ สังเกตโดยสรุปของตนเกี่ยวกับรายงานและการอภิปรายหลังจากนั ้
นกับคณะผูแ้ ทน
ข้อสังเกตโดยสรุปเหล่านี้จะรวมอยู่ในรายงานประจาปี ของคณะกรรมาธิการต่อสมัชชาใหญ่
ทัง้ นี้คณะกรรมาธิการคาดหวังว่ารัฐภาคีจะแพร่กระจายข้อสรุปเหล่านี้ในภาษาทีเ่ หมาะสมทัง้ หม
ดโดยมีจุดประสงค์จะให้เป็ นข้อมูลแก่สาธารณชนและมีการอภิปราย

ช.5 ข้อมูลพิ เศษ
ช.5.1
ภายหลังการส่งมอบรายงานใดๆแล้ว
อาจจะส่งมอบการทบทวนแก้ไขหรือการปรับปรุงให้ทนั สมัย
(ก)
ได้ไม่นานเกินกว่า
สัปดาห์ก่อนวันเดือนปี ทก่ี าหนดไว้สาหรับการพิจารณารายงานของคณะกรรมาธิการ
(เวลาขัน้ ต่าซึ่งกาหนดไว้โดยฝ่ ายการแปลของสหประชาชาติ)

10

(ข)
หลังจากวันเดือนปี ดงั กล่าวได้
หากว่าเอกสารดังกล่าวได้รบั การแปลโดยรัฐภาคีเป็ นภาษาใช้งานต่างๆของคณะกรรมาธิการ
(ในปั จจุบนั คือ ภาษาอังกฤษ ภาษาสเปน และภาษาฝรังเศส)
่
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ถ้าแนวทางอย่างหนึ่งอย่างใดนี้ไม่ได้รบั การปฏิบตั ติ าม
คณะกรรมาธิการจะไม่สามารถรับเอาภาคผนวกมาพิจารณาได้
ข้อกาหนดนี้จะไม่ใช้กบั ภาคผนวกหรือสถิตทิ ป่ี รับปรุงให้ทนั สมัย

แต่อย่างไรก็ตาม

ช.5.2
ในการพิจารณารายงาน
คณะกรรมาธิการอาจจะร้องขอหรือคณะผูแ้ ทนอาจจะเสนอข้อมูลเพิม่ เติมก็ได้
โดยสานักเลขาธิการจะบันทึกเรื่องเช่นว่านี้ไว้และเรื่องดังกล่าวควรจะได้รบั การพิจารณาในรายง
านฉบับต่อไป
ช.6.1
ในกรณีทร่ี ฐั ภาคีไม่สามารถดาเนินการได้มาเป็ นระยะเวลานานแม้ว่าจะได้มกี ารเตือนให้สง่ มอบร
ายงานเบือ้ งต้นหรือรายงานตามรอบเวลา
คณะกรรมาธิการอาจจะประกาศเจตนารมณ์ของตนทีจ่ ะตรวจสอบขอบเขตของการปฏิบตั ติ ามสิ
ทธิตามกติกาในรัฐภาคีนนั ้ ในสมัยประชุมในอนาคตทีก่ าหนดไว้
ก่อนจะถึงสมัยประชุมนัน้ คณะกรรมาธิการจะส่งเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องซึ่งอยู่ในความครอบครองของ
คณะกรรมาธิการให้แก่รฐั ภาคี
รัฐภาคีอาจจะส่งคณะผูแ้ ทนไปร่วมสมัยประชุมทีร่ ะบุไว้ซง่ึ อาจจะมีสว่ นร่วมในการอภิปรายของค
ณะกรรมาธิการ
แต่อย่างไรก็ตาม
คณะกรรมาธิการอาจจะออกข้อสังเกตโดยสรุปชัวคราวและก
่
าหนดวันเดือนปี สาหรับการส่งมอบ
รายงานของรัฐภาคีในลักษณะทีจ่ ะถูกกาหนดไว้
ช.6.2
ในกรณีเมื่อรัฐภาคีซง่ึ ได้ส่งมอบรายงานทีถ่ ูกกาหนดไว้สาหรับสมัยประชุมหนึ่งเพือ่ การตรวจสอ
บแจ้งต่อคณะกรรมาธิการในเวลาเมื่อไม่สามารถกาหนดการตรวจสอบรายงานของรัฐภาคีอกี รัฐ
หนึ่งได้เลยว่าคณะผูแ้ ทนของตนจะไม่เข้าร่วมในสมัยประชุม
คณะกรรมาธิการอาจจะตรวจสอบรายงานโดยใช้เกณฑ์ของรายการประเด็นปั ญหาทีส่ มัยประชุม
นัน้ หรือทีส่ มัยประชุมอื่นทีจ่ ะถูกกาหนด
ในกรณีทไ่ี ม่มคี ณะผูแ้ ทน
คณะกรรมาธิการอาจตัดสินใจบรรลุขอ้ สังเกตโดยสรุปชัวคราว
่
หรือพิจารณารายงานและเอกสารอื่นและปฏิบตั ติ ามแนวทางในวรรค G.4 ข้างต้น2
ซ. รูปแบบของรายงาน
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การแจกจ่ายรายงานและดังนัน้ การมีให้พร้อมของรายงานสาหรับการพิจารณาของคณ
ะกรรมาธิการจะได้รบั การอานวยความสะดวกเป็ นอย่างมากถ้า
(ก) วรรคถูกเรียงลาดับเป็ นตัวเลข
(ข) เอกสารเป็ นกระดาษขนาด A4
(ค) เว้นช่องไฟหนึ่งช่อง และ
(ง)
(อยู่บนด้านเดียวเท่านัน้ ของกระดาษแต่ละแผ่น)
หมายเหตุ
1

E.2 เป็ นตัวพิมพ์เล็ก: นามาใช้ในสมัยประชุมทีเ่ จ็ดสิบ

2

G.6.1 และ 2: นามาใช้ในระหว่างสมัยประชุมทีเ่ จ็ดสิบ

สามารถทาสาเนาได้โดยการถ่ายเอกสาร
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บทที่ 4
คณะกรรมาธิ การขจัดการเลือกปฏิ บตั ิ ทางเชื้อชาติ 
1. ตามมาตรา
9
วรรค
1
ของอนุสญ
ั ญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบตั ทิ างเชือ้ ชาติในทุกรูปแบบ
รัฐภาคีแต่ละรัฐได้ดาเนินการส่งมอบรายงานเกีย่ วกับมาตรการของฝ่ ายนิตบิ ญ
ั ญัติ ฝ่ ายตุลาการ
ฝ่ ายบริหาร
หรือฝ่ ายอื่นๆให้แก่เลขาธิการสหประชาชาติเพือ่ การพิจารณาโดยคณะกรรมาธิก ารขจัดการเลือ
กปฏิบตั ทิ างเชือ้ ชาติซง่ึ รัฐภาคีได้นามาใช้และซึง่ ให้ผลต่อข้อกาหนดของอนุสญ
ั ญา
(a)
ภายในหนึ่งปี หลังจากอนุสญ
ั ญามีผลบังคับใช้สาหรับรัฐทีเ่ กีย่ วข้อง
และ
(b)
หลังจากนัน้ ทุกสองปี และเมื่อใดก็ตามทีค่ ณะกรรมาธิการร้องขอเช่นนัน้ มาตรา 9 วรรค 1
ยังกาหนดอีกด้วยว่าคณะกรรมาธิการอาจจะร้องขอข้อมูลเพิม่ เติมจากรัฐภาคีกไ็ ด้
2. เพือ่ ทีจ่ ะช่วยเหลือคณะกรรมาธิการในการปฏิบตั งิ านทีไ่ ด้รบั ความไว้วางใจตามมาตรา 9
ของอนุสญ
ั ญาจนครบถ้วนและเพือ่ อานวยความสะดวกให้งานของรัฐภาคีต่อไปในการจัดทารายง
านของตน
คณะกรรมาธิการได้ตดั สินใจว่าจะเป็ นสิง่ ทีม่ ปี ระโยชน์ทจ่ี ะแจ้งรัฐภาคีให้ทราบถึงความประสงค์ข
องคณะกรรมาธิการเกีย่ วกับรูปแบบและเนื้อหาของรายงานของรัฐภาคี
การปฏิบตั ติ ามแนวทางเหล่านี้จะช่วยรับประกันว่ารายงานจะถูกนาเสนอในลักษณะเป็ นแบบเดีย


อยู่ในเอกสาร CERD/C/70/Rev.5 เรื่อง แนวทางทัวไปเกี
่
ย่ วกับรูปแบบและเนื้อหาของรายงานทีร่ ฐั ภาคีจะส่งมอบตามมาตรา
19 วรรค 1 ของอนุสญ
ั ญา แนวทางนี้ซง่ึ ถูกนามาใช้โดยคณะกรรมาธิการขจัดการเลือกปฏิบตั ทิ างเชือ้ ชาติในการประชุมครัง้ ที่
475
ของคณะกรรมาธิการ
(สมัยประชุมทีย่ ส่ี บิ ห้า)
เมื่อวันที่
9
เมษายน
2523
สะท้อนให้เห็นแนวทางเพิม่ เติมซึง่ ถูกนามาใช้ในการประชุมครัง้ ที่ 571 (สมัยประชุมทีย่ ส่ี บิ ห้า) เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2525
และการทบทวนแก้ไขซึง่ ถูกนามาใช้ในการประชุมครัง้ ที่ 984 (สมัยประชุมทีส่ ส่ี บิ สอง) เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2536
การทบทวนแก้ไขซึง่ ถูกนามาใช้ในปี
2536
ประกอบด้วยการแทรกวรรคใหม่ในส่วนที่
2
เกีย่ วกับข้อมูลเรื่องลักษณะทางชาติพนั ธุข์ องประเทศ
ควรจะบันทึกไว้ว่าคณะกรรมาธิการในการประชุมครัง้ ที่
913
ของคณะกรรมาธิการ
(สมัยประชุมทีส่ ามสิบเก้า)
ได้รบั การทบทวนแก้ไขแนวทางการรายงานทัวไปของคณะกรรมาธิ
่
การไว้ใช้จานวนหนึ่งรวมทัง้ การนาส่วนที่ 1 เดิม วรรค (a)
มารวมไว้ในส่วนที่
2
และการตัดทิง้ ส่วนที่
1
เดิม
วรรค
(c)
การทบทวนแก้ไขของคณะกรรมาธิการซึง่ ถูกนามาใช้ในการประชุมครัง้ ที่ 1354 ของคณะกรรมาธิการ (สมัยประขุมทีห่ า้ สิบห้า)
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2542 ประกอบด้วยการแทรกวรรคใหม่ในส่วนที่ 2 เกีย่ วกับข้อมูลเรื่องสถานการณ์ของสตรี
คณะกรรมาธิการได้แก้ไขเพิม่ เติมส่วนที่ 2 เดิม วรรค 10 ต่อไปอีกซึง่ เกีย่ วกับการรายงานตามมาตรา 5 ของอนุสญ
ั ญา
การทบทวนแก้ไขของคณะกรรมาธิการซึง่ ถูกนามาใช้ในการประชุมครัง้ ที่ 1429 ของคณะกรรมาธิการ (สมัยประชุมทีห่ า้ สิบเจ็ด)
เมื่อวันที่
21
สิงหาคม
2543
ประกอบด้วยการเพิม่ เติมการอ้างอิงถึงคาแนะนาทัวไปซึ
่ ง่ ถูกนามาใช้โดยคณะกรรมาธิการและขจัดการร้องขอข้อมูลเกีย่ วกับสถ
านะของความสัมพันธ์กบั ระบอบนิยมเชือ้ ชาติของแอฟริกาใต้ การเปลีย่ นแปลงเหล่านี้ได้ถูกสะท้อนให้เห็นในเอกสารนี้
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วกันหมดและทาให้คณะกรรมาธิการและรัฐภาคีสามารถได้รบั ภาพทีส่ มบูรณ์ของสถานการณ์ในรั
ฐแต่ละรัฐเกีย่ วกับการดาเนินการข้อกาหนดของอนุสญ
ั ญา
สิง่ นี้จะลดความจาเป็ นทีค่ ณะกรรมาธิการจะต้องร้องขอข้อมูลเพิม่ เติมตามมาตรา
9
และระเบียบวิธดี าเนินการของคณะกรรมาธิการ
3. ในการนี้ควรจะบันทึกไว้ดว้ ยว่าคณะกรรมาธิการได้ระบุไว้ในคาแนะนาทัวไปฉบั
่
บ 2 ลงวันที่
24
กุมภาพันธ์
2515
ของคณะกรรมาธิการว่าเนื่องจากข้อมูลทุกประเภททีถ่ ูกร้องขอจากรัฐภาคีจะอ้างอิงถึงข้อผูกพัน
ซึง่ ถูกดาเนินการโดยรัฐภาคีตามอนุสญ
ั ญา
รัฐภาคีทุกรัฐควรจะจัดให้ขอ้ มูลทีจ่ าเป็ นซึง่ สอดคล้องกับแนวทางเหล่านี้โดยไม่มขี อ้ แตกต่างไม่ว่
าจะมีการเลือกปฏิบตั ทิ างเชื้อชาติอยู่ในอาณาเขตแต่ละอาณาเขตของรัฐภาคีนนั ้ ๆ หรือไม่กต็ าม
4. ในการเลือกข้อมูลสาหรับรวมอยู่ในรายงานของตน รัฐภาคีควรจะระลึกถึงนิยามของคาว่า
“การเลือกปฏิบตั ทิ างเชือ้ ชาติ”
ตามทีส่ ะท้อนออกมาอยู่ในมาตรา
1
วรรค
1
ของอนุสญ
ั ญาตลอดจนข้อกาหนดของมาตรา
1
วรรค
2,
3
และ
4
ซึง่ อ้างอิงถึงสถานการณ์ทไ่ี ม่ได้รบั การพิจารณาว่าเป็ นการเลือกปฏิบตั ทิ างเชือ้ ชาติ1
5. รายงานควรจะสะท้อนให้เห็นทุกส่วนของสถานการณ์จริงดังทีเ่ กีย่ วกับการดาเนินการภาคป
ฏิบตั ขิ องข้อกาหนดของอนุสญ
ั ญาและความก้าวหน้าทีไ่ ด้บรรลุ
ส่วนที่ 1 ทัวไป
่
6. ข้อมูลทัวไปเกี
่
ย่ วกับดินแดนและประชาชน
โครงสร้างทางการเมืองทัวไป
่
กรอบงานทางกฎหมายทัวไป
่
ซึง่ สิทธิมนุษยชนได้รบั ความคุม้ ครอง
และข้อมูลและการประชาสัมพันธ์ควรจะถูกจัดทาตามแนวทางรวมสาหรับส่วนเบือ้ งต้นของรายง
านของรัฐภาคีทจ่ี ะถูกส่งมอบตามตราสารสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศฉบับต่างๆตามทีม่ อี ยู่ใน
เอกสาร HRI/CORE/1 (ดูบทที่ 1 ของเอกสารนี้)
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรา 2 ถึง 7 ของอนุสญ
ั ญา
7. ให้บรรยายสัน้ ๆถึงนโยบายการขจัดการเลือกปฏิบตั ติ ่อเชือ้ ขาติในทุกรูปแบบและกรอบงาน
ทางกฎหมายทัวไปซึ
่ ง่ มีการเลือกปฏิบตั ทิ างเชือ้ ชาติอยู่ภายในดังทีก่ าหนดไว้ในมาตรา 1 วรรค
1 ของอนุสญ
ั ญาถูกห้ามและถูกขจัดออกไปในรัฐทีท่ ารายงาน และการรับรอง การได้ประโยชน์
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หรือการใช้สทิ ธิมนุษยชนและเสรีภาพพืน้ ฐานในตาแหน่งเท่ากันในด้านการเมือง
สังคม วัฒนธรรม หรือด้านอื่นใดของงานภาครัฐได้รบั การส่งเสริมละคุม้ ครอง

เศรษฐกิจ

8. ลักษณะทางชาติพนั ธุข์ องประเทศมีความสาคัญโดยเฉพาะในส่วนทีเ่ กีย่ วกับอนุสญ
ั ญาระหว่
างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบตั ทิ างเชือ้ ชาติในทุกรูปแบบ2
รัฐหลายรัฐจะพิจารณาว่าเมื่อดาเนินการสารวจสามโนประชากร
รัฐไม่ควรจะสร้างความสนใจให้กบั ปั จจัยเช่นเรื่องเชือ้ ชาติเพราะสิง่ นี้จะไปส่งเสริมการแบ่งแยกซึ่
งรัฐประสงค์จะทาให้หายไป
ถ้าจะเฝ้ าตรวจความก้าวหน้าในการขจัดการเลือกปฏิบตั ใิ นเรื่องเชือ้ ชาติ
สีผวิ
การสืบเชือ้ สายลงมา
สัญชาติและชาติพนั ธุด์ งั ้ เดิม
จาเป็ นจะต้องมีสงิ่ บ่งบอกบางอย่างถึงจานวนบุคคลซึง่ อาจจะถูกปฏิบตั ติ ่อในลักษณะที่ดอ้ ยกว่า
ด้วยเกณฑ์ของลักษณะเหล่านี้
รัฐซึง่ ไม่เก็บข้อมูลเกีย่ วกับลักษณะเหล่านี้ในการสารวจสามโนประชากรของตนก็จะต้องถูกร้องข
อให้จดั ให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับภาษาแม่ (ตามทีถ่ ูกร้องขอในมาตรา 1 ของเอกสาร HRI/CORE/1)
ซึง่ เป็ นการบ่งบอกถึงความแตกต่างทางชาติพนั ธุพ์ ร้อมด้วยข้อมูลใดๆเกีย่ วกับเชือ้ ชาติ สีผวิ
การสืบเชือ้ สายลงมา
สัญชาติและชาติพนั ธุด์ งั ้ เดิมซึง่ ได้มาจากการสารวจทางสังคม
เมื่อไม่มขี อ้ มูลเชิงปริมาณ
ก็ควรจะจัดให้มกี ารบรรยายเชิงคุณภาพถึงลักษณะทางชาติพนั ธุข์ องประชากร
ส่วนทีเ่ หลือของส่วนนี้กค็ วรจะให้ขอ้ มูลเฉพาะเกีย่ วกับมาตรา
2
ถึง
7
ตามลาดับของมาตราเหล่านัน้ และข้อกาหนดตามลาดับของมาตราดังกล่าว
9. การรวมถึงข้อมูลเกีย่ วกับสถานการณ์ของสตรีมคี วามสาคัญสาหรับคณะกรรมาธิการทีจ่ ะพิจ
ารณาว่าการเลือกปฏิบตั ทิ างเชือ้ ชาติมผี ลกระทบต่อสตรีแตกต่างจากผลกระทบต่อบุรุษหรือไม่
ซึง่ สอดคล้องกับคาแนะนาทัวไปฉบั
่
บ 25 เรื่องมิตเิ กีย่ วกับเพศของการเลือกปฏิบตั ทิ างเชือ้ ชาติ
(ปี
2543)
เจ้าหน้าทีร่ ายงานจะถูกขอให้กล่าวถึงปั จจัยทีม่ ผี ลต่อและข้อขัดข้องทีป่ ระสบในการรับประกันให้
สตรีได้ประโยชน์
มีอสิ ระจากการเลือกปฏิบตั ทิ างเชือ้ ชาติจากสิทธิตามอนุสญ
ั ญา
นอกจากนี้ยงั เป็ นเรื่องยากอีกด้วยทีจ่ ะคุม้ ครองสิทธิของบุคคลจากการเลือกปฏิบตั ทิ างเชือ้ ชาติท ั ้
งหญิงและชายซึง่ อยู่ในกลุ่มเสีย่ ง
เช่น
ชนพืน้ เมืองเดิม
คนย้ายถิน่
และคนทีอ่ ยู่ในประเภทต่าสุดทางสังคมเศรษฐกิจ
คนในกลุ่มดังกล่าวมักจะมีประสบการณ์เรื่องความเสียเปรียบในรูปแบบทีซ่ บั ซ้อนซึ่งจะคงมีอยู่ม
าหลายชัวคนและซึ
่
่งการเลือกปฏิบตั ทิ างเชือ้ ชาติจะถูกผสมปนไปกับเหตุอ่นื ๆของความไม่เท่าเที
ยมกันทางสังคม
เจ้าหน้าทีผ่ ทู้ ารายงานจะถูกขอให้ระลึกถึงพฤติการณ์ของบุคคลดังกล่าว
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และให้กล่าวอ้างถึงสิง่ บ่งบอกทางสังคมทีม่ อี ยู่ของรูปแบบความเสียเปรียบทีอ่ าจจะเชื่อมโยงไปถึ
งการเลือกปฏิบตั ทิ างเชือ้ ชาติ
10. คณะกรรมาธิการจะขอให้รฐั ภาคีจดั รวมเอกสารกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
คาวินิจฉัยของศาล
และข้อบังคับทีอ่ า้ งถึงในเอกสารดังกล่าว
ตลอดจนองค์ประกอบอื่นๆทัง้ หมดซึง่ รัฐภาคีพจิ ารณาเห็นว่าสาคัญสาหรับคณะกรรมาธิการในก
ารพิจารณารายงานของรัฐภาคี
11. ข้อมูลควรจะถูกจัดไว้ดงั ต่อไปนี้
มาตรา 2
ก.
ข้อมูลเกีย่ วกับมาตรการของฝ่ ายนิตบิ ญ
ั ญัติ
ฝ่ ายตุลาการ
ฝ่ ายบริหาร
หรือฝ่ ายอื่นๆซึง่ มีผลต่อข้อกาหนดของมาตรา 2 วรรค 1 ของอนุสญ
ั ญา โดยเฉพาะคือ
1.
มาตรการทีใ่ ช้เพือ่ ให้ผลในการดาเนินการเพือ่ ไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับการปฏิบั
ติหรือการกระทาทีเ่ ป็ นการเลือกปฏิบตั ทิ างเชือ้ ชาติกบั บุคคล กลุ่มบุคคล หรือสถาบัน
และเพือ่ รับประกันว่าบรรดาเจ้าพนักงานของรัฐ
สถาบันของรัฐ
ทัง้ ระดับชาติและท้องถิน่ จะต้องกระทาการให้สอดคล้องกับข้อผูกพันนี้
2. มาตรการทีใ่ ช้เพือ่ ให้ผลในการดาเนินการเพือ่ ไม่ให้ความอุปถัมภ์
หรือสนับสนุนการเลือกปฏิบตั ทิ างเชือ้ ชาติโดยบุคคลหรือองค์กรใดๆ

ปกป้ อง

3. มาตรการทีใ่ ช้เพือ่ ทบทวนนโยบายของรัฐบาล
ทัง้ ระดับชาติและท้องถิน่
และเพือ่ แก้ไขเพิม่ เติม
ยกเลิก
หรือเลิกใช้กฎหมายและข้อบังคับใดๆซึง่ มีผลในการสร้างหรือทาให้การเลือกปฏิบตั ทิ า
งเชือ้ ชาติเกิดขึน้ ต่อไปอีกไม่ว่าจะมีอยู่ทใ่ี ด
4.
มาตรการทีใ่ ช้เพือ่ ให้ผลในการดาเนินการเพือ่ ห้ามและเลิกการเลือกปฏิบตั ทิ างเ
ชือ้ ชาติโดยบุคคล
กลุ่ม
หรือองค์กรใดๆโดยใช้วถิ ที างทีเ่ หมาะสมทุกอย่างรวมทัง้ การบัญญัตกิ ฎหมายตามทีถ่ ู
กกาหนดโดยพฤติการณ์
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5.
มาตรการทีใ่ ช้เพือ่ ให้ผลในการดาเนินการเพือ่ ส่งเสริมองค์กรและขบวนการหลา
กหลายเชือ้ ชาติทร่ี วมกันอยู่และวิถที างอื่นๆในการขจัดกาแพงกัน้ ระหว่างเชือ้ ชาติ
และเพือ่ ไม่สนับสนุนสิง่ ใดทีม่ แี นวโน้มจะไปสร้างความเข้มแข็งให้แก่การแบ่งแยกเชื้อ
ชาติ
ข. ข้อมูลเกีย่ วกับมาตรการพิเศษและเป็ นรูปธรรมทีใ่ ช้ในด้านสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม
และด้านอื่นๆเพือ่ รับประกันการพัฒนาและการคุม้ ครองอย่างพอเพียงสาหรับกลุ่มเชื้อชาติหรือปั
จเจกชนในกลุ่มดังกล่าวเพือ่ จุดประสงค์ในการรับประกันให้บุคคลเหล่านัน้ ได้รบั ประโยชน์จากสิ
ทธิมนุษยชนและเสรีภาพพืน้ ฐานอย่างเต็มทีแ่ ละเท่าเทียมกันตามมาตรา 2 วรรค 2
ของอนุสญ
ั ญา

มาตรา 3
ข้อมูลเกีย่ วกับมาตรการของฝ่ ายนิตบิ ญ
ั ญัติ
ฝ่ ายตุลาการ
ฝ่ ายบริหาร
หรือฝ่ ายอื่นๆซึง่ ให้ผลกับข้อกาหนดของมาตรา
3
ของอนุสญ
ั ญา
โดยเฉพาะคือ
ในการประณามการแบ่งแยกเชือ้ ชาติและการถือผิว
และในการดาเนินการป้ องกัน
ห้าม
และขจัดการปฏิบตั ใิ นลักษณะนี้ทงั ้ ปวงให้สน้ิ ไปในอาณาเขตภายใต้เขตอานาจของรัฐทีท่ ารายงา
น3
มาตรา 4
ก.
ข้อมูลเกีย่ วกับมาตรการของฝ่ ายนิตบิ ญ
ั ญัติ
ฝ่ ายตุลาการ
ฝ่ ายบริหาร
หรือฝ่ ายอื่นๆซึง่ ให้ผลกับข้อกาหนดของมาตรา
4
ของอนุสญ
ั ญา
โดยเฉพาะคือ
มาตรการทีใ่ ช้เพือ่ ให้ผลในการดาเนินการเพือ่ นามาตรการเชิงบวกและให้ผลทันทีมาใช้โดยได้รบั
การวางรูปแบบเพือ่ ขจัดบรรดาการยุยงหรือการกระทาการเลือกปฏิบตั ทิ างเชือ้ ชาติ4
โดยเฉพาะคือ
1.
เพือ่ ประกาศว่าเป็ นความผิดซึง่ ต้องถูกลงโทษตามกฎหมายสาหรับการเผยแพร่
แนวความคิดทัง้ ปวงเรื่องความเหนือกว่าหรือความเกลียดชังทางเชือ้ ชาติ
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การยุยงให้มกี ารเลือกปฏิบตั ทิ างเชือ้ ชาติ
ตลอดจนการกระทาทีเ่ ป็ นความรุนแรง
หรือการยุยงการกระทาดังกล่าวต่อเชือ้ ชาติหรือกลุ่มของบุคคลสีผวิ หรือชาติพนั ธุเ์ ดิม
อย่างอื่น
และสาหรับการให้ความช่วยเหลือใดๆแก่กจิ กรรมการนิยมเชือ้ ชาติรวมทัง้ การสนับสนุ
นทางการเงินให้กจิ กรรมดังกล่าว
2.
เพือ่ ประกาศว่าเป็ นสิง่ ผิดกฎหมายและห้ามองค์กรและรวมทัง้ กิจกรรมซึง่ ถูกจัดเ
ป็ นองค์กรและกิจกรรมโฆษณาชวนเชื่ออื่นๆ
ทัง้ หมดซึง่ ส่งเสริมและยุยงการเลือกปฏิบตั ทิ างเชือ้ ชาติ
และเพือ่ ให้ดอู อกว่าการมีสว่ นร่วมในองค์กรหรือกิจกรรมเช่นว่านี้เป็ นความผิดซึง่ ต้อง
ถูกลงโทษตามกฎหมาย
3.
ไม่อนุญาตให้เจ้าพนักงานของรัฐหรือสถาบันของรัฐไม่ว่าระดับชาติหรือท้องถิน่
ส่งเสริมหรือยุยงการเลือกปฏิบตั ทิ างเชือ้ ชาติ
ข. ข้อมูลเกีย่ วกับมาตรการทีเ่ หมาะสมซึง่ ถูกใช้เพือ่ ให้ผลต่อคาแนะนาทัวไปฉบั
่
บ 1 ของปี 2515
ฉบับ 7 ของปี 2528 และฉบับ 15 ของปี 2536 เกีย่ วกับมาตรา 4
ของอนุสญ
ั ญาซึง่ คณะกรรมาธิการแนะนาว่ารัฐภาคีซง่ึ การบัญญัตกิ ฎหมายของรัฐไม่พอเพียงใน
ส่วนทีเ่ กีย่ วกับการดาเนินการของมาตรา
4
ควรจะพิจารณาปั ญหาการเพิม่ เติมการบัญญัตกิ ฎหมายของตนด้วยข้อกาหนดที่สอดคล้องกับข้อ
กาหนดของมาตรา
4
(ก)
และ
(ข)
ของอนุสญ
ั ญาให้เป็ นไปตามชัน้ ตอนวิธกี ารทางนิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติของตน
ค. ข้อมูลสนองตอบคาวินิจฉัย 3 (7) ซึง่ นามาใช้โดยคณะกรรมาธิการเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม
2516 ซึง่ คณะกรรมาธิการได้ขอรัฐภาคี
1.
ให้ระบุว่านิตบิ ญ
ั ญัตทิ างอาญาภายในโดยเฉพาะอย่างใดทีถ่ ูกวางรูปแบบเพือ่ ดา
เนินการข้อกาหนดของมาตรา
4
(ก)
และ
(ข)
ได้ถูกออกเป็ นกฎหมายในแต่ละประเทศของตน
และส่งเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องให้เลขาธิการในภาษาทางการภาษาหนึ่งตลอดจนข้อกาหน
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ดเช่นว่านี้ของกฎหมายอาญาทัวไปซึ
่ ่งต้องถูกนามาพิจารณาเมื่อนากฎหมายเฉพาะเช่
นว่านี้มาใช้
2. เมื่อไม่มกี ฎหมายเฉพาะเช่นว่านี้ถูกออกมาเป็ นกฎหมาย
ให้แจ้งคณะกรรมาธิการถึงลักษณะและขอบเขตซึง่ ข้อกาหนดของกฎหมายอาญาทัวไ
่
ปทีม่ อี ยู่ตามทีศ่ าลใช้จะดาเนินการข้อผูกพันของตนอย่างมีประสิทธิผลตามมาตรา 4
(ก)
และ
(ข)
และส่งมอบเอกสารของข้อกาหนดเหล่านัน้ ให้เลขาธิการในภาษาทางการภาษาหนึ่ง
มาตรา 5
ข้อมูลเกีย่ วกับมาตรการทางด้านนิตบิ ญ
ั ญัติ
ด้านตุลาการ
ด้านบริหาร
หรือด้านอื่นใดซึง่ ให้ผลกับข้อกาหนดของมาตรา
5
ของอนุสญ
ั ญาโดยพิจารณาคาแนะนาทัวไปฉบั
่
บ 20 เรื่องมาตรา 5 ของอนุสญ
ั ญา (2539)
และฉบับ
22
เกีย่ วกับผูล้ ภ้ี ยั และบุคคลพลัดถิน่ อื่นๆ
(2539)
โดยเฉพาะคือมาตรการทีใ่ ช้เพือ่ ห้ามการเลือกปฏิบตั ทิ างเชือ้ ชาติ
ในทุกรูปแบบและเพือ่ รับประกันสิทธิของทุกๆคนโดยไม่มคี วามแตกต่างกันในเรื่องเชือ้ ชาติ สีผวิ
หรือสัญชาติหรือชาติพนั ธุด์ งั ้ เดิม
ในเรื่องความเสมอภาคในกฎหมายโดยเฉพาะคือการได้ประโยชน์สทิ ธิต่างๆทีอ่ ยู่ในบัญชีรายการ
คณะกรรมาธิการประสงค์จะสร้างความมันใจว่
่ าบุคคลทุกคนทีอ่ ยู่ภายในเขตอานาจของรัฐและโด
ยเฉพาะคือคนในกลุ่มเสีย่ งจะได้รบั ประโยชน์จากสิทธิเหล่านี้ในทางปฏิบตั ทิ เ่ี ป็ นอิสระจากการเลื
อกปฏิบตั ทิ างเชือ้ ชาติในขอบเขตเพียงใด
ในรัฐหลายรัฐจะไม่มขี อ้ มูลในเชิงปริมาณทีเ่ กี่ยวข้องกับการได้ประโยชน์จากสิทธิเหล่านี้
ในพฤติการณ์เช่นว่านี้อาจเป็ นการเหมาะสมทีจ่ ะรายงานความคิดเห็นของผูแ้ ทนของกลุ่มเสียเป
รียบ
ก.
สิทธิทจ่ี ะได้รบั การปฏิบตั อิ ย่างเท่าเทียมกันจากศาลและองค์กรอื่นๆ
ทัง้ หมดทีบ่ ริหารกระบวนการยุตธิ รรม
ส่วนนี้ของรายงานคือทีซ่ ง่ึ ให้ขอ้ มูลใดๆเกีย่ วกับการฝึกอบรมและการกากับดูแลพนักงานเ
จ้าหน้าทีผ่ รู้ กั ษากฎหมายและพนักงานเจ้าหน้าทีฝ่ ่ ายตุลาการในการหลีกเลีย่ งการเลือกป
ฏิบตั ทิ างเชือ้ ชาติพร้อมด้วยข้อมูลเกีย่ วกับมาตรการสาหรับสอบสวนเรื่องการร้องทุก ข์
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ข.
สิทธิทจ่ี ะได้รบั การรักษาความปลอดภัยของบุคคลและการคุม้ ครองจากรัฐต่อต้านความรุนแรงหรื
อการได้รบั อันตรายต่อร่างกายไม่ว่าจะถูกกระทาโดยพนักงานเจ้าหน้าทีข่ องรัฐบาลหรือโดยบุคค
ล กลุ่ม หรือสถาบันใดๆ
ข้อมูลเกีย่ วกับเหตุการณ์ความผิดทางอาญาทีม่ เี หตุจงู ใจทางเชื้อชาติ
การสืบสวนและการลงโทษควรจะได้รบั การรายงานอยู่ในหมวดนี้
ค. สิทธิทางการเมือง
ข้อมูลเกีย่ วกับวิถที างสาหรับรับประกันสิทธิเหล่านี้
และเกีย่ วกับการได้รบั ประโยชน์จากสิทธิดงั กล่าวในทางปฏิบตั คิ วรจะได้รบั การรายงาน
ตัวอย่างเช่น
ชนพืน้ เมืองและบุคคลซึง่ มีชาติพนั ธุห์ รือสัญชาติดงั ้ เดิมทีแ่ ตกต่างกันจะใช้สทิ ธิเช่นว่านี้ใน
ขอบเขตเดียวกันกับประชากรทีเ่ หลือหรือไม่?
ง. สิทธิพลเมืองอื่นๆ
สิทธิเหล่านี้บางอย่าง (เช่น เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและในการร่วมชุมนุมกัน)
ในบางครัง้ ต้องถูกถ่วงดุลกับสิทธิทจ่ี ะได้รบั การคุม้ ครองจากการเลือกปฏิบตั ทิ างเชือ้ ชาติ
ปั ญหาใดๆในการนี้ควรจะได้รบั การรายงาน
จ. สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดยเฉพาะคือ
1. สิทธิทจ่ี ะทางาน และ
2. สิทธิทจ่ี ะก่อตัง้ และเข้าร่วมสหภาพแรงงาน
พฤติการณ์จะแปรเปลีย่ นไปอย่างมากระหว่างภูมภิ าคทีแ่ ตกต่างกันของโลก
แต่กจ็ ะเป็ นการช่วยคณะกรรมาธิการถ้าทีจ่ ุดนี้รายงานสามารถจะ
(ก)
บรรยายโดยย่อถึงการจ้างงานในรัฐ
ในภาคอุตสาหกรรมอะไร
รัฐหรือเอกชน
และบุคคลซึง่ มีชาติพนั ธุห์ รือสัญชาติดงั ้ เดิมทีแ่ ตกต่างกัน
จะกระจุกตัวกันอยู่ในรูปแบบการจ้างงานหรือการว่างงานโดยเฉพาะหรือไม่
(ข)
กล่าวถึงการดาเนินการของรัฐบาลเพือ่ ป้ องกันการเลือกปฏิบตั ทิ างเชือ้ ชาติในการได้ป
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ระโยชน์จากสิทธิทจ่ี ะทางาน
บ่งบอกขอบเขตของการได้รบั ประโยชน์จากสิทธิเหล่านี้ในทางปฏิบตั ิ

(ค)

3. สิทธิทจ่ี ะมีทอ่ี ยู่อาศัย
จะเป็ นการช่วยเหลือคณะกรรมาธิการถ้ารายงานสามารถจะ
(ก)
กล่าวถึงตลาดทีอ่ ยู่อาศัยในรัฐ
ทัง้ จอภาครัฐและเอกชน
ครอบครองโดยเจ้าของหรือให้เช่า
และกลุ่มชาติพนั ธุก์ ระจุกตัวอยู่ในส่วนเฉพาะหรือมีแนวโน้มทีจ่ ะกระจุกตัวอยู่ในพืน้ ทีเ่
ฉพาะ
(ข)
กล่าวถึงการดาเนินงานของรัฐบาลเพือ่ ป้ องกันการเลือกปฏิบตั ทิ างเชือ้ ชาติโดยผูใ้ ห้เช่
าหรือขายบ้านหรือห้องชุด
(ค)
ระบุขอบเขตในการได้ประโยชน์จากสิทธิทจ่ี ะมีทอ่ี ยู่อาศัยโดยไม่มกี ารเลือกปฏิบตั ใิ นท
างปฏิบตั ิ
4. สิทธิทจ่ี ะได้รบั บริการทางสาธารณสุข ทางการรักษาพยาบาล ทางการประกันสังคม
และทางสังคม
กลุ่มชาติพนั ธุ์ทแ่ี ตกต่างกันภายในกลุ่มประชากรอาจจะมีความต้องการทีไ่ ม่เหมือนกั
นในด้านบริการทางสุขภาพและทางสังคม
จะเป็ นการช่วยเหลือคณะกรรมาธิการถ้ารายงานสามารถจะ
(ก)
กล่าวถึงความแตกต่างใดๆเช่นว่านี้
(ข)
กล่าวถึงการดาเนินการของรัฐบาลทีจ่ ะรับประกันการให้บริการเหล่านี้ได้อย่างเท่าเทีย
มกัน
5. สิทธิทจ่ี ะได้รบั การศึกษาและการฝึกอบรม
จะเป็ นการช่วยเหลือคณะกรรมาธิการถ้ารายงานสามารถจะ
(ก)
ระบุถงึ การแปรผันใดๆในการบรรลุถงึ ระดับการศึกษาและการฝึกอบรมระหว่างคนใน
กลุ่มชาติพนั ธุ์ทแ่ี ตกต่างกัน
(ข)
กล่าวถึงการดาเนินการของรัฐบาลเพือ่ ป้ องกันการเลือกปฏิบตั ทิ างเชือ้ ชาติในการได้ป
ระโยชน์จากสิทธิเหล่านี้
โดยให้คานึงถึงคาแนะนาทัวไปฉบั
่
บ
19
ของคณะกรรมาธิการ
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6. สิทธิทจ่ี ะมีสว่ นร่วมอย่างเท่าเทียมกันในกิจกรรมทางวัฒนธรรม
ในบางประเทศอาจเป็ นการเหมาะสมทีจ่ ะรายงานถึงการมีหนทางเข้าถึงสิง่ อานวยควา
มสะดวกทางการกีฬาและรายงานถึงการป้ องกันความเป็ นศัตรูกนั ทางชาติพนั ธุ์ในกีฬ
าทีแ่ ข่งขันกัน
นับตัง้ แต่การนาอนุสญ
ั ญามาใช้เมื่อปี
2508
หลายประเทศได้มปี ระสบการณ์เรื่องการมีอานาจเพิม่ ขึน้ อย่างมากของสือ่ มวลชน
(หนังสือพิมพ์
วิทยุ
โทรทัศน์)
ในการสร้างภาพลักษณ์ของกลุ่มชาติพนั ธุอ์ ่นื ๆสาหรับประชาชนทัวไปและในการรายง
่
านเหตุการณ์ในวิถที างซึง่ อาจจะเป็ นการส่งเสริมความสัมพันธ์โดยสันติหรือส่งเสริมค
วามเกลียดชังกันระหว่างเชื้อชาติกไ็ ด้
ภาพลักษณ์ในเชิงลบสามารถจะขัดขวางการมีสว่ นร่วมอย่างเท่าเทียมกันได้ในทุกด้าน
ของชีวติ ในภาคสาธารณะ
การกากับดูแลของรัฐบาลในเรื่องแนวโน้มใดๆเช่นว่านี้อาจจะบรรยายไว้ในส่วนนี้ของร
ายงานของรัฐก็ได้
7. สิทธิทจ่ี ะมีหนทางเข้าถึงสถานทีซ่ ง่ึ ให้บริการ
ในหลายประเทศ
การร้องทุกข์จะกล่าวถึงการเลือกปฏิบตั ทิ างเชือ้ ชาติซง่ึ ปฏิเสธสิทธิทจ่ี ะมีหนทางเข้าถึ
งสถานทีห่ รือบริการใดๆซึง่ มีเจตนาจะให้สาธารณชนทัวไปได้
่
ใช้ เช่น การขนส่ง
โรงแรม
ภัตตาคาร
ร้านกาแฟ
โรงภาพยนตร์
และสวนสาธารณะ
การดาเนินการของรัฐบาลเพือ่ ป้ องกันการเลือกปฏิบตั เิ ช่นว่านี้และประสิทธิผลของกา
รดาเนินการดังกล่าวควรจะได้บรรยายไว้ ณ ทีน่ ้ี
มาตรา 6
ก.
ข้อมูลเกีย่ วกับมาตรการทางด้านนิตบิ ญ
ั ญัติ
ด้านตุลาการ
ด้านบริหาร
หรือด้านอื่นใดซึง่ ให้ผลกับข้อกาหนดของมาตรา
6
ของอนุสญ
ั ญา
โดยเฉพาะคือ
มาตรการทีใ่ ช้เพือ่ รับประกันกับทุกๆคนภายในเขตอานาจของรัฐทีท่ ารายงานว่าจะมีการคุม้ ครอ
งและการเยียวยาแก้ไขทีมปี ระสิทธิผลโดยศาลชานัญพิเศษแห่งชาติและสถาบันของรัฐแห่งอื่นๆ
ต่อต้านการการกระทาใดๆทีเ่ ป็ นการเลือกปฏิบตั ทิ างเชือ้ ชาติซง่ึ ฝ่ าฝืนสิทธิมนุษยชนและเสรีภา
พพืน้ ฐานของประชาชน
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ข.
มาตรการทีใ่ ช้เพือ่ รับประกันกับทุกๆคนถึงสิทธิทจ่ี ะหาความเป็ นธรรมและการได้รบั ชดใช้ค่าเสีย
หายอย่างพอเพียงหรือได้รบั ความพึงพอใจสาหรับความเสียหายใดๆ
อันเป็ นผลของการเลือกปฏิบตั ดิ งั กล่าวจากศาลชานัญพิเศษเช่นว่านี้
ค.
ข้อมูลเกีย่ วกับข้อปฏิบตั แิ ละคาวินิจฉัยของศาลและองค์กรอื่นๆ
ฝ่ ายตุลาการและฝ่ ายบริหารทีเ่ กีย่ วข้องกับกรณีของการเลือกปฏิบตั ทิ างเชือ้ ชาติตามทีร่ ะบุไว้ใน
มาตรา 1 ของอนุสญ
ั ญา
ง. ข้อมูลเกีย่ วกับคาแนะนาทัวไปฉบั
่
บ 26 เรื่องมาตรา 6 ของอนุสญ
ั ญา (2543)
มาตรา 7
ข้อมูลเกีย่ วกับมาตรการทางด้านนิตบิ ญ
ั ญัติ
ด้านตุลาการ
ด้านบริหาร
หรือด้านอื่นใดซึง่ ให้ผลกับข้อกาหนดของมาตรา 7 ของอนุสญ
ั ญาต่อคาแนะนาทัวไปฉบั
่
บ 5
ลงวันที่ 13 เมษายน 2520 และต่อคาวินิจฉัย 2 (25) ลงวันที่ 17 มีนาคม 2525
ซึง่ คณะกรรมาธิการได้นามาใช้เป็ นแนวทางเพิม่ เติมของคณะกรรมาธิการสาหรับการดาเนินการ
ของมาตรา 7
โดยเฉพาะคือ
รายงานควรจะให้ขอ้ มูลมากทีส่ ุดเท่าทีจ่ ะสามารถทาได้สาหรับเรื่องหลักแต่ละเรื่องทีร่ ะบุไว้ในมา
ตรา 7 ตามหัวข้อแยกต่อไปนี้
ก. การศึกษาและการเรียนการสอน
ข. วัฒนธรรม
ค. ข้อมูลข่าวสาร
ภายในตัวแปรย่อยอย่างกว้างเหล่านี้
ข้อมูลทีถ่ ูกจัดให้ควรจะสะท้อนให้เห็นมาตรการทีร่ ฐั ภาคีใช้
1. เพือ่ ต่อสูค้ วามเดียดฉันท์ซ่งึ นาไปสูก่ ารเลือกปฏิบตั ทิ างเชือ้ ชาติ
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2. เพือ่ ส่งเสริมความเข้าใจ
การอดทน
และกลุ่มเชือ้ ชาติและชาติพนั ธุต์ ่างๆ

และมิตรภาพระหว่างประชาชาติ

ก. การศึกษาและการเรียนการสอน
ส่วนนี้ควรจะกล่าวถึงมาตรการของทางฝ่ ายนิตบิ ญ
ั ญัตแิ ละฝ่ ายบริหาร
รวมทัง้ ข้อมูลทัวไปบางเรื
่
่องเกีย่ วกับระบบการศึกษาทีใ่ ช้ในด้านการศึกษาและการเรียนการสอน
เพือ่ ต่อสูก้ บั ความเดียดฉันท์ทางเชือ้ ชาติซง่ึ นาไปสูก่ ารเลือกปฏิบตั ทิ างเชื้อชาติ
โดยควรจะระบุว่าได้ดาเนินการขัน้ ตอนใดๆหรือไม่ให้รวมอยู่ในหลักสูตรโรงเรียนและในการฝึกอ
บรมครูและวิชาชีพ
โครงงาน
และวิชาอื่นๆเพือ่ ช่วยส่งเสริมประเด็นปั ญหาสิทธิมนุษยชนซึง่ จะนาไปสูค่ วามเข้าใจ การอดทน
และมิตรภาพทีด่ ขี น้ึ ระหว่างประชาชาติและกลุ่มเชือ้ ชาติหรือชาติพนั ธุ์
ส่วนนี้ควรจะให้ขอ้ มูลอีกด้วยว่าจุดประสงค์และหลักการของกฎบัตรสหประชาชาติ
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
ปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบตั ทิ างเชือ้ ชาติในทุกรูปแบบ
และอนุสญ
ั ญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบตั ทิ างเชือ้ ชาติในทุกรูป แบบได้ถูกรว
มไว้ในการศึกษาและการเรียนการสอน
ข. วัฒนธรรม
ควรจะจัดให้ขอ้ มูลในส่วนนี้ของรายงานเกีย่ วกับบทบาทของสถาบันหรือสมาคมซึง่ ทางา
นเพือ่ พัฒนาวัฒนธรรมและประเพณีนิยมเพือ่ ต่อสูก้ บั ความเดียดฉันท์ทางเชือ้ ชาติและเพือ่ ส่งเสริ
มความเข้าใจภายในชาติและภายในวัฒนธรรม
การอดทน
และมิตรภาพระหว่างประชาชาติและกลุ่มเชือ้ ชาติและชาติพนั ธุต์ ่างๆ
นอกจากนี้ยงั ควรจะรวมไปถึงข้อมูลเกีย่ วกับงานของคณะกรรมาธิการความสามัคคีน้าหนึ่งใจเดี
ยวต่างๆหรือสมาคมสหประชาชาติอกี ด้วยเพือ่ ต่อสูก้ บั คตินิยมเชือ้ ชาติและการเลือกปฏิบตั ทิ างเ
ชือ้ ชาติและการร่วมฉลองวันสิทธิมนุษยชนต่างๆโดยรัฐภาคีหรือการรณรงค์ต่อสูก้ บั คตินิยมเชือ้
ชาติและการถือผิว
ค. ข้อมูลข่าวสาร
ส่วนนี้ควรจะให้ขอ้ มูล
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(ก)
เกีย่ วกับบทบาทของสือ่ ของรัฐในการเผยแพร่ขอ้ มูลเพือ่ ต่อสูก้ บั ความเดียดฉันท์
ทางเชือ้ ชาติซง่ึ นาไปสูก่ ารเลือกปฏิบตั ทิ างเชือ้ ชาติและเพือ่ ปลูกฝังความเข้าใจทีด่ ขี น้ึ ใ
นจุดประสงค์และหลักการของตราสารดังกล่าวข้างต้น
(ข) เกีย่ วกับบทบาทของสือ่ ข้อมูลมวลชน
ซึง่ ได้แก่
หนังสือพิมพ์
วิทยุ
และโทรทัศน์ในการประชาสัมพันธ์สทิ ธิมนุษยชนและเผยแพร่ขอ้ มูลเกีย่ วกับจุดประสง
ค์และหลักการของตราสารสิทธิมนุษยชนดังกล่าวข้างต้น
12. ถ้ามีความจาเป็ น
รายงานก็ควรจะมีสาเนาเอกสารประกอบอื่นๆทัง้ หมดอย่างพอเพียงในภาษาใช้งานภาษาหนึ่ง
(ภาษาอังกฤษ
ภาษาฝรังเศส
่
ภาษารัสเซีย
หรือภาษาสเปน)
แนบมาด้วย
ซึง่ รัฐทีท่ ารายงานอาจประสงค์จะให้แจกจ่ายไปยังกรรมการทุกคนในคณะกรรมาธิการในส่วนทีเ่
กีย่ วกับรายงานของรัฐดังกล่าว
13. จากเกณฑ์ของรายงานทีไ่ ด้สง่ มอบแล้วและรายงานซึง่ ได้จดั ทาและส่งมอบตามแนวทางข้าง
ต้น
คณะกรรมาธิการมีความมันใจว่
่ าคณะกรรมาธิการจะสามารถพัฒนาหรือดาเนินการติดต่อสนทน
าอย่างสร้างสรรค์และเป็ นประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่องกับรัฐภาคีแต่ละรัฐเพือ่ จุดประสงค์ในการดาเ
นินการตามอนุสญ
ั ญาและก็จะเป็ นการมีสว่ นร่วมในการสร้างความเข้าใจร่วมกันและสร้างความสั
มพันธ์อย่างสงบสุขและเป็ นมิตรไมตรีในหมู่ประชาชาติตามกฎบัตรของสหประชาชาติ
หมายเหตุ
1

ดูคาแนะนาทัวไปฉบั
่
บต่อไปนี้ของคณะกรรมาธิการ
ฉบับ
8
เกีย่ วกับการตีความและการประยุกต์ใช้มาตรา 1 วรรค 1 และ 4 ของอนุสญ
ั ญา (2533) ฉบับ 11
ว่าด้วยการไม่ได้เป็ นพลเมือง (2536) ฉบับ 14 ว่าด้วยมาตรา 1 วรรค 1 ของอนุสญ
ั ญา (2536)
และฉบับ
24
เกีย่ วกับมาตรา
1
ของอนุสญ
ั ญา
การรวบรวมคาแนะนาทัวไปและค
่
าวินิจฉัยฉบับต่างๆจะอยู่ในเอกสาร CERD/C/365/Rev.1
2

ดูคาแนะนาทัวไปฉบั
่
บ 4 ว่าด้วยมาตรา 9 ของอนุสญ
ั ญา (2536) ฉบับ 8
เกีย่ วกับการตีความและการประยุกต์ใช้มาตรา 1 วรรค 1 และ 4 ของอนุสญ
ั ญา (2533)
และฉบับ 24 เกีย่ วกับมาตรา 1 ของอนุสญ
ั ญา (2542)
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3

ดูคาแนะนาทัวไปฉบั
่
บ 3 (2515) ซึง่ บัดนี้ลา้ สมัยแล้ว และฉบับ 19 (2538) ว่าด้วยมาตรา 3
ของอนุสญ
ั ญา
4

โดยคานึงถึงหลักการทีม่ อี ยู่ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและสิทธิต่างๆทีก่ าหนดไว้โด
ยชัดแจ้งในมาตรา 5 ของอนุสญ
ั ญา
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บทที่ 5
คณะกรรมาธิ การขจัดการเลือกปฏิ บตั ิ ต่อสตรี
ก. คานา
ก.1
แนวทางเหล่านี้จะแทนทีแ่ นวทางการรายงานก่อนหน้านี้ทงั ้ หมดซึง่ ออกมาโดยคณะกรรมาธิการ
ขจัดการเลือกปฏิบตั ติ ่อสตรี (CEDAW/C/7/Rev.3) ซึง่ อาจจะไม่ตอ้ งคานึงถึงแล้วในขณะนี้
แนวทางในปั จจุบนั จะไม่มผี ลต่อวิธดี าเนินการของคณะกรรมาธิการเกีย่ วกับรายงานฉบับพิเศษใ
ดๆซึง่ อาจถูกร้องขอซึง่ ถูกบังคับใช้โดยระเบียบฉบับ
48.5
ของระเบียบของวิธดี าเนินการและคาวินิจฉัย 21/1 ของคณะกรรมาธิการเรื่องรายงานฉบับพิเศษ
ก.2 แนวทางเหล่านี้จะมีประสิทธิผลสาหรับรายงานทุกฉบับทีจ่ ะส่งมอบภายหลังวันที่
ธันวาคม 2545

31

ก.3
รัฐภาคีควรจะปฏิบตั ติ ามแนวทางในการจัดทารายงานตามรอบเวลาฉบับต่อๆมาในเบื้องต้นและ
ทัง้ หมด
ก.4
การปฏิบตั ติ ามแนวทางเหล่านี้จะลดความจาเป็ นทีค่ ณะกรรมาธิการต้องขอข้อมูลเพิม่ เติมเมื่อค
ณะกรรมาธิการดาเนินการพิจารณารายงาน
นอกจากนี้ยงั จะช่วยให้คณะกรรมาธิการได้พจิ ารณาสถานการณ์เกีย่ วกับสิทธิมนุษยชนในรัฐภา
คีทุกรัฐได้อย่างเท่าเทียมกันอีกด้วย
ข. กรอบงานของอนุสญ
ั ญาเกี่ยวกับรายงาน
ข.1
เมื่อรัฐภาคีได้ให้สตั ยาบันหรือยอมรับในอนุสญ
ั ญาแล้ว
ภายในหนึ่งปี ทอ่ี นุสญ
ั ญามีผลบังคับใช้ในรัฐนัน้
รัฐภาคีทุกรัฐจะดาเนินการตามมาตรา 18
เพือ่ ส่งมอบรายงานเบือ้ งต้นเกีย่ วกับมาตรการของฝ่ ายนิตบิ ญ
ั ญัติ ฝ่ ายตุลาการ ฝ่ ายบริหาร
หรือฝ่ ายอื่นๆซึง่ รัฐได้นามาใช้เพือ่ ให้ผลต่อข้อกาหนดของอนุสญ
ั ญาและความก้าวหน้าทีไ่ ด้เกิดขึ้
นจากการนี้
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และรายงานตามรอบเวลาหลังจากนัน้ อย่างน้อยทีส่ ุดทุกสีป่ ี และเพิม่ เติมเมื่อใดก็ตามทีค่ ณะกรรม
าธิการจะร้องขอเช่นว่านัน้
ค. ข้อชี้แนะทัวไปส
่
าหรับเนื้ อหาของรายงานทุกฉบับ
ค.1 มาตราต่างๆและคาแนะนาทัวไปของคณะกรรมาธิ
่
การ ข้อกาหนดของมาตราต่างๆในส่วนที่
1,
2,
3
และ
4
ของอนุสญ
ั ญาจะต้องถูกนามาพิจารณาในการจัดทารายงานพร้อมกับคาแนะนาทัวไปซึ
่ ง่ คณะกร
รมาธิการได้นามาใช้เกีย่ วกับมาตราใดๆเช่นว่านี้หรือเกี่ยวกับหัวข้อทีค่ ณะกรรมาธิการสนใจกล่า
วถึง
ค.2
ข้อสงวนและปฏิญญา
ข้อสงวนใดๆต่อหรือปฏิญญาเกีย่ วกับมาตราใดๆของอนุสญ
ั ญาโดยรัฐภาคีควรจะได้รบั การชีแ้ จง
และการคงรักษาไว้ต่อไปควรจะมีเหตุผลสมควร
ในการพิจารณาคาแถลงของคณะกรรมาธิการเกี่ยวกับข้อสงวนซึง่ ถูกนามาใช้ในสมัยประชุมทีส่ บิ
เก้าของคณะกรรมาธิการ (ดู A/53/38/Rev. 1 ส่วนที่ 2 บทที่ 1 หมวด A)
ผลทีช่ ดั เจนของของข้อสงวนหรือปฏิญญาใดๆในรูปของกฎหมายและนโยบายแห่งชาติควรจะได้
รับการอธิบาย รัฐภาคีซง่ึ ได้มขี อ้ สงวนทัวไปที
่ ไ่ ม่ได้อา้ งอิงถึงมาตราเฉพาะ หรือทีม่ ุ่งไปยังมาตรา
2
และ/หรือ
3
ควรจะรายงานผลและการตีความข้อสงวนเหล่านัน้
รัฐภาคีควรจะให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับข้อสงวนหรือปฏิญญาใดๆทีร่ ฐั อาจจะได้เสนอมาเกีย่ วกับข้อผูกพั
นทานองเดียวกันในสนธิสญ
ั ญาสิทธิมนุษยชนฉบับอื่นๆ
ค.3
ปั จจัยและข้อขัดข้อง
มาตรา
18.2
ของอนุสญ
ั ญากาหนดว่าปั จจัยและข้อขัดข้องซึง่ มีผลต่อระดับการปฏิบตั ติ ามข้อผูกพันตามอนุส ั
ญญาจนครบถ้วนอาจจะถูกบ่งบอกไว้กไ็ ด้
รายงานควรจะอธิบายลักษณะและขอบเขตและเหตุผลต่างๆสาหรับปั จจัยและข้อขัดข้องดังกล่าว
ทุกประการถ้ามีอยู่ใดๆเช่นว่านัน้
และควรจะให้รายละเอียดของขัน้ ตอนทีถ่ ูกดาเนินการเพือ่ เอาชนะอุปสรรคดังกล่าว
ค.4
ข้อมูลและสถิติ
รายงานควรจะมีขอ้ มูลและสถิตอิ ย่างพอเพียงซึง่ ถูกแยกตามเพศทีเ่ กีย่ วข้องกับมาตราแต่ละข้อแ
ละคาแนะนาทัวไปของคณะกรรมาธิ
่
การเพือ่ ให้คณะกรรมาธิการสามารถประเมินความก้าวหน้าใ
นการดาเนินการตามอนุสญ
ั ญาได้
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ค.5 เอกสารแกน เมื่อรัฐภาคีได้จดั ทาเอกสารแกนแล้ว เอกสารนี้จะถูกส่งให้คณะกรรมาธิการ
โดยเอกสารควรจะได้รบั การปรับปรุงให้ทนั สมัยตามทีจ่ าเป็ นในเอกสาร โดยเฉพาะคือทีเ่ กีย่ วกับ
“กรอบงานทางกฎหมายทัวไป”
่ และ “ข้อมูลและการประชาสัมพันธ์” (HRI/CORE/1 ภาคผนวก)
ง. รายงานเบือ้ งต้น
ง.1 ทัวไป
่
ง.1.1
รายงานนี้เป็ นโอกาสแรกของรัฐภาคีทจ่ี ะเสนอต่อคณะกรรมาธิการถึงขอบเขตซึง่ กฎหมายและข้
อปฏิบตั ขิ องรัฐจะเป็ นไปตามอนุสญ
ั ญาซึง่ รัฐได้ให้สตั ยาบัน รายงานควรจะ
(ก)
จัดตัง้ กรอบงานทางด้านรัฐธรรมนูญ
และด้านบริหารสาหรับการดาเนินการตามอนุสญ
ั ญา

ด้านกฎหมาย

(ข)
อธิบายมาตรการทางกฎหมายและทางปฏิบตั ทิ ไ่ี ด้นามาใช้เพือ่ ให้มผี ลต่อข้อกาหนดของอนุสญ
ั ญ
า
(ค)
แสดงความก้าวหน้าทีไ่ ด้เกิดขึน้ ในการรับประกันการได้ประโยชน์จากข้อกาหนดของอนุสญ
ั ญาโ
ดยประชาชนภายในรัฐภาคีและทีอ่ ยู่ภายใต้บงั คับของรัฐ
ง.2 เนื้ อหาของรายงาน
ง.2.1 รัฐภาคีควรจะดาเนินการโดยเฉพาะกับมาตราทุกข้อในส่วนที่ 1, 2, 3 และ 4
ของอนุสญ
ั ญา
โดยควรจะกล่าวถึงบรรทัดฐานทางกฎหมายแต่กย็ งั ไม่พอเพียง
เพราะสถานการณ์ทเ่ี ป็ นข้อเท็จจริงและความมีพร้อมในภาคปฏิบตั ิ
ผลและการดาเนินการการเยียวยาแก้ไขสาหรับการฝ่ าฝืนข้อกาหนดของอนุสญ
ั ญาควรจะได้รบั ก
ารอธิบายและการแสดงตัวอย่างประกอบ
ง.2.2 รายงานควรจะอธิบาย
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(1)
ว่าอนุสญ
ั ญาสามารถนาไปใช้ได้โดยตรงกับกฎหมายภายในประเทศเกีย่ วกับกา
รให้สตั ยาบันหรือได้ถูกรวมไว้ในรัฐธรรมนูญของชาติหรือกฎหมายภายในประเทศเพื่
อให้สามารถนาไปใช้ได้โดยตรงหรือไม่
(2)
ว่าข้อกาหนดของอนุสญ
ั ญาได้รบั การรับประกันในรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายอื่น
ๆหรือไม่และในขอบเขตเพียงใด
หรือถ้าไม่เป็ นเช่นนัน้
ข้อกาหนดของอนุสญ
ั ญาสามารถถูกนามาใช้ก่อนและให้มผี ลใช้โดยศาล
ศาลชานัญพิเศษ และเจ้าพนักงานฝ่ ายปกครองหรือไม่
(3) มาตรา
2
ของอนุสญ
ั ญาถูกนามาใช้อย่างไรเพือ่ กาหนดมาตรการหลักทางกฎหมายซึง่ รัฐภาคีได้
ใช้เพือ่ ให้มผี ลต่อสิทธิตามอนุสญ
ั ญาและขอบเขตของการเยียวยาแก้ไขทีม่ ใี ห้บุคคลผู้
ซึง่ อาจจะถูกละเมิดสิทธิ?
ง.2.3
ควรจะให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับเจ้าพนักงานฝ่ ายตุลาการ
ฝ่ ายบริหาร
และฝ่ ายอื่นๆซึ่งมีเขตอานาจเกีย่ วกับการดาเนินการตามข้อกาหนดของอนุสญ
ั ญา
ง.2.4
รายงานควรจะมีขอ้ มูลเกีย่ วกับสถาบันหรือกลไกใดๆของชาติหรือของทางการซึง่ ใช้หน้าทีค่ วาม
รับผิดชอบในการดาเนินการตามข้อกาหนดของอนุสญ
ั ญาหรือในการตอบสนองต่อข้อร้องทุกข์ก
ารฝ่ าฝืนข้อกาหนดเหล่านัน้ และให้ตวั อย่างกิจกรรมขององค์กรดังกล่าวในการนัน้
ง.2.5
รายงานควรจะแสดงขอบเขตข้อจากัดหรือขีดจากัดใดๆแม้แต่ทม่ี ลี กั ษณะชัวคราวซึ
่
่งถูกบังคับใช้
โดยกฎหมาย
ข้อปฏิบตั ิ
หรือประเพณีนิยม
หรือในลักษณะอื่นใดเกีย่ วกับการได้ประโยชน์จากข้อกาหนดแต่ละข้อของอนุสญ
ั ญา
ง.2.6
รายงานควรจะกล่าวถึงสถานการณ์ขององค์กรพัฒนาเอกชนและสมาคมของสตรีและการมีสว่ นร่
วมขององค์กรดังกล่าวในการดาเนินการตามอนุสญ
ั ญาและการจัดทารายงาน
ง.3 ภาคผนวกแนบท้ายรายงาน
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ง.3.1
รายงานควรจะมีขอ้ กล่าวอ้างอย่างพอเพียงจากหรือข้อสรุปของเอกสารหลักทีเ่ กีย่ วข้องด้านรัฐธร
รมนูญ
ด้านนิจบิ ญ
ั ญัติ
และด้านอื่นๆซึง่ รับประกันและให้การเยียวยาแก้ไขเกีย่ วกับสิทธิตามอนุ สญ
ั ญา
ง.3.2
รายงานควรจะมีเอกสารเหล่านี้แนบมาซึง่ จะไม่ถูกแปลหรือถูกทาสาเนาแต่จะถูกส่งให้คณะกรรม
าธิการ
จ. รายงานตามรอบเวลาฉบับต่อๆมา
จ.1
โดยทัวไปแล้
่
ว
รายงานตามรอบเวลาฉบับต่อๆมาของรัฐภาคีควรจะเน้นไปทีช่ ่วงระยะเวลาระหว่างการพิจารณา
รายงานฉบับก่อนหน้านัน้ ของรัฐภาคีและการเสนอรายงานฉบับปั จจุบนั
โดยควรจะมีจุดเริม่ ต้นสองจุดสาหรับรายงานดังกล่าวคือ
(ก) ความเห็นโดยสรุป
เกีย่ วกับรายงานฉบับก่อนหน้านัน้

(โดยเฉพาะคือ

“ข้อกังวล”

และ

“คาแนะนา”)

(ข)
การตรวจสอบโดยรัฐภาคีถงึ ความก้าวหน้าทีไ่ ด้สร้างขึน้ ไปสูเ่ ป้ าหมายและการดาเนินการในปั จจุ
บันตามอนุสญ
ั ญาภายในอาณาเขตหรือเขตอานาจของรัฐภาคีและการได้ประโยชน์จากข้อกาหน
ดของอนุสญ
ั ญาโดยประชากรภายในอาณาเขตหรือเขตอานาจของรัฐภาคี
จ.2
รายงานตามรอบเวลาควรจะถูกจัดโครงสร้างตามมาตราของอนุสญ
ั ญา
ถ้าไม่มอี ะไรใหม่จะรายงานตามมาตราใดๆก็ควรจะระบุไว้เช่นว่านัน้
รายงานตามรอบเวลาควรจะเน้นเรื่องอุปสรรคใดๆทีย่ งั เหลืออยู่อกี ด้วยสาหรับการมีสว่ นร่วมของ
สตรีอย่างเท่าเทียมกันกับบุรุษในชีวติ ด้านการเมือง สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของรัฐภาคี
จ.3
รัฐภาคีควรจะอ้างอิงอีกครัง้ ถึงแนวทางเรื่องรายงานเบือ้ งต้นและเรื่องภาคผนวกตราบเท่าทีส่ งิ่ เห
ล่านี้อาจจะใช้ได้อกี ด้วยกับรายงานตามรอบเวลา
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จ.4 อาจจะมีพฤติการณ์ซง่ึ เรื่องต่อไปนี้ควรจะได้รบั ความสนใจกล่าวถึง
(ก)
อาจมีการเปลีย่ นแปลงขัน้ พืน้ ฐานเกิดขึน้ ในวิธกี ารทางด้านการเมืองและด้านกฎหมายของรัฐภา
คีซง่ึ มีผลกระทบต่อการดาเนินการตามอนุ สญ
ั ญา
ซึง่ ในกรณีเช่นว่านี้อาจจะต้องทารายงานทีละมาตราโดยละเอียด
(ข)
อาจมีมาตรการใหม่ทางด้านกฎหมายหรือด้านบริหารถูกนามาใช้ซง่ึ ต้องแนบท้ายด้วยเอกสารภ
าคผนวกและคาวินิจฉัยของฝ่ ายตุลาการหรือฝ่ ายอื่นๆ
ฉ. พิ ธีสารทางเลือก
ฉ.1
ถ้ารัฐภาคีได้ให้สตั ยาบันหรือยอมรับในพิธสี ารทางเลือกและคณะกรรมาธิการได้ออกข้อคิดเห็นแ
สดงข้อกาหนดของการเยียวยาแก้ไขหรือแสดงข้อกังวลอื่นใดเกีย่ วกับการติดต่อสือ่ สารทีไ่ ด้รบั ต
ามพิธสี าร
รายงานก็ควรจะรวมถึงข้อมูลเกีย่ วกับขัน้ ตอนทีถ่ ูกดาเนินการเพือ่ ให้มกี ารเยียวยาแก้ไข
หรือเพือ่ แก้ปัญหาความกังวลดังกล่าว
และเพือ่ รับประกันว่าพฤติการณ์ใดๆซึ่งก่อให้เกิดการติดต่อสือ่ สารดังกล่าวจะไม่เกิดขึน้ อีก
ฉ.2
ถ้ารัฐภาคีได้ให้สตั ยาบันหรือยอมรับในพิธสี ารทางเลือกและคณะกรรมาธิการได้ดาเนินการสอบ
สวนตามมาตรา 8 ของพิธสี ารทางเลือก รายงานก็ควรจะรวมถึงรายละเอียดของมาตรการใดๆ
ทีถ่ ูกดาเนินการเพือ่ ตอบสนองต่อการสอบสวน
และเพือ่ รับประกันว่าการฝ่ าฝืนซึง่ ก่อให้เกิดการสอบสวนจะไม่เกิดขึน้ อีก

ช. มาตรการเพื่อดาเนิ นการตามผลที่ออกมาของการประชุม การประชุมสุดยอด
และการทบทวนแก้ไขของสหประชาชาติ
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ช.1
ตามวรรค
323
ของแนวนโยบายปฏิบตั กิ ารกรุงปั กกิง่ ซึง่ ถูกนามาใช้ในการประชุมโลกเรื่องสตรีครัง้ ทีส่ ใ่ี นเดือนกั
นยายน
2538
รายงานเบือ้ งต้นและฉบับต่อๆมาของรัฐภาคีควรจะมีขอ้ มูลเกีย่ วกับการดาเนินการของการปฏิบั
ติการทีจ่ ะทาเกีย่ วกับเรื่องวิกฤติ
12
เรื่องของข้อกังวลทีถ่ ูกระบุไว้ในแนวนโยบาย
นอกจากนี้รายงานก็ควรจะมีขอ้ มูลบางประการอีกด้วยเกีย่ วกับการดาเนินการของการปฏิบตั กิ า
รและการริเริม่ ต่อไปเพือ่ ดาเนินการตามปฏิญญาและแนวนโยบายปฏิบตั กิ ารกรุงปั กกิง่ ซึง่ ได้รบั ก
ารตกลงยอมรับโดยสมัยประชุมพิเศษทีย่ ส่ี บิ สามของสมัชชาใหญ่เรื่อง
“ปี สตรี
2543:
ความเท่าเทียมกันในทางเพศ
การพัฒนาและสันติภาพสาหรับสมัยประชุมทีย่ ส่ี บิ เอ็ด”
ในเดือนมิถุนายน 2543
ช.2
เมื่อพิจารณามิตทิ างเพศของปฏิญญา
แนวนโยบาย
และโครงงานของการปฏิบตั กิ ารซึง่ นามาใช้โดยการประชุม
การประชุมสุดยอด
และสมัยประชุมพิเศษของสหประชาชาติทเ่ี กีย่ วข้องของสมัชชาใหญ่
(ดังเช่น
การประชุมโลกเพือ่ ต่อต้านคตินิยมเชือ้ ชาติ
การเลือกปฏิบตั ทิ างเชือ้ ชาติ
ความเกลียดกลัวต่างชาติ
และการขาดความอดทนทีเ่ กีย่ วข้อง
และสมัชชาโลกครัง้ ทีส่ องเรื่องการสูงวัย)
รายงานต่างๆ
ควรจะมีขอ้ มูลเกีย่ วกับการดาเนินการด้านเฉพาะของเอกสารเหล่านี้ซง่ึ เกี่ยวข้องกับมาตราเฉพา
ะของอนุสญ
ั ญาตามเรื่องทีม่ าตราเช่นว่านัน้ เกี่ยวข้องอยู่ (เช่น สตรียา้ ยถิน่ หรือสตรีสูงอายุ)
ซ. การพิ จารณารายงานของคณะกรรมาธิ การ
ซ.1 ทัวไป
่
ซ.1.1
คณะกรรมาธิการมีเจตนาจะให้การพิจารณารายงานของคณะกรรมาธิการมีรูปแบบการแลกเปลี่
ยนความคิดเห็นทีส่ ร้างสรรค์กบั คณะผูแ้ ทน
โดยมีจุดประสงค์เพือ่ ปรับปรุงสถานการณ์เกีย่ วกับสิทธิต่างๆตามอนุสญ
ั ญาในรัฐ
ซ.2 บัญชีรายการประเด็นปัญหาและข้อซักถามเกี่ยวกับรายงานตามรอบเวลา
ซ.2.1
ตามเกณฑ์ของข้อมูลทัง้ หมดทีค่ ณะกรรมาธิการมีอยู่
คณะกรรมาธิการจะให้บญ
ั ชีรายการประเด็นปั ญหาและข้อซักถามล่วงหน้าซึง่ จะเป็ นวาระพืน้ ฐาน
สาหรับการพิจารณารายงานตามรอบเวลา
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รัฐภาคีจะต้องให้คาตอบเป็ นข้อเขียนต่อบัญชีรายการประเด็นปั ญหาของข้อซักถามเป็ นเวลาหลา
ยเดือนล่วงหน้าก่อนสมัยประชุมซึง่ รายงานจะถูกพิจารณา
คณะผูแ้ ทนควรจะเตรียมตัวมาพร้อมเพือ่ จะกล่าวถึงบัญชีรายการประเด็นปั ญหาและเพื่อตอบข้อ
ซักถามเพิม่ เติมจากกรรมการด้วยข้อมูลซึง่ ถูกปรับปรุงให้ทนั สมัยตามความจาเป็ น
และให้กระทาการดังกล่าวภายในกรอบเวลาทีจ่ ดั สรรไว้ให้สาหรับการพิจารณารายงาน
ซ.3 คณะผู้แทนของรัฐภาคี
ซ.3.1
คณะกรรมาธิการประสงค์สร้างความมันใจว่
่ าคณะกรรมาธิการสามารถจะปฏิบตั หิ น้ าทีข่ องตนตา
มมาตรา
18
ได้อย่างมีประสิทธิผลและรัฐภาคีกค็ วรจะได้รบั ประโยชน์สงู สุดจากข้อกาหนดของการรายงาน
ดังนัน้ คณะผูแ้ ทนของรัฐภาคีจงึ ควรจะประกอบด้วยบุคคลซึง่ จากความรูแ้ ละความสามารถทีจ่ ะอ
ธิบายสถานการณ์ดา้ นสิทธิมนุษยชนในรัฐนัน้ ได้จะสามารถตอบข้อซักถามทีเ่ ป็ นข้อเขียนและด้ว
ยวาจาและข้อคิดเห็นของคณะกรรมาธิการเกี่ยวกับข้อกาหนดของอนุสญ
ั ญาได้ทงั ้ หมด
ซ.4 ข้อคิ ดเห็นโดยสรุป
ซ.4.1
ภายในเวลาไม่นานหลังจากการพิจารณารายงาน
คณะกรรมาธิการจะจัดพิมพ์ขอ้ คิดเห็นโดยสรุปของตนเกีย่ วกับรายงานและการแลกเปลีย่ นความ
คิดเห็นอย่างสร้างสรรค์กบั คณะผูแ้ ทน
ข้อคิดเห็นโดยสรุปนี้จะถูกรวมอยู่ในรายงานประจาปี ของคณะกรรมาธิการต่อสมัชชาใหญ่
คณะกรรมาธิการคาดหวังว่ารัฐภาคีจะแจกจ่ายข้อสรุปเหล่านี้ในภาษาทีเ่ หมาะสมทัง้ หมดโดยมีจุ
ดประสงค์จะให้มขี อ้ มูลและการแลกเปลีย่ นความคิดเห็นของสาธารณชน
ซ.5 ข้อมูลพิ เศษ
ซ.5.1
ในระหว่างการพิจารณารายงาน
คณะกรรมาธิการอาจจะขอหรือคณะผูแ้ ทนอาจจะเสนอให้ขอ้ มูลเพิม่ เติม
โดยสานักงานเลขาธิการจะลงบันทึกเรื่องดังกล่าวซึง่ ควรจะได้รบั การกล่าวถึงในรายงานฉบับต่อ
ไป
ฌ. รูปแบบของรายงาน
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1.1 ควรจะส่งมอบรายงานเป็ นภาษาหนึ่งในหกภาษาทาการของสหประชาชาติ (ภาษาอาหรับ
ภาษาจีน
ภาษาอังกฤษ
ภาษาฝรังเศส
่
ภาษาสเปน
หรือภาษารัสเซีย)
โดยควรจะส่งเป็ นฉบับพิมพ์และฉบับอิเล็กทรอนิกส์
1.2 รายงานควรมีความกระชับทีส่ ุดเท่าทีจ่ ะสามารถทาได้ รายงานเบือ้ งต้นไม่ควรจะยาวเกิน
100 หน้า รายงานตามรอบเวลาไม่ควรจะยาวเกิน 70 หน้า
1.3 วรรคต่างๆควรจะถูกใส่หมายเลขเรียงตามลาดับ
1.4
ควรจะพิมพ์เอกสารลงบนกระดาษขนาด
และให้นาเสนอในรูปแบบเว้นระยะห่างขนาดหนึ่งบรรทัด

A4

1.5
ควรจะพิมพ์เอกสารลงบนกระดาษแต่ละแผ่นเพียงด้านเดียวเพือ่ ความสะดวกในการทาสาเนาโด
ยการถ่ายเอกสาร
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บทที่ 6
คณะกรรมาธิ การต่อต้านการทรมาน
ก. รายงานเบือ้ งต้น††
1. ตามมาตรา
19
ของอนุสญ
ั ญาว่าด้วยการต่อต้านการทรมานและการปฏิบตั หิ รือการลงโทษอย่างอื่นทีท่ ารุณ
โหดร้าย
หรือทาให้เสือ่ มเสียศักดิ ์ศรี
รัฐภาคีแต่ละรัฐจะดาเนินการส่งมอบรายงานเกีย่ วกับมาตรการทีใ่ ช้เพือ่ ให้เกิดผลต่อการดาเนินก
ารของรัฐภาคีตามอนุสญ
ั ญา
รายงานเบือ้ งต้นมีกาหนดส่งมอบภายในหนึ่งปี หลังจากทีอ่ นุสญ
ั ญามีผลบังคับใช้สาหรับรัฐภาคีนั ้
นและหลังจากนัน้ ทุกสีป่ ี เว้นแต่ว่าคณะกรรมาธิการจะขอรายงานฉบับอื่นๆ
2. เพือ่ ทีจ่ ะช่วยเหลือรัฐภาคีในการปฏิบตั ขิ อ้ ผูกพันของตนตามมาตรา 19 ให้ครบถ้วน
คณะกรรมาธิการได้รบั แนวทางทัวไปต่
่ อไปนี้ไว้ใช้สาหรับรูปแบบและเนื้อหาของรายงานเบือ้ งต้
น
แนวทางในปั จจุบนั จะแทนทีฉ่ บับก่อนหน้านี้ซง่ึ คณะกรรมาธิการได้นามาใช้ในการประชุมครัง้ ที่
82 ของคณะกรรมาธิการ (สมัยประชุมทีห่ ก) ในเดือนเมษายน 2534
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัวไป
่
ก. คานา
3. ในส่วนคานาของรายงาน
ควรจะทาการอ้างอิงข้ามถึงเอกสารแกนส่วนขยายเกีย่ วกับข้อมูลของลักษณะทัวไปดั
่ งเช่นโครงส
ร้างทางการเมืองทัวไป
่ กรอบงานทางกฎหมายทัวไปซึ
่ ง่ สิทธิมนุษยชนจะได้รบั การคุม้ ครอง ฯลฯ
ไม่มคี วามจาเป็ นจะต้องให้ขอ้ มูลนัน้ ซ้าอีกในรายงานเบือ้ งต้น

††

อยู่ในเอกสาร
ทีร่ ฐั ภาคีจะส่งมอบ
พฤษภาคม 2548

CAT/C/4/Rev.3 เรื่อง แนวทางว่าด้วยรูปแบบและเนื้อหาของรายงานเบื้องต้นตามมาตรา 19
แนวทางดังกล่าวได้ถูกนามาใช้โดยคณะกรรมาธิการในสมัยประชุมทีส่ ามสิบสีใ่ นช่วงเวลาวันที่ 2-21
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4. ข้อมูลเกีย่ วกับกระบวนการจัดทารายงานควรจะควรจะรวมอยู่ในส่วนนี้
คณะกรรมาธิการพิจารณาว่าการร่างรายงานควรจะได้ประโยชน์จากการปรึกษาหารือทีอ่ ยู่บนฐา
นอย่างกว้าง
ดังนัน้ คณะกรรมาธิการจึงยินดีรบั ข้อมูลเกีย่ วกับการปรึกษาหารือใดๆดังกล่าวภายในรัฐบาลกับ
สถาบันระดับชาติเพือ่ การส่งเสริมและการคุม้ ครองสิทธิมนุษยชน
องค์กรพัฒนาเอกชน
และองค์กรอื่นๆซึง่ อาจจะได้มขี น้ึ
ข.
กรอบงานทางกฎหมายทัวไปซึ
่
่งห้ามการการทรมานและการปฏิ บตั ิ หรือการลงโทษอย่าง
อื่นที่ทารุณ โหดร้าย หรือทาให้เสื่อมเสียศักดิ์ ศรี
5. ในหมวดนี้คณะกรรมาธิการเล็งเห็นการรับข้อมูลเฉพาะทีเ่ กีย่ วกับการดาเนินการตามอนุสญ
ั
ญาในขอบเขตทีเ่ อกสารแกนไม่ได้ครอบคลุม โดยเฉพาะต่อไปนี้คอื
• การอ้างอิงโดยย่อถึงข้อกาหนดของรัฐธรรมนูญ
ของกฎหมายอาญา
ของฝ่ ายบริหารเกีย่ วกับการห้ามการทรมานและการปฏิบตั แิ ละการลงโทษอย่างอื่นทีท่ า
รุณ โหดร้าย หรือทาให้เสือ่ มเสียศักดิ ์ศรี
• สนธิสญ
ั ญาระหว่างประเทศเกีย่ วกับการทรมานและการปฏิบตั หิ รือการลงโทษอย่างอื่นที่
ทารุณ โหดร้าย หรือทาให้เสือ่ มเสียศักดิ ์ศรีซง่ึ รัฐทีท่ ารายงานเป็ นภาคีอยู่
• สถานะของอนุสญ
ั ญาในระเบียบทางกฎหมายภายในประเทศ
เมื่อเทียบกับรัฐธรรมนูญและกฎหมายธรรมดา

ซึง่ ก็คอื

• วิธที ก่ี ฎหมายภายในประเทศจะรับประกันการไม่สามารถยกเลิกเพิกถอนการห้ามการป
ฏิบตั หิ รือการลงโทษใดๆทีท่ ารุณ โหดร้าย หรือทาให้เสือ่ มเสียศักดิ ์ศรี
• ไม่ว่าข้อกาหนดของอนุสญ
ั ญาสามารถจะถูกนามาใช้ได้ก่อนและถูกบังคับใช้โดยตรงโด
ยศาลหรือเจ้าพนักงานฝ่ ายบริหาร
หรือไม่ว่าข้อกาหนดดังกล่าวจะต้องถูกแปลงเป็ นกฎหมายภายในหรือข้อบังคับของฝ่ าย
บริหารเพือ่ ทีจ่ ะถูกบังคับใช้โดยเจ้าพนักงานทีเ่ กีย่ วข้อง
หากว่าประการหลังเป็ นข้อกาหนด
รายงานก็ควรจะให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับนิตบิ ญ
ั ญัตทิ ร่ี วมอนุสญ
ั ญาเข้าไว้ในระเบียบทางกฎหม
ายภายในประเทศ
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• เจ้าพนักงานฝ่ ายตุลาการ
ฝ่ ายบริหาร
หรือฝ่ ายอื่นๆซึง่ มีเขตอานาจ/อาณัตคิ รอบคลุมเรื่องทีถ่ ูกดาเนินการในอนุสญ
ั ญา เช่น
ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลฎีกา ศาลธรรมดาและศาลทหาร อัยการ องค์กรทางวินยั
เจ้าพนักงานฝ่ ายบริหารซึง่ กากับดูแลตารวจและเรือนจา
สถาบันแห่งชาติเพือ่ การส่งเสริมและการคุม้ ครองสิทธิมนุษยชน
ฯลฯ
โปรดแสดงภาพรวมของการดาเนินการภาคปฏิบตั ขิ องอนุสญ
ั ญาในระดับรัฐบาลกลาง
ส่วนกลาง
ภูมภิ าค
และท้องถิน่ ของรัฐ
และให้บ่งบอกปั จจัยและข้อขัดข้องใดๆทีอ่ าจมีผลต่อการปฏิบตั ขิ อ้ ผูกพันของรัฐทีท่ าราย
งานตามอนุสญ
ั ญาให้ครบถ้วน
รายงานควรจะรวมถึงข้อมูลเฉพาะทีเ่ กีย่ วกับการดาเนินการตามอนุสญ
ั ญาในพฤติการณ์
เช่นว่านี้
โดยยินดีรบั เอกสารทีเ่ กี่ยวข้องซึง่ รวบรวมโดยเจ้าพนักงานหรือสถาบันอื่นๆในภาคเอก
ชนหรือภาครัฐ
2. ข้อมูลเกี่ยวกับมาตราสาคัญแต่ละมาตราของอนุสญ
ั ญา
6. ตามระเบียบทัวไปแล้
่
วรายงานควรจะประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับมาตราแต่
ละมาตรา
• มาตรการของฝ่ ายนิตบิ ญ
ั ญัติ
หรือฝ่ ายอื่นๆซึง่ ให้ผลต่อข้อกาหนด

ฝ่ ายตุลาการ

ฝ่ ายบริหาร

• กรณีและสถานการณ์ทม่ี นคงแน่
ั่
นอนซึง่ มาตรการทีใ่ ห้ผลต่อข้อกาหนดได้ถูกบังคับใช้รว
มทัง้ ข้อมูลทางสถิตใิ ดๆทีเ่ กี่ยวข้อง
• กรณีหรือสถานการณ์การฝ่ าฝืนอนุสญ
ั ญา
เหตุผลสาหรับการฝ่ าฝืนเช่นว่านี้
และมาตรการทีถ่ ูกใช้เพือ่ เยียวยาแก้ไขสถานการณ์
เป็ นเรื่องสาคัญทีค่ ณะกรรมาธิการต้องได้ภาพทีช่ ดั เจนไม่เพียงแต่ของสถานการณ์ทางก
ฎหมายเท่านัน้ แต่ยงั ของสถานการณ์โดยพฤตินยั อีกด้วย
มาตรา 1
7. มาตรานี้จะมีนิยามของการทรมานเพือ่ จุดประสงค์ของอนุสญ
ั ญา
ตามข้อกาหนดนี้รายงานควรจะประกอบด้วย
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• ข้อมูลเกีย่ วกับนิยามของการทรมานในกฎหมายภายในประเทศรวมทัง้ การบ่งบอกว่านิย
ามดังกล่าวสอดคล้องกับนิยามของอนุสญ
ั ญาโดยสมบูรณ์หรือไม่
• ข้อมูลเกีย่ วกับข้อกาหนดทางอาญาหรือทางนิตบิ ญ
ั ญัตทิ ค่ี รอบคลุมทุกกรณีของการทรม
านถ้าไม่มนี ิยามของการทรมานในกฎหมายภายในประเทศทีส่ อดคล้องกับอนุสญ
ั ญา
• ข้อมูลเกีย่ วกับตราสารระหว่างประเทศฉบับใดๆหรือนิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติทม่ี หี รืออาจมีขอ้
กาหนดของการประยุกต์ใช้ทก่ี ว้างขวางขึน้
มาตรา 2 วรรค 1
8. ข้อกาหนดนี้นาข้อผูกพันของรัฐภาคีมาดาเนินมาตรการทีม่ ปี ระสิทธิผลเพือ่ ป้ องกันการกระ
ทาทรมาน รายงานควรจะมีขอ้ มูลเกีย่ วกับ
• ข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องว่าด้วยมาตรการทีม่ ปี ระสิทธิผลทีถ่ ูกใช้เพือ่ ป้ องกันการกระทาทรมานทั ้
งปวง
ซึง่ นอกจากนี้แล้วยังรวมถึง
ระยะเวลาการควบคุมตัวของตารวจ
การควบคุมตัวโดยไม่ให้ตดิ ต่อกับโลกภายนอก
ระเบียบทีบ่ งั คับใช้กบั สิทธิของผูถ้ ูกจับกุมทีจ่ ะมีทนาย
การตรวจทางการแพทย์
การติดต่อกับครอบครัว
ฯลฯ
การบัญญัตกิ ฎหมายสถานการณ์ฉุกเฉินหรือต่อต้านผูก้ ่อการร้ายซึง่ อาจจะจากัดการปร
ะกันตัวบุคคลทีถ่ ูกควบคุมตัว
9. คณะกรรมาธิการยินดีรบั การประเมินผลโดยรัฐทีท่ ารายงานถึงประสิทธิผลของมาตรการทีถ่ ู
กใช้เพือ่ ป้ องกันการทรมาน
รวมทัง้ มาตรการเพือ่ รับประกันว่าบุคคลผูร้ บั ผิดชอบจะถูกนาเข้าสูก่ ระบวนการยุตธิ รรม
มาตรา 2 วรรค 2
10. รายงานควรจะมีขอ้ มูลเกีย่ วกับมาตรการทีม่ ปี ระสิทธิผลเพือ่ รับประกันว่าจะไม่มพี ฤติการณ์อ
ะไรเป็ นพิเศษถูกนามาใช้ โดยเฉพาะคือ
• ไม่ว่าจะมีมาตรการทางกฎหมายหรือทางฝ่ ายบริหารจะมีอยู่หรือไม่เพือ่ รับประกันว่าสิท
ธิทจ่ี ะไม่ถูกทรมานจะไม่ถูกยกเลิกไปในระหว่างสถานะของสงคราม
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การคุกคามของสงคราม
ความไร้เสถียรภาพทางการเมืองภายในประเทศ
หรือสภาวะฉุกเฉินอื่นใดของสาธารณชน
มาตรา 2 วรรค 3
11. รายงานควรจะบ่งบอก
• ไม่ว่าจะมีนิตบิ ญ
ั ญัตแิ ละหลักนิตศิ าสตร์อยู่หรือไม่เกีย่ วกับการห้ามนาเอาอานาจเบื้องสูง
มาใช้รวมทัง้ อานาจฝ่ ายทหารมามาเป็ นข้ออ้างทีช่ อบธรรมของการทรมาน
และควรจะให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับการนามาดาเนินการในภาคปฏิบตั ิ (ถ้ามี)
• ไม่ว่าจะมีพฤติการณ์ใดๆหรือไม่ซง่ึ ผู้อยู่ใต้การบังคับบัญชาได้รบั อนุญาตโดยชอบด้วยก
ฎหมายให้โต้แย้งคาสังให้
่ กระทาการทรมาน
วิธดี าเนินการทีเ่ ป็ นทางออกซึง่ มีให้กบั บุคคลดังกล่าวและข้อมูลเกีย่ วกับกรณีใดๆเช่นว่า
นี้ซง่ึ อาจจะเคยเกิดขึน้
• ไม่ว่าทัศนคติของเจ้าพนักงานของรัฐเกีย่ วกับแนวคิดเรื่อง
“การปฏิบตั ติ ามคาสังโดยชอบ”
่
ในฐานะเป็ นข้อต่อสูท้ างกฎหมายอาญาจะมีผลกระทบใดๆหรือไม่ต่อการดาเนินการอย่า
งมีประสิทธิผลของข้อห้ามนี้
มาตรา 3
12. มาตรานี้จะห้ามการขับไล่
หรือการส่งผูร้ า้ ยข้ามแดนบุคคลไปยังรัฐซึง่ บุคคลดังกล่าวอาจจะถูกทรมานก็ได้
รายงานควรจะมีขอ้ มูลเกีย่ วกับ

การส่งกลับ

• นิตบิ ญ
ั ญัตภิ ายในประเทศเกี่ยวกับข้อห้ามเช่นว่านี้
• ไม่ว่าจะมีนิตบิ ญ
ั ญัตแิ ละข้อปฏิบตั เิ กีย่ วกับการก่อการร้าย
สถานการณ์ฉุกเฉิน
ความมันคงของชาติ
่
หรือมูลเหตุอ่นื ๆซึง่ รัฐอาจนามาใช้ได้มผี ลกระทบใดๆหรือไม่ต่อการดาเนินการอย่างมีป
ระสิทธิผลของข้อห้ามนี้
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• เจ้าพนักงานใดเป็ นผูก้ าหนดการส่งผูร้ า้ ยข้ามแดน
การขับไล่
หรือการบังคับบุคคลให้ออกและใช้หลักเกณฑ์อะไรเป็ นมูลเหตุ

การถอดถอน

• ไม่ว่าการวินิจฉัยเกีย่ วกับเรื่องราวสามารถนามาทบทวนแก้ไขได้หรือไม่
และถ้าหากว่าได้ จะใช้เจ้าพนักงานใดเป็ นผูพ้ จิ ารณา วิธดี าเนินการทีใ่ ช้เป็ นอย่างไร
และวิธดี าเนินการเช่นว่านี้มผี ลระงับได้หรือไม่
• การวินิจฉัยทีก่ ระทาในกรณีเกีย่ วกับมาตรา 3 และหลักเกณฑ์ทใ่ี ช้ในการวินิจฉัยเหล่านี้
ข้อมูลซึง่ การวินิจฉัยใช้เป็ นมูลเหตุ และแหล่งของข้อมูลนี้
• ชนิดของการฝึกอบรมทีม่ ใี ห้แก่พนักงานเจ้าหน้าทีซ่ ง่ึ ดาเนินการเกีย่ วกับการขับไล่
การส่งกลับ หรือการส่งผูร้ า้ ยข้ามแดนชาวต่างประเทศ

มาตรา 4
13. ในการรายงานข้อผูกพันซึง่ บังคับโดยมาตรานี้เป็ นการแสดงนัยว่าให้รฐั แต่ละรัฐออกกฎหมา
ยให้การทรมานเป็ นอาชญากรรมในลักษณะซึ่งสอดคล้องกับนิยามในมาตรา
1
คณะกรรมาธิการได้แสดงความคิดเห็นมาโดยตลอดว่าอาชญากรรมของการทรมานนัน้ โดยลักษ
ณะแล้วมีความแตกต่างจากรูปแบบต่างๆของการฆาตกรรมและการทาร้ายร่างกายทีม่ อี ยู่
และดังนัน้ จึงควรจะถูกให้นิยามแยกออกมาต่างหากว่าเป็ นอาชญากรรมอย่างหนึ่ง
รายงานควรจะมีขอ้ มูลเกีย่ วกับ
• ข้อกาหนดทางอาญาฝ่ ายพลเรือนและทหารเกีย่ วกับความผิดเหล่านี้และการลงโทษทีเ่ กี่
ยวข้องกับความผิดดังกล่าว
• ไม่ว่ามีอายุความฟ้ องคดีใช้กบั ความผิดเช่นว่านี้หรือไม่
• จานวนและลักษณะของคดีซง่ึ ข้อกาหนดทางกฎหมายเหล่านัน้ ถูกนามาใช้และผลแห่งค
ดีดงั กล่าว
โดยเฉพาะคือ
การลงโทษทีน่ ามาใช้เมื่อมีการพิพากษาลงโทษ
และเหตุผลในการตัดสินปล่อยตัวให้พน้ ข้อกล่าวหา
• ตัวอย่างของคาพิพากษาทีเ่ กีย่ วข้องกับการดาเนินการตามมาตรา 4
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• นิตบิ ญ
ั ญัตทิ ม่ี อี ยู่เกีย่ วกับมาตรการทางวินัยในระหว่างการสืบสวนคดีการทรมานทีถ่ ูกก
ล่าวหาทีจ่ ะถูกดาเนินการต่อบุคลากรผูร้ กั ษากฎหมายซึ่งรับผิดชอบต่อการกระทาทรมา
น (เช่น การพักงาน)
• ข้อมูลเกีย่ วกับวิธที ก่ี ารลงโทษซึง่ ถูกกาหนดไว้แล้วจะพิจารณาลักษณะความร้ายแรงขอ
งการทรมาน
มาตรา 5
14. มาตรา
5
จะเป็ นเรื่องเกีย่ วกับหน้าทีท่ างกฎหมายของรัฐภาคีทจ่ี ะจัดตัง้ เขตอานาจเหนืออาชญากรรมทีก่ ล่
าวถึงในมาตรา 4 รายงานควรจะประกอบด้วยข้อมูลเกีย่ วกับ
• มาตรการทีใ่ ช้เพือ่ จัดตัง้ เขตอานาจในคดีซง่ึ ถูกครอบคลุมอยู่ภายใต้ (ก), (ข) และ (ค)
ของวรรค 1 โดยควรจะรวมตัวอย่างคดีซง่ึ (ข) และ (ค) ถูกนามาใช้ไว้ดว้ ย
• มาตรการทีใ่ ช้เพือ่ จัดตัง้ เขตอานาจในคดีซง่ึ ผูถ้ ูกกล่าวหาว่ากระทาความผิดอยู่ในอาณาเ
ขตของรัฐทีท่ ารายงาน
และรัฐดังกล่าวไม่ได้สง่ ตัวบุคคลดังกล่าวในฐานะผูร้ า้ ยข้ามแดนไปยังรัฐซึง่ มีเขตอานาจเ
หนือความผิดดังกล่าว
โดยควรจะให้ตวั อย่างคดีซง่ึ
(ก)
การส่งผูร้ า้ ยข้ามแดนได้รบั การสนองตอบ
และ
(ข)
การส่งผูร้ า้ ยข้ามแดนได้รบั การปฏิเสธ
มาตรา 6
15. มาตรา
6
เป็ นเรื่องเกีย่ วกับการใช้เขตอานาจโดยรัฐภาคี
โดยเฉพาะคือในประเด็นปั ญหาเกีย่ วกับการสืบสวนบุคคลซึง่ อยู่ในอาณาเขตและถูกกล่าวหา
ว่าได้กระทาความผิดทีก่ ล่าวถึงในมาตรา 4 รายงานควรจะให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับ
• ข้อกาหนดทางกฎหมายภายในประเทศเกีย่ วกับ
โดยเฉพาะคือ
การควบคุมตัวบุคคลนัน้ หรือมาตรการอื่นๆเพือ่ รับประกันการปรากฏตัวของบุคคลดังกล่
าว
สิทธิของบุคคลดังกล่าวทีจ่ ะได้รบั ความช่วยเหลือจากสถานทูต
ข้อผูกพันของรัฐทีท่ ารายงานในการแจ้งรัฐอื่นๆซึง่ อาจจะมีเขตอานาจในการควบคุมตัว
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บุคคลดังกล่าวด้วย
พฤติการณ์ในการควบคุมตัวและไม่ว่ารัฐภาคีมเี จตนาจะใช้เขตอานาจนัน้ หรือไม่
• เจ้าพนักงานผูม้ อี านาจดาเนินการประเด็นต่างๆของมาตรา 6
• คดีใดๆซึง่ ข้อกาหนดภายในประเทศดังกล่าวข้างต้นถูกนามาใช้
มาตรา 7
16. มาตรานี้มขี อ้ ผูกพันของรัฐทีจ่ ะริเริม่ การฟ้ องคดีเกีย่ วกับการกระทาทรมานเมื่อใดก็ตามทีร่ ฐั
มีเขตอานาจ เว้นแต่ว่ารัฐดังกล่าวจะส่งตัวผูถ้ ูกกล่าวหาว่ากระทาความผิดในฐานะผูร้ า้ ยข้ามแดน
รายงานควรจะให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับ
• มาตรการเพือ่ รับประกันการปฏิบตั อิ ย่างเป็ นธรรมต่อผูถ้ ูกกล่าวหาว่ากระทาความผิดใน
ทุกขัน้ ตอนของกระบวนวิธพี จิ ารณารวมทัง้ สิทธิทจ่ี ะมีทป่ี รึกษากฎหมาย
สิทธิทจ่ี ะถูกสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็ นผูบ้ ริสุทธิจนกว่
์ าจะได้รบั การพิสจู น์ว่ามีความผิด
สิทธิทจ่ี ะได้รบั ความเท่าเทียมกันในศาล ฯลฯ
• มาตรการเพือ่ รับประกันว่ามาตรฐานของพยานหลักฐานทีต่ อ้ งมีสาหรับการดาเนินคดีแล
ะการพิพากษาว่ากระทาความผิดจะใช้อย่างเท่าเทียมกันในคดีซง่ึ ผูถ้ ูกกล่าวหาว่ากระทา
ความผิดเป็ นชาวต่างประเทศซึง่ กระทาการทารุณในต่างประเทศ
• ตัวอย่างการดาเนินการภาคปฏิบตั ขิ องมาตรการทีก่ ล่าวถึงข้างต้น
มาตรา 8
17. อาศัยอานาจตามมาตรา
8
ของอนุสญ
ั ญา
รัฐภาคีจะดาเนินการรับรองว่าการทรมานเป็ นความผิดซึง่ สามารถถูกส่งตัวได้ในฐานะเป็ นผูร้ า้ ย
ข้ามแดนเพือ่ จุดประสงค์ในการอานวยความสะดวกการส่งผูร้ า้ ยข้ามแดนสาหรับบุคคลซึง่ ต้องสง
สัยว่าได้กระทาการทรมาน
และ/หรือ
อาชญากรรมทีเ่ กีย่ วข้องในการพยายามกระทาการและสมรูร้ ่วมคิดและมีสว่ นร่วมในการทรมาน
รายงานควรจะประกอบด้วยข้อมูลเกีย่ วกับ
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• ไม่ว่าการทรมานและอาชญากรรมทีเ่ กีย่ วข้องจะได้รบั การพิจารณาหรือไม่จากรัฐทีท่ ารา
ยงานว่าเป็ นความผิดซึง่ สามารถถูกส่งตัวได้ในฐานะเป็ นผูร้ า้ ยข้ามแดน
• ไม่ว่ารัฐทีท่ ารายงานจะถือว่าการส่งผูร้ า้ ยข้ามแดนเป็ นเงือ่ นไขหรือไม่ในการมีอยู่ของสน
ธิสญ
ั ญา
• ไม่ว่ารัฐทีท่ ารายงานจะพิจารณาว่าอนุสญ
ั ญาเป็ นเกณฑ์ทางกฎหมายหรือไม่สาหรับการ
ส่งผูร้ า้ ยข้ามแดนเกีย่ วกับความผิดทีก่ ล่าวถึงข้างต้น
• สนธิสญ
ั ญาการส่งผูร้ า้ ยข้ามแดนระหว่างรัฐทีท่ ารายงานและรัฐภาคีอ่นื ๆในอนุสญ
ั ญาซึง่
รวมการทรมานว่าเป็ นความผิดซึง่ สามารถถูกส่งตัวได้ในฐานะเป็ นผูร้ า้ ยข้ามแดน
• คดีซง่ึ รัฐทีท่ ารายงานยอมให้มกี ารส่งผูร้ า้ ยข้ามแดนสาหรับบุคคลซึง่ ถูกกล่าวหาว่าได้กร
ะทาความผิดใดๆดังกล่าวข้างต้น
มาตรา 9
18. อาศัยอานาจตามมาตรานี้
รัฐภาคีจะดาเนินการให้ความช่วยเหลือร่วมกันของฝ่ ายตุลาการในวิธพี จิ ารณาความอาญาทุกเรื่อ
งเกีย่ วกับความผิดในการทรมานและอาชญากรรมทีเ่ กีย่ วข้องในการพยายามกระทาการ
สมรูร้ ่วมคิด และมีสว่ นร่วมในการทรมาน รายงานควรจะประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับ
• ข้อกาหนดทางกฎหมายรวมทัง้ สนธิสญ
ั ญาใดๆเกีย่ วกับการให้ความช่วยเหลือร่วมกันข
องฝ่ ายตุลาการทีใ่ ช้กบั คดีความผิดดังกล่าวข้างต้น
• คดีเกีย่ วกับความผิดในการทรมานซึง่ การให้ความช่วยเหลือร่วมกันของฝ่ ายตุลาการได้ร ั
บการร้องขอโดยหรือจากรัฐทีท่ ารายงานรวมทัง้ ผลของการร้องขอ
มาตรา 10
19. อาศัยอานาจตามมาตรานี้และมาตรา
16
ทีเ่ กีย่ วข้อง
นอกจากทีก่ ล่าวมาแล้วรัฐมีขอ้ ผูกพันต้องฝึกอบรมบุคลากรทางการแพทย์และผูร้ กั ษากฎหมาย
พนักงานเจ้าหน้าทีฝ่ ่ ายตุลาการ
และบุคคลอื่นๆที่เกีย่ วข้องกับการควบคุมตัว การซักถาม
หรือการปฏิบตั ติ ่อบุคคลทีอ่ ยู่ในความควบคุมของรัฐหรือเจ้าหน้าทีใ่ นเรื่องเกีย่ วกับข้อห้ามการทร
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มานและการปฏิบตั หิ รือการลงโทษทีท่ ารุณ
รายงานควรจะประกอบด้วยข้อมูลเกีย่ วกับ

โหดร้าย

หรือทาให้เสือ่ มเสียศักดิ ์ศรี

• โครงงานฝึกอบรมเกีย่ วกับเรื่องดังกล่าวข้างต้นสาหรับบุคคลซึง่ มีภาระหน้าทีต่ ่างๆทีก่ ล่
าวไว้ในมาตรา 10 ของอนุสญ
ั ญา
• ข้อมูลเกีย่ วกับการฝึกอบรมบุคลากรทางการแพทย์ซง่ึ ทางานกับผูถ้ ูกควบคุมตัวหรือผูแ้
สวงหาทีล่ ภ้ี ยั เพือ่ ตรวจหาร่องรอยการทรมานทางกายและทางจิตและการฝึกอบรมเจ้าห
น้าทีฝ่ ่ ายตุลาการและฝ่ ายอื่นๆ
• ลักษณะและความถีข่ องการสอนและการฝึกอบรม
• ข้อมูลเกีย่ วกับการฝึกอบรมใดๆซึง่ รับประกันการปฏิบตั อิ ย่างเหมาะสมและให้ความเคา
รพต่อสตรี เยาวชน และกลุ่มชาติพนั ธุ์ ศาสนา หรือกลุ่มอื่นๆทีม่ คี วามหลากหลาย
โดยเฉพาะคือ
เกีย่ วกับรูปแบบของการทรมานซึง่ มีผลกระทบต่อกลุ่มเหล่านี้อย่างไม่ได้สดั ส่วน
• ประสิทธิผลของโครงงานต่างๆ

มาตรา 11
20. อาศัยอานาจตามมาตรานี้และมาตรา
16
ทีเ่ กีย่ วข้อง
รัฐมีขอ้ ผูกพันต้องคอยทบทวนแก้ไขระเบียบวิธกี ารซักถาม
คาสัง่
วิธกี าร
และข้อปฏิบตั ติ ลอดจนการดาเนินการในการควบคุมตัวและปฏิบตั ติ ่อบุคคลซึง่ อยู่ภายใต้การจับ
กุม
การกักขัง
การจาคุกรูปแบบใดๆโดยมีจุดประสงค์เพือ่ ป้ องกันการทรมานและการปฏิบตั หิ รือการลงโทษทีท่
ารุณ โหดร้าย หรือทาให้เสือ่ มเสียศักดิ ์ศรี รายงานควรจะประกอบด้วยข้อมูลเกีย่ วกับ
• กฎหมาย ข้อบังคับ และคาสังเกี
่ ย่ วกับการปฏิบตั ติ ่อบุคคลซึง่ ถูกทาให้สญ
ู เสียเสรีภาพ
• ข้อมูลเกีย่ วกับมาตรการซึง่ กาหนดให้มกี ารบอกกล่าวทันทีแก่และหนทางเข้าถึงทนายค
วาม แพทย์ คนในครอบครัว และการบอกกล่าวแก่สถานทูตในกรณีของคนต่างชาติ
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• ระดับซึง่ ระเบียบและหลักการต่อไปนี้จะถูกสะท้อนออกมาในกฎหมายภายในประเทศแล
ะข้อปฏิบตั ขิ องรัฐ ซึ่งได้แก่ ระเบียบมาตรฐานขัน้ ต่าสาหรับการปฏิบตั ติ ่อนักโทษ
หลักการพืน้ ฐานสาหรับการปฏิบตั ติ ่อนักโทษ
องค์หลักการสาหรับการคุม้ ครองบุคคลทัง้ หมดภายใต้การกักขัง
หรือการจาคุกรูปแบบใดๆ
หลักการของจริยธรรมทางการแพทย์ทเ่ี กีย่ วกับบทบาทของบุคลากรทางสุขภาพอนามัย
โดยเฉพาะคือแพทย์
ในการคุม้ ครองนักโทษและผูถ้ ูกกักขังให้พน้ จากการทรมานและการปฏิบตั หิ รือการลงโท
ษอย่างอื่นทีท่ ารุณ
โหดร้าย
หรือทาให้เสือ่ มเสียศักดิ ์ศรี
และจรรยาบรรณสาหรับเจ้าหน้าทีผ่ รู้ กั ษากฎหมาย
• องค์กรหรือกลไกอิสระใดๆ
ทีถ่ ูกจัดตัง้ ขึน้ เพือ่ ตรวจสอบเรือนจาและสถานทีก่ กั กันอื่นๆและเพือ่ เฝ้ าตรวจความรุนแร
งต่อชายและหญิงในทุกรูปแบบ
รวมทัง้ ความรุนแรงทางเพศต่อทัง้ ชายและหญิงในทุกรูปแบบ
และความรุนแรงระหว่างนักโทษในทุกรูปแบบรวมทัง้ การอนุญาตให้มกี ารเฝ้ าตรวจระหว่
างประเทศหรือการตรวจสอบขององค์กรพัฒนาเอกชน
• ข้อมูลเกีย่ วกับมาตรการเพือ่ รับประกันว่าสถานทีด่ งั กล่าวทัง้ หมดได้รบั การรับรองอย่างเ
ป็ นทางการและไม่อนุญาตให้มกี ารกักกันโดยไม่มกี ารติดต่อกับโลกภายนอก
• กลไกสาหรับทบทวนแก้ไขการประพฤติปฏิบตั ขิ องบุคลากรผูร้ กั ษากฎหมายซึง่ มีหน้าที่
ซักถามและควบคุมตัวบุคคลซึง่ ถูกกักขังและคุมขังและผลของการทบทวนแก้ไขดังกล่าว
พร้อมด้วยขัน้ ตอนวิธกี ารใดๆ ในการตรวจสอบคุณสมบัตหิ รือการทบทวนคุณสมบัติ
• ข้อมูลเกีย่ วกับการป้ องกันใดๆ สาหรับการคุม้ ครองปั จเจกชนทีม่ คี วามเสีย่ งเป็ นพิเศษ
มาตรา 12
21. ตามเกณฑ์ของมาตรานี้และมาตรา
16
ทีเ่ กีย่ วข้อง
รัฐต้องรับประกันว่าพนักงานเจ้าหน้าทีข่ องตนจะดาเนินการสอบสวนทันทีอย่างเป็ นกลางเมื่อมีเ
หตุผลทีจ่ ะเชื่อว่าในเขตอานาจของรัฐได้มกี ารกระทาทรมานหรือการปฏิบตั หิ รือการลงโทษทีท่ า
รุณ โหดร้าย หรือทาให้เสือ่ มเสียศักดิ ์ศรี รายงานควรจะระบุ
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• เจ้าพนักงานซึง่ สามารถริเริม่ และดาเนินการสืบสวนได้ทงั ้ ทีร่ ะดับอาญาและวินัย
• วิธดี าเนินการทีส่ ามารถนามาใช้ได้รวมทัง้ ไม่ว่าจะมีหนทางเข้าถึงการตรวจสอบทางการ
แพทย์และความเชีย่ วชาญทางนิตเิ วชได้ทนั ทีหรือไม่
• ไม่ว่าผูถ้ ูกกล่าวหาว่ากระทาความผิดจะถูกพักจากงานในหน้าทีห่ รือไม่ในขณะทีก่ ารสืบ
สวนกาลังถูกดาเนินการ และ/หรือ ถูกห้ามติดต่อกับผูท้ อ่ี า้ งว่าเป็ นผูเ้ สียหายอีก
• ข้อมูลเกีย่ วกับผลแห่งคดีของการฟ้ องร้องและการลงโทษ
มาตรา 13
22. อาศัยอานาจตามมาตรานี้และมาตรา
16
ทีเ่ กีย่ วข้อง
รัฐภาคีตอ้ งรับประกันสิทธิของปั จเจกชนซึง่ กล่าวหาว่าได้ถูกทรมานหรือถูกปฏิบตั หิ รือถูกลงโท
ษอย่างทารุณ
โหดร้าย
หรือทาให้เสือ่ มเสียศักดิ ์ศรีทจ่ี ะร้องทุกข์และขอให้คดีของตนได้รบั การสืบสวนทันทีอย่างเป็ นกลา
งตลอดจนการคุม้ ครองผูร้ อ้ งทุกข์และพยานจากการถูกปฏิบตั อิ ย่างเลวร้ายและการข่มขู่
รายงานควรจะประกอบด้วยข้อมูลข้อมูลเกีย่ วกับ
• การเยียวยาแก้ไขทีม่ ใี ห้กบั ปั จเจกชนซึง่ กล่าวหาว่าเป็ นผู้เสียหายจากการกระทาทรมาน
หรือการปฏิบตั หิ รือการลงโทษอย่างอื่นทีท่ ารุณ โหดร้าย หรือทาให้เสือ่ มเสียศักดิ ์ศรี
• การเยียวยาแก้ไขทีม่ ใี ห้กบั ผูร้ อ้ งทุกข์ในกรณีทเ่ี จ้าพนักงานปฏิเสธทีจ่ ะสืบสวนคดีของบุ
คคลดังกล่าว
• กลไกสาหรับการคุม้ ครองผูร้ อ้ งทุกข์และพยานจากการข่มขูห่ รือการปฏิบตั อิ ย่างเลวร้าย
ชนิดใดๆ
• ข้อมูลทางสถิตนิ อกจากทีก่ ล่าวมาแล้วซึง่ ถูกแบ่งตามเพศ
อายุ
อาชญากรรม
และตาแหน่งทางภูมศิ าสตร์เกีย่ วกับจานวนการร้องทุกข์เรื่องการทรมานและการปฏิบตั ิ
หรือการลงโทษทีท่ ารุณ
โหดร้าย
หรือทาให้เสือ่ มเสียศักดิ ์ศรีซ่งึ ถูกแจ้งต่อเจ้าพนักงานภายในประเทศและผลของการสืบส
วน
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นอกจากนี้ควรจะมีสงิ่ บ่งบอกด้วยถึงหน่วยงานของบุคคลซึง่ ถูกกล่าวหาว่าได้กระทาการ
ทรมาน และ/หรือ การปฏิบตั อิ ย่างเลวร้ายในรูปแบบอื่นๆ
• ข้อมูลเกีย่ วกับหนทางทีผ่ รู้ อ้ งทุกข์จะเข้าถึงการเยียวยาแก้ไขทางตุลาการทีเ่ ป็ นอิสระแล
ะเป็ นกลางรวมทัง้ ข้อมูลเกีย่ วกับสิง่ ขัดขวางทีเ่ ป็ นการเลือกปฏิบตั ติ ่อสถานะทีเ่ ท่าเทียม
กันทางกฎหมายสาหรับบุคคลทุกคน
และระเบียบหรือข้อปฏิบตั ใิ ดๆ
ซึง่ ป้ องกันการก่อกวนหรือการทาร้ายจิตใจผูเ้ สียหายอีก
• ข้อมูลเกีย่ วกับเจ้าหน้าทีใ่ ดๆ
ภายในหน่วยตารวจและอัยการหรือหน่วยงานซึง่ ได้รบั การฝึกอบรมมาเป็ นพิเศษเพือ่ ทา
คดีทก่ี ล่าวหาว่าเป็ นการทรมานหรือการปฏิบตั หิ รือความรุนแรงทีท่ ารุณ
โหดร้าย
และทาให้เสือ่ มเสียศักดิ ์ศรีต่อสตรีและชนกลุ่มน้อยชาติพนั ธุ์
ศาสนา
หรือชนกลุ่มน้อยอื่นๆ
• ข้อมูลเกีย่ วกับประสิทธิผลของมาตรการใดๆ เช่นว่านี้
มาตรา 14
23. มาตรานี้เป็ นเรื่องเกีย่ วกับสิทธิของผูเ้ สียหายจากการทรมานเพือ่ เยียวยาแก้ไขให้มสี นิ ไหมท
ดแทนและการฟื้ นฟูทเ่ี ป็ นธรรมและพอเพียง รายงานควรจะประกอบด้วยข้อมูลเกีย่ วกับ
• วิธดี าเนินการทีม่ อี ยู่เพือ่ ให้ได้รบั สินไหมทดแทนสาหรับผูเ้ สียหายจากการทรมานและคร
อบครัวและไม่ว่าวิธดี าเนินการเหล่านี้จะได้ถูกประมวลไว้หรือทาไว้อย่างเป็ นทางการด้ว
ยประการใดหรือไม่
• ไม่ว่ารัฐจะรับผิดชอบตามกฎหมายสาหรับการประพฤติปฏิบตั ขิ องผูก้ ระทาความผิดและ
ต้องผูกพันให้สนิ ไหมทดแทนแก่ผเู้ สียหายหรือไม่
• ข้อมูลทางสถิตหิ รืออย่างน้อยทีส่ ุดตัวอย่างของคาวินิจฉัยโดยเจ้าพนักงานซึง่ สังให้
่ มกี าร
ให้สนิ ไหมทดแทนและการบ่งบอกว่าคาวินิจฉัยดังกล่าวได้ถูกดาเนินการหรือไม่รวมทัง้ ข้
อมูลใดๆ
เกีย่ วกับลักษณะของการทรมาน
สถานะและการระบุตวั ผูเ้ สียหายและจานวนค่าสินไหมทดแทน
หรือการเยียวยาแก้ไขอย่างอื่นทีจ่ ดั ให้
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• โครงงานการฟื้ นฟูทม่ี อี ยู่ในประเทศสาหรับผูเ้ สียหายจากการทรมาน
• ข้อมูลเกีย่ วกับมาตรการใดๆ
นอกเหนือจากค่าสินไหมทดแทนเพือ่ ทาให้การเคารพในศักดิ ์ศรีของผูเ้ สียหาย
สิทธิในความปลอดภัยและการคุม้ ครองสุขภาพอนามัยของผูเ้ สียหายกลับคืนมาดังเดิมเ
พือ่ ป้ องกันการเกิดเหตุซ้าๆ
อีก
และเพือ่ ช่วยเหลือในการฟื้ นฟูและการกลับคืนสูป่ ระชาคมของผูเ้ สียหาย
มาตรา 15
24. ตามข้อกาหนดนี้
รัฐจะต้องรับประกันว่าคาให้การทีเ่ ป็ นผลมาจากการทรมานจะไม่ถูกนาไปใช้เป็ นพยานหลักฐานใ
นกระบวนพิจารณาใดๆยกเว้นต่อบุคคลซึง่ ถูกกล่าวหาเรื่องการทรมานเป็ นหลักฐานว่าได้มคี าให้
การดังกล่าว รายงานควรจะประกอบด้วยข้อมูลเกีย่ วกับ
• ข้อกาหนดทางกฎหมายเกี่ยวกับข้อห้ามการใช้คาให้การซึง่ ได้มาจากการทรมานเป็ นอง
ค์ประกอบของการพิสูจน์
• ตัวอย่างของคดีซง่ึ ข้อกาหนดเช่นว่านี้ถูกนามาใช้
• ข้อมูลเกีย่ วกับว่าพยานหลักฐานทางอ้อมจะรับฟั งได้หรือไม่ถา้ สามารถนามาใช้ได้ในระ
บบกฎหมายของรัฐภาคี
มาตรา 16
25. มาตรานี้จะบังคับข้อผูกพันกับรัฐเพือ่ ห้ามกระทาการปฏิบตั หิ รือการลงโทษทีท่ ารุณ โหดร้าย
หรือทาให้เสือ่ มเสียศักดิ ์ศรี รายงานควรจะประกอบด้วยข้อมูลเกีย่ วกับ
• ขอบเขตซึง่ การกระทาการปฏิบตั หิ รือการลงโทษทีท่ ารุณ
โหดร้าย
หรือทีท่ าให้เสือ่ มเสียศักดิ ์ศรีได้ถูกรัฐภาคีทาให้เป็ นสิง่ ผิดกฎหมาย
ข้อมูลเกีย่ วกับว่าการกระทาเหล่านี้ถูกกาหนดไว้หรือไม่หรือมิฉะนัน้ แล้วก็ได้ถูกกาหนด
ไว้ในกฎหมายภายในประเทศ
• มาตรการซึง่ รัฐภาคีอาจจะดาเนินการเพือ่ ป้ องกันการกระทาเช่นว่านี้
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• สภาพความเป็ นอยู่ในศูนย์กกั ขังของตารวจและเรือนจา
รวมทัง้ สถานทีส่ าหรับสตรีและผูเ้ ยาว์
รวมทัง้ ว่าบุคคลดังกล่าวถูกกักขังไว้แยกจากประชากรทีเ่ ป็ นบุรุษ/ผูใ้ หญ่ทเ่ี หลือหรือไม่
ประเด็นปั ญหาทีเ่ กีย่ วข้องกับความแออัด
ความรุนแรงระหว่างนักโทษ
มาตรการทางวินยั ต่อผูต้ อ้ งขัง
สภาพทางการแพทย์และสุขาภิบาล
โรคภัยไข้เจ็บทีเ่ ป็ นร่วมกันมากทีส่ ุด
และการรักษาพยาบาลในเรือนจา
หนทางการได้รบั อาหาร
และเงือ่ นไขในการกักขังผูเ้ ยาว์ควรจะได้รบั การพิจารณาโดยเฉพาะ
ข. รายงานตามรอบเวลา
รายงานตามรอบเวลาโดยรัฐภาคีควรจะถูกนาเสนอเป็ นสามส่วนดังต่อไปนี้
ส่วนที่ 2
ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการใหม่และการพัฒนาใหม่ที่เกี่ยวกับการดาเนิ นการตามอนุสญ
ั ญา
ตามลาดับของมาตรา 1 ถึง 16 ตามที่เหมาะสม
(ก) ส่วนนี้ควรจะบรรยายโดยละเอียดถึง
(1)
มาตรการใหม่ใดๆซึง่ รัฐภาคีใช้เพือ่ ดาเนินการตามอนุสญ
ั ญาในระหว่างช่วงระย
ะเวลาซึง่ ขยายจากวันเดือนปี ทส่ี ง่ มอบรายงานฉบับก่อนหน้านัน้ ไปยังวันเดือนปี ท่ี
ส่งมอบรายงานตามรอบเวลาทีค่ ณะกรรมาธิการจะพิจารณา
(2)
การพัฒนาใดๆอย่างใหม่ซง่ึ ได้เกิดขึน้ ในระหว่างช่วงระยะเวลาเดียวกันและเกีย่
วข้องกับการดาเนินการตามอนุสญ
ั ญา



อยู่ในเอกสาร
CAT/C/14/Rev.1
เรื่อง
แนวทางทัวไปเกี
่
ย่ วกับรูปแบบและเนื้อหาของรายงานตามรอบเวลาทีร่ ฐั ภาคีจะส่งมอบตามมาตรา 19 วรรค 1 ของอนุสญ
ั ญา
ซึง่ คณะกรรมาธิการต่อต้านการทรมานได้นามาใช้ในการประชุมครัง้ ที่ 85 ของคณะกรรมาธิการ (สมัยประชุมทีห่ ก) เมื่อวันที่ 30
เมษายน 2534 และได้รบั การทบทวนแก้ไขในการประชุมครัง้ ที่ 318 ของคณะกรรมาธิการ (สมัยประชุมทีย่ ส่ี บิ ) เมื่อวันที่ 18
พฤษภาคม 2541
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(ข) โดยเฉพาะคือ รัฐภาคีควรจะให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับ
(1)
การเปลีย่ นแปลงใดๆในนิตบิ ญ
ั ญัตแิ ละในสถาบันซึง่ มีผลต่อการดาเนินการตาม
อนุสญ
ั ญาเกีย่ วกับอาณาเขตใดๆภายใต้เขตอานาจของรัฐภาคีดงั กล่าว
โดยเฉพาะคือเกีย่ วกับสถานทีก่ กั ขังและเกีย่ วกับการฝึกอบรมให้แก่บุคลากรผูร้ กั
ษากฎหมายและบุคลากรทางการแพทย์
(2)
คาพิพากษาบรรทัดฐานใหม่ใดๆทีม่ คี วามเกี่ยวข้องสาหรับการดาเนินการตามอ
นุสญ
ั ญา
(3) การร้องทุกข์ การสอบสวน การฟ้ องคดีอาญาอุกฉกรรจ์ กระบวนพิจารณา
คาตัดสินลงโทษ
การชดใช้ค่าเสียหาย
และการให้สนิ ไหมทดแทนสาหรับการกระทาทรมานและการปฏิบตั หิ รือการลงโท
ษทีท่ ารุณ โหดร้าย หรือทีท่ าให้เสือ่ มเสียศักดิ ์ศรี
(4)
ข้อขัดข้องใดๆซึง่ ทาให้รฐั ภาคีไม่อาจปฏิบตั ขิ อ้ ผูกพันซึง่ เป็ นหน้าทีข่ องรัฐภาคีต
ามอนุสญ
ั ญา
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเพิ่ มเติ มซึ่งขอโดยคณะกรรมาธิ การ
ส่วนนี้ควรจะประกอบด้วยข้อมูลใดๆซึง่ ขอโดยคณะกรรมาธิการและรัฐภาคีไม่ได้จดั ให้ใ
นระหว่างการพิจารณารายงานฉบับก่อนของรัฐภาคีของคณะกรรมาธิการ
ถ้ารัฐภาคีได้จดั ให้ขอ้ มูลในการติดต่อสือ่ สารครัง้ ต่อมาหรือในรายงานเพิม่ เติมซึง่ ถูกส่งมอบให้ตา
มระเบียบข้อ
67
วรรค
2
ของระเบียบวิธดี าเนินการของคณะกรรมาธิการ
รัฐภาคีไม่จาเป็ นต้องทาซ้าอีก
ส่วนที่ 4 การปฏิ บตั ิ ตามข้อสรุปและคาแนะนาของคณะกรรมาธิ การ
ส่วนนี้ควรจะให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับมาตรการทีร่ ฐั ภาคีใช้เพือ่ ปฏิบตั ติ ามข้อสรุปและคาแนะนา
ซึง่ คณะกรรมาธิการแจ้งแก่รฐั ภาคีในตอนท้ายของการพิจารณารายงานเบือ้ งต้นและรายงานตาม
รอบเวลาของรัฐภาคีของคณะกรรมาธิการ

HRI/GEN/2/Rev.4

117

HRI/GEN/2/Rev.4

118

บทที่ 7
คณะกรรมาธิ การสิ ทธิ เด็ก
ก. รายงานเบือ้ งต้น
คานา
1. มาตรา
44
วรรค
1
ของอนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิเด็กกาหนดว่า
“รัฐภาคีจะดาเนินการส่งมอบรายงานว่าด้วยมาตรการทีร่ ฐั ภาคีได้นามาใช้ซง่ึ มีผลต่อสิทธิทไ่ี ด้รบั
การรับรองในมาตรการดังกล่าวและว่าด้วยความก้าวหน้าทีไ่ ด้สร้างขึน้ ในการได้ประโยชน์จากสิท
ธิเหล่านัน้ ให้แก่คณะกรรมาธิการผ่านทางเลขาธิการสหประชาชาติ:
(ก) ภายในสองปี ทอ่ี นุสญ
ั ญามีผลบังคับใช้สาหรับรัฐภาคีทเ่ี กีย่ วข้อง
(ข) หลังจากนัน้ ทุกห้าปี ”
2. มาตรา
44
ของอนุสญ
ั ญายังกาหนดต่อไปอีกในวรรค
2
ว่าให้รายงานซึง่ ส่งมอบให้แก่คณะกรรมาธิการสิทธิเด็กระบุปัจจัยและข้อขัดข้อง
(ถ้ามี)
ซึง่ มีผลต่อการปฏิบตั ขิ อ้ ผูกพันตามอนุสญ
ั ญาให้ครบถ้วนและยังให้มขี อ้ มูลทีพ่ อเพียงอีกด้วยเพือ่
ให้คณะกรรมาธิการสามารถทาความเข้าใจการดาเนินการตามอนุสญ
ั ญาในประเทศทีเ่ กีย่ วข้องไ
ด้อย่างทัวถึ
่ ง
3. คณะกรรมาธิการเชื่อว่ากระบวนการจัดทารายงานเพือ่ ส่งมอบให้แก่คณะกรรมาธิการจะให้โ
อกาสสาคัญสาหรับทาการทบทวนแก้ไขมาตรการต่างๆอย่างทัวถึ
่ งเพือ่ ดาเนินการประสานกฎห
มายและนโยบายแห่งชาติให้เข้ากับอนุสญ
ั ญาและเพือ่ เฝ้ าตรวจความก้าวหน้าทีไ่ ด้สร้างขึน้ ในกา
รได้ประโยชน์จากสิทธิทก่ี าหนดไว้ในอนุสญ
ั ญา
นอกจากนี้กระบวนการยังควรจะเป็ นกระบวนการทีส่ ง่ เสริมและอานวยความสะดวกให้กบั การมีส่
วนร่วมของประชาชนและการตรวจสอบนโยบายของรัฐบาลโดยสาธารณชน



อยู่ในเอกสาร CRC/C/5 เรื่อง แนวทางทัวไปเกี
่
ย่ วกับรูปแบบและเนื้อหาของรายงานเบื้องต้นทีร่ ฐั ภาคีจะส่งมอบตามมาตรา 44
วรรค 1 (a) ของอนุสญ
ั ญา ซึง่ คณะกรรมการสิทธิเด็กได้นามาใช้ในการประชุมครัง้ ที่ 22 ของคณะกรรมาธิการ
(สมัยประชุมทีห่ นึ่ง) เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2534
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4. คณะกรรมาธิการพิจารณาเห็นว่ากระบวนการทารายงานจะเป็ นการตอกย้าอย่างต่อเนื่องขอ
งรัฐภาคีถงึ ข้อผูกมัดเพือ่ ให้ความเคารพและรับประกันการปฏิบตั ติ ามสิทธิทก่ี าหนดไว้ในอนุสญ
ั
ญาและทาหน้าทีเ่ ป็ นพาหนะสาคัญสาหรับการทาให้เกิดการแลกเปลีย่ นความคิดเห็นทีเ่ ป็ นประโ
ยชน์ระหว่างรัฐภาคีกบั คณะกรรมาธิการ
5. ส่วนทัวไปของรายงานของรั
่
ฐภาคีซง่ึ เกีย่ วข้องกับเรื่องทีอ่ ยู่ในความสนใจขององค์กรเฝ้ าตรว
จตามตราสารสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศฉบับต่างๆควรจะถูกจัดทาตาม
“แนวทางโดยรวมสาหรับส่วนเบือ้ งต้นของรายงานของรัฐภาคีทเ่ี กีย่ วกับการดาเนินการตามอนุส ั
ญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
6. คณะกรรมาธิการมีเจตนารมณ์จะสร้างแนวทางสาหรับการจัดทารายงานตามรอบเวลาซึง่ จะ
ต้องส่งมอบตามมาตรา 44 วรรค 1 (ข) ของอนุสญ
ั ญาเมื่อถึงกาหนดเวลา
7. รายงานควรจะประกอบด้วยสาเนาของเอกสารหลักของฝ่ ายนิตบิ ญ
ั ญัตแิ ละฝ่ ายอื่นๆตลอดจ
นข้อมูลทางสถิตโิ ดยละเอียดและสิง่ บ่งบอกทีอ่ า้ งถึงในข้อมูลดังกล่าวซึง่ จะถูกส่งให้กรรมการของ
คณะกรรมาธิการ
แต่อย่างไรก็ตามควรจะคานึงว่าด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจ
จะไม่มกี ารแปลหรือทาซ้ารายงานดังกล่าวเพือ่ การแจกจ่ายทัวไป
่
ดังนัน้ จึงเป็ นทีพ่ งึ ประสงค์ว่าเมื่อข้อความในเอกสารไม่ได้ถูกกล่าวอ้างจริงอยู่ในหรือไม่ได้แนบท้
ายรายงานเองแล้ว
รายงานควรจะมีขอ้ มูลอย่างพอเพียงเพือ่ ให้สามารถทาความเข้าใจได้โดยไม่ตอ้ งอ้างอิงถึงข้อคว
ามเหล่านัน้
8. ข้อกาหนดของอนุสญ
ั ญาได้ถูกแบ่งหมู่ไว้ตามส่วนต่างๆโดยให้ความสาคัญอย่างเท่าเทียมกั
นกับสิทธิทงั ้ หมดทีอ่ นุสญ
ั ญาให้การรับรอง
มาตรการทัวไปในการด
่
าเนิ นการ
9. ตามหมวดนี้
รัฐภาคีจะถูกร้องขอให้จดั ให้ขอ้ มูลทีเ่ กีย่ วข้องตามมาตรา
ของอนุสญ
ั ญารวมทัง้ ข้อมูลเกีย่ วกับ
(ก)
มาตรการทีใ่ ช้เพือ่ ประสานกฎหมายและนโยบายแห่งชาติให้เข้ากับข้อกาหนดของอนุสญ
ั ญา
และ

4
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(ข)
กลไกทีม่ อี ยู่หรือทีว่ างแผนไว้ในระดับชาติหรือท้องถิน่ สาหรับประสานนโยบายทีเ่ กี่ยวกับเด็กแล
ะสาหรับเฝ้ าตรวจการดาเนินการตามอนุสญ
ั ญา
10. นอกจากนี้
รัฐภาคีจะได้รบั การร้องขอให้กล่าวถึงมาตรการซึง่ ได้ใช้หรือคาดการณ์ไว้ตามมาตรา
42
ของอนุสญ
ั ญาเพือ่ ทาให้หลักการและข้อกาหนดของอนุสญ
ั ญาได้เป็ นทีท่ ราบกันอย่างกว้างขวาง
โดยวิถที างทีเ่ หมาะสมและมีการปฏิบตั เิ หมือนกันสาหรับผูใ้ หญ่และเด็ก
11. รัฐภาคียงั จะได้รบั การร้องขอให้กล่าวถึงมาตรการเหล่านัน้ ทีไ่ ด้ใช้หรือคาดการณ์ไว้ตามมาต
รา
44
วรรค
6
ของอนุสญ
ั ญาอีกด้วยเพือ่ ทาให้รายงานของรัฐภาคีดงั กล่าวเป็ นทีแ่ พร่หลายอย่างกว้างขวางในห
มู่สาธารณชนส่วนใหญ่ในประเทศของตนเอง
นิ ยามของเด็ก
12. ตามหมวดนี้
รัฐภาคีจะได้รบั การร้องขอให้จดั ให้ขอ้ มูลทีเ่ กีย่ วข้องตามมาตรา
1
ของอนุสญ
ั ญาเกีย่ วกับนิยามของเด็กตามกฎหมายและข้อบังคับของรัฐภาคี
โดยเฉพาะคือ
รัฐภาคีจะได้รบั การร้องขอให้จดั ให้ขอ้ มูลเรื่องอายุบรรลุนิตภิ าวะและเรื่องอายุขนั ้ ต่าทางกฎหมาย
ทีก่ าหนดไว้สาหรับจุดประสงค์ต่างๆ
รวมทัง้ นอกจากทีก่ ล่าวมาแล้วคือ
การได้รบั คาปรึกษาทางกฎหมายหรือทางการแพทย์โดยโดยไม่ตอ้ งได้รบั ความยินยอมจากบิดา
มารดา
การสิน้ สุดการศึกษาภาคบังคับ
การรับจ้างทางานไม่เต็มเวลา
การรับจ้างทางานเต็มเวลา การรับจ้างทางานอันตราย การยินยอมมีเพศสัมพันธ์ การสมรส
การสมัครใจเข้าเป็ นทหาร
การถูกเกณฑ์เป็ นทหาร
การให้การในศาลโดยสมัครใจ
ความรับผิดทางอาญา
การถูกบังคับให้สญ
ู เสียเสรีภาพ
การถูกจาคุก
และการบริโภคแอลกอฮอล์หรือสารบังคับควบคุมอื่นๆ
หลักทัวไป
่
13. ข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องรวมทัง้ มาตรการหลักของฝ่ ายนิตบิ ญ
ั ญัติ ฝ่ ายตุลาการ ฝ่ ายบริหาร
หรือฝ่ ายอื่นๆทีบ่ งั คับใช้อยู่หรือทีค่ าดการณ์ไว้
ปั จจัยและข้อขัดข้องทีป่ ระสบและความก้าวหน้าทีไ่ ด้บรรลุในการดาเนินการตามข้อกาหนดของอ
นุสญ
ั ญา
และลาดับความสาคัญของการดาเนินการ
และเป้ าหมายเฉพาะสาหรับอนาคตควรจะได้รบั การจัดให้ไว้เกีย่ วกับ
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(ก) การไม่เลือกปฏิบตั ิ (มาตรา 2)
(ข) ผลประโยชน์ดที ส่ี ุดของเด็ก (มาตรา 3)
(ค) สิทธิในชีวติ ความอยู่รอด และพัฒนาการ (มาตรา 6)
(ง) การเคารพในความคิดเห็นของเด็ก (มาตรา 12)
14. นอกจากนี้แล้ว
รัฐภาคีจะได้รบั การกระตุ้นสนับสนุนให้จดั ให้ขอ้ มูลทีเ่ กีย่ วข้องเกีย่ วกับการใช้หลักการเหล่านี้ในก
ารดาเนินการตามมาตราต่างๆซึง่ มีอยู่ในทีอ่ ่นื ของแนวทางเหล่านี้
สิ ทธิ พลเมืองและเสรีภาพ
15. ตามหมวดนี้
รัฐภาคีจะได้รบั การร้องขอให้จดั ให้ขอ้ มูลทีเ่ กี่ยวข้องรวมทัง้ มาตรการหลักของฝ่ ายนิตบิ ญ
ั ญัติ
ฝ่ ายตุลาการ
ฝ่ ายบริหาร
หรือฝ่ ายอื่นๆทีบ่ งั คับใช้อยู่
ปั จจัยและข้อขัดข้องทีป่ ระสบและความก้าวหน้าทีไ่ ด้บรรลุในการดาเนินการตามข้อกาหนดทีเ่ กีย่
วข้องของอนุสญ
ั ญา
และลาดับความสาคัญของการดาเนินการและเป้ าหมายเฉพาะสาหรับอนาคตเกีย่ วกับ
(ก) ชื่อและสัญชาติ (มาตรา 7)
(ข) การรักษาเอกลักษณ์ (มาตรา 8)
(ค) เสรีภาพในการแสดงออก (มาตรา 13)
(ง) หนทางในการเข้าถึงข้อมูลทีเ่ หมาะสม (มาตรา 17)
(จ) เสรีภาพในความคิด มโนธรรม และศาสนา (มาตรา 14)
(ฉ) เสรีภาพในการตัง้ สมาคมและและการชุมนุมโดยสงบ (มาตรา 15)
(ช) การคุม้ ครองความเป็ นส่วนตัว (มาตรา 16)
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(ซ) สิทธิทจ่ี ะไม่ตอ้ งถูกทรมาน หรือได้รบั การปฏิบตั หิ รือการลงโทษทีท่ ารุณ โหดร้าย
หรือทาให้เสือ่ มเสียศักดิ ์ศรี (มาตรา 37 (ก))
สภาพแวดล้อมที่เป็ นครอบครัวและการดูแลที่เป็ นทางเลือก
16. ตามหมวดนี้
รัฐภาคีจะได้รบั การร้องขอให้จดั ให้ขอ้ มูลทีเ่ กี่ยวข้องรวมทัง้ มาตรการหลักของฝ่ ายนิตบิ ญ
ั ญัติ
ฝ่ ายตุลาการ ฝ่ ายบริหาร หรือฝ่ ายอื่นๆทีบ่ งั คับใช้อยู่ โดยเฉพาะคือ วิธที ห่ี ลักการของ
“ผลประโยชน์ดที ส่ี ุดของเด็ก”
และ
“การเคารพในความคิดเห็นของเด็ก”
ถูกสะท้อนออกมาในสิง่ ดังกล่าว
ปั จจัยและข้อขัดข้องทีป่ ระสบและความก้าวหน้าทีไ่ ด้บรรลุในการดาเนินการตามข้อกาหนดทีเ่ กีย่
วข้องของอนุสญ
ั ญา
และการดาเนินการตามลาดับความสาคัญและเป้ าหมายเฉพาะสาหรับอนาคตเกีย่ วกับ
(ก) การแนะนาของบิดามารดา (มาตรา 5)
(ข) ความรับผิดชอบของบิดามารดา (มาตรา 18 วรรค 1-2)
(ค) การแยกจากบิดามารดา (มาตรา 9)
(ง) การกลับคืนสูค่ รอบครัว (มาตรา 10)
(จ) การได้ค่าอุปการะเลีย้ งดูเด็กกลับคืนมา (มาตรา 27 วรรค 4)
(ฉ) เด็กทีต่ อ้ งสูญเสียสภาพแวดล้อมของครอบครัว (มาตรา 20)
(ช) การรับเป็ นบุตรบุญธรรม (มาตรา 21)
(ซ) การย้ายทีผ่ ดิ กฎหมายและการไม่ได้กลับคืนมา (มาตรา 11)
(ฌ)
การกระทาทารุณและการทอดทิง้
(มาตรา
รวมทัง้ การฟื้ นคืนสภาพทางกายและทางจิตวิทยา และการกลับคืนสูส่ งั คม (มาตรา 39)

19)
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(ญ) การทบทวนการจัดทีอ่ ยู่อาศัยให้เด็กตามรอบเวลา (มาตรา 25)
17. นอกจากนี้แล้ว
รัฐภาคีจะได้รบั การร้องขอให้จดั ให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับจานวนเด็กต่อปี ภายในระยะเวลาการรายงานใ
นกลุ่มต่อไปนี้แต่ละกลุ่มโดยแบ่งตาม กลุ่มอายุ เพศ ภูมหิ ลังทางชาติพนั ธุห์ รือสัญชาติ
และสภาพแวดล้อมชนบทหรือเมือง
ได้แก่
เด็กเร่ร่อน
เด็กถูกกระทาทารุณหรือถูกทอดทิง้ ซึง่ ถูกนามาอุปการะคุ้มครอง
เด็กซึง่ ถูกจัดให้อยู่อาศัยในบ้านเด็กกาพร้า
เด็กซึง่ ถูกจัดให้อยู่ในสถานบาบัดรักษา
เด็กซึง่ ถูกจัดให้ได้รบั เป็ นบุตรบุญธรรมในประเทศ
เด็กซึง่ เข้าประเทศผ่านทางกระบวนการรับเป็ นบุตรบุญธรรมระหว่างประเทศ
และเด็กซึง่ ออกจากประเทศผ่านทางกระบวนการรับเป็ นบุตรบุญธรรมระหว่างประเทศ
18. รัฐภาคีจะได้รบั การกระตุ้นสนับสนุนให้จดั ให้ขอ้ มูลทางสถิตทิ เ่ี กีย่ วข้องเพิม่ เติมและสิง่ บ่งบอ
กทีเ่ กีย่ วข้องกับเด็กทีค่ รอบคลุมอยู่ในหมวดนี้
สุขภาพและสวัสดิ การพื้นฐาน
19. ตามหมวดนี้
รัฐภาคีจะได้รบั การร้องขอให้จดั ให้ขอ้ มูลทีเ่ กี่ยวข้องรวมทัง้ มาตรการหลักของฝ่ ายนิตบิ ญ
ั ญัติ
ฝ่ ายตุลาการ
ฝ่ ายบริหาร
หรือฝ่ ายอื่นๆทีบ่ งั คับใช้อยู่
โครงสร้างพืน้ ฐานในรูปสถาบันสาหรับดาเนินการนโยบายในด้านนี้
โดยเฉพาะคือ
การเฝ้ าตรวจกลยุทธ์และกลไก
และปั จจัยและข้อขัดข้องทีป่ ระสบและความก้าวหน้าทีไ่ ด้บรรลุในการดาเนินการตามข้อกาหนดที่
เกีย่ วข้องของอนุสญ
ั ญาเกีย่ วกับ
(ก) ความอยู่รอดและพัฒนาการ (มาตรา 6 วรรค 2)
(ข) เด็กทีม่ คี วามพิการ (มาตรา 23)
(ค) สุขภาพและบริการสุขภาพ (มาตรา 24)
(ง) บริการประกันสังคมและการดูแลเด็ก และสิง่ อานวยความสะดวก (มาตรา 26 และ 18
วรรค 3)
(จ) มาตรฐานการครองชีพ (มาตรา 27 วรรค 1-3)
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20. นอกจากข้อมูลทีจ่ ดั ให้ตามวรรค
9
(ข)
ของแนวทางเหล่านี้แล้ว
รัฐภาคีจะได้รบั การร้องขอให้ระบุลกั ษณะและขอบเขตของความร่วมมือกับองค์กรท้องถิน่ และระ
ดับชาติในลักษณะของรัฐบาลหรือองค์กรพัฒนาเอกชน
ดังเช่น
สถาบันของนักสังคมสงเคราะห์เกีย่ วกับการดาเนินการด้านนี้ของอนุสญ
ั ญา
รัฐภาคีจะถูกกระตุ้นส่งเสริมให้จดั ให้ขอ้ มูลทางสถิตทิ เ่ี กี่ยวข้องเพิม่ เติมและสิง่ บ่งบอกทีเ่ กีย่ วข้อง
กับเด็กทีค่ รอบคลุมไว้ในหมวดนี้
การศึกษา ยามว่าง และกิ จกรรมทางวัฒนธรรม
21. ตามหมวดนี้
รัฐภาคีจะได้รบั การร้องขอให้จดั ให้ขอ้ มูลทีเ่ กี่ยวข้องรวมทัง้ มาตรการหลักของฝ่ ายนิตบิ ญ
ั ญัติ
ฝ่ ายตุลาการ
ฝ่ ายบริหาร
หรือฝ่ ายอื่นๆ
ทีบ่ งั คับใช้อยู่
โครงสร้างพืน้ ฐานในรูปสถาบันสาหรับดาเนินการนโยบายในด้านนี้
โดยเฉพาะคือ
การเฝ้ าตรวจกลยุทธ์และกลไก
และปั จจัยและข้อขัดข้องทีป่ ระสบและความก้าวหน้าทีไ่ ด้บรรลุในการดาเนินการตามข้อกาหนดที่
เกีย่ วข้องของอนุสญ
ั ญาเกีย่ วกับ
(ก) การศึกษาซึง่ รวมทัง้ การฝึกอาชีพและการแนะแนวทาง (มาตรา 28)
(ข) ความมุ่งหมายของการศึกษา (มาตรา 29)
(ค) ยามว่าง สันทนาการ และกิจกรรมทางวัฒนธรรม (มาตรา 31)
22. นอกจากข้อมูลทีจ่ ดั ให้ตามวรรค
9
(ข)
ของแนวทางเหล่านี้แล้ว
รัฐภาคีจะได้รบั การร้องขอให้ระบุลกั ษณะและขอบเขตของความร่วมมือกับองค์กรท้องถิน่ และระ
ดับชาติในลักษณะของรัฐบาลหรือองค์กรพัฒนาเอกชน
ดังเช่น
สถาบันของนักสังคมสงเคราะห์เกีย่ วกับการดาเนินการด้านนี้ของอนุสญ
ั ญา
รัฐภาคีจะถูกกระตุ้นส่งเสริมให้จดั ให้ขอ้ มูลทางสถิตทิ เ่ี กี่ยวข้องเพิม่ เติมและสิง่ บ่งบอกทีเ่ กีย่ วข้อง
กับเด็กทีค่ รอบคลุมไว้ในหมวดนี้
มาตรการคุ้มครองพิ เศษ
23. ตามหมวดนี้
รัฐภาคีจะได้รบั การร้องขอให้จดั ให้ขอ้ มูลทีเ่ กี่ยวข้องรวมทัง้ มาตรการหลักของฝ่ ายนิตบิ ญ
ั ญัติ
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ฝ่ ายตุลาการ
ฝ่ ายบริหาร
หรือฝ่ ายอื่นๆทีบ่ งั คับใช้อยู่
ปั จจัยและข้อขัดข้องทีป่ ระสบและความก้าวหน้าทีไ่ ด้บรรลุในการดาเนินการตามข้อกาหนดทีเ่ กีย่
วข้องของอนุสญ
ั ญา
และลาดับความสาคัญของการดาเนินการและเป้ าหมายเฉพาะสาหรับอนาคตเกีย่ วกับ
(ก) เด็กในสถานการณ์ฉุกเฉิน
(1) เด็กลีภ้ ยั (มาตรา 22)
(2)
เด็กในภาวะสงคราม
(มาตรา
รวมทัง้ การฟื้ นคืนสภาพทางกายและทางจิตวิทยา และการกลับคืนสูส่ งั คม (มาตรา 39)

38)

(ข) เด็กทาผิดกฎหมาย
(1) การบริหารงานยุตธิ รรมเยาวชน (มาตรา 40)
(2) เด็กซึง่ ต้องสูญเสียเสรีภาพ รวมทัง้ รูปแบบใดๆของการกักขัง
หรือการจัดให้อยู่ในสภาพถูกควบคุม (มาตรา 37 (ข), (ค) และ (ง))
(3)
การลงโทษเยาวชน
การห้ามลงโทษประหารชีวติ และการจาคุกตลอดชีวติ (มาตรา 37 (ก))

การจาคุก

โดยเฉพาะคือ

(4) การฟื้ นคืนสภาพทางกายและทางจิตวิทยา และการกลับคืนสูส่ งั คม (มาตรา 39)
(ค)
เด็กในสถานการณ์ของการแสวงหาประโยชน์
รวมทัง้ การฟื้ นคืนสภาพทางกายและทางจิตวิทยา และการกลับคืนสูส่ งั คม (มาตรา 39)
(1) การแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจ รวมทัง้ แรงงานเด็ก (มาตรา 32)
(2) การใช้ยาในทางทีผ่ ดิ (มาตรา 33)
(3) การแสวงหาประโยชน์ทางเพศ และการทารุณทางเพศ (มาตรา 34)
(4) รูปแบบอื่นๆของการแสวงหาประโยชน์ (มาตรา 36)
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(5) การขาย การค้าผิดกฎหมาย และการลักพาตัว (มาตรา 35)
(ง) เด็กในกลุ่มชนกลุ่มน้อยหรือชนพืน้ เมืองดัง้ เดิม (มาตรา 30)
24. นอกจากนี้
รัฐภาคีจะถูกกระตุ้นส่งเสริมให้จดั ให้ขอ้ มูลทางสถิตเิ ฉพาะและสิง่ บ่งบอกเกีย่ วกับเด็กทีค่ รอบคลุ
มไว้โดยวรรค 23

ข. รายงานตามรอบเวลา‡‡
คานาและจุดประสงค์ของการทารายงาน
1. แนวทางเหล่านี้สาหรับรายงานตามรอบเวลาจะแทนทีแ่ นวทางซึง่ คณะกรรมาธิการได้นามาใ
ช้ในสมัยประชุมทีส่ บิ สามของคณะกรรมาธิการเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2539 (เอกสาร CRC/C/58)
แนวทางนี้จะไม่มผี ลกระทบต่อการร้องขอใดๆทีค่ ณะกรรมาธิการอาจจะทาการตามมาตรา 44
วรรค
4
ของอนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิเด็กสาหรับให้รฐั ภาคีจดั หาข้อมูลเพิม่ เติมทีเ่ กี่ยวข้องกับการดาเนินการ
ตามอนุสญ
ั ญา
‡‡

อยู่ในเอกสาร
CRC/C/58/Rev.1
เรื่อง
แนวทางทัวไปเกี
่
ย่ วกับรูปแบบและเนื้อหาของรายงานตามรอบเวลาซึง่ รัฐภาคีจะส่งมอบตามมาตรา 44 วรรค 1 (b)
ของอนุสญ
ั ญา ซึง่ ถูกนามาใช้โดยคณะกรรมาธิการในสมัยประชุมทีส่ ามสิบเก้าของคณะกรรมาธิการเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2548
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2. แนวทางเหล่านี้จะครอบคลุมรายงานตามรอบเวลาทุกฉบับทีส่ ง่ มอบหลังจากวันที่
31
ธันวาคม
2548
แนวทางเหล่านี้จะประกอบด้วยภาพรวมของจุดประสงค์และการจัดรูปแบบรายงานและข้อมูลสา
คัญทีก่ าหนดไว้ตามอนุสญ
ั ญา
ในทีส่ ุดภาคผนวกจะจัดให้รายละเอียดมากขึน้ อีกเกีย่ วกับชนิดของข้อมูลทางสถิตทิ ค่ี ณะกรรมาธิ
การกาหนดไว้ตามข้อกาหนดสาคัญของอนุสญ
ั ญา
3. แนวทางเหล่านี้จะแบ่งหมู่มาตราชองอนุสญ
ั ญาเป็ นกลุ่มโดยมีจุดประสงค์จะช่วยรัฐภาคีในกา
รจัดทารายงานของตน
วิธนี ้จี ะสะท้อนให้เห็นภาพโดยรวมเกี่ยวกับสิทธิของเด็กทีอ่ นุสญ
ั ญามุ่งหมายไว้
กล่าวคือ
สิทธิเหล่านัน้ จะไม่สามารถแบ่งแยกได้และมีความเกี่ยวข้องกัน
และควรจะให้ความสาคัญอย่างเท่าเทียมกันสาหรับสิทธิแต่ละอย่างและทัง้ หมดทีไ่ ด้รบั การรับรอ
งในอนุสญ
ั ญา
4. รายงานตามรอบเวลาควรจะจัดให้เกณฑ์สาหรับคณะกรรมาธิการแลกเปลีย่ นความเห็นอย่าง
สร้างสรรค์กบั รัฐภาคีเกีย่ วกับการดาเนินการตามอนุสญ
ั ญาและการได้ประโยชน์จากสิทธิมนุษยช
นของเด็กในรัฐภาคี
ดังนัน้ รายงานจะต้องมีความสมดุลในการในการกล่าวถึงสถานการณ์ทางกฎหมายตามรูปแบบแ
ละสถานการณ์ในทางปฏิบตั ิ
เพราะฉะนัน้
คณะกรรมาธิการจะขอให้รฐั ภาคีจดั ให้ขอ้ มูลสาหรับแต่ละกลุ่มเกีย่ วกับการติดตาม การเฝ้ าตรวจ
การจัดสรรทรัพยากร ข้อมูลทางสถิติ และสิง่ ท้าทายสาหรับการดาเนินการดังทีร่ ะบุไว้ในวรรค 5
ต่อไปนี้

หมวดที่ 1: การจัดรูปแบบรายงาน
5. ตามมาตรา
44
วรรค
3
ของอนุสญ
ั ญา
เมื่อรัฐภาคีได้ส่งมอบรายงานเบือ้ งต้นฉบับสมบูรณ์ ให้แก่คณะกรรมาธิ การหรือได้จดั ให้
ข้อมูลโดยละเอียดแก่คณะกรรมาธิ การก่อนหน้ านัน้ แล้ว
รัฐภาคีไม่จาเป็ นต้องให้ข้อมูลนัน้ ซา้ อีกในรายงานฉบับต่อๆมาของตน
แต่อย่างไรก็ตามรัฐภาคีควรจะอ้างอิ งถึงข้อมูลที่ได้ส่งมาแล้วก่อนหน้ านัน้ และบ่งบอกกา
รเปลี่ยนแปลงใดๆที่ได้เกิ ดขึ้นในระหว่างช่วงระยะเวลาการรายงาน
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6. ข้อมูลทีใ่ ห้ไว้ในรายงานของรัฐภาคีของแต่ละกลุ่มทีร่ ะบุโดยคณะกรรมาธิการควรจะดาเนินต
ามแนวทางนี้และโดยเฉพาะคือภาคผนวกโดยคานึงถึงรูปแบบและเนื้อหา
ในการนี้รฐั ภาคีควรจะให้ขอ้ มูลสาหรับแต่ละกลุ่มหรือสาหรับมาตราเฉพาะเมื่อมีความเกีย่ วข้องต
ามความเหมาะสมในเรื่องต่อไปนี้
(ก)
การติดตาม
ในวรรคแรกของแต่ละกลุ่มควรจะรวมไว้อย่างเป็ นระบบไปถึงข้อมูลเกีย่ วกับมาตรการทีใ่ ช้กบั ข้อ
สังเกตโดยสรุปทีค่ ณะกรรมาธิการได้นามาใช้เกีย่ วกับรายงานฉบับก่อนหน้านัน้
(ข)
โครงงานระดับชาติทสี ่ มบูรณ์
–
การเฝ้ าตรวจ
วรรคต่อๆมาควรจะมีขอ้ มูลอย่างเพียงพอเพือ่ ให้คณะกรรมาธิการสามารถทาความเข้าใจการดาเ
นินการตามอนุสญ
ั ญาในประเทศทีเ่ กีย่ วข้องได้อย่างทัวถึ
่ งตลอดจนกลไกทีไ่ ด้จดั ตัง้ ขึน้ ภายในรัฐ
บาลเพือ่ เฝ้ าตรวจความก้าวหน้า
ให้รฐั ภาคีให้ขอ้ มูลทีเ่ กีย่ วข้องรวมทัง้ ทีเ่ กีย่ วกับมาตรการหลักของฝ่ ายนิตบิ ญ
ั ญัติ ฝ่ ายตุลาการ
ฝ่ ายบริหาร
หรือฝ่ ายอื่นๆ
ทีบ่ งั คับใช้อยู่หรือทีค่ าดการณ์ไว้
หมวดนี้ไม่ควรจะจากัดอยู่แต่เพียงการแสดงรายการมาตรการทีน่ ามาใช้ในประเทศในปี ทผ่ี ่านมา
เมื่อไม่นานนี้
แต่ควรจะให้ขอ้ มูลทีช่ ดั เจนเกีย่ วกับเป้ าหมายและตารางเวลาของมาตรการเหล่านัน้ และการทีม่ า
ตรการดังกล่าวมีผลกระทบอย่างไรต่อความเป็ นจริงทางเศรษฐกิจ
การเมือง
และสังคมอย่างแท้จริงและเงื่อนไขทัวไปที
่ ม่ อี ยู่ในประเทศ
(ค)
การจัดสรรทรัพยากรงบประมาณและทรัพยากรอืน่ ๆ
ให้รฐั ภาคีให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับจานวนและจานวนร้อยละของงบประมาณของชาติ
(ในระดับส่วนกลางและระดับท้องถิน่ )
เป็ นรายปี ทใ่ี ห้เฉพาะกับเด็กรวมทัง้
(เมื่อมีความเหมาะสม) จานวนร้อยละของการจัดหาเงินจากภายนอกของงบประมาณของชาติ
(ผ่านทางผูบ้ ริจาค
สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
และการธนาคารเอกชน)
สาหรับโครงงานทีเ่ กี่ยวข้องในแต่ละกลุ่ม
ในการนี้
(เมื่อมีความเหมาะสม)
รัฐภาคีควรจะให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับกลยุทธ์และโครงงานลดความยากจนและปั จจัยอื่นๆ
ซึง่ มีหรืออาจจะมีผลกระทบต่อการดาเนินงานตามอนุสญ
ั ญา
(ง)
ข้อมูลทางสถิติ
เมื่อมีความเหมาะสม
รัฐภาคีควรจะให้ขอ้ มูลทางสถิตเิ ป็ นรายปี โดยแยกตามอายุ/กลุ่มอายุ
เพศ
พืน้ ทีใ่ นเมือง/ในชนบท คนในกลุ่มชนกลุ่มน้อย และ/หรือ กลุ่มชนพืน้ เมืองดัง้ เดิม ชาติพนั ธุ์
ความด้อยโอกาส ศาสนา หรือประเภทอื่นตามความเหมาะสม
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(จ) ปั จจัยและข้อขัดข้อง ในวรรคสุดท้ายควรจะกล่าวถึงปั จจัยและข้อขัดข้องใดๆ (ถ้ามี)
ซึง่ มีผลต่อการปฏิบตั ขิ อ้ ผูกพันตามข้อผูกพันของของรัฐภาคีจนครบถ้วนสาหรับกลุ่มทีเ่ กีย่ วข้อง
ตลอดจนข้อมูลเกีย่ วกับเป้ าหมายทีก่ าหนดไว้สาหรับอนาคต
7. รายงานควรจะประกอบด้วยสาเนาของเอกสารหลักของฝ่ ายนิตบิ ญ
ั ญัตแิ ละคาวินิจฉัยของฝ่ า
ยตุลาการตลอดจนข้อมูลแยกประเภท
ข้อมูลทางสถิติ
สิง่ บ่งบอกทีอ่ า้ งถึงในข้อมูลดังกล่าวและการวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้องโดยละเอียด
ข้อมูลควรจะถูกแยกประเภทดังทีบ่ รรยายไว้ขา้ งต้นและการเปลีย่ นแปลงซึง่ ได้เกิดขึน้ ตัง้ แต่รายง
านฉบับก่อนควรจะได้รบั การบ่งบอกไว้
เอกสารข้อมูลนี้จะถูกส่งให้กรรมการของคณะกรรมาธิการ
แต่อย่างไรก็ตามควรจะคานึงว่าด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจ
จะไม่มกี ารแปลหรือทาซ้าเอกสารเหล่านี้เพือ่ การแจกจ่ายทัวไป
่
ดังนัน้ จึงเป็ นทีพ่ งึ ประสงค์ว่าเมื่อข้อความในเอกสารไม่ได้ถูกกล่าวอ้างจริงอยู่ในหรือไม่ได้แนบท้
ายรายงานเองแล้ว
รายงานควรจะมีขอ้ มูลอย่างพอเพียงเพือ่ ให้สามารถทาความเข้าใจได้อย่างชัดเจนโดยไม่ตอ้ งอ้า
งอิงถึงข้อความเหล่านัน้
8. คณะกรรมาธิการจะขอให้รายงานมีสารบัญและเรียงตามลาดับตัวเลขไปจนถึงตอนท้ายและใ
ห้พมิ พ์ลงบนกระดาษขนาด
A4
เพือ่ เป็ นการอานวยความสะดวกในการแจกจ่ายรายงานและในการส่งให้คณะกรรมาธิการพิจาร
ณา
หมวดที่ 2: ข้อมูลสาคัญที่ต้องมีอยู่ในรายงาน
1. มาตรการทัวไปของการด
่
าเนิ นการ
(มาตรา 4, 42 และ 44 วรรค 6 ของอนุสญ
ั ญา)
9. ตามกลุ่มนี้ รัฐภาคีจะได้รบั การร้องขอให้ปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดในวรรค 5 และ 6 ข้างต้น
ความเห็นทัวไปฉบั
่
บที่ 2 (2545) ว่าด้วยบทบาทของสถาบันสิทธิมนุษยชนอิสระแห่งชาติ
และความเห็นทัวไปฉบั
่
บที่
5
(2546)
ว่าด้วยมาตรการทัวไปของการด
่
าเนินการตามอนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
10. รัฐภาคีซง่ึ ได้แสดงข้อสงวนต่ออนุสญ
ั ญาควรจะระบุการพิจารณาว่าจาเป็ นหรือไม่ทร่ี ฐั ภาคีจะ
คงข้อสงวนไว้
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และควรจะระบุดว้ ยว่ารัฐภาคีมแี ผนหรือไม่ทจ่ี ะจากัดผลของข้อสงวนและขอถอนข้อสงวนออกไป
ในทีส่ ุด และหากว่าเป็ นไปได้ ให้ระบุตารางเวลาสาหรับการดาเนินการดังกล่าว
11. รัฐภาคีจะได้รบั การร้องขอให้จดั ให้ขอ้ มูลทีเ่ กี่ยวข้องตามมาตรา
4
ของอนุสญ
ั ญา
รวมทัง้ ข้อมูลเกีย่ วกับมาตรการทีน่ ามาใช้เพือ่ ทาให้การบัญญัตกิ ฎหมายและการปฏิบตั ภิ ายในป
ระเทศสอดคล้องทุกประการกับหลักการและข้อกาหนดของอนุสญ
ั ญา
12. (ก)
รัฐภาคีทใ่ี ห้ความช่วยเหลือระหว่างประเทศหรือความช่วยเหลือด้านการพัฒนาควรจะให้ขอ้ มูลเกี่
ยวกับทรัพยากรมนุษย์และทรัพยากรการเงินทีจ่ ดั สรรให้กบั โครงงานสาหรับเด็กโดยเฉพาะคือภ
ายในโครงงานความช่วยเหลือแบบทวิภาคี
(ข)
รัฐภาคีทร่ี บั ความช่วยเหลือระหว่างประเทศหรือความช่วยเหลือด้านการพัฒนาควรจะให้ขอ้ มูลเ
กีย่ วกับทรัพยากรทัง้ หมดทีไ่ ด้รบั และจานวนร้อยละทีถ่ ูกจัดสรรให้โครงงานสาหรับเด็ก
13. เมื่อพิจารณาว่าอนุสญ
ั ญาเป็ นการกาหนดมาตรฐานขัน้ ต่าสาหรับสิทธิเด็กและเมื่อคานึงถึงม
าตรา
4
รัฐภาคีควรจะกล่าวถึงข้อกาหนดใดๆของการบัญญัตกิ ฎหมายภายในประเทศทีส่ ามารถทาให้สทิ
ธิเด็กทีก่ าหนดไว้ในอนุสญ
ั ญาเป็ นความจริงขึน้ มาได้มากยิง่ ขึน้
14. รัฐภาคีควรจะให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับการเยียวยาแก้ไขทีม่ แี ละหนทางความสามารถในการเข้าถึงใ
ห้กบั เด็กในกรณีทม่ี กี ารฝ่ าฝืนสิทธิทไ่ี ด้รบั การรับรองโดยอนุสญ
ั ญา
ตลอดจนข้อมูลเกีย่ วกับกลไกทีม่ อี ยู่ในระดับชาติหรือท้องถิน่ สาหรับประสานงานนโยบายทีเ่ กีย่ ว
ข้องกับเด็กและสาหรับเฝ้ าตรวจการดาเนินการตามอนุสญ
ั ญา
15. รัฐภาคีควรจะระบุว่ามีสถาบันสิทธิมนุษยชนอิสระแห่งชาติหรือไม่และกล่าวถึงกระบวนการแ
ต่งตัง้ กรรมการของสถาบันและอธิบายอาณัตแิ ละบทบาทของสถาบันดังกล่าวเกีย่ วกับการส่งเสริ
มและการคุม้ ครองสิทธิเด็กตามทีส่ รุปไว้โดยสังเขปในความเห็นทัวไปฉบั
่
บที่
2
(2545)
ของคณะกรรมาธิการ
นอกจากนี้ให้ระบุดว้ ยว่าสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติน้ไี ด้รบั การสนับสนุนทางการเงินอย่างไร
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16. รัฐภาคีควรจะกล่าวถึงมาตรการทีไ่ ด้ทาหรือทีค่ าดการณ์ไว้ตามมาตรา
42
ของอนุสญ
ั ญาเพือ่ ทาให้หลักการและข้อกาหนดของอนุสญ
ั ญาได้เป็ นทีท่ ราบกันอย่างกว้างขวางเ
หมือนกันโดยผูใ้ หญ่และเด็ก
17. นอกจากนี้รฐั ภาคีควรจะกล่าวถึงมาตรการทีไ่ ด้ทาหรือทีค่ าดการณ์ไว้ตามมาตรา 44 วรรค 6
เพือ่ ทาให้รายงานของรัฐภาคีมใี ห้กบั สาธารณชนส่วนใหญ่ในประเทศของตนเองอย่างกว้างขวาง
อีกด้วย
เมื่อมีความเหมาะสม
มาตรการเหล่านี้ควรจะประกอบด้วยคาแปลข้อสังเกตโดยสรุปของคณะกรรมาธิการทีไ่ ด้นามาใช้
ภายหลังการพิจารณารายงานฉบับก่อนเป็ นภาษาทางการและภาษาชนกลุ่มน้อยและการแพร่หล
ายของคาแปลดังกล่าวอย่างกว้างขวางอีกด้วยรวมทัง้ ผ่านทางสือ่ สิง่ พิมพ์และสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
18. รัฐภาคีควรจะให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับความร่วมมือกับองค์กรสังคมพลเมืองรวมทัง้ องค์กรพัฒนาเอ
กชนและกลุ่มของเด็กและกลุ่มเยาวชนโดยคานึงถึงการดาเนินการทุกด้านของอนุสญ
ั ญา
นอกจากนี้โปรดกล่าวอีกด้วยถึงลักษณะทีร่ ายงานนี้ถูกจัดทาขึน้ มาและขอบเขตซึง่ ได้รบั การปรึก
ษาจากองค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) กลุ่มเยาวชนและกลุ่มอื่นๆ
2. นิ ยามของเด็ก
(มาตรา 1)
19. รัฐภาคียงั ได้รบั การร้องขออีกด้วยให้จดั ให้ขอ้ มูลทีไ่ ด้รบั การปรับปรุงให้ทนั สมัยเกีย่ วกับมาต
รา
1
ของอนุสญ
ั ญาเกีย่ วกับนิยามของเด็กตามกฎหมายและข้อบังคับภายในประเทศของรัฐภาคีโดยร
ะบุความแตกต่างใดๆระหว่างเด็กผูห้ ญิงและเด็กผูช้ าย
3. หลักทัวไป
่
(มาตรา 2, 3, 6 และ 12)
20. ตามกลุ่มนี้ รัฐภาคีจะได้รบั การร้องขอให้ปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดในวรรค 5 และ 6 ข้างต้น
21. รัฐภาคีควรจะให้ขอ้ มูลทีเ่ กี่ยวข้องเกีย่ วกับ
(ก) การไม่เลือกปฏิบตั ิ (มาตรา 2)
(ข) ผลประโยชน์ดที ส่ี ุดของเด็ก (มาตรา 3)
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(ค) สิทธิในชีวติ ความอยู่รอด และพัฒนาการ (มาตรา 6)
(ง) การเคารพในความคิดเห็นของเด็ก (มาตรา 12)
22. นอกจากนี้ควรจะอ้างอิงถึงการดาเนินการตามสิทธิเหล่านี้เกีย่ วกับเด็กในกลุ่มเสียเปรียบทีส่ ุ
ดอีกด้วย
23. ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับมาตรา
2
ควรจะให้ขอ้ มูลอีกด้วยเกีย่ วกับมาตรการทีใ่ ช้เพือ่ คุม้ ครองเด็กจากความเกลียดกลัวต่างชาติและ
รูปแบบอื่นๆของการไม่อดทน
ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับมาตรา
6
ควรจะให้ขอ้ มูลอีกด้วยเกีย่ วกับมาตรการทีใ่ ช้เพือ่ รับประกันว่าบุคคลอายุต่ากว่า
18
จะไม่ตอ้ งได้รบั โทษประหารชีวติ
และการเสียชีวติ ของเด็กจะได้รบั การบันทึกไว้
และหากว่าเหมาะสม
ก็จะได้รบั การสืบสวนและรายงาน
ตลอดจนเกีย่ วกับมาตรการทีน่ ามาใช้เพือ่ ป้ องกันอัตวินิบาตกรรมในหมู่เด็กและเพือ่ เฝ้ าตรวจเห
ตุของการดังกล่าว
และเพือ่ รับประกันความอยู่รอดของเด็กทุกวัยโดยเฉพาะคือวัยรุ่น
และให้พยายามอย่างเต็มทีเ่ พือ่ รับประกันให้มคี วามเสีย่ งน้อยทีส่ ุดซึง่ เด็กกลุ่มนัน้ อาจจะต้องเผชิ
ญโดยเฉพาะ (ตัวอย่างเช่น โรคติดต่อทางเพศ หรือความรุนแรงในท้องถนน)
4. สิ ทธิ พลเมืองและเสรีภาพ
(มาตรา 7, 8, 13-17 และ 37 (a))
24. ตามกลุ่มนี้ รัฐภาคีจะได้รบั การร้องขอให้ปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดในวรรค 5 และ 6 ข้างต้น
25. รัฐภาคีควรจะให้ขอ้ มูลทีเ่ กี่ยวข้องเกีย่ วกับ
(ก) ชื่อและสัญชาติ (มาตรา 7)
(ข) การรักษาเอกลักษณ์ (มาตรา 8)
(ค) เสรีภาพในการแสดงออก (มาตรา 13)
(ง) เสรีภาพในความคิด มโนธรรม และศาสนา (มาตรา 14)
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(จ) เสรีภาพในการตัง้ สมาคมและและการชุมนุมโดยสงบ (มาตรา 15)
(ฉ) การคุม้ ครองความเป็ นส่วนตัว (มาตรา 16)
(ช) หนทางในการเข้าถึงข้อมูลทีเ่ หมาะสม (มาตรา 17)
(ซ) สิทธิทจ่ี ะไม่ตอ้ งถูกทรมาน หรือได้รบั การปฏิบตั หิ รือการลงโทษทีท่ ารุณ โหดร้าย
หรือทาให้เสือ่ มเสียศักดิ ์ศรี รวมทัง้ การลงโทษทางกาย (มาตรา 37 (ก))
26. นอกจากทีก่ ล่าวมาแล้ว
รัฐภาคีควรจะอ้างอิงถึงเด็กทีม่ คี วามพิการ
เด็กทีม่ ชี วี ติ อยู่อย่างยากจน
เด็กทีเ่ กิดนอกสมรส
เด็กแสวงหาทีล่ ภ้ี ยั และเด็กลีภ้ ยั
และเด็กทีอ่ ยู่ในกลุ่มชนพืน้ เมืองดัง้ เดิม และ/หรือ ชนกลุ่มน้อย
5. สภาพแวดล้อมครอบครัวและการดูแลที่เป็ นทางเลือก
(มาตรา 5, 9-11, 18 วรรค 1 และ 2 มาตรา 19-21, 25, 27 วรรค 4 และ มาตรา 39)
27. ตามกลุ่มนี้ รัฐภาคีจะได้รบั การร้องขอให้ปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดในวรรค 5 และ 6 ข้างต้น
28. รัฐภาคีควรจะให้ขอ้ มูลทีเ่ กี่ยวข้องรวมทัง้ มาตรการหลักของฝ่ ายนิตบิ ญ
ั ญัติ ฝ่ ายตุลาการ
ฝ่ ายบริหาร
หรือฝ่ ายอื่นๆทีบ่ งั คับใช้อยู่
โดยเฉพาะคือการทีห่ ลักการของ
“ผลประโยชน์ดที ส่ี ุดของเด็ก” (มาตรา 3) และ “การเคารพในความคิดเห็นของเด็ก” (มาตรา 12)
จะถูกสะท้อนออกมาอย่างไรในการพิจารณาปั ญหาเรื่องต่อไปนี้
(ก) การแนะนาของบิดามารดา (มาตรา 5)
(ข) ความรับผิดชอบของบิดามารดา (มาตรา 18 วรรค 1 และ 2)
(ค) การแยกจากบิดามารดา (มาตรา 9)
(ง) การกลับคืนสูค่ รอบครัว (มาตรา 10)
(จ) การได้ค่าอุปการะเลีย้ งดูเด็กกลับคืนมา (มาตรา 27 วรรค 4)
(ฉ) เด็กทีต่ อ้ งสูญเสียสภาพแวดล้อมของครอบครัว (มาตรา 20)
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(ช) การรับเป็ นบุตรบุญธรรม (มาตรา 21)
(ซ) การย้ายทีผ่ ดิ กฎหมายและการไม่ได้กลับคืนมา (มาตรา 11)
(ฌ)
การกระทาทารุณและการทอดทิง้
(มาตรา
รวมทัง้ การฟื้ นคืนสภาพทางกายและทางจิตวิทยา และการกลับคืนสูส่ งั คม (มาตรา 39)

19)

(ญ) การทบทวนการจัดทีอ่ ยู่อาศัยให้เด็กตามรอบเวลา (มาตรา 25)
29. นอกจากนี้รายงานควรจะให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับความตกลง
สนธิสญ
ั ญา
หรืออนุสญ
ั ญาทวิภาคีหรือพหุภาคีใดๆทีเ่ กีย่ วข้องซึง่ รัฐภาคีได้ลงนามไว้หรือซึง่ รัฐภาคีอาจจะได้
ยอมรับแล้วอีกด้วย
โดยเฉพาะคือทีเ่ กีย่ วกับมาตรา
11,
18
หรือ
21
และผลกระทบของความตกลง สนธิสญ
ั ญา หรืออนุสญ
ั ญาดังกล่าว
6. สุขภาพและสวัสดิ การพื้นฐาน
(มาตรา 6, 18 วรรค 3 มาตรา 23, 24, 26 และ 27 วรรค 1-3)
30. ตามกลุ่มนี้ รัฐภาคีจะได้รบั การร้องขอให้ปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดในวรรค 5 และ 6 ข้างต้น
และความเห็นทัวไปฉบั
่
บที่
3
(2546)
เรื่องไวรัสภูมคิ ุม้ กันบกพร่องในคน/กลุ่มอาการภูมคิ ุม้ กันบกพร่อง (HIV/AIDS) และสิทธิเด็ก
และความเห็นทัวไปฉบั
่
บที่
4
(2546)
เรื่องสุขภาพและพัฒนาการของเด็กวัยรุ่นในบริบทของอนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
31. รัฐภาคีควรจะให้ขอ้ มูลทีเ่ กี่ยวข้องเกีย่ วกับ
(ก) ความอยู่รอดและพัฒนาการ (มาตรา 6 วรรค 2)
(ข) เด็กทีม่ คี วามพิการ (มาตรา 23)
(ค) สุขภาพและบริการสุขภาพ (มาตรา 24)
(ง) บริการประกันสังคมและการดูแลเด็ก และสิง่ อานวยความสะดวก (มาตรา 26 และ 18
วรรค 3)
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(จ) มาตรฐานการครองชีพ (มาตรา 27 วรรค 1-3)
32. ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับมาตรา
24
รายงานควรจะมีขอ้ มูลเกีย่ วกับมาตรการและนโยบายสาหรับการดาเนินการตามสิทธิในสุขภาพร
วมทัง้ ความพยายามต่อสูก้ บั โรค
ดังเช่น
ไวรัสภูมคิ ุม้ กันบกพร่องในคน/กลุ่มอาการภูมคิ ุม้ กันบกพร่อง
(HIV/AIDS)
(ดูความเห็นทัวไปฉบั
่
บที่
3
(2546))
ไข้จบั สันและวั
่
ณโรค
โดยเฉพาะคือ
ในหมู่กลุ่มพิเศษของเด็กทีม่ คี วามเสีย่ งสูง เมื่อคานึงถึงความเห็นทัวไปฉบั
่
บที่ 4 (2546)
ก็ควรจะรวมข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการทีไ่ ด้ทาเพือ่ ส่งเสริมและคุม้ ครองสิทธิคนหนุ่มสาวในบริบทข
องสุขภาพเด็กวัยรุ่นเอาไว้ดว้ ย
นอกจากนี้รายงานก็ควรจะบ่งบอกอีกด้วยถึงมาตรการทางกฎหมายทีไ่ ด้ประกาศใช้เพือ่ ห้ามการ
ปฏิบตั ติ ามจารีตประเพณีทเ่ี ป็ นอันตราย
รวมทัง้ การตัดขลิบอวัยวะเพศสตรี
และเพือ่ ส่งเสริมกิจกรรมเพิม่ การรับรูเ้ พือ่ สร้างความรูส้ กึ อ่อนไหวให้แก่ทุกฝ่ ายทีเ่ กี่ยวข้องรวมทั ้
งผูน้ าประชาคมและผูน้ าศาสนาในเรื่องทีเ่ ป็ นอันตรายของการปฏิบตั สิ งิ่ เหล่านี้
7. การศึกษา เวลาว่าง และกิ จกรรมทางวัฒนธรรม
(มาตรา 28, 29 และ 31)
33. ตามกลุ่มนี้ รัฐภาคีจะได้รบั การร้องขอให้ปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดในวรรค 5 และ 6 ข้างต้น
และความเห็นทัวไปฉบั
่
บที่ 1 (2544) เรื่องความมุ่งหมายของการศึกษา
34. รัฐภาคีควรจะให้ขอ้ มูลทีเ่ กี่ยวข้องเกีย่ วกับ
(ก) การศึกษาซึง่ รวมทัง้ การฝึกอาชีพและการแนะแนวทาง (มาตรา 28)
(ข) ความมุ่งหมายของการศึกษา (มาตรา 29) โดยอ้างอิงถึงคุณภาพของการศึกษาด้วย
(ค) การพักผ่อน ยามว่าง สันทนาการ และกิจกรรมทางวัฒนธรรมและทางด้านศิลปะ
35. ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับมาตรา
28
รายงานก็ควรจะให้ขอ้ มูลอีกด้วยเกีย่ วกับประเภทหรือกลุ่มเด็กใดๆซึง่ ไม่ได้รบั ประโยชน์จากสิท
ธิในการศึกษา (เนื่องจากขาดหนทางเข้าถึงหรือเพราะว่าได้เลิกไปหรือถูกกีดกันจากโรงเรียน)
และพฤติการณ์ซง่ึ เด็กอาจจะถูกกีดกันจากโรงเรียนเป็ นการชัวคราวหรื
่
ออย่างถาวร
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(ตัวอย่างเช่น
ความพิการ
สูญเสียเสรีภาพ
ตัง้ ครรภ์
หรือการติดเชือ้ ไวรัสภูมคิ ุม้ กันบกพร่องในคน/กลุ่มอาการภูมคิ ุม้ กันบกพร่อง
(HIV/AIDS))
รวมทัง้ การจัดการใดๆซึง่ ทาเพือ่ แก้ปัญหาสถานการณ์เช่นว่านี้และเพือ่ จัดให้การศึกษาทีเ่ ป็ นทา
งเลือก
36. รัฐภาคีควรจะระบุลกั ษณะและขอบเขตของความร่วมมือกับองค์กรระดับท้องถิน่ หรือระดับช
าติในลักษณะของรัฐบาลหรือขององค์กรพัฒนาเอกชน
ดังเช่น
สมาคมครูเกีย่ วกับการดาเนินการตามส่วนนี้ของอนุสญ
ั ญา

8. มาตรการคุ้มครองพิ เศษ
(มาตรา 22, 30, 32-36, 37 (ข)- (ง), 38, 39 และ 40)
37. ตามกลุ่มนี้ รัฐภาคีจะได้รบั การร้องขอให้ปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดในวรรค 5 และ 6 ข้างต้น
และความเห็นทัวไปฉบั
่
บที่
6
(2548)
เรื่องการปฏิบตั ติ ่อเด็กซึง่ ไม่มผี ดู้ แู ลและเด็กซึง่ พลัดพรากอยู่นอกประเทศถิน่ กาเนิดของตน
38. รัฐภาคีจะได้รบั การร้องขอให้จดั ให้ขอ้ มูลทีเ่ กี่ยวข้องเรื่องมาตรการทีใ่ ช้เพือ่ คุม้ ครอง
(ก) เด็กในสถานการณ์ฉุกเฉิน
(6) เด็กลีภ้ ยั (มาตรา 22)
(7) เด็กในภาวะสงคราม
(มาตรา
รวมทัง้ การฟื้ นคืนสภาพทางกายและทางจิตวิทยา
(มาตรา 39)

38)
และการกลับคืนสูส่ งั คม

(ข) เด็กทาผิดกฎหมาย
(8) การบริหารงานยุตธิ รรมเยาวชน (มาตรา 40)
(9) เด็กซึง่ ต้องสูญเสียเสรีภาพ
รวมทัง้ รูปแบบใดๆของการกักขัง
หรือการจัดให้อยู่ในสภาพถูกควบคุม (มาตรา 37 (ข), (ค) และ (ง))

การจาคุก
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(10) การลงโทษเยาวชน
โดยเฉพาะคือ
การห้ามลงโทษประหารชีวติ และการจาคุกตลอดชีวติ (มาตรา 37 (ก))
(11) การฟื้ นคืนสภาพทางกายและทางจิตวิทยา และการกลับคืนสูส่ งั คม (มาตรา 39)
(ค)
เด็กในสถานการณ์ของการแสวงหาประโยชน์
รวมทัง้ การฟื้ นคืนสภาพทางกายและทางจิตวิทยา และการกลับคืนสูส่ งั คม (มาตรา 39)
(12) การแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจ รวมทัง้ แรงงานเด็ก (มาตรา 32)
(13) การใช้ยาในทางทีผ่ ดิ (มาตรา 33)
(14) การแสวงหาประโยชน์ทางเพศ และการทารุณทางเพศ (มาตรา 34)
(15) รูปแบบอื่นๆของการแสวงหาประโยชน์ (มาตรา 36)
(16) การขาย การค้าผิดกฎหมาย และการลักพาตัว (มาตรา 35)
(ง) เด็กในกลุ่มชนกลุ่มน้อยหรือชนพืน้ เมืองดัง้ เดิม (มาตรา 30)
(จ) เด็กซึง่ ใช้ชวี ติ หรือทางานอยู่ตามท้องถนน
39. ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับมาตรา
22
รายงานก็ควรจะให้ขอ้ มูลอีกด้วยเกีย่ วกับอนุสญ
ั ญาระหว่างประเทศและตราสารอื่นๆทีเ่ กีย่ วข้อง
ซึง่ รัฐเป็ นภาคีอยู่รวมทัง้ ทีเ่ กี่ยวข้องกับกฎหมายผูล้ ภ้ี ยั ระหว่างประเทศ
ตลอดจนสิง่ บ่งบอกทีเ่ กีย่ วข้องซึง่ ได้รบั การระบุและถูกใช้
โครงงานทีเ่ กีย่ วข้องของความร่วมมือทางวิชาการและความช่วยเหลือระหว่างประเทศ
ตลอดจนข้อมูลเกีย่ วกับการละเมิดทีผ่ ตู้ รวจสอบได้พบเห็นและได้ใช้วธิ กี ารบังคับ
40. รายงานควรจะกล่าวต่อไปถึงกิจกรรมการฝึกอบรมทีไ่ ด้รบั การพัฒนาขึน้ มาสาหรับผูป้ ระกอ
บวิชาชีพทัง้ หลายทีเ่ กีย่ วข้องระบบกระบวนการยุตธิ รรมสาหรับเยาวชน
รวมทัง้ ผูพ้ พิ ากษาและตุลาการ
อัยการ
ทนายความ
เจ้าหน้าทีผ่ รู้ กั ษากฎหมาย
เจ้าหน้าทีต่ รวจคนเข้าเมือง
และนักสังคมสงเคราะห์
เกีย่ วกับข้อกาหนดของอนุสญ
ั ญาและตราสารระหว่างประเทศอื่นๆทีเ่ กีย่ วข้องในด้านกระบวนกา
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รยุตธิ รรมสาหรับเยาวชน
รวมทัง้ ระเบียบมาตรฐานขัน้ ต่าของสหประชาชาติสาหรับการบริหารกระบวนการยุตธิ รรมสาหรั
บเยาวชน
(ระเบียบกรุงปั กกิง่ )
(มติท่ี
40/33
ของสมัชชาใหญ่)
แนวทางของสหประชาชาติสาหรับการคุม้ ครองการกระทาความผิดอาญาของเยาวชน
(แนวทางกรุงริยาดห์)
(มติท่ี
45/112
ของสมัชชาใหญ่)
และระเบียบของสหประชาชาติสาหรับการคุม้ ครองเยาวชนซึง่ ต้องสูญเสียเสรีภาพ
(มติท่ี
45/113 ของสมัชชาใหญ่)
41. ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับมาตรา
32
รายงานก็ควรจะให้ขอ้ มูลอีกด้วยเกีย่ วกับอนุสญ
ั ญาระหว่างประเทศและตราสารอื่นๆทีเ่ กีย่ วข้อง
ซึง่ รัฐเป็ นภาคีอยู่
รวมทัง้ ในกรอบงานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศตลอดจนสิง่ บ่งบอกทีเ่ กีย่ วข้องทีไ่ ด้รบั ก
ารระบุและถูกใช้
โครงงานทีเ่ กีย่ วข้องของความร่วมมือทางวิชาการและความช่วยเหลือระหว่างประเทศตลอดจนข้
อมูลเกีย่ วกับการละเมิดทีผ่ ตู้ รวจสอบได้พบเห็นและได้ใช้วธิ กี ารบังคับ
9. พิ ธีสารทางเลือกในอนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิ ทธิ เด็ก
42. รัฐภาคีทไ่ี ด้ให้สตั ยาบันแก่พธิ สี ารทางเลือกในอนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
–
พิธสี ารทางเลือกในอนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิเด็กเรื่องการเกี่ยวข้องของเด็กในภาวะสงคราม
พิธสี ารทางเลือกในอนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิเด็กเรื่องการซื้อขายเด็ก
การค้าประเวณีเด็ก
และสือ่ ลามกเด็กฉบับหนึ่งหรือทัง้ สองฉบับ
หากว่าหลังจากรัฐภาคีได้สง่ มอบรายงานเบือ้ งต้นของตนสาหรับแต่ละฉบับของตราสารทางเลือก
สองฉบับแล้ว (ดูแนวทางแต่ละอย่าง เอกสาร CRC/OP/AC/1 และ CRC/OP/SA/1)
โปรดให้ขอ้ มูลโดยละเอียดเรื่องมาตรการทีใ่ ช้เกีย่ วกับคาแนะนาทีใ่ ห้โดยคณะกรรมาธิการในข้อสั
งเกตโดยสรุปเกี่ยวกับรายงานฉบับสุดท้ายทีส่ ง่ มอบให้คณะกรรมาธิการ
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ภาคผนวก
ภาคผนวกแนบท้ายคาแนะนาทัวไปเกี
่
่ยวกับรูปแบบและเนื้ อหาของรายงานตามรอบเวล
าที่รฐั ภาคีจะส่งมอบตามมาตรา 44 วรรค 1 (b) ของอนุสญ
ั ญา
คานา
1. ในการจัดทารายงานตามรอบเวลาของตน
รัฐภาคีควรจะปฏิบตั ติ ามแนวทางทัวไปเกี
่
ย่ วกับรูปแบบและเนื้อหาและหากว่าเหมาะสมและรวม
ไปถึงข้อมูลและและข้อมูลทางสถิตทิ แ่ี ยกประเภทและสิง่ บ่งบอกอื่นๆตามทีภ่ าคผนวกนี้รอ้ งขอไว้
ในภาคผนวกนี้ การอ้างอิงถึงข้อมูลแยกประเภทจะรวมไปถึงสิง่ บ่งบอก เช่น อายุ และ/หรือ
กลุ่มอายุ เพศ สถานทีใ่ นพืน้ ทีช่ นบท/เมือง เป็ นชนกลุ่มน้อย และ/หรือ กลุ่มคนพืน้ เมืองดัง้ เดิม
ชาติพนั ธุ์ ศาสนา ความพิการ หรือประเภทอื่นใดทีพ่ จิ ารณาว่าเหมาะสม
2. ข้อมูลและข้อมูลแยกประเภททีจ่ ดั ให้โดยรัฐภาคีควรจะครอบคลุมระยะเวลาทีท่ ารายงานตัง้ แ
ต่การพิจารณารายงานสุดท้ายของรัฐภาคี
รัฐภาคีควรจะอธิบายหรือแสดงความเห็นอีกด้วยเกี่ยวกับการเปลีย่ นแปลงในสาระสาคัญทีไ่ ด้เกิ
ดขึน้ ในช่วงระยะเวลาทีท่ ารายงาน
1. มาตรการทัวไปของการด
่
าเนิ นการ
(มาตรา 4, 42 และ 44 วรรค 6)
3. รัฐภาคีควรจะให้ขอ้ มูลทางสถิตเิ รื่องการฝึกอบรมทีจ่ ดั ให้เกีย่ วกับอนุสญ
ั ญาสาหรับผูป้ ระกอ
บวิชาชีพทีท่ างานกับเด็กและเพือ่ เด็กรวมทัง้ แต่ไม่จากัดถึง
(ก) บุคลากรในฝ่ ายตุลาการซึง่ รวมทัง้ ผูพ้ พิ ากษาและตุลาการ
(ข) บุคลากรผูร้ กั ษากฎหมาย
(ค) ครู
(ง) บุคลากรด้านการดูแลสุขภาพ
(จ) นักสังคมสงเคราะห์
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2. นิ ยามของเด็ก
(มาตรา 1)
4. รัฐภาคีควรจะให้ขอ้ มูลแยกประเภทดังทีก่ ล่าวไว้ในวรรค
ข้างต้นเกีย่ วกับจานวนและสัดส่วนของเด็กอายุต่ากว่า 18 ปี ซ่งึ อาศัยอยู่ในรัฐภาคี

1

3. หลักทัวไป
่
(มาตรา 2, 3, 6 และ 12)
สิ ทธิ ในชีวิต ความอยู่รอด และพัฒนาการ (มาตรา 6)
5. รัฐภาคีได้รบั คาแนะนาให้จดั ให้ขอ้ มูลทีแ่ ยกประเภทตามทีก่ ล่าวไว้ในวรรค
ข้างต้นเรื่องการเสียชีวติ ของผูอ้ ายุต่ากว่า 18 ปี

1

(ก) อันเป็ นผลมาจากการวิสามัญฆาตกรรม การประหารชีวติ อย่างรวบรัดหรือโดยพลการ
(ข) อันเป็ นผลมาจากการลงโทษประหารชีวติ
(ค)
เนื่องจากความเจ็บป่ วยซึง่ รวมทัง้ จากไวรัสภูมคิ ุม้ กันบกพร่องในคน/กลุ่มอาการภูมคิ ุ้มกันบกพร่
อง
(HIV/AIDS)
ไข้จบั สัน่
วัณโรค
โรคโปลิโอ
โรคตับอักเสบ
และการติดเชือ้ เฉียบพลันทางระบบการหายใจ
(ง) อันเป็ นผลมาจากการจราจรหรืออุบตั เิ หตุอ่นื ๆ
(จ) อันเป็ นผลมาจากฆาตกรรมและรูปแบบความรุนแรงอื่นๆ
(ฉ) เนื่องจากอัตวินิบาตกรรม
การเคารพในความคิ ดเห็นของเด็ก (มาตรา 12)
6. รัฐภาคีควรจะให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับจานวนองค์กรหรือสมาคมเด็กและเยาวชนและจานวนสมาชิก
ซึง่ องค์กรดังกล่าวเป็ นผูแ้ ทน
7. รัฐภาคีควรจะให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับจานวนโรงเรียนซึง่ มีสภานักเรียนอิสระ
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4. สิ ทธิ พลเมืองและเสรีภาพ
(มาตรา 7, 8, 13-17 และ 37 (ก))
การลงทะเบียนเกิ ด (มาตรา 7)
8. ควรจะจัดให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับจานวนและจานวนร้อยละของเด็กซึง่ ได้รบั การลงทะเบียนภายหลั
งการเกิดและเมื่อมีการลงทะเบียนเช่นว่านี้
หนทางในการเข้าถึงข้อมูลที่เหมาะสม (มาตรา 17)
9. รายงานควรจะมีสถิตเิ กีย่ วกับจานวนห้องสมุดทีเ่ ด็กจะสามารถมีหนทางเข้าถึง ได้รวมทัง้ ห้อง
สมุดเคลื่อนที่
สิ ทธิ ที่จะไม่ต้องถูกทรมานหรือได้รบั การปฏิ บตั ิ หรือการลงโทษอย่างอื่นที่ทารุณ โหดร้าย
หรือทาให้เสื่อมเสียศักดิ์ ศรี
10. รัฐภาคีควรจะให้ขอ้ มูลแยกประเภทตามทีก่ ล่าวถึงในวรรค
1
ข้างต้นและชนิดของการฝ่ าฝืนเกีย่ วกับ
(ก) จานวนเด็กทีไ่ ด้รบั การรายงานว่าเป็ นผูเ้ สียหายจากการทรมาน
(ข)
จานวนเด็กทีไ่ ด้รบั การรายงานว่าเป็ นผูเ้ สียหายจากการปฏิบตั อิ ย่างอื่นหรือรูปแบบการลงโทษอื่
นๆทีท่ ารุณ
โหดร้าย
หรือทาให้เสือ่ มเสียศักดิ ์ศรีรวมทัง้ การบังคับให้สมรสหรือการขลิบตัดอวัยวะเพศหญิง
(ค) จานวนและจานวนร้อยละของการฝ่ าฝืนทีไ่ ด้รบั การรายงานทัง้ ตามข้อ (a) และ (b)
ซึง่ เป็ นผลให้มคี าวินิจฉัยของศาลหรือการติดตามผลชนิดอื่นๆ
(ง)
จานวนและจานวนร้อยละของเด็กซึง่ ได้รบั การดูแลเป็ นพิเศษในการฟื้ นคืนสภาพและการกลับเข้
าสูส่ งั คม
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(จ)
จานวนโครงงานทีไ่ ด้ดาเนินการเพือ่ ป้ องกันความรุนแรงในสถาบันและจานวนการฝึกอบรมให้แ
ก่พนักงานของสถาบันในประเด็นปั ญหานี้

5. สภาพแวดล้อมการเป็ นครอบครัวและการดูแลที่เป็ นทางเลือก
การสนับสนุนครอบครัว (มาตรา 5 และ 18 วรรค 1 และ 2)
11. รัฐภาคีควรจะให้ขอ้ มูลแยกประเภทตามทีก่ ล่าวไว้ในวรรค 1 ข้างต้นเกี่ยวกับ
(ก)
จานวนบริการและโครงงานทีม่ คี วามมุ่งหมายจะให้ความช่วยเหลือทีเ่ หมาะสมแก่บดิ ามารดาและ
ผูป้ กครองตามกฎหมายในการดาเนินความรับผิดชอบของตนในการเลีย้ งดูเด็ก
และจานวนและจานวนร้อยละของเด็กและครอบครัวทีไ่ ด้รบั ประโยชน์จากบริการและโครงงานเห
ล่านี้
(ข)
จานวนบริการและสิง่ อานวยความสะดวกดูแลเด็กทีม่ อี ยู่
และจานวนร้อยละของเด็กและครอบครัวทีม่ หี นทางเข้าถึงบริการเหล่านี้
เด็กซึ่งปราศจากการดูแลของบิดามารดา (มาตรา 9 วรรค 1-4 มาตรา 21 และ 25)
12. สาหรับเด็กซึง่ ถูกแยกจากบิดามารดา
รัฐภาคีควรจะให้ขอ้ มูลแยกประเภทตามทีก่ ล่าวถึงในวรรค 1 ข้างต้นเกี่ยวกับ
(ก)
จานวนเด็กซึง่ ปราศจากการดูแลของบิดามารดาโดยแยกประเภทตามสาเหตุ
(กล่าวคือ เนื่องจากภาวะสงคราม ความยากจน การถูกทอดทิง้ อันเป็ นผลมาจากการเลือกปฏิบตั ิ
ฯลฯ)
(ข)
จานวนเด็กซึง่ ถูกแยกจากบิดามารดาของตนอันเป็ นผลมาจากคาวินิจฉัยของศาล
(นอกจากทีก่ ล่าวมาแล้ว ทีเ่ กีย่ วข้องกับสถานการณ์การกักขัง การจาคุก การเนรเทศ
หรือการถูกส่งตัวออกนอกประเทศ)
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(ค)
จานวนทีส่ ถาบันเหล่านี้จะสามารถรับไว้ได้
และจานวนบ้านสงเคราะห์เด็ก

จานวนสถาบันสาหรับเด็กเหล่านี้แบ่งตามภูมภิ าค
อัตราส่วนของผูด้ แู ลเทียบกับเด็ก

(ง)
จานวนและจานวนร้อยละของเด็กซึง่ ถูกแยกจากบิดามารดาทีก่ าลังอยู่อาศัยในสถาบันหรือกับคร
อบครัวอุปการะตลอดจนระยะเวลาการจัดให้อยู่อาศัยและความถีใ่ นการทบทวนของการจัดให้อยู่
อาศัย
(จ)
จานวนและจานวนร้อยละของเด็กซึง่ ได้กลับคืนไปอยู่กบั บิดามารดาของตนหลังจากการจัดให้อยู่
อาศัย
(ฉ)
จานวนเด็กในโครงงานรับเป็ นบุตรบุญธรรมภายในประเทศ
(อย่างเป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ)
และระหว่างประเทศโดยแบ่งตามอายุและข้อมูลเกีย่ วกับประเทศต้นกาเนิด
และการรับเป็ นบุตรบุญธรรมสาหรับเด็กทีเ่ กี่ยวข้อง
การกลับคืนสู่ครอบครัว (มาตรา 10)
13. รัฐภาคีควรจะให้ขอ้ มูลซึ่งแบ่งตามเพศ
อายุ
สัญชาติและชาติพนั ธุด์ งั ้ เดิมเกีย่ วกับจานวนเด็กซึง่ ได้เข้าหรือได้ออกจากประเทศเพือ่ จุดประสงค์
ในการกลับคืนสูค่ รอบครัวรวมทัง้ จานวนเด็กลีภ้ ยั และเด็กแสวงหาทีล่ ภ้ี ยั ซึง่ ไม่มผี ดู้ แู ล
การย้ายที่ผิดกฎหมายและการไม่ได้กลับคืนมา (มาตรา 11)
14. รัฐภาคีควรจะให้ขอ้ มูลซึ่งแบ่งตามทีก่ ล่าวไว้ในวรรค 1 ข้างต้นตลอดจนตามสัญชาติดงั ้ เดิม
สถานทีอ่ ยู่อาศัย สถานะทางครอบครัวเกีย่ วกับ
(ก) จานวนเด็กซึง่ ถูกลักพาจากและไปยังรัฐภาคี
(ข) จานวนผูก้ ระทาความผิดทีถ่ ูกจับและจานวนร้อยละของผูซ้ ง่ึ ถูกลงโทษในศาล (อาญา)
ควรจะรวมข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างเด็กและผูก้ ระทาความผิดในการย้ายทีผ่ ดิ กฎหมา
ยไว้ดว้ ย
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การกระทาทารุณและการทอดทิ้ ง
(มาตรา
19)
รวมทัง้ การฟื้ นคืนสภาพทางกายและทางจิ ตวิ ทยา และการกลับคืนสู่สงั คม (มาตรา 39)
15. รัฐภาคีควรจะให้ขอ้ มูลซึ่งแบ่งตามทีก่ ล่าวไว้ในวรรค 1 ข้างต้นเกีย่ วกับ
(ก)
จานวนและจานวนร้อยละของเด็กซึง่ ได้รบั รายงานว่าเป็ นผูเ้ สียหายจากการกระทาทารุณ
และ/หรือ การทอดทิง้ โดยบิดามารดาหรือญาติ/ผูใ้ ห้การดูแลอื่นๆ
(ข)
จานวนและร้อยละของกรณีเหล่านัน้ ซึง่ ได้รบั รายงานซึง่ เป็ นผลให้มกี ารลงโทษหรือรูปแบบอื่นๆ
ของการติดตามผลสาหรับผูก้ ระทาความผิด
(ค)
จานวนและจานวนร้อยละของเด็กซึง่ ได้รบั การดูแลเป็ นพิเศษในการฟื้ นคืนสภาพและการกลับเข้
าสูส่ งั คม

6. สุขภาพและสวัสดิ การพื้นฐาน
เด็กที่มีความพิ การ (มาตรา 23)
16. รัฐภาคีควรจะระบุจานวนและจานวนร้อยละของเด็กทีม่ คี วามพิการซึ่งแบ่งตามทีก่ ล่าวไว้ในว
รรค 1 ข้างต้นตลอดจนตามลักษณะของความพิการ
(ก) ผูซ้ ง่ึ บิดามารดาได้รบั วัสดุอุปกรณ์พเิ ศษหรือความช่วยเหลืออย่างอื่น
(ข)
ซึง่ กาลังอาศัยอยู่ในสถานบาบัดรักษารวมทัง้ สถาบันสาหรับการเจ็บป่ วยทางจิต
หรือภายนอกครอบครัวของตน ดังเช่นในการดูแลของสถานสงเคราะห์
(ค) ซึง่ กาลังเรียนอยู่ในโรงเรียนปรกติ
(ง) ซึง่ กาลังเรียนอยู่ในโรงเรียนพิเศษ
สุขภาพและบริ การสุขภาพ (มาตรา 24)
17. รัฐภาคีควรจะให้ขอ้ มูลซึ่งแบ่งตามทีก่ ล่าวไว้ในวรรค 1 ข้างต้นเกีย่ วกับ
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(ก) อัตราการตายของทารกและเด็กอายุต่ากว่าห้าขวบ
(ข) สัดส่วนของเด็กซึง่ มีน้าหนักแรกเกิดต่า
(ค)
สัดส่วนของเด็กซึง่ มีน้ าหนักต่ากว่าปรกติ
และเติบโตช้าอย่างปานกลางและรุนแรง

ผอมลง

(ง)
จานวนร้อยละของครัวเรือนซึง่ ปราศจากหนทางในการเข้าถึงสิง่ อานวยความสะดวกทางด้านสุข
อนามัยและหนทางในการเข้าถึงน้ าดื่มทีม่ คี วามปลอดภัย
(จ) จานวนร้อยละของเด็กอายุหนึ่งปี ซง่ึ ได้รบั การให้วคั ซีนป้ องกันวัณโรค
โรคไอกรน โรคบาดทะยัก และโรคหัด

โรคคอตีบ

(ฉ) อัตราการตายของแม่รวมทัง้ สาเหตุหลักของการตาย
(ช)
สัดส่วนของสตรีมคี รรภ์ซง่ึ มีหนทางในการเข้าถึงและได้ประโยชน์จากการดูแลสุขภาพก่อนคลอด
และหลังคลอด
(ซ) สัดส่วนของเด็กซึง่ เกิดในโรงพยาบาล
(ฌ)
สัดส่วนของบุคลากรซึง่ ได้รบั การฝึกอบรมในการดูแลและการคลอดบุตรในโรงพยาบาล
(ญ) สัดส่วนของแม่ซง่ึ ฝึกการให้นมแม่โดยเฉพาะและเป็ นเวลานานเท่าใด
18. รัฐภาคีควรจะให้ขอ้ มูลซึ่งแบ่งตามทีก่ ล่าวไว้ในวรรค 1 ข้างต้นเกีย่ วกับ
(ก)
จานวน/จานวนร้อยละของเด็กซึ่งติดเชือ้ ไวรัสภูมคิ ุม้ กันบกพร่องในคน/กลุ่มอาการภูมคิ ุม้ กันบก
พร่อง (HIV/AIDS)
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(ข)
จานวน/จานวนร้อยละของเด็กซึง่ ได้รบั ความช่วยเหลือรวมทัง้ การบาบัดรักษา
การได้รบั คาปรึกษา การดูแล และการสนับสนุนทางการแพทย์
(ค) จานวน/จานวนร้อยละของเด็กซึง่ อาศัยอยู่กบั ญาติ อยู่ในการดูแลของสถานสงเคราะห์
อยู่ในสถานบาบัดรักษา หรืออยู่ในท้องถนน
(ง)
จานวนของครัวเรือนทีม่ เี ด็กเป็ นหัวหน้าอันเป็ นผลมาจากไวรัสภูมคิ ุม้ กันบกพร่องในคน/กลุ่มอา
การภูมคิ ุม้ กันบกพร่อง (HIV/AIDS)
19. ควรจะจัดให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับสุขภาพของเด็กวัยรุ่นในเรื่องต่อไปนี้
(ก)
จานวนของเด็กวัยรุ่นซึ่งได้รบั ผลจากการตัง้ ครรภ์ก่อนวัยอันควร
การติดเชือ้ จากโรคติดต่อทางเพศ
ปั ญหาเรื่องสุขภาพจิต
การใช้ยาและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในทางทีผ่ ดิ โดยแบ่งตามทีก่ ล่าวไว้ในวรรค 1 ข้างต้น
(ข)
จานวนของโครงงานและบริการซึง่ มุ่งหมายไปทีก่ ารป้ องกันและการบาบัดรักษาปั ญหาสุขภาพข
องเด็กวัยรุ่น

7. การศึกษา เวลาว่าง และกิ จกรรมทางวัฒนธรรม
การศึกษาซึ่งรวมทัง้ การฝึ กอาชีพ (มาตรา 28)
20. ควรจะจัดให้มขี อ้ มูลซึง่ แบ่งตามทีก่ ล่าวไว้ในวรรค 1 ข้างต้นเกีย่ วกับ
(ก) อัตราการรูห้ นังสือของเด็กและผูใ้ หญ่
(ข)
อัตราการเข้าเรียนและการมาเรียนสาหรับโรงเรียนชัน้ ประถมและชัน้ มัธยมและศูนย์ฝึกอบรมอา
ชีพ
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(ค)
อัตราการคงอยู่และจานวนร้อยละของการออกกลางคันจากโรงเรียนชัน้ ประถมและชัน้ มัธยมและ
ศูนย์ฝึกอบรมอาชีพ
(ง)
อัตราส่วนจานวนครูต่อจานวนนักเรียนโดยเฉลีย่ โดยมีสงิ่ บ่งบอกของความไม่เท่าเทียมกันของภู
มิภาคหรือชนบท/เมืองที่มสี าระสาคัญใดๆ
(จ) จานวนร้อยละของเด็กในระบบการศึกษานอกโรงเรียน
(ฉ) จานวนร้อยละของเด็กซึ่งเข้ารับการศึกษาในระดับอนุบาล
8. มาตรการคุ้มครองพิ เศษ
เด็กลี้ภยั (มาตรา 22)
21. รัฐภาคีควรจะให้ขอ้ มูลซึ่งแบ่งตามทีก่ ล่าวไว้ในวรรค
สัญชาติ และสถานะทีม่ หี รือไม่มผี ดู้ แู ลในเรื่อง

1

ข้างต้นตลอดจนประเทศดังเดิม

(ก) จานวนเด็กพลัดถิน่ ภายในประเทศ เด็กแสวงหาทีล่ ้ภี ยั เด็กไม่มผี ดู้ แู ล และเด็กลีภ้ ยั
(ข)
จานวนและจานวนร้อยละของเด็กเช่นว่านี้ซง่ึ ไปโรงเรียนและครอบคลุมโดยบริการทางด้านสุขภ
าพ
เด็กในภาวะสงคราม (มาตรา 38) รวมทัง้ การฟื้ นคืนสภาพทางกายและทางจิ ตวิ ทยา
และการกลับคืนสู่สงั คม (มาตรา 39)
22. รัฐภาคีควรจะให้ขอ้ มูลซึ่งแบ่งตามทีก่ ล่าวไว้ในวรรค 1 ข้างต้นเกีย่ วกับ
(ก)
จานวนและจานวนร้อยละของบุคคลอายุต่ากว่า
18
ปี ซง่ึ ถูกเรียกเข้าประจาการหรืออาสาสมัครเข้าประจาการในกองทัพและสัดส่วนของผูม้ สี ว่ นร่วมใ
นการสูร้ บ
(ข)
จานวนและจานวนร้อยละของเด็กซึง่ ได้ถูกปลดจากประจาการและกลับคืนสูป่ ระชาคมของตน
โดยมีสดั ส่วนของผูซ้ ง่ึ ได้กลับไปเข้าโรงเรียนและได้กลับคืนสูค่ รอบครัวของตน
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(ค) จานวนและจานวนร้อยละของความสูญเสียเด็กเนื่องจากภาวะสงคราม
(ง) จานวนของเด็กซึง่ ได้รบั ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม
(จ)
จานวนของเด็กซึง่ ได้รบั การบาบัดรักษาทางการแพทย์
ทางจิตวิทยาอันเป็ นผลมาจากภาวะสงคราม

และ/หรือ

การบริ หารกระบวนการยุติธรรมสาหรับเยาวชน (มาตรา 40)
23. รัฐภาคีควรจะจัดให้ขอ้ มูลซึง่ แบ่งตามความเหมาะสม
(ตามทีก่ ล่าวไว้ในวรรค
ข้างต้นรวมทัง้ ตามชนิดของอาชญากรรม) เกีย่ วกับ
(ก)
จานวนบุคคลซึง่ อายุต่ากว่า
ปี ทถ่ี ูกตารวจจับกุมเนื่องจากถูกกล่าวหาว่าทาผิดกฎหมาย

1

18

(ข) จานวนร้อยละของคดีซง่ึ ได้มกี ารให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายหรืออย่างอื่น
(ค)
จานวนและจานวนร้อยละของบุคคลอายุต่ากว่า
18
ปี ซง่ึ ศาลพบว่ามีความผิดจาการกระทาผิดและได้รบั โทษรอการลงอาญาหรือได้รบั การลงโทษอย่
างอื่นนอกเหนือไปจากการสูญเสียเสรีภาพ
(ง)
จานวนของบุคคลอายุต่ากว่า
ซึง่ เข้าร่วมในโครงงานคุมประพฤติของการดัดนิสยั พิเศษ

18

ปี

(จ) จานวนร้อยละของคดีกระทาความผิดซ้า

เด็กซึ่งสูญเสียเสรีภาพของตนรวมทัง้ รูปแบบใดๆของการกักขัง
การจาคุก
หรือการจัดให้อยู่ในสภาพถูกควบคุม (มาตรา 37 (ข) - (ง))
24. รัฐภาคีควรจะจัดให้ขอ้ มูลซึง่ แบ่งตามความเหมาะสม
(ตามทีก่ ล่าวไว้ในวรรค
1
ข้างต้นรวมทัง้ สถานะทางสังคม
กาเนิดและชนิดของอาชญากรรม)
เกีย่ วกับเด็กซึง่ ทาผิดกฎหมายในเรื่องต่อไปนี้
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(ก)
จานวนบุคคลอายุต่ากว่า
18
ปี ซง่ึ ถูกกักขังอยู่ในสถานีตารวจหรือถูกกักขังก่อนการพิจารณาคดีหลังจากถูกกล่าวหาว่ากระทา
อาชญากรรมทีถ่ ูกแจ้งความต่อเจ้าหน้าทีต่ ารวจและระยะเวลาเฉลีย่ ของการกักขัง
(ข) จานวนสถานกักขังโดยเฉพาะสาหรับบุคคลอายุต่ากว่า 18 ปี ซง่ึ ถูกอ้าง ถูกกล่าวหา
และถูกระบุว่าได้ละเมิดกฎหมายอาญา
(ค) จานวนบุคคลอายุต่ากว่า 18 ปี ในสถานกักขังเหล่านี้และระยะเวลาถูกกักขัง
(ง)
จานวนบุคคลอายุต่ากว่า
ปี ซง่ึ ถูกกักขังอยู่ในสถานกักขังซึง่ ไม่ใช่สาหรับเด็กโดยเฉพาะ

18

(จ)
จานวนและจานวนร้อยละของบุคคลอายุต่ากว่า
ปี ซง่ึ ศาลพบว่ามีความผิดจากการกระทาผิด
และได้ถูกลงโทษกักขังและระยะเวลาเฉลีย่ ของการกักขัง

18

(ฉ)
จานวนของคดีทไ่ี ด้รบั การรายงานถึงการกระทาทารุณและทุรกรรมต่อบุคคลอายุต่ากว่า
ปี ซง่ึ เกิดขึน้ ในระหว่างทีบ่ ุคคลดังกล่าวถูกจับกุมและถูกกักขังหรือถูกจาคุก

18

การแสวงหาประโยชน์ ทางเศรษฐกิ จจากเด็ก รวมทัง้ แรงงานเด็ก (มาตรา 32)
25. สาหรับมาตรการคุม้ ครองพิเศษ
รัฐภาคีควรจะให้ขอ้ มูลทางสถิตซิ ง่ึ แบ่งตามทีก่ ล่าวไว้ในวรรค 1 ข้างต้นเกี่ยวกับ
(ก)
จานวนและจานวนร้อยละของเด็กอายุต่ากว่าอายุขนั ้ ต่าสาหรับการจ้างงานซึง่ เกี่ยวข้องกับแรงงา
นเด็กตามทีก่ าหนดโดยอนุสญ
ั ญาอายุขนั ้ ต่า
2516
(ฉบับที่
138)
และอนุสญ
ั ญารูปแบบเลวทีส่ ุดของแรงงานเด็ก
2542
(ฉบับที่
182)
ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศซึง่ แบ่งตามชนิดของการจ้างงาน
(ข)
จานวนและจานวนร้อยละของเด็กซึง่ มีหนทางในการเข้าถึงการช่วยเหลือให้ฟ้ื นคืนสภาพและการ
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กลับคืนสูส่ ภาพเดิมรวมทัง้ การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
การฝึกอบรมอาชีพโดยไม่ตอ้ งเสียค่าใช้จ่าย

และ/หรือ

การใช้ยาและสารกระตุ้นในทางที่ผิด (มาตรา 33)
26. ให้จดั ให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับ
(ก) จานวนเด็กผูเ้ สียหายจากการใช้สารกระตุน้ ในทางทีผ่ ดิ
(ข) จานวนซึง่ ได้รบั บริการบาบัดรักษา ความช่วยเหลือ และการฟื้ นคืนสภาพ
การแสวงหาประโยชน์ ทางเพศ
การใช้เรื่องทางเพศในทางที่ผิด
และการค้าสิ่ งผิดกฎหมายทางเพศ (มาตรา 34)
27. รัฐภาคีควรจะให้ขอ้ มูลซึ่งแบ่งตามทีก่ ล่าวไว้ในวรรค
1
ข้างต้นตลอดจนตามชนิดของการฝ่ าฝืนซึง่ ได้รบั การรายงานเกีย่ วกับ
(ก) จานวนเด็กซึง่ เกี่ยวข้องกับการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ รวมทัง้ การค้าประเวณี
สิง่ ลามกอนาจาร และการค้าสิง่ ผิดกฎหมายทางเพศ
(ข) จานวนเด็กซึ่งเกีย่ วข้องกับการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ รวมทัง้ การค้าประเวณี
สิง่ ลามกอนาจาร
และการค้าสิง่ ผิดกฎหมายทางเพศซึง่ ได้รบั หนทางในการเข้าถึงโครงงานฟื้ นฟูสภาพ
(ค)
จานวนคดีการแสวงหาประโยชน์ทางเพศในเชิงพาณิชย์
การใช้เรื่องทางเพศในทางทีผ่ ดิ
การซือ้ ขายเด็ก
การลักพาตัวเด็ก
และความรุนแรงต่อเด็กซึง่ ได้รบั การรายงานในระหว่างช่วงระยะเวลาทารายงาน
(ง)
จานวนและจานวนร้อยละของกรณีต่างๆซึง่ เป็ นผลให้มกี ารลงโทษโดยมีขอ้ มูลเกีย่ วกับประเทศต้
นกาเนิดของผูก้ ระทาความผิดและลักษณะของการลงโทษทีบ่ งั คับใช้
(จ) จานวนเด็กซึง่ ถูกค้าขายเพือ่ ความมุ่งหมายอื่นๆรวมทัง้ แรงงาน
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(ฉ)
จานวนเจ้าหน้าทีช่ ายแดนและเจ้าหน้าทีผ่ รู้ กั ษากฎหมายซึง่ ได้รบั การฝึกอบรมทีม่ จี ุดมุ่งหมายจะ
ป้ องกันการค้าขายเด็กและเพือ่ เป็ นการให้ความเคารพในศักดิ ์ศรีของเด็ก
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บทที่ 8
ตราสารทางเลือกในอนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิ ทธิ เด็กเรื่องการเกี่ยวข้องของเด็กในภา
วะสงคราม
คานา
1. ตามมาตรา
8
วรรค
1
ของพิธสี ารทางเลือก
ภายในสองปี หลังจากพิธสี ารทางเลือกมีผลบังคับใช้สาหรับรัฐภาคีทเ่ี กีย่ วข้อง
ให้รฐั ภาคีสง่ มอบรายงานต่อคณะกรรมาธิการสิทธิเด็กโดยให้ขอ้ มูลทุกอย่างเกีย่ วกับมาตรการที่
รัฐภาคีได้ใช้เพือ่ ดาเนินการตามข้อกาหนดของพิธสี ารทางเลือก หลังจากนัน้ แล้ว ตามมาตรา 8
วรรค
2
ของพิธสี ารทางเลือก
ให้รฐั ภาคีรวมข้อมูลเพิม่ เติมใดๆเกีย่ วกับการดาเนินการตามพิธสี ารทางเลือกไว้ในรายงานทีร่ ฐั ภ
าคีสง่ มอบให้แก่คณะกรรมาธิการสิทธิเด็กตามมาตรา 44 วรรค 1 (ข) ของอนุสญ
ั ญา
ให้รฐั ภาคีในพิธสี ารทางเลือกซึง่ ไม่ได้เป็ นภาคีในอนุสญ
ั ญาส่งมอบรายงานทุกห้าปี หลังจากการส่
งมอบรายงานฉบับข้อมูลทุกอย่างแล้ว
2. ตามมาตรา
8
วรรค
3
ของพิธสี ารทางเลือก
คณะกรรมาธิการอาจจะขอข้อมูลเพิม่ เติมจากรัฐภาคีเกีย่ วกับการดาเนินการตามพิธสี ารทางเลือ
กก็ได้
3. รายงานควรจะให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับมาตรการทีน่ ามาใช้โดยรัฐภาคีเพือ่ ให้มผี ลต่อสิทธิทก่ี าหนด
ไว้ในพิธสี ารทางเลือกและเกีย่ วกับความก้าวหน้าทีเ่ กิดขึน้ ในการได้รบั ประโยชน์ จากสิทธิเหล่านั ้
นและควรจะระบุปัจจัยและข้อขัดข้อง
(ถ้ามี)
ซึง่ มีผลต่อระดับของการปฏิบตั ขิ อ้ ผูกพันตามพิธสี ารทางเลือกจนครบถ้วน
4. รายงานควรจะถูกแนบด้วยสาเนาเอกสารหลักของฝ่ ายนิตบิ ญ
ั ญัตแิ ละคาวินิจฉัยของฝ่ ายตุล
าการ
คาสังที
่ เ่ กีย่ วข้องของฝ่ ายบริหารและฝ่ ายอื่นๆให้แก่กองทัพทัง้ ในลักษณะพลเรือนและทหารตลอ
ดจนข้อมูลทางสถิตโิ ดยละเอียด
สิง่ บ่งบอกทีถ่ ูกอ้างอิงถึงในเอกสารดังกล่าวและการวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง


นามาใช้โดยคณะกรรมาธิการในการประชุมครัง้ ที่ 736 ของคณะกรรมาธิการ (สมัยประชุมทีย่ ส่ี บิ แปด) เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม
2544
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ในการรายงานถึงคณะกรรมาธิการ
รัฐภาคีควรจะระบุว่าการดาเนินการตามพิธสี ารทางเลือกจะสอดคล้องอย่างไรกับหลักการทัวไปข
่
องอนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ซึง่ ได้แก่ การไม่เลือกปฏิบตั ิ ผลประโยชน์ดที ส่ี ุดของเด็ก
สิทธิในชีวติ ความอยู่รอด และพัฒนาการ และการเคารพในความคิดเห็นของเด็ก นอกจากนี้
ก็ควรจะกล่าวถึงกระบวนการจัดทารายงานแก่คณะกรรมาธิการรวมทัง้ การเกี่ยวข้องของหน่วยง
านรัฐบาลและขององค์กรพัฒนาเอกชนในการร่างและการแพร่กระจายของรายงาน
ท้ายทีส่ ุดแล้ว
รายงานก็ควรจะระบุวนั เดือนปี อา้ งอิงทีใ่ ช้เมื่อกาหนดหาว่าบุคคลจะอยู่ในขีดจากัดอายุหรือไม่
(เช่น
วันเดือนปี เกิดของบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง
หรือวันแรกของปี ซง่ึ บุคคลทีเ่ กีย่ วข้องมีอายุครบวัยนัน้ )
มาตรา 1
5. โปรดให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับบรรดามาตรการทีใ่ ช้รวมทัง้ ในของลักษณะของฝ่ ายนิตบิ ญ
ั ญัติ
ฝ่ ายบริหาร
หรือฝ่ ายอื่นเพือ่ รับประกันว่าทหารในกองทัพซึ่งยังอายุไม่ถงึ
ปี จะไม่เข้าไปมีสว่ นร่วมโดยตรงในการสูร้ บ ในการนี้ โปรดให้ขอ้ มูลโดยเฉพาะเกี่ยวกับ
(ก)
ความหมายของ
ในการบัญญัตกิ ฎหมายและการปฏิบตั ขิ องรัฐทีเ่ กีย่ วข้อง

18

“การเข้าไปมีสว่ นร่วมโดยตรง”

(ข)
มาตรการทีใ่ ช้เพือ่ หลีกเลีย่ งไม่ให้ทหารในกองทัพซึง่ ยังอายุไม่ถงึ
18
ปี ถูกส่งไปประจาการหรือไปอยู่ในพืน้ ทีซ่ ง่ึ มีการสูร้ บอยู่และอุปสรรคทีป่ ระสบเมื่อใช้มาตรการเห
ล่านี้
(ค)
ข้อมูลแยกของทหารในกองทัพซึ่งอายุต่ากว่า
ปี ทถ่ี ูกจับเป็ นเชลยแม้ว่าจะไม่ได้เข้าร่วมในการสูร้ บโดยตรง เมื่อมีความเกี่ยวข้อง

18

มาตรา 2
6. โปรดระบุมาตรการทัง้ หมดทีใ่ ช้รวมทัง้ ในของลักษณะของฝ่ ายนิตบิ ญ
ั ญัติ
ฝ่ ายบริหาร
หรือฝ่ ายอื่นเพือ่ รับประกันว่าบุคคลซึง่ อายุไม่ถงึ 18 ปี จะไม่ถูกเกณฑ์เข้าประจาการในกองทัพ
ในการนี้ นอกจากทีก่ ล่าวมาแล้ว รายงานควรจะให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับ
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(ก)
กระบวนการเกณฑ์เข้าประจาการ
(กล่าวคือ
ตัง้ แต่การขึน้ ทะเบียนไปจนถึงการเข้าไปประจาการอยู่ในกองทัพ)
โดยระบุอายุขนั ้ ต่าทีเ่ กีย่ วกับแต่ละขัน้ ตอนและทีจ่ ุดใดในกระบวนการทีผ่ ถู้ ูกเกณฑ์เข้าไปเป็ นทห
ารในกองทัพ
(ข)
เอกสารทีพ่ จิ ารณาว่าน่าเชื่อถือซึง่ ต้องใช้เพือ่ ตรวจสอบอายุก่อนจะถูกรับเข้าเป็ นทหารเกณฑ์
(สูตบิ ตั ร หนังสือให้การรับรอง ฯลฯ)
(ค)
ข้อกาหนดใดๆทางกฎหมายทีส่ ามารถลดอายุการเกณฑ์ทหารลงมาได้ในเหตุการณ์พเิ ศษ (เช่น
สถานการณ์ฉุกเฉิน)
ในการนี้โปรดให้ขอ้ มูลเรื่องอายุทส่ี ามารถถูกลดลงมาได้และกระบวนการสาหรับและเงือ่ นไขของ
การเปลีย่ นแปลงนัน้
(ง)
อายุขนั ้ ต่าของการถูกเกณฑ์เข้าเป็ นทหารประจาการสาหรับรัฐภาคีซง่ึ การเกณฑ์ทหารได้ถูกระงั
บไว้แต่ไม่ได้ยกเลิก และการเกณฑ์ทหารจะถูกนามาใช้อกี ได้อย่างไรตามเงื่อนไขอะไร
มาตรา 3
วรรค 1
7. รายงานควรจะมีขอ้ มูลต่อไปนี้
(ก)
อายุขนั ้ ต่าซึง่ กาหนดไว้สาหรับการอาสาสมัครเข้าประจาการในกองทัพตามคาประกาศทีส่ ง่ มอบเ
มื่อให้สตั ยาบันหรือภาคยานุวตั หิ รือมีการเปลีย่ นแปลงใดๆภายหลังจากนัน้
(ข) ข้อมูลแยก (ตัวอย่างเช่น ตามเพศ อายุ ภูมภิ าค พืน้ ทีช่ นบท/ในเมือง
และกาเนิดทางสังคมและชาติพนั ธุ์ และตาแหน่งทางทหาร) เกี่ยวกับเด็กอายุต่ากว่า 18
ปี ซง่ึ อาสาสมัครเข้าประจาการในกองทัพแห่งชาติ เมื่อมีความเกีย่ วข้อง
(ค)
มาตรการทีใ่ ช้ตามมาตรา
38
วรรค
3
ของอนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิเด็กเพือ่ รับประกันว่าในการจัดหาบุคคลเหล่านัน้ ซึง่ มีอายุถงึ ขัน้ ต่าทีก่ า
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หนดไว้สาหรับอาสาสมัครเข้าประจาการแต่ซง่ึ ยังมีอายุไม่ถงึ
18
ปี
จะให้ลาดับความสาคัญก่อนแก่ผซู้ ง่ึ มีอายุมากทีส่ ุด
ในการนี้โปรดให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับมาตรการคุม้ ครองพิเศษซึง่ นามาใช้กบั ผูส้ มัครซึง่ อายุต่ากว่า 18
ปี เมื่อมีความเกีย่ วข้อง
วรรค 2 และ 4
8. รายงานควรจะให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับ
(ก)
การอภิปรายถกเถียงซึง่ ได้มขี น้ึ ในรัฐภาคีก่อนการนาคาประกาศผูกพันมาใช้และผูซ้ ่งึ เกีย่ วข้องใ
นการอภิปรายถกเถียงนัน้
(ข) การอภิปรายถกเถียง การริเริม่ หรือการรณรงค์ใดๆในระดับชาติ (หรือภูมภิ าค
ท้องถิน่
ฯลฯ)
ซึง่ มีความมุ่งหมายในการสร้างแรงสนับสนุนคาประกาศถ้าคาประกาศกาหนดอายุขนั ้ ต่าไว้ต่ากว่
า 18 ปี เมื่อมีความเกี่ยวข้อง
วรรค 3
9. เกีย่ วกับการป้ องกันขัน้ ต่าซึ่งรัฐภาคีจะคงรักษาไว้เกีย่ วกับการอาสาสมัครเข้าประจาการ
รายงานควรจะให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับการดาเนินการป้ องกันเหล่านี้และระบุสงิ่ ต่อไปนี้นอกจากทีก่ ล่าว
มาแล้ว
(ก)
การกล่าวโดยละเอียดถึงขัน้ ตอนวิธกี ารทีใ่ ช้สาหรับการรับสมัครเข้าประจาการดังกล่าวเริม่ ตัง้ แต่
การแสดงเจตนาจะอาสาสมัครไปจนถึงการเข้าเป็ นทหารประจาการในกองทัพ
(ข) การตรวจทางการแพทย์ทค่ี าดการณ์ไว้ก่อนทีจ่ ะรับสมัครอาสาสมัครได้
(ค) เอกสารทีต่ อ้ งใช้เพือ่ ตรวจสอบอายุของอาสาสมัคร (สูตบิ ตั ร หนังสือให้การรับรอง
ฯลฯ)
(ง)
ข้อมูลทีม่ ใี ห้กบั อาสาสมัครและแก่บดิ ามารดาหรือผูป้ กครองตามกฎหมายของอาสาสมัครซึ่งทาใ
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ห้บุคคลดังกล่าวสามารถสรุปความเห็นของตนเองได้และทาให้ได้ทราบถึงหน้าที่ซง่ึ เกีย่ วข้องกับ
การประจาการเป็ นทหาร โดยควรจะแนบสาเนาเอกสารใดๆทีใ่ ช้เพือ่ จุดประสงค์น้ีมากับรายงาน
(จ)
ระยะเวลาประจาการขัน้ ต่าทีม่ ผี ลบังคับและเงือ่ นไขสาหรับการปลดประจาการก่อนกาหนด
การใช้กระบวนการยุตธิ รรมหรือวินยั ของทหารกับผูส้ มัครอายุต่ากว่า
18
ปี และข้อมูลแยกเรื่องจานวนของผูส้ มัครซึ่งถูกดาเนินคดีหรือถูกกักขัง
การลงโทษขัน้ ต่าสุดและขัน้ สูงสุดทีค่ าดการณ์ไว้สาหรับกรณีหนีประจาการทหาร
(ฉ) สิง่ จูงใจทีก่ องทัพแห่งชาติใช้เพือ่ กระตุน้ หาอาสาสมัคร (ทุนการศึกษา การโฆษณา
การไปพบทีโ่ รงเรียน การแข่งเกมกีฬา ฯลฯ)
วรรค 5
10. รายงานควรจะให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับ
(ก) อายุขนั ้ ต่าในการไปเข้าโรงเรียนซึ่งดาเนินการหรืออยู่ภายใต้การควบคุมของกองทัพ
(ข)
ข้อมูลแยกเกีย่ วกับโรงเรียนซึง่ ดาเนินการหรืออยู่ภายใต้การควบคุมของกองทัพรวมทัง้ จานวน
ชนิดของการศึกษาทีจ่ ดั ให้และสัดส่วนของการศึกษาวิชาการและการฝึกอบรมทางทหารในหลัก
สูตร
ระยะเวลาการศึกษา
บุคลากรทางวิชาการ/ทางการทหารทีเ่ กี่ยวข้อง
สิง่ อานวยความสะดวกทางการศึกษา ฯลฯ
(ค)
หลักสูตรของโรงเรียนในวิชาหลักการสิทธิมนุษยชนและมนุษยธรรมรวมทัง้ ในด้านทีเ่ กีย่ วกับการ
ตระหนักความจริงเรื่องสิทธิเด็ก
(ง) ข้อมูลแยก (ตัวอย่างเช่น ตามเพศ อายุ ภูมภิ าค พืน้ ทีช่ นบท/ในเมือง
และต้นกาเนิดทางสังคมและชาติพนั ธุ)์
เกีย่ วกับนักเรียนซึง่ เข้าศึกษาในโรงเรียนเหล่านี้
สถานะของนักเรียน
(เป็ นทหารในกองทัพหรือไม่)
สถานะทางทหารของนักเรียนในกรณีทม่ี กี ารระดมพลหรือมีภาวะสงคราม
ความจาเป็ นทางทหารอย่างแท้จริงหรือสถานการณ์ฉุกเฉินอื่นใด
สิทธิของนักเรียนทีจ่ ะลาออกจากโรงเรียนดังกล่าวในเวลาใดๆและไม่มุ่งไปยังอาชีพทหาร
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(จ)
มาตรการทีใ่ ช้เพือ่ รับประกันว่าวินยั ของโรงเรียนจะได้รบั การบริหารในลักษณะทีส่ อดคล้องกับศั
กดิ ์ศรีความเป็ นมนุษย์ของเด็ก และกลไกการร้องทุกข์ใดๆทีม่ ใี ห้ในการนี้
มาตรา 4
11. นอกจากทีก่ ล่าวมาแล้ว โปรดให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับ
(ก)
กลุ่มติดอาวุธซึง่ ปฏิบตั กิ ารอยู่ใน/จากอาณาเขตของรัฐภาคีหรือกับสถานทีค่ ุม้ ภัยในอาณาเขตขอ
งรัฐภาคี
(ข) สถานะของการเจรจาตกลงใดๆระหว่างรัฐภาคีและกลุ่มติดอาวุธ
(ค) ข้อมูลแยก (ตัวอย่างเช่น ตามเพศ อายุ ภูมภิ าค พืน้ ทีช่ นบท/ในเมือง
และต้นกาเนิดทางสังคมและชาติพนั ธุ์
เวลาทีใ่ ช้อยู่ในกลุ่มติดอาวุธ
และเวลาทีใ่ ช้ในการมีสว่ นร่วมในการสูร้ บ)
เกีย่ วกับเด็กซึง่ ถูกรับสมัครและถูกใช้ในการสูร้ บโดยกลุ่มติดอาวุธและเกีย่ วกับผูซ้ ง่ึ ถูกรัฐภาคีจบั
กุม
(ง)
ข้อผูกมัดใดๆเป็ นหนังสือหรือด้วยวาจาซึง่ กลุ่มติดอาวุธทาขึน้ เพือ่ ไม่ให้รบั สมัครและใช้เด็กอายุ
ต่ากว่า 18 ปี ในการสูร้ บ
(จ)
มาตรการทีร่ ฐั ภาคีนามาใช้โดยมุ่งหมายไปทีเ่ พิม่ การรับรูใ้ นหมู่กลุ่มติดอาวุธและภายในประชาค
มถึงความจาเป็ นต้องป้ องกันการรับสมัครเด็กอายุต่ากว่ า
18
ปี และข้อผูกพันตามกฎหมายของเด็กเกีย่ วกับอายุขนั ้ ต่าทีก่ าหนดไว้ในพิธสี ารทางเลือกสาหรับรั
บสมัครและเข้าไปมีสว่ นร่วมในการสูร้ บ
(ฉ)
การนามาตรการทางกฎหมายและคาวินิจฉัยของฝ่ ายตุลาการทีเ่ กีย่ วข้องมาใช้ซง่ึ มุ่งหมายไปทีก่
ารห้ามและการทาให้การรับสมัครและการใช้เด็กอายุต่ากว่า
18
ปี ในการสูร้ บโดยกลุ่มติดอาวุธเป็ นความผิดทางอาญา
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(ช)
โครงงาน
(เช่น
การรณรงค์ขน้ึ ทะเบียน)
เพือ่ ป้ องกันเด็กซึง่ มีความเสีย่ งสูงทีส่ ุดจากการรับสมัครหรือการใช้โดยกลุ่มติดอาวุธ
เช่น
เด็กลีภ้ ยั และเด็กพลัดถิน่ ภายในประเทศ เด็กข้างถนน เด็กกาพร้าจากการถูกรับสมัครหรือถูกใช้
มาตรา 5
12. โปรดระบุขอ้ กาหนดเหล่านัน้ ของการบัญญัตกิ ฎหมายแห่งชาติหรือของตราสารระหว่างประเ
ทศและกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศทีบ่ งั คับใช้อยู่ในรัฐภาคีซง่ึ มีสว่ นช่วยทาให้สทิ ธิเด็กเ
ป็ นความจริงขึน้ มาได้มากกว่า
นอกจากนี้รายงานก็ควรจะให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับสถานะของการให้สตั ยาบันโดยรัฐภาคีของตราสารห
ลักระหว่างประเทศเกีย่ วกับเด็กในภาวะสงครามและเกี่ยวกับข้อผูกมัดอื่นๆซึง่ ดาเนินการโดยรัฐ
ภาคีเกีย่ วกับประเด็นปั ญหานี้อกี ด้วย
มาตรา 6
วรรค 1 และ 2
13. ให้ระบุมาตรการซึง่ นามาใช้เพือ่ รับประกันการดาเนินการทีม่ ปี ระสิทธิผลและการบังคับใช้ขอ้
กาหนดของพิธสี ารทางเลือกภายในเขตอานาจของรัฐภาคีรวมทัง้ ข้อมูลเกีย่ วกับ
(ก)
การทบทวนใดๆของการบัญญัตกิ ฎหมายภายในประเทศและการแก้ไขเพิม่ เติมทีน่ าเสนอเข้ามา
(ข)
สถานะทางกฎหมายของพิธสี ารทางเลือกในกฎหมายแห่งชาติและความสามารถนามาบังคับใช้ไ
ด้ในเขตอานาจภายในประเทศตลอดจนเจตนารมณ์ของรัฐภาคีในการถอนข้อสงวนทีม่ อี ยู่ต่อพิธี
สารทางเลือกเมื่อมีความเกี่ยวข้อง
(ค)
หน่วยงานหรือองค์กรของรัฐบาลซึง่ มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบการดาเนินการตามพิธสี ารทางเลือกและก
ารประสานงานของหน่วยงานดังกล่าวกับเจ้าพนักงานในภูมภิ าคและท้อ งถิน่ ตลอดจนกับสังคมพ
ลเมือง
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(ง)
กลไกและวิถที างซึง่ ถูกใช้สาหรับเฝ้ าตรวจและประเมินผลการดาเนินการตามพิธสี ารทางเลือกตา
มรอบเวลา
(จ)
มาตรการทีน่ ามาใช้เพือ่ รับประกันการฝึกอบรมบุคลากรรักษาความสงบเรียบร้อยเรื่องสิทธิเด็กร
วมทัง้ ข้อกาหนดของพิธสี ารทางเลือก
(ฉ)
การแพร่กระจายพิธสี ารทางเลือกเป็ นภาษาทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ หมดแก่บรรดาเด็กและผูใ้ หญ่โดยเฉพา
ะคือผูม้ หี น้าทีร่ บั ผิดชอบในการรับสมัครทหารประจาการและการฝึกอบรมทีเ่ สนอให้แก่กลุ่มผูป้ ร
ะกอบวิชาชีพทัง้ หมดซึง่ ทางานกับเด็กและเพือ่ เด็ก
วรรค 3
14. โปรดกล่าวถึงบรรดามาตรการทีน่ ามาใช้เกีย่ วกับการลดกาลังรบ
การเลิกระดมพล
(หรือการปลดจากประจาการ)
และข้อกาหนดของความช่วยเหลือทีเ่ หมาะสมสาหรับการฟื้ นคืนสภาพทางกายและทางจิตวิทยา
และการกลับคืนสูส่ งั คมของเด็กโดยพิจารณาสถานการณ์ของเด็กผูห้ ญิงโดยเฉพาะรวมทัง้ ข้อมูลเ
กีย่ วกับ
(ก)
เด็กซึง่ เกีย่ วข้องในวิธดี าเนินการนัน้ เกีย่ วกับการมีสว่ นร่วมของเด็กในโครงงานเช่นว่านี้และเรื่อง
สถานะของเด็กเกี่ยวกับกองทัพและกลุ่มติดอาวุธ
(เช่น
เด็กเลิกเป็ นทหารในกองทัพหรือของกลุ่มเมื่อใด?) ควรจะแยกข้อมูลตามอายุและเพศ เป็ นด้น
(ข)
งบประมาณทีจ่ ดั สรรให้สาหรับโครงงานเหล่านี้
บุคลากรทีเ่ กี่ยวข้องและการฝึกอบรมของบุคลากรดังกล่าว
องค์กรทีเ่ กีย่ วข้อง
ความร่วมมือระหว่างองค์กรดังกล่าว และการมีสว่ นร่วมของสังคมพลเมือง ประชาคมท้องถิน่
ครอบครัว ฯลฯ
(ค)
มาตรการต่างๆทีน่ ามาใช้เพือ่ รับประกันการกลับคืนสูส่ งั คมของเด็ก
เช่น
การดูแลระหว่างกาล
หนทางในการเข้าถึงการศึกษาและการฝึกอบรมอาชีพ
การกลับคืนสูค่ รอบครัวและประชาคม
และมาตรการของฝ่ ายตุลาการทีเ่ กี่ยวข้อง
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โดยพิจารณาถึงความจาเป็ นเฉพาะของเด็กทีเ่ กีย่ วข้องโดยขึน้ อยู่กบั อายุและเพศของเด็กโดยเฉ
พาะ
(ง)
มาตรการทีน่ ามาใช้เพือ่ รับประกันความลับเฉพาะและการคุม้ ครองเด็กทีเ่ กี่ยวข้องในโครงงานดัง
กล่าวจากการเปิ ดเผยและการแสวงหาประโยชน์ของสือ่
(จ)
ข้อกาหนดทางกฎหมายทีน่ ามาใช้เพือ่ ทาให้การรับสมัครเด็กเป็ นความผิดทางอาญาและไม่ว่าอา
ชญากรรมนัน้ จะอยู่ในเขตอานาจของกลไกแสวงหาความยุตธิ รรมใดๆโดยเฉพาะซึง่ จัดตัง้ ขึน้ ใน
บริบทของภาวะสงครามหรือไม่กต็ าม
(เช่น
ศาลอาชญากรสงคราม
องค์กรแสวงหาความจริงและการสมานฉันท์)
มาตรการป้ องกันทีน่ ามาใช้เพือ่ รับประกันว่าสิทธิเด็กในการเป็ นผูเ้ สียหายและในการเป็ นพยานจ
ะได้รบั ความเคารพในกลไกเหล่านี้ตามอนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
(ฉ)
ความรับผิดทางอาญาของเด็กสาหรับอาชญากรรมทีเ่ ด็กอาจจะได้กระทาไปในระหว่างทีเ่ ด็กประ
จาการอยู่ในกองทัพหรือกลุ่มติดอาวุธและขัน้ ตอนวิธกี ารของฝ่ ายตุลาการทีบ่ งั คับใช้อยู่ตลอดจน
มาตรการป้ องกันเพือ่ รับประกันว่าสิทธิเด็กจะได้รบั ความเคารพ
(ช) ข้อกาหนดของข้อตกลงสันติภาพเรื่องการลดกาลังรบ การเลิกระดมพล และ/หรือ
การฟื้ นคืนสภาพทางกายและทางจิตวิทยาและการกลับคืนสูส่ งั คมของนักรบเด็ก
มาตรา 7
15. รายงานควรจะให้ขอ้ มูลเรื่องความร่วมมือในการดาเนินการตามพิธสี ารทางเลือกรวมทัง้ ผ่าน
ทางความร่วมมือทางวิชาการและความช่วยเหลือทางการเงิน
ในการนี้
นอกจากทีก่ ล่าวมาแล้วทัง้ หมด
รายงานควรจะให้ขอ้ มูลในขอบเขตของความร่วมมือทางวิชาการหรือความช่วยเหลือทางการเงิน
ซึง่ รัฐภาคีได้รอ้ งขอหรือได้เสนอมา โปรดระบุถ้ารัฐภาคีอยู่ในฐานะให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
และให้กล่าวถึงโครงงานพหุภาคี
ทวิภาคี
หรือโครงงานอื่นๆซึ่งได้ถูกดาเนินการด้วยความช่วยเหลือนัน้
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บทที่ 9
พิ ธีสารทางเลือกในอนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิ ทธิ เด็กเรื่องการซื้อขายเด็ก
การค้าประเวณี เด็ก และสื่อลามกเด็ก§§
คานา
ตามมาตรา
12
วรรค
1
ของตราสารทางเลือก
ภายในสองปี หลังจากพิธสี ารทางเลือกมีผลบังคับใช้สาหรับรัฐภาคีทเ่ี กีย่ วข้อง
ให้รฐั ภาคีแต่ละรัฐส่งมอบรายงานต่อคณะกรรมาธิการสิทธิเด็ก
(“คณะกรรมาธิการ”)
ให้ขอ้ มูลทุกอย่างเกี่ยวกับมาตรการทีร่ ฐั ภาคีได้ใช้เพือ่ ดาเนินการตามข้อกาหนดของพิธสี ารทางเ
ลือก
หลังจากนัน้ แล้ว
ตามมาตรา
12
วรรค
2
ของพิธสี ารทางเลือก
ให้รฐั ภาคีซง่ึ ได้สง่ มอบรายงานเบือ้ งต้นของตนตามตราสารนี้รวมข้อมูลเพิม่ เติมใดๆเกีย่ วกับการ
ดาเนินการตามพิธสี ารทางเลือกไว้ในรายงานต่างๆซึง่ รัฐภาคีสง่ มอบให้แก่คณะกรรมาธิการตาม
มาตรา
44
วรรค
1
(ข)
ของอนุสญ
ั ญา
ให้รฐั ภาคีในพิธสี ารทางเลือกซึง่ ไม่ได้เป็ นภาคีในอนุสญ
ั ญาส่งมอบรายงานภายในสองปี ภายหลัง
ทีพ่ ธิ สี ารมีผลบังคับใช้และทุกห้าปี หลังจากนัน้
แนวทางเกี่ยวกับรายงานเบื้องต้นทีจ่ ะส่งมอบโดยรัฐภาคีตามมาตรา 12 วรรค 1
ของพิธสี ารทางเลือกได้ถูกนามาใช้โดยคณะกรรมาธิการในการประชุมครัง้ ที่
777
ของคณะกรรมาธิการเมื่อวันที่
1
กุมภาพันธ์
2545
กระบวนการทบทวนรายงานทีไ่ ด้รบั ได้ทาให้คณะกรรมาธิการนาแนวทางทีไ่ ด้รบั การแก้ไขมาใช้เ
พือ่ ช่วยให้รฐั ภาคีทย่ี งั ไม่ได้ทารายงานมีความเข้าใจได้ดขี น้ึ ในชนิดของข่าวสารและข้อมูลทีร่ ฐั ภา
คีพจิ ารณาว่าจาเป็ นเพือ่ ทาความเข้าใจและประเมินผลความก้าวหน้าซึง่ รัฐภาคีได้ทาไว้ในการดา
เนินการข้อผูกพันของตนและทาให้รฐั ภาคีสามารถจัดให้ขา่ วสารและข้อมูลดังกล่าวได้โดยมีขอ้ สั
งเกตและคาแนะนาทีเ่ หมาะสม
แนวทางทีไ่ ด้รบั การแก้ไขจะถูกแบ่งออกเป็ นแปดหมวด
หมวด
1
จะมีแนวทางทัวไปเกี
่
่ยวกับกระบวนการทารายงาน หมวด 2 จะเกีย่ วกับข้อมูล และหมวด 3
จะเกีย่ วกับมาตรการทัวไปในการด
่
าเนินการทีเ่ กี่ยวข้องกับพิธสี ารนี้ หมวด 4 ถึง 8

§§

อยู่ในเอกสาร CRC/C/OPSC/2 เรื่อง แนวทางเกีย่ วกับรายงานเบื้องต้นทีร่ ฐั ภาคีจะส่งมอบตามมาตรา 12 (1)
ของพิธสี ารทางเลือกในอนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิเด็กเรือ่ งการซื้อขายเด็ก
การค้าประเวณีเด็ก
และสือ่ ลามกเด็ก
ซึง่ ได้นามาใช้โดยคณะกรรมาธิการสิทธิเด็กในสมัยประชุมทีส่ ส่ี บิ สามของคณะกรรมาธิการเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2549

HRI/GEN/2/Rev.4

162

จะเกีย่ วกับข้อผูกพันทีส่ าคัญซึง่ พิธสี ารให้การรับรองหมวด
4
จะเกีย่ วกับการป้ องกันการซื้อขายเด็ก การค้าประเวณีเด็ก และสือ่ ลามกเด็ก หมวด 5
จะเกีย่ วกับการทาให้การปฏิบตั เิ หล่านี้และเรื่องทีเ่ กี่ยวข้องเป็ นความผิดทางอาญา หมวด 6
จะเกีย่ วกับการคุม้ ครองสิทธิเด็กผูเ้ สียหาย
หมวด
7
จะเกีย่ วกับความช่วยเหลือและความร่วมมือระหว่างประเทศ
และ
หมวด
8
จะเกีย่ วกับข้อกาหนดอื่นๆทีเ่ กีย่ วข้องของกฎหมายประจาชาติหรือระหว่างประเทศ
โดยเฉพาะคือ
คณะกรรมาธิการต้องการให้รฐั ภาคีสนใจในภาคผนวกของแนวทางเหล่านี้ซง่ึ ให้แนวทางเพิ่มเติม
เกีย่ วกับประเด็นปั ญหาบางเรื่องและสิง่ บ่งบอกเพิม่ เติมเกีย่ วกับข้อมูลทีจ่ าเป็ นสาหรับรายงานทุ
กอย่างของรัฐภาคีเรื่องการดาเนินการตามพิธสี ารนี้
1. แนวทางทัวไป
่
1. รายงานต่างๆซึง่ ส่งมอบตามมาตรา
12
วรรค
1
ของพิธสี ารควรจะมีการกล่าวถึงกระบวนการจัดทารายงานรวมทัง้ การดาเนินการร่วมจากหน่วย
งานของรัฐบาลและองค์กรพัฒนาเอกชนในการร่างและการแพร่กระจายรายงานดังกล่าว
รายงานต่างๆของรัฐสหพันธ์และรัฐซึง่ มีอาณาเขตในภาวะพึง่ พิงหรือรัฐบาลเขตปกครองตนเองค
วรจะมีขอ้ มูลสรุปและเชิงวิเคราะห์ว่ามีสว่ นร่วมในรายงานอย่างไร
2. รายงานต่างๆควรจะระบุว่าหลักการทัวไปของอนุ
่
สญ
ั ญาซึง่ ได้แก่การไม่เลือกปฏิบตั ิ
การเป็ นความสาคัญอันดับหนึ่งของผลประโยชน์ดที ส่ี ุดของเด็ก
สิทธิในชีวติ
ความอยู่รอดและพัฒนาการ
และการเคารพในความคิดเห็นของเด็กได้ถูกนามาพิจารณาในการกาหนดรูปแบบและการดาเนิ
นการมาตรการทีร่ ฐั ภาคีนามาใช้ตามพิธสี าร (ดูภาคผนวก)
3. เนื่องจากพิธสี ารมีเจตนารมณ์จะดาเนินการตามอนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิเด็กต่อไปโดยเฉพาะคื
อในมาตรา 1, 11, 21, 32, 34, 35 และ 36 รายงานทีส่ ง่ มอบตามมาตรา 12
ของพิธสี ารก็ควรจะระบุว่าวิธแี ละขอบเขตในการใช้มาตรการเพือ่ ดาเนินการตามพิธสี ารได้มสี ว่ น
ในการดาเนินการตามอนุสญ
ั ญาอย่างไรโดยเฉพาะคือในมาตราทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้น
4. รายงานต่างๆควรจะมีขอ้ มูลเกีย่ วกับสถานะทางกฎหมายของพิธสี ารในกฎหมายภายในประ
เทศของรัฐภาคีและการสามารถนามาบังคับใช้ได้ในเขตอานาจภายในประเทศทัง้ หมดทีเ่ กีย่ วข้อ
ง

HRI/GEN/2/Rev.4

163

5. นอกจากนี้รฐั ภาคีกค็ วรจะได้รบั การร้องขอให้รวมข้อมูลเกีย่ วกับเจตนารมณ์ของรัฐภาคีทจ่ี ะ
ถอนข้อสงวนใดๆ ทีร่ ฐั ภาคีมไี ว้สาหรับพิธสี ารอยู่ในรายงานด้วยเมื่อมีความเหมาะสม
6. นอกจากข้อมูลเกีย่ วกับมาตรการทีใ่ ช้เพือ่ ดาเนินการตามพิธสี ารแล้ว รายงานก็ควรจะมี
(ก)
ข้อมูลเกีย่ วกับความก้าวหน้าทีไ่ ด้สร้างขึน้ ในการขจัดการซือ้ ขายเด็ก
การค้าประเวณีเด็ก
และสือ่ ลามกเด็กรวมทัง้ ข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องซึง่ สามารถกาหนดในเชิงปริมาณได้
และในการรับประกันการคุม้ ครองและการได้ประโยชน์จากสิทธิทก่ี าหนดไว้ในพิธสี าร
(ข)
การวิเคราะห์ปัจจัยและข้อขัดข้อง
ซึง่ มีผลต่อระดับของการปฏิบตั ขิ อ้ ผูกพันตามพิธสี ารจนครบถ้วน และ

(ถ้ามี)

(ค)
ข้อมูลจากเขตปกครองตนเองและอาณาเขตทัง้ หมดในรัฐภาคีในฉบับสรุป
(เอกสารข้อความเต็มของข้อมูลเกีย่ วกับเขตดินแดนดังกล่าวอาจจะแนบท้ายเป็ นภาคผนวกของ
รายงานก็ได้)
7. รายงานต่างๆควรจะกล่าวถึงการดาเนินการตามพิธสี ารอย่างละเอียดเกี่ยวกับอาณาเขตและ
บุคคลทัง้ หมดทีร่ ฐั ภาคีใช้เขตอานาจเหนือรวมทัง้ ทุกส่วนของรัฐสหพันธ์ อาณาเขตในการพึง่ พึง
หรือทีป่ กครองตนเอง
กาลังทหารทัง้ หมดของรัฐภาคี
และสถานทีท่ ุกแห่งซึง่ กาลังทหารดังกล่าวใช้อานาจควบคุมอยู่โดยพฤตินัย
8. รัฐภาคีจะได้รบั การร้องขอให้สง่ มอบสาเนาเอกสารข้อความหลักของฝ่ ายนิตบิ ญ
ั ญัติ
ฝ่ ายบริหาร
และฝ่ ายอื่นๆทีเ่ กี่ยวข้อง
คาวินิจฉัยของฝ่ ายตุลาการ
และการศึกษาหรือรายงานทีเ่ กีย่ วข้อง
2. ข้อมูล
9. ข้อมูลซึง่ รวมอยู่ในรายงานทีส่ ง่ มอบตามมาตรา
12
ของพิธสี ารควรจะถูกแยกจนถึงขอบเขตทีเ่ ป็ นไปได้ตามเพศ
ภูมภิ าค
อายุ
และตามสัญชาติและชาติพนั ธุ์
(ถ้ามีความเกีย่ วข้อง)
และหลักเกณฑ์อ่นื ใดทีร่ ฐั ภาคีพจิ ารณาว่าเกี่ยวข้องและจะช่วยให้คณะกรรมาธิการทาความเข้าใ
จได้ดยี งิ่ ขึน้ ในความก้าวหน้าทีไ่ ด้สร้างขึน้ ในการดาเนินการตามพิธสี ารและช่องว่างหรือสิง่ ท้าทา
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ยใดๆทีเ่ หลืออยู่
นอกจากนี้รายงานก็ควรจะมีขอ้ มูลเกีย่ วกับกลไกและวิธดี าเนินการทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เหล่านี้อกี ด้วย
10. รายงานต่างๆควรจะสรุปข้อมูลทีม่ อี ยู่เกี่ยวกับเหตุเรื่องซื้อขายเด็กในรัฐภาคีซ่งึ รวมทัง้
(ก) การซือ้ ขายหรือส่งเด็กไปเพือ่ ความมุ่งหมายในการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ
(ข) การส่งอวัยวะของเด็กแสวงหากาไร
(ค) การใช้แรงงานเด็กด้วยการบังคับ (ดูภาคผนวก)
(ง)
จานวนเด็กทีถ่ ูกรับเป็ นบุตรบุญธรรมผ่านทางการดาเนินการของคนกลางโดยใช้วธิ กี ารซึง่ ไม่สอ
ดคล้องกับมาตรา 21 ของอนุสญ
ั ญาหรือมาตรฐานระหว่างประเทศอื่นๆทีส่ ามารถบังคับใช้ได้
(จ)
รูปแบบอื่นใดของการซือ้ ขายเด็กซึง่ เกิดขึน้ ภายในรัฐภาคีรวมทัง้ ข้อปฏิบตั ใิ ดๆตามจารีตประเพ
ณีทเ่ี กีย่ วข้องกับการส่งเด็กโดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดๆไปยังบุคคลหรือกลุ่มบุคคลอีกกลุ่มหนึ่ง
เพือ่ การตอบแทนในรูปใดๆและสิง่ บ่งบอกใดๆทีม่ อี ยู่ของจานวนเด็กซึ่งได้รบั ผลจากการปฏิบตั เิ
ช่นว่านี้
(ฉ)
จานวนเด็กผูเ้ สียหายจากการซือ้ ขายไม่ว่าภายในอาณาเขตของรัฐภาคี
จากอาณาเขตของรัฐภาคีไปยังรัฐอื่นๆ
หรือจากรัฐอื่นๆมายังอาณาเขตของรัฐภาคี
รวมทัง้ ข้อมูลเกีย่ วกับชนิดของการแสวงหาประโยชน์ซง่ึ เด็กดังกล่าวถูกซือ้ ขาย (ดูภาคผนวก)
และ
(ช)
ข้อมูลทีจ่ ดั ให้ควรจะแสดงการเพิม่ ขึน้ หรือการลดลงของการปฏิบตั เิ หล่านี้เมื่อเวลาผ่านไป
เมื่อเป็ นไปได้
11. รายงานต่างๆ ควรจะสรุปข้อมูลทีม่ อี ยู่เกีย่ วกับการค้าประเวณีเด็กซึง่ รวมทัง้
(ก) จานวนบุคคลอายุต่ากว่า 18 ปี ซง่ึ เกีย่ วข้องในการค้าประเวณีในรัฐภาคี
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(ข)
การเพิม่ ขึน้ หรือการลดลงของการค้าประเวณีเด็กหรือรูปแบบใดๆ
โดยเฉพาะของการค้าประเวณีเด็กเมื่อเวลาผ่านไป (ดูภาคผนวก) และ
(ค)
ขอบเขตซึง่ การค้าประเวณีเด็กเกีย่ วข้องกับการท่องเทีย่ วทางเพศภายในอาณาเขตของรัฐภาคี
หรือรัฐภาคีได้ตรวจพบความพยายามส่งเสริมการท่องเทีย่ วทางเพศภายในอาณาเขตของตนซึง่ เ
กีย่ วข้องกับการค้าประเวณีเด็กในประเทศอื่นๆ
12. รายงานต่างๆควรจะสรุปข้อมูลทีม่ อี ยู่เกี่ยวกับขอบเขตซึ่งสือ่ ลามกแสดงให้เห็นบุคคลซึง่ จริง
ๆแล้วหรือดูเหมือนว่าอายุต่ากว่า
18
ปี ถูกผลิตขึน้
ถูกนาเข้า
ถูกจาหน่าย
หรือถูกบริโภคภายในอาณาเขตของรัฐภาคี
และการเพิม่ ขึน้ หรือการลดลงของการผลิต
การนาเข้า การจาหน่าย หรือการบริโภคสือ่ ลามกเด็กซึง่ ได้ถูกวัดหรือถูกตรวจพบ ซึ่งรวมทัง้
(ก) ภาพถ่ายและสิง่ พิมพ์อ่นื ๆ
(ข) วีดทิ ศั น์ ภาพยนตร์ และวัสดุซง่ึ ถูกบันทึกด้วยวิธอี เิ ล็กทรอนิกส์
(ค)
เว็บไซต์ในอินเทอร์เน็ตซึง่ มีภาพถ่าย
วีดทิ ศั น์
หรือภาพยนตร์การ์ตูนซึง่ แสดง เสนอ หรือโฆษณาสือ่ ลามกเด็ก และ

ภาพยนตร์

(ง) การแสดงสดจริง
รายงานควรจะมีขอ้ มูลใดๆทีม่ ใี ห้เกีย่ วกับจานวนการดาเนินคดีและการพิพากษาลงโทษสาหรับค
วามผิดเช่นว่านี้โดยแยกตามลักษณะของความผิด
(ซือ้ ขายเด็ก
ค้าประเวณีเด็ก
หรือสือ่ ลามกเด็ก)
3. มาตรการทัวไปชองการด
่
าเนิ นการ
13. รายงานต่างๆทีถ่ ูกส่งมอบควรจะมีขอ้ มูลเกีย่ วกับ
(ก) บรรดากฎหมาย คาสังศาล
่
และข้อบังคับซึง่ นามาใช้โดยการบัญญัตกิ ฎหมายของชาติ
รัฐ หรือภูมภิ าค หรือองค์กรอื่นๆผูม้ อี านาจของรัฐภาคีเพือ่ จะให้มผี ลต่อพิธสี าร (ดูภาคผนวก)
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(ข) หลักนิตศิ าสตร์ใดๆทีส่ าคัญซึง่ นามาใช้โดยศาลของรัฐภาคีเกีย่ วกับการซือ้ ขายเด็ก
การค้าประเวณีเด็ก และสือ่ ลามกเด็ก โดยเฉพาะคือหลักนิตศิ าสตร์ทใ่ี ช้กบั อนุสญ
ั ญา พิธสี าร
หรือตราสารระหว่างประเทศทีเ่ กีย่ วข้องซึง่ กล่าวถึงโดยแนวทางเหล่านี้
(ค)
หน่วยงานหรือองค์กรของรัฐบาลซึง่ มีหน้าที่ความรับผิดชอบในเบือ้ งต้นสาหรับการดาเนินการตา
มพิธสี ารนี้และกลไกทีไ่ ด้ถูกจัดตัง้ ขึน้ หรือถูกใช้เพือ่ รับประกันการประสานงานระหว่างหน่วยงาน
เหล่านัน้ และเจ้าพนักงานภูมภิ าคและท้องถิน่ ทีเ่ กีย่ วข้องตลอดจนกับสังคมพลเมืองรวมทัง้ ภาคธุ
รกิจ สือ่ และวงวิชาการ
(ง)
การแพร่กระจายพิธสี ารและการฝึกอบรมทีเ่ หมาะสมซึง่ เสนอให้แก่กลุ่มวิชาชีพหรือกึ่งวิชาชีพทีเ่
กีย่ วข้องรวมทัง้ เจ้าหน้าทีต่ รวจคนเข้าเมืองและผูร้ กั ษากฎหมาย ผูพ้ พิ ากษา นักสังคมสงเคราะห์
ครู และสมาชิกสภานิตบิ ญ
ั ญัติ
(จ)
กลไกและวิธดี าเนินการทีใ่ ช้เพือ่ เก็บรวบรวมและประเมินผลข้อมูลและข่าวสารอื่นๆทีเ่ กีย่ วข้องกั
บการดาเนินการตามพิธสี ารนี้ในลักษณะตามรอบเวลาหรืออย่างต่อเนื่อง
(ฉ)
งบประมาณทีจ่ ดั สรรให้กจิ กรรมต่างๆของรัฐภาคีทเ่ี กีย่ วข้องกับการดาเนินการตามพิธสี ารนี้
(ช)
กลยุทธ์โดยรวมของรัฐภาคีสาหรับขจัดการซื้อขายเด็ก
การค้าประเวณีเด็ก
และสือ่ ลามกเด็กและการคุม้ ครองผูเ้ สียหาย
และแผนงานใดๆในระดับชาติหรือภูมภิ าค
หรือโดยเฉพาะคือแผนงานในท้องถิน่ ทีส่ าคัญซึง่ ถูกนามาใช้เพือ่ เสริมสร้างความพยายามทีจ่ ะดา
เนินการตามพิธสี ารนี้หรือส่วนประกอบใดๆของแผนงานสาหรับสร้างความก้าวหน้าในสิทธิเด็ก
สิทธิสตรี
หรือสิทธิมนุษยชนทีม่ สี ว่ นประกอบซึง่ มุ่งหมายไปทีก่ ารขจัดข้อปฏิบตั เิ หล่านี้หรือการคุม้ ครองผูเ้
สียหาย
(ซ)
การมีสว่ นร่วมของสังคมพลเมืองให้กบั ความพยายามเพือ่ ขจัดการซือ้ ขายเด็ก
การค้าประเวณีเด็ก และสือ่ ลามกเด็ก และ
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(ฌ)
บทบาทซึง่ แสดงโดยผูต้ รวจการตามกฎหมายสาหรับเด็กหรือสถาบันสาธารณะอิสระสาหรับสิทธิ
เด็ก (ถ้ามี) ในการดาเนินการตามพิธสี ารนี้หรือในการเฝ้ าตรวจการดาเนินการตามพิธสี าร
(ดูภาคผนวก)
4. การป้ องกัน (มาตรา 9 วรรค 1 และ 2)
14. โดยคานึงว่ามาตรา 9 วรรค 1 ของพิธสี ารกาหนดให้รฐั ภาคีให้ “ความสนใจเป็ นพิเศษ”
กับการคุม้ ครองเด็กซึ่งมี “ความเสีย่ งเป็ นพิเศษ” จากการซือ้ ขายเด็ก การค้าประเวณีเด็ก
และสือ่ ลามกเด็ก
รายงานต่างๆ
ควรจะกล่าวถึงวิธกี ารทีใ่ ช้เพือ่ ระบุตวั เด็กซึง่ มีความเสีย่ งเป็ นพิเศษจากข้อปฏิบตั เิ ช่นว่านี้ เช่น
เด็กข้างถนน เด็กผูห้ ญิง เด็กซึง่ อาศัยอยู่ในพืน้ ทีห่ ่างไกล และผู้ซง่ึ มีชวี ติ อยู่ในความยากจน
นอกจากนี้รายงานก็ควรจะกล่าวถึงโครงงานทางสังคมและนโยบายซึง่ ได้ถูกนามาใช้หรือถูกเสริ
มสร้างเพือ่ คุม้ ครองเด็ก โดยเฉพาะเป็ นพิเศษคือ เด็กซึง่ มีความเสีย่ งจากข้อปฏิบตั เิ ช่นว่านี้ (เช่น
ในด้านสุขภาพและการศึกษา)
ตลอดจนมาตรการใดๆ
ของฝ่ ายบริหารหรือมาตรการตามกฎหมาย
(นอกเหนือไปจากทีไ่ ด้กล่าวถึงในการตอบสนองต่อแนวทางทีม่ อี ยู่ในหมวด
5)
ซึง่ ได้ถูกนามาใช้เพือ่ คุม้ ครองเด็กจากข้อปฏิบตั เิ หล่านี้รวมทัง้ การลงทะเบียนราษฎร์ซง่ึ มุ่งหมาย
ทีจ่ ะป้ องกันการนามาใช้ในทางทีผ่ ดิ
นอกจากนี้รายงานต่างๆ
ก็ควรจะสรุปข้อมูลใดๆ
ทีม่ อี ยู่เกีย่ วกับผลกระทบของมาตรการทางสังคมเช่นว่านี้และมาตรการอื่นๆ อีกด้วย
15. รายงานควรจะกล่าวถึงการรณรงค์ใดๆหรือมาตรการอื่นๆทีไ่ ด้ถูกใช้เพือ่ ส่งเสริมการรับรูข้ อง
สาธารณชนถึงอันตรายทีเ่ กิดจากการซือ้ ขายเด็ก
การค้าประเวณีเด็ก
และสือ่ ลามกเด็กตามทีก่ าหนดโดยมาตรา 9 วรรค 2 ของพิธสี ารซึง่ รวมทัง้
(ก)
มาตรการทีม่ คี วามมุ่งหมายโดยเฉพาะไปยังการทาให้เด็กทราบถึงอันตรายทีเ่ กิดขึน้ จากการปฏิ
บัตเิ ช่นว่านี้และทราบถึงทรัพยากรและแหล่งความช่วยเหลือทีม่ เี จตนาจะป้ องกันเด็กจากการตกเ
ป็ นเหยื่อของการปฏิบตั ดิ งั กล่าว
(ข) โครงงานทีม่ เี ป้ าหมายไปยังกลุ่มเฉพาะใดๆนอกเหนือจากเด็กและสาธารณชนทัวไป
่
(เช่น นักท่องเทีย่ ว ผูป้ ฏิบตั งิ านขนส่งและโรงแรม ผูใ้ หญ่ซง่ึ ทางานในธุรกิจทางเพศ ทหาร
บุคลากรราชทัณฑ์)
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(ค) บทบาทขององค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) สือ่ ภาคเอกชน และประชาคม
โดยเฉพาะคือเด็ก ในรูปแบบและการดาเนินการของมาตรการรับรูด้ งั ทีก่ ล่าวถึงข้างต้น และ
(ง)
ขัน้ ตอนใดๆทีใ่ ช้เพือ่ วัดและประเมินประสิทธิผลของมาตรการทีก่ ล่าวถึงข้างต้นและผลทีไ่ ด้รบั
5. ข้อห้ามและเรื่องที่เกี่ยวข้อง
(มาตรา 3; 4, วรรค 2 และ 3; 5; 6 และ 7)
16. รายงานต่างๆ
ควรจะให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับกฎหมายอาญาหรือกฎหมายเกี่ยวกับการลงโทษทางอาญาทุกฉบับทีม่ บี ั
งคับใช้อยู่ซง่ึ ครอบคลุมและกาหนดการกระทาและกิจกรรมทีไ่ ด้ระบุไว้เป็ นข้อต่างๆ ในมาตรา 3
วรรค 1 ของพิธสี ารซึง่ รวมทัง้
(ก)
องค์ประกอบเป็ นรูปธรรมของความผิดเช่นว่านี้ทงั ้ หมดรวมทัง้ การอ้างอิงใดๆ
ถึงอายุของผูเ้ สียหายและเพศของผูเ้ สียหายหรือผูก้ ระทาความผิด
(ข)
(ดูภาคผนวก)

โทษขัน้ สูงและขัน้ ต่าทีส่ ามารถนามาใช้ลงโทษความผิดเหล่านี้แต่ละอย่างได้

(ค)
ข้อต่อสูใ้ ดๆและพฤติการณ์อนั เป็ นเหตุให้เพิม่ โทษหรือลดโทษได้โดยเฉพาะกับความผิดเหล่านี้
(ง) อายุความสาหรับความผิดเหล่านี้แต่ละอย่าง
(จ)
ความผิดอื่นใดทีก่ าหนดไว้โดยกฎหมายของรัฐภาคีซง่ึ รัฐภาคีพจิ ารณาว่าเกีย่ วข้องกับการดาเนิ
นการตามพิธสี ารนี้ (ดูภาคผนวก) และ
(ฉ)
การลงโทษทีส่ ามารถบังคับใช้ได้ตามกฎหมายของรัฐภาคีสาหรับความพยายามกระทาและการส
มรูร้ ่วมคิดหรือมีสว่ นร่วมกระทาความผิดซึง่ กล่าวไว้ในการตอบสนองต่อแนวทางนี้
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17. รายงานต่างๆ
ควรจะระบุขอ้ กาหนดใดๆของกฎหมายทีบ่ งั คับใช้อยู่ซง่ึ รัฐภาคีพจิ ารณาว่าเป็ นอุปสรรคในการ
ดาเนินการตามพิธสี ารนี้และแผนงานใดๆ ทีร่ ฐั ภาคีตอ้ งนาข้อกาหนดดังกล่าวมาทบทวน
18. รายงานต่างๆ
ควรจะกล่าวถึงกฎหมายใดๆเกีย่ วกับความรับผิดทางอาญาของนิตบิ ุคคลสาหรับการกระทาและ
กิจกรรมทีไ่ ด้ระบุไว้เป็ นข้อต่างๆในมาตรา
3
วรรค
1
ของพิธสี ารและความคิดเห็นเกีย่ วกับประสิทธิผลของกฎหมายดังกล่าวในการป้ องปรามการซือ้ ข
ายเด็ก
การค้าประเวณีเด็ก
และสือ่ ลามกเด็ก
ถ้ากฎหมายของรัฐภาคีไม่ได้กาหนดความรับผิดทางอาญาของนิตบิ ุคคลสาหรับความผิดเช่นว่า
นี้
รายงานก็ควรจะอธิบายว่าทาไมจึงเป็ นเช่นนัน้
และจุดยืนของรัฐภาคีในความเป็ นไปได้และความปรารถนาทีจ่ ะแก้ไขกฎหมายนัน้
(ดูภาคผนวก)
19. รายงานต่างๆ
ของรัฐภาคีซง่ึ มีกฎหมายอนุญาตการรับเป็ นบุตรบุญธรรมควรจะระบุความตกลงทวิภาคีหรือพหุ
ภาคี
(ถ้ามี)
ทีใ่ ช้อยู่และมาตรการทีร่ ฐั ภาคีได้ใช้เพือ่ รับประกันว่าบุคคลทัง้ หมดทีเ่ กี่ยวข้องกับการรับเด็กเป็ น
บุตรบุญธรรมจะกระทาการให้สอดคล้องกับความตกลงเช่นว่านี้และกับปฏิญญาว่าด้วยหลักการ
ทางสังคมและทางกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการคุม้ ครองและสวัสดิการของเด็ก (มติสมัช ชาใหญ่ท่ี
41/85 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2529) ซึง่ รวมทัง้
(ก)
มาตรการทางกฎหมายและทางอื่นๆทีใ่ ช้เพือ่ ป้ องกันการรับเป็ นบุตรบุญธรรมอย่างผิดกฎหมาย
เช่น
การรับเป็ นบุตรบุญธรรมทีไ่ ม่ได้รบั อนุญาตจากเจ้าพนักงานผูม้ อี านาจหน้าทีส่ าหรับดาเนินการเ
กีย่ วกับการรับบุตรบุญธรรมภายในประเทศและระหว่างประเทศ
(ข)
มาตรการทางกฎหมายและทางอื่นๆ
ทีใ่ ช้เพือ่ ป้ องกันไม่ให้คนกลางพยายามชักจูงมารดาหรือหญิงมีครรภ์ให้ยกบุตรของตนเป็ นบุตรบุ
ญธรรมและเพือ่ ป้ องกันไม่ให้บุคคลหรือองค์ทไ่ี ม่ได้รบั อนุญาตประกาศโฆษณาบริการเกีย่ วกับก
ารรับเป็ นบุตรบุญธรรม
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(ค)
ข้อบังคับและการอนุญาตให้องค์กรและปั จเจกชนกระทาการเป็ นคนกลางในการรับเป็ นบุตรบุญธ
รรมตลอดจนข้อปฏิบตั ทิ างกฎหมายทีม่ มี าจนถึงบัดนัน้
(ง)
มาตรการทางกฎหมายและทางฝ่ ายบริหารทีใ่ ช้เพือ่ ป้ องกันการลักขโมยเด็กและเพือ่ ป้ องกันการ
ลงทะเบียนเกิดอย่างฉ้อฉลรวมทัง้ การลงโทษทางอาญาทีม่ ใี ช้อยู่
(จ)
พฤติการณ์ซง่ึ ความยินยอมของบิดามารดาในการรับเป็ นบุตรบุญธรรมสามารถถูกสละสิทธิได้
์ แล
ะมาตรการป้ องกันใดๆ
ทีม่ อี ยู่ซง่ึ ถูกวางรูปแบบมาเพือ่ รับประกันว่าความยินยอมได้รบั การแจ้งให้ทราบและได้ให้ไว้โดยเ
สรี และ
(ฉ) มาตรการทีจ่ ะกากับดูแลและจากัดค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บโดยองค์กร หน่วยบริการ
หรือปั จเจกชนเกีย่ วกับการรับเป็ นบุตรบุญธรรมและการลงโทษทีม่ อี ยู่สาหรับการไม่ปฏิบตั ติ ามม
าตรการดังกล่าว
20. รัฐภาคีตามพิธสี ารนี้ซง่ึ อนุญาตการรับเป็ นบุตรบุญธรรมและไม่ได้เป็ นภาคีในอนุสญ
ั ญากรุงเ
ฮกว่าด้วยการคุม้ ครองเด็กและความร่วมมือเกีย่ วกับการรับเป็ นบุตรบุญธรรมระหว่างประเทศ
(2536)
จะได้รบั การร้องขอให้ระบุว่ารัฐภาคีได้พจิ ารณาจะสมัครเป็ นภาคีในอนุสญ
ั ญาดังกล่าวหรือไม่แล
ะเหตุผลทีย่ งั ไม่ได้สมัคร
21. รายงานต่างๆ ควรจะระบุ
(ก)
กฎหมายทีบ่ งั คับใช้อยู่ซง่ึ ห้ามการผลิตและการแพร่กระจายวัสดุประกาศโฆษณาความผิดอย่างใ
ดอย่างหนึ่งทีก่ ล่าวไว้ในพิธสี าร
(ข) การลงโทษมีบงั คับใช้อยู่
(ค)
ข้อมูลหรือข่าวสารใดๆทีม่ อี ยู่เกีย่ วกับจานวนการดาเนินคดีและการพิพากษาลงโทษสาหรับควา
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มผิดเช่นว่านี้โดยแยกตามลักษณะของความผิด
และสือ่ ลามกเด็ก) และ

(การซือ้ ขายเด็ก

การค้าประเวณีเด็ก

(ง)
ไม่ว่ากฎหมายดังกล่าวจะมีประสิทธิผลหรือไม่ในการป้ องกันการประกาศโฆษณาการซือ้ ขายเด็ก
การค้าประเวณีเด็ก และสือ่ ลามกเด็ก และ ถ้าหากว่าไม่เป็ นเช่นนัน้ ให้แสดงเหตุผลว่าทาไม
และแผนใดๆ ทีร่ ฐั มีเพือ่ เสริมสร้างกฎหมายเช่นว่านี้ และ/หรือ การบังคับใช้กฎหมายดังกล่าว
22. รายงานต่างๆควรจะระบุขอ้ กาหนดทางกฎหมายซึง่ จัดตัง้ เขตอานาจเหนือความผิดทีอ่ า้ งอิง
ถึงในมาตรา 3 ของพิธสี ารรวมทัง้ ข้อมูลเกีย่ วกับมูลเหตุสาหรับเขตอานาจนี้ (ดูมาตรา 4 วรรค 1
และ 3)
23. รายงานต่างๆควรจะระบุไว้ดว้ ยถึงข้อกาหนดทางกฎหมายซึง่ จัดตัง้ เขตอานาจสิทธิสภาพนอ
กอาณาเขตเหนือความผิดเช่นว่านี้ดว้ ยมูลเหตุทก่ี ล่าวถึงในมาตรา 4 วรรค 2 และ/หรือ
มูลเหตุอ่นื ใดของเขตอานาจซึง่ กาหนดไว้โดยกฎหมายของรัฐภาคี
24. รายงานต่างๆ
ควรจะกล่าวถึงกฎหมาย
นโยบาย
และข้อปฏิบตั ขิ องรัฐภาคีเกี่ยวกับการส่งผูร้ า้ ยข้ามแดนของบุคคลซึง่ ถูกกล่าวหาว่าได้กระทาควา
มผิดอย่างหนึ่งอย่างใดหรือมากกว่าทีก่ ล่าวไว้ในมาตรา 3 ของพิธสี ารซึง่ รวมทัง้
(ก)
ไม่ว่าการส่งผูร้ า้ ยข้ามแดนจะกาหนดให้มสี นธิสญ
ั ญาการส่งผูร้ า้ ยข้ามแดนกับรัฐทีร่ อ้ งขอหรือไม่
และถ้าหากว่าไม่เป็ นเช่นนัน้ ให้ระบุเงือ่ นไขใดๆ ซึง่ ใช้ในการพิจารณาคาขอให้สง่ ผูร้ า้ ยข้ามแดน
(เช่น ภาวะถ้อยทีถอ้ ยปฏิบตั )ิ
(ข)
ถ้าการส่งผูร้ า้ ยข้ามแดนเป็ นเงือ่ นไขสาหรับการมีสนธิสญ
ั ญาการส่งผูร้ า้ ยข้ามแดนบังคับใช้อยู่สา
หรับรัฐภาคีและรัฐทีร่ อ้ งขอ ไม่ว่าเจ้าพนักงานผูม้ อี านาจหน้าทีข่ องรัฐภาคีจะรับรองมาตรา 5
วรรค
2
ว่าเป็ นเกณฑ์พอเพียงสาหรับอนุญาตให้ตามคาขอให้สง่ ผูร้ า้ ยข้ามแดนโดยภาคีอกี ฝ่ ายหนึ่งในพิ
ธีสารนี้รวมทัง้ ในกรณีซง่ึ คาขอให้สง่ ผูร้ า้ ยข้ามแดนเกี่ยวข้องกับบุคคลสัญชาติของรัฐทีไ่ ด้รบั คาข
อ
(ค)
ไม่ว่ารัฐภาคีจะได้ทาสนธิสญ
ั ญาส่งผูร้ า้ ยข้ามแดนใดๆไว้หรือไม่กต็ ามนับตัง้ แต่เข้าเป็ นภาคีในพิ
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ธีสารนี้หรือกาลังเจรจาทาความตกลงในสนธิสญ
ั ญาส่งผูร้ า้ ยข้ามแดนใดๆ
และ
ถ้าหากว่าเป็ นเช่นนัน้
ไม่ว่าสนธิสญ
ั ญาดังกล่าวจะยอมรับความผิดทีส่ มนัยกันกับความผิดซึง่ ได้กล่าวไว้ในพิธสี ารว่าเป็
นความผิดซึง่ สามารถส่งผูร้ า้ ยข้ามแดนได้หรือไม่กต็ าม
(ง)
นับตัง้ แต่พธิ สี ารนี้มผี ลบังคับใช้
ไม่ว่ารัฐภาคีจะได้ปฏิเสธคาขอใดๆหรือไม่กต็ ามสาหรับการส่งผูร้ า้ ยข้ามแดนของบุคคลซึง่ อยู่ภา
ยใต้เขตอานาจของรัฐภาคีผซู้ ง่ึ ถูกกล่าวหาโดยรัฐอีกรัฐหนึ่งในความผิดใดๆทีก่ ล่าวถึงไว้ในพิธสี า
รนี้ และ ถ้าหากว่าเป็ นเช่นนัน้
ให้แสดงเหตุผลสาหรับการปฏิเสธทีจ่ ะส่งผูร้ า้ ยข้ามแดน
และไม่ว่าบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องจะได้ถูกอ้างอิงถึงเจ้าพนักงานผูม้ อี านาจหน้าทีข่ องรัฐภาคีสาหรับการ
ดาเนินคดีหรือไม่กต็ าม
(จ)
จานวนการร้องขอให้สง่ ผูร้ า้ ยข้ามแดนสาหรับความผิดอย่างใดอย่างหนึ่งทีอ่ า้ งอิงถึงพิธสี ารทีร่ ฐั
ภาคีได้อนุญาตให้ไปนับตัง้ แต่พธิ สี ารมีผลบังคับใช้
หรือนับตัง้ แต่รายงานฉบับล่าสุดของรัฐภาคีเกี่ยวกับการดาเนินการตามพิธสี ารโดยแบ่งออกตาม
ลักษณะของความผิด
(ฉ)
นับตัง้ แต่พธิ สี ารมีผลบังคับใช้
ไม่ว่ารัฐภาคีจะได้รอ้ งขอการส่งผูร้ า้ ยข้ามแดนหรือไม่กต็ ามของบุคคลใดๆผูซ้ ง่ึ ถูกกล่าวหาว่ากระ
ทาความผิดอย่างใดอย่างหนึ่งทีอ่ า้ งอิงไว้ในพิธสี ารนี้
และ
ถ้าหากว่าเป็ นเช่นนัน้
ไม่ว่าคาขอดังกล่าวจะได้รบั การปฏิบตั ติ ามโดยรัฐทีไ่ ด้รบั การร้องขอหรือไม่กต็ าม และ
(ช) ไม่ว่าจะได้มกี ารเสนอ การร่าง หรือการนามาใช้ซง่ึ กฎหมายบัญญัติ ข้อบังคับ
หรือคาสังศาลเกี
่
ย่ วกับการส่งผูร้ า้ ยข้ามแดนหรือไม่กต็ าม
และ
ถ้าหากว่าเป็ นเช่นนัน้
ให้ระบุผลทีเ่ กิดขึน้ จากการดังกล่าว
(ถ้ามี)
สาหรับการส่งผูร้ า้ ยข้ามแดนของบุคคลผูซ้ ง่ึ ถูกกล่าวหาว่ากระทาความผิดทีส่ มนัยกับการกระทา
ทีก่ ล่าวไว้ในมาตรา 3 ของพิธสี ารนี้
25. รายงานต่างๆ
ควรจะกล่าวถึงเกณฑ์ทางกฎหมายรวมทัง้ ความตกลงระหว่างประเทศสาหรับความร่วมมือกับรัฐ
ภาคีอ่นื ๆ
เกีย่ วกับการสืบสวนและอาชญากรและกระบวนวิธกี ารส่งผูร้ า้ ยข้ามแดนทีน่ ามาใช้เกี่ยวกับความ
ผิดทีก่ ล่าวถึงในพิธสี าร

HRI/GEN/2/Rev.4

173

และนโยบายและข้อปฏิบตั ขิ องรัฐภาคีเกีย่ วกับความร่วมมือดังกล่าวรวมทัง้ ตัวอย่างคดีซง่ึ รัฐภาคี
ได้ร่วมมือกับรัฐภาคีอ่นื ๆ
และข้อขัด
ข้องสาคัญใดๆ
ทีร่ ฐั ภาคีได้ประสบในการได้รบั ความร่วมมือของรัฐภาคีอ่นื ๆ
26. รายงานต่างๆ ควรจะกล่าวถึงกฎหมาย นโยบาย และข้อปฏิบตั ขิ องรัฐภาคีเกี่ยวกับ
(ก)
การยึดทรัพย์และการริบวัสดุ
ทรัพย์สนิ
และ/หรือ
สินค้าอื่นๆทีถ่ ูกใช้เพือ่ กระทาหรืออานวยความสะดวกในความผิดอย่างใดอย่างหนึ่งทีก่ าหนดไว้ใ
นพิธสี าร
(ข) การยึดทรัพย์และการริบเงินรายได้จากการก่อให้เกิดการกระทาความผิดดังกล่าว และ
(ค)
การปิ ดสถานทีซ่ ง่ึ ใช้กระทาความผิดดังกล่าวรวมทัง้ การดาเนินการตามคาขอของรัฐภาคีอ่นื ๆ
เพือ่ ยึดทรัพย์และริบวัสดุ ทรัพย์สนิ อุปกรณ์ หรือเงินรายได้ใดๆ ทีก่ ล่าวไว้ในมาตรา 7 (ก)
ของพิธสี าร
ประสบการณ์ของรัฐภาคีเกีย่ วกับการสนองตอบของภาคีอ่นื ๆ
ต่อคาขอของรัฐภาคีสาหรับการยึดทรัพย์และการริบสินค้าและเงินรายได้
การบัญญัตกิ ฎหมายใดๆ
เกีย่ วกับเรื่องเหล่านี้ซง่ึ ได้ถูกเสนอ
ถูกร่าง
หรือถูกออกเป็ นกฎหมายนับตัง้ แต่ทพ่ี ธิ สี ารนี้มผี ลบังคับใช้
และคาวินิจฉัยใดๆ
ของฝ่ ายตุลาการเกีย่ วกับเรื่องเหล่านี้ทม่ี คี วามสาคัญโดยเฉพาะ
6. การคุ้มครองสิ ทธิ ของผู้เสียหาย
(มาตรา 8 และ 9 วรรค 3 และ 4)
27. รายงานต่างๆ
ควรจะมีขอ้ มูลเกีย่ วกับมาตรการทีน่ ามาใช้โดยรัฐภาคีเพื่อดาเนินการตามมาตรา
8
ของพิธสี ารโดยมีจุดประสงค์จะรับประกันว่าสิทธิและผลประโยชน์ดที ส่ี ุดของเด็กซึง่ ตกเป็ นผูเ้ สีย
หายของการปฏิบตั ทิ เ่ี ป็ นข้อห้ามไว้ตามพิธสี ารนี้จะได้รบั การยอมรับ
ได้รบั ความเคารพ
และได้รบั การคุม้ ครองในทุกขัน้ ตอนของการสืบสวนและกระบวนพิจารณาทางอาญาซึง่ เกีย่ วข้อง
กับการปฏิบตั ดิ งั กล่าว
นอกจากนี้แล้วรัฐยังอาจประสงค์จะกล่าวถึงความพยายามใดๆทีไ่ ด้ทาเพือ่ ดาเนินการตามแนวท
างเรื่องความยุตธิ รรมในเรื่องเกีย่ วกับเด็กผูเ้ สียหายและพยานของอาชญากรรมซึง่ นามาใช้โดยค
ณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมเมื่อปี 2548 (ดูภาคผนวก)
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28. รายงานต่างๆ
ควรจะกล่าวถึงกฎหมาย
นโยบาย
และข้อปฏิบตั ทิ วทั
ั ่ ง้ อาณาเขตของรัฐภาคีเกีย่ วกับการสืบสวนความผิดทีก่ ล่าวถึงในพิธสี ารในกร
ณีซง่ึ ดูเหมือนว่าผูเ้ สียหายอายุต่ากว่า 18 ปี แต่ไม่ทราบอายุจริงของผูเ้ สียหาย (ดูภาคผนวก)
29. รายงานต่างๆ
ควรจะกล่าวถึงระเบียบ
ข้อบังคับ
แนวทาง
หรือคาสังใดๆ
่
ซึง่ ได้ถูกนามาใช้โดยเจ้าพนักงานทีเ่ กี่ยวข้องเพือ่ รับประกันว่าผลประโยชน์ดที ส่ี ุดของเด็กเป็ นข้อ
พิจารณาเบือ้ งต้นในการปฏิบตั ทิ ก่ี ระบวนการยุตธิ รรมทางอาญาจะให้ได้แก่เด็กซึง่ เป็ นผูเ้ สียหาย
จากความผิดใดๆ ทีก่ ล่าวถึงในพิธสี ารนี้ (ดูภาคผนวก)
30. รายงานต่างๆ
ควรจะระบุว่าข้อกาหนดใดของกฎหมาย
วิธดี าเนินการ
และนโยบายมีเจตนาจะรับประกันว่าผลประโยชน์ดที ส่ี ุดของเด็กผูเ้ สียหายจากความผิดดังกล่าว
จะถูกระบุอย่างพอเพียงและถูกนามาพิจารณาในการสืบสวนและกระบวนพิจารณาทางอาญา
และ
ถ้าหากว่าไม่เป็ นเช่นนัน้
จะพิจารณาว่าขัน้ ตอนอะไรมีความจาเป็ นหรือจะใช้แผนอะไรเพือ่ เพือ่ ปรับปรุงแก้ไขการปฏิบตั ติ
ามมาตรา 8 วรรค 3 ของพิธสี าร (ดูภาคผนวก)
31. รายงานต่างๆ
ควรจะระบุว่าใช้มาตรการอะไรเพือ่ รับประกันการฝึกอบรมทางกฎหมาย
ทางจิตวิทยา
หรือทางอื่นสาหรับผูท้ ท่ี างานกับผูเ้ สียหายจากการกระทาผิดซึ่งเป็ นข้อห้ามอยู่ในตราสารนี้
(ดูภาคผนวก)
32. รายงานต่างๆ ควรจะระบุมาตรการทีม่ อี ยู่ซง่ึ ให้เงือ่ นไขทีจ่ าเป็ นแก่หน่วยงาน องค์กร
เครือข่าย
และปั จเจกชนเพือ่ ให้สามารถดาเนินงานของตนได้โดยไม่ตอ้ งเกรงกลัวการแทรกสอดหรือการต
อบโต้
และ
ถ้าหากว่าไม่เป็ นเช่นนัน้
ได้วางแผนหรือพิจารณามาตรการอะไรไว้ว่าจาเป็ นเพือ่ รับประกันการปฏิบตั ติ ามมาตรา 8 วรรค
5 ของพิธสี าร (ดูภาคผนวก)
33. รายงานต่างๆ
ควรจะกล่าวถึงมาตรการป้ องกันพิเศษหรือมาตรการทดแทนใดๆ
ทีถ่ ูกนามาใช้หรือถูกเสริมสร้างเพือ่ รับประกันว่ามาตรการทีท่ ว่ี างรูปแบบไว้เพือ่ คุม้ ครองสิทธิเด็ก
ผูเ้ สียหายจากการกระทาความผิดทีก่ ล่าวถึงในพิธสี ารนี้จะไม่มผี ลกระทบเกินสมควรต่อสิทธิของ
บุคคลผูถ้ ูกกล่าวหาในอันทีจ่ ะได้รบั การพิจารณาคดีอย่างเป็ นธรรมและไม่มอี คติ (ดูภาคผนวก)
34. รายงานต่างๆ
ควรจะกล่าวถึงโครงงานทีม่ อี ยู่ของรัฐและเอกชนซึง่ ให้ความช่วยเหลือแก่เด็กผู้เสียหายจากการซื้
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อขาย
การค้าประเวณี
และสือ่ ลามกให้กลับคืนสูส่ งั คมโดยให้ความสนใจเป็ นพิเศษในการกลับคืนสูค่ รอบครัวและการฟื้
นคืนสภาพทางกายและทางจิตวิทยา (ดูภาคผนวก)
35. นอกจากนี้รายงานต่างๆ
ควรจะกล่าวอีกด้วยถึงมาตรการทีร่ ฐั ภาคีใช้เพือ่ ช่วยให้เด็กฟื้ นกลับคืนสูเ่ อกลักษณ์ของตนเองเมื่
อการแสวงหาประโยชน์ซง่ึ เด็กได้ประสบมาได้มผี ลกระทบอย่างร้ายแรงต่อองค์ประกอบใดๆ
ของเอกลักษณ์ของเด็ก เช่น ชื่อ สัญชาติ และความผูกพันในครอบครัว (ดูภาคผนวก)
36. ข้อมูลทีม่ อี ยู่ในรายงานต่างๆ
เกีย่ วกับความช่วยเหลือในการกลับคืนสูส่ งั คม
การฟื้ นคืนสภาพทางกายและทางจิตวิทยา
และการฟื้ นกลับคืนสูเ่ อกลักษณ์ควรจะระบุความแตกต่างใดๆระหว่างความช่วยเหลือให้เด็กซึง่ เ
ป็ นคนในสัญชาติหรือถูกสันนิษฐานว่าเป็ นคนในสัญชาติของรัฐภาคี และผูซ้ ง่ึ ไม่ได้ถอื สัญชาติ
หรือผูซ้ ง่ึ ไม่ทราบสัญชาติ (ดูภาคผนวก)
37. รายงานต่างๆ
ควรจะมีขอ้ มูลเกีย่ วกับการเยียวยาแก้ไขและวิธดี าเนินการทีม่ อี ยู่ซง่ึ อาจนามาใช้ได้โดยเด็กผูเ้ สีย
หายจากการซือ้ ขาย
การค้าประเวณี
หรือสือ่ ลามกเพือ่ เรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากผูร้ บั ผิดชอบตามกฎหมาย
(ดูภาคผนวก)
7. ความช่วยเหลือและความร่วมมือระหว่างประเทศ (มาตรา 10)
38. รายงานต่างๆ ควรจะกล่าวถึง
(ก) การจัดการใดๆแบบพหุภาคี แบบภูมภิ าค และแบบทวิภาคีเพือ่ การป้ องกัน
การตรวจพบ
การสืบสวน
การดาเนินคดี
และการลงโทษผูร้ บั ผิดชอบสาหรับการกระทาผิดอย่างใดอย่างหนึ่งทีก่ ล่าวถึงในพิธสี ารนี้ทร่ี ฐั ภา
คีได้ช่วยร่าง หรือได้เจรจาต่อรอง ได้ลงนาม หรือได้เข้าเป็ นภาคี
(ข)
ขัน้ ตอนทีไ่ ด้ใช้เพือ่ นาวิธดี าเนินการและกลไกมาประสานงานการดาเนินการตามการจัดการเช่น
ว่านี้ และ
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(ค)
ผลทีไ่ ด้รบั จากการจัดการเช่นว่านี้
ข้อขัดข้องใดๆทีส่ าคัญทีไ่ ด้ประสบในการจัดดาเนินการการจัดการดังกล่าวและความพยายามใด
ๆทีไ่ ด้ใช้หรือพิจารณาว่าจาเป็ นเพือ่ ปรับปรุงแก้ไขการดาเนินการจัดการเช่นว่านี้
39. นอกจากนี้รายงานต่างๆ
ควรจะกล่าวถึงขัน้ ตอนอื่นใดอีกด้วยทีร่ ฐั ภาคีได้ใช้เพือ่ ส่งเสริมความร่วมมือและการประสานงาน
ระหว่างประเทศเกีย่ วกับการป้ องกัน
การตรวจพบการสืบสวน
การดาเนินคดี
และการลงโทษสาหรับการกระทาผิดทีก่ ล่าวถึงในพิธสี ารระหว่างเจ้าพนักงานของตนและองค์กร
ภูมภิ าคหรือระหว่างประเทศทีเ่ กีย่ วข้องตลอดจนระหว่างเจ้าพนักงานและองค์กรพัฒนาเอกชนร
ะดับชาติและระหว่างประเทศ
40. รายงานต่างๆควรจะกล่าวถึงขัน้ ตอนใดๆ
ทีร่ ฐั ภาคีใช้เพือ่ สนับสนุนความร่วมมือระหว่างประเทศเพือ่ ช่วยการฟื้ นคืนสภาพทางกายและทา
งจิตวิทยา
การกลับคืนสูส่ งั คม
การส่งผูเ้ สียหายจากการกระทาผิดกลับคืนประเทศเดิมตามทีก่ ล่าวถึงในพิธสี ารนี้รวมทัง้ ความช่
วยเหลือทวิภาคีและความช่วยเหลือทางวิชาการ
และการสนับสนุนสาหรับกิจกรรมของหน่วยงานหรือองค์กรระหว่างประเทศ
การประชุมระหว่างประเทศและการวิจยั ระหว่างประเทศหรือโครงงานฝึกอบรม
รวมทัง้ การสนับสนุนสาหรับกิจกรรมและโครงงานทีเ่ กี่ยวข้องขององค์กรพัฒนาเอกชนระดับชาติ
และระหว่างประเทศ
41. รายงานต่างๆ
ควรจะกล่าวถึงการมีสว่ นร่วมของรัฐภาคีในความร่วมมือระหว่างประเทศทีถ่ ูกวางรูปแบบเพือ่ พิจ
ารณาสาเหตุรากเหง้าทีม่ สี ว่ นทาให้เด็กมีความเสีย่ งต่อการซือ้ ขาย การค้าประเวณี สือ่ ลามก
และการท่องเทีย่ วทางเพศ โดยเฉพาะคือความยากจนและการด้อยพัฒนา
8. ข้อกาหนดอื่นๆ ทางกฎหมาย
42. รายงานต่างๆ ควรจะกล่าวถึง
(ก)
ข้อกาหนดใดๆ
ของการบัญญัตกิ ฎหมายภายในประเทศทีบ่ งั คับใช้อยู่ในรัฐภาคีทร่ี ฐั ภาคีพจิ ารณาเห็นว่าจะมีสว่
นในการทาให้สทิ ธิเด็กเป็ นความจริงขึน้ มาได้มากกว่าข้อกาหนดของพิธสี ารนี้
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(ข)
ข้อกาหนดใดๆ
ของกฎหมายระหว่างประเทศซึง่ ผูกมัดรัฐภาคีทร่ี ฐั ภาคีพจิ ารณาเห็นว่าจะมีสว่ นในการทาให้สทิ ธิ
เด็กเป็ นความจริงขึน้ มาได้มากกว่าข้อกาหนดของพิธสี ารนี้
หรือทีร่ ฐั ภาคีนามาพิจารณาในการใช้พธิ สี ารนี้ และ
(ค)
สถานะของการให้สตั ยาบันโดยรัฐภาคีของตราสารหลักระหว่างประเทศเกีย่ วกับการซือ้ ขายเด็ก
การค้าประเวณีเด็ก
สือ่ ลามกเด็ก
การค้าขายเด็กอย่างผิดกฎหมาย
และการท่องเทีย่ วทางเพศตลอดจนข้อผูกมัดระหว่างประเทศหรือในภูมภิ าคอื่นใดทีด่ าเนินการโ
ดยรัฐนัน้ เกี่ยวกับประเด็นปั ญหาเหล่านี้
และอิทธิพลใดๆ
ทีก่ ารดาเนินการของข้อผูกมัดดังกล่าวมีต่อการดาเนินการตามพิธสี าร
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ภาคผนวก
การเชื่อมโยงระหว่างพิธสี ารทางเลือกและการดาเนินการตามอนุสญ
ั ญาทีก่ ล่าวถึงในแนว
ทาง 2 จะดูได้จากวรรคทีห่ นึ่งของอารัมภบทของพิธสี าร
คาว่าแรงงานถูกบังคับทีก่ ล่าวถึงในแนวทาง
10
(ค)
จะรวมไปถึงงานหรือบริการใดๆในสาระสาคัญทีบ่ ุคคลถูกบังคับให้ทาโดยเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ
เจ้าพนักงาน
หรือสถาบันโดยการคุกคามด้วยการลงโทษ
งานหรือบริการซึง่ ทาให้ภาคเอกชนด้วยการบังคับ (เช่น สูญเสียเสรีภาพ การกักค่าแรงงาน
การริบเอกสารประจาตัว
หรือการคุกคามจะลงโทษ)
และการปฏิบตั เิ ยีย่ งความเป็ นทาสดังเช่นการไถ่หนี้
และการแต่งงานหรือการหมัน้ หมายเด็กเพือ่ แลกเปลีย่ นค่าตอบแทน
(ดูอนุสญ
ั ญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 29 (2473) ว่าด้วยแรงงานถูกบังคับ
(มาตรา
2
และ
11)
และอนุสญ
ั ญาเพิม่ เติมเรื่องการเป็ นทาส
การค้าทาส
และสถาบันและการปฏิบตั เิ ยีย่ งความเป็ นทาส (มาตรา 1))
การค้าขายเด็กอย่างผิดกฎหมายดังทีก่ ล่าวถึงในแนวทาง
10
(ฉ)
จะหมายถึงการรับสมัคร การขนส่ง การส่งไป การให้ทพ่ี กั พิงหรือการรับบุคคลอายุต่ากว่า 18
ปี เพือ่ ความมุ่งหมายในการแสวงหาประโยชน์ในรูปแบบใดๆรวมทัง้ การแสวงหาประโยชน์ทางเพ
ศ
การแสวงหาประโยชน์จากแรงงานเด็กหรือการรับเป็ นบุตรบุญธรรมซึง่ ฝ่ าฝืนมาตรฐานระหว่างป
ระเทศทีเ่ กีย่ วข้องโดยไม่คานึงว่าเด็กหรือบิดามารดาของเด็กได้แสดงความยินยอมสาหรับการดั
งกล่าวหรือไม่
(ดูพธิ สี ารเพือ่ ป้ องกัน
ปราบปราม
และลงโทษการค้าขายบุคคลอย่างผิดกฎหมายโดยเฉพาะคือสตรีและเด็กซึง่ ประกอบอนุสญ
ั ญาส
หประชาชาติต่อต้านองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ (มาตรา 3 (ก), (ข) และ (ค)))
รูปแบบของการค้าประเวณีซง่ึ ตามแนวทาง 11 (ข) ควรจะแยกความแตกต่าง
(ถ้าสามารถทาได้)
รวมไปถึงการค้าประเวณีรกั ต่างเพศและรักร่วมเพศ
และการค้าประเวณีเชิงพาณิชย์หรือในรูปแบบอื่นๆ
ดังเช่นการนาส่งเด็กให้เจ้าวัดหรือผูน้ าศาสนาเพือ่ ความมุ่งหมายในการให้บริการทางเพศ
ความเป็ นทาสทางเพศ



ดูวรรค 2 ข้างต้น แนวทางจะสมนัยกับหมายเลขวรรค
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การชักชวนจากครูเพือ่ ให้ประโยชน์เป็ นพิเศษแลกกับบริการทางเพศจากนักเรียน
และการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กทางานบ้าน
รัฐอาจประสงค์จะเสนอข้อมูลทีก่ ล่าวถึงในแนวทาง
13
(ก)
ในรูปแบบของตารางกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องและข้อกาหนดซึง่ เกีย่ วข้องมากทีส่ ุดของกฎหมายดังก
ล่าว
บทบาทสาคัญของผูต้ รวจการของเด็กและสถาบันทีค่ ล้ายคลึงกันซึง่ กล่าวถึงในแนวทาง
13 (ฌ) จะถูกกล่าวถึงโดยคณะกรรมาธิการในความเห็นทัวไป
่
ฉบับที่ 2 เรื่อง
“บทบาทของสถาบันสิทธิมนุษยชนอิสระแห่งชาติในการส่งเสริมและการคุม้ ครองสิทธิเด็ก ”
ซึง่ ถูกนามาใช้ในสมัยประชุมทีส่ ามสิบเอ็ดของคณะกรรมาธิการเมื่อปี 2545
ข้อมูลซึง่ ถูกจัดให้เพือ่ สนองตอบแนวทางทีม่ อี ยู่ในหมวด
4
ข้างต้น
โดยเฉพาะคือในรายงานซึง่ ทาโดยรัฐสหพันธ์ รัฐซึง่ มีอาณาเขตในภาวะพึง่ พิง และ/หรือ
เขตปกครองตนเอง และรัฐซึง่ มีระเบียบทางกฎหมายรับรองกฎของศาสนา กฎของชนเผ่า
หรือกฎของชนพืน้ เมืองดัง้ เดิมควรจะรวมไปถึงข้อมูลเรื่องกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้อ งของเขตอานาจทัง้
หมดซึง่ มีอานาจหน้าทีเ่ หนือเรื่องเหล่านี้รวมทัง้ กฎหมายทีใ่ ช้กบั กองทัพ
การตอบต่อแนวทาง
16
โดยพูัอย่างยิง่ คือวรรคย่อย
(ข)
ของแนวทางควรจะแยกความแตกต่างระหว่างการลงโทษทีใ่ ช้กบั ผูใ้ หญ่ซง่ึ ถูกพิพากษาลงโทษจ
ากความผิดเช่นว่านี้และเยาวชนซึง่ ได้กระทาความผิดดังกล่าว มาตรา 3 วรรค 1
ของพิธสี ารกาหนดให้รฐั ภาคี
“อย่างขัน้ ต่า”
รับประกันว่าการกระทาทีอ่ ยู่ในรายการจะถูกครอบคลุมโดยกฎหมายอาญาหรือกฎหมายทีม่ โี ทษ
ทางอาญาของรัฐภาคี ข้อผูกพันทัวไปที
่ ก่ ว้างขวางกว่าซึง่ ถูกกาหนดไว้ในมาตรา 1 คือเพือ่
“ห้ามการซือ้ ขายเด็ก การค้าประเวณีเด็ก และสือ่ ลามกเด็ก” ดังนัน้ แนวทาง 16 (จ)
จะระบุว่ารายงานควรจะระบุรปู แบบอื่นใดของการซือ้ ขาย
หรือการกระทาหรือการละเว้นการกระทาอื่นใดเกีย่ วกับการค้าประเวณีเด็กหรือสือ่ ลามกเด็กซึง่ ถู
กครอบคลุมโดยกฎหมายอาญาหรือกฎหมายทีม่ โี ทษทางอาญาของรัฐภาคี
นอกจากนี้ในบางประเทศอาชญากรรมบางอย่างอาจจะถูกใช้เพือ่ ดาเนินคดีการซือ้ ขายเด็ก
การค้าประเวณีเด็ก
หรือสือ่ ลามกเด็กแม้ว่ากฎหมายดังกล่าวจะไม่ได้หา้ มการกระทาความผิดเหล่านัน้ ไว้เป็ นเช่นนัน้
รายงานต่างๆ
ควรจะกล่าวถึงความผิดเช่นว่านี้และอธิบายการใช้กฎหมายดังกล่าวกับการซือ้ ขายเด็ก
การค้าประเวณีเด็ก และ/หรือ สือ่ ลามกเด็ก
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นิตบิ ุคคลทีก่ ล่าวถึงในแนวทาง
18
จะเป็ นองค์กรนอกเหนือไปจากตัวบุคคลซึง่ มีบุคลิกภาพทางกฎหมาย
ดังเช่นบริษทั และกิจการธุรกิจอื่นๆ ฝ่ ายปกครองท้องถิน่ หรือภูมภิ าค และมูลนิธิ องค์การ
และสมาคมซึง่ ได้รบั การยอมรับอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
ตราสารทางกฎหมายระหว่างประเทศทีส่ ามารถใช้ได้ในแนวทาง 19 จะรวมถึงมาตรา 20
และ 21 ของอนุสญ
ั ญาเมื่อใช้ร่วมกันกับหลักการทัวไปซึ
่ ง่ รับรองโดยมาตรา 2, 3, 6 และ 12
ของอนุสญ
ั ญา
อนุสญ
ั ญากรุงเฮกว่าด้วยการคุม้ ครองเด็กและความร่วมมือเกีย่ วกับการรับเป็ นบุตรบุญธรรมระห
ว่างประเทศ
(2536)
ซึง่ คณะกรรมาธิการพิจารณาว่าเป็ นตราสารทีเ่ หมาะสมเพือ่ ให้เป็ นไปตามข้อผูกพันทีม่ อี ยู่ในมา
ตรา 21 (จ) ของอนุสญ
ั ญา อนุสญ
ั ญายุโรปว่าด้วยการรับเป็ นบุตรบุญธรรม (CETS ฉบับที่ 58)
(2510)
กฎบัตรแอฟริกาว่าด้วยสิทธิและสวัสดิการของเด็ก
(2533)
ปฏิญญาว่าด้วยหลักการทางสังคมและทางกฎหมายทีเ่ กีย่ วกับการคุม้ ครองและสวัสดิการของเด็
กโดยการอ้างอิงเป็ นพิเศษถึงการจัดทีอ่ ยู่อาศัยและการรับเป็ นบุตรบุญธรรมสาหรับเด็กกาพร้าใ
นระดับชาติและระหว่างประเทศซึง่ นามาใช้โดยสมัชชาใหญ่เมื่อปี
2529
และสนธิสญ
ั ญาทวิภาคีว่าด้วยการรับเป็ นบุตรบุญธรรมฉบับต่างๆ
ปฏิญญาว่าด้วยหลักการทางสังคมและทางกฎหมายซึ่งกล่าวไว้ในอารัมภบทของอนุสญ
ั ญาว่าด้ว
ยสิทธิเด็กจะสามารถใช้ได้กบั ทุกรัฐรวมทัง้ รัฐซึง่ ไม่ได้เป็ นภาคีในสนธิสญ
ั ญาฉบับใดๆทีก่ ล่าวถึง
ข้างต้น
ข้อมูลทีก่ ล่าวถึงในแนวทาง 27 ควรจะประกอบด้วยสิง่ ต่อไปนี้ โดยเฉพาะคือ
(ก)
กฎหมายใดๆหรือมาตรฐานทางกฎหมายอื่นๆ
ซึง่ กาหนดให้ผลประโยชน์ดที ส่ี ุดของเด็กผูเ้ สียหายหรือเด็กพยานเป็ นข้อพิจารณาในเบือ้ งต้นในเ
รื่องกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญาเกีย่ วกับการซือ้ ขายเด็ก
การค้าประเวณีเด็ก
และสือ่ ลามกเด็ก
(ข) กฎหมายใดๆ หรือมาตรฐานทางกฎหมาย วิธดี าเนินการ และข้อปฏิบตั อิ ่นื ๆ
เกีย่ วกับการจัดทีอ่ ยู่อาศัยให้เด็กซึง่ ได้รบั การพิจารณาว่าเป็ นผูเ้ สียหายจากการซือ้ ขาย
การค้าประเวณีเด็ก
หรือสือ่ ลามกเด็กให้อยู่ในการดูแลคุม้ ครองในสิง่ อานวยความสะดวกของตารวจหรือของทัณฑ์สถ
าน
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หรือสิง่ อานวยความสะดวกสวัสดิการเด็กของรัฐในระหว่างระยะเวลาการสืบสวนหรือกระบวนพิจ
ารณาทางกฎหมายต่อผูก้ ระทาความผิดดังกล่าว
และข้อมูลเกีย่ วกับจานวนเด็กซึง่ ถูกจัดให้อยู่ในความดูแลเช่นว่านี้สาหรับระยะเวลาการสืบสวนห
รือกระบวนพิจารณาดังกล่าวโดยแบ่งออก
(ถ้าสามารถทาได้)
ตามอายุ
เพศ
และถิน่ กาเนิดดัง้ เดิมของเด็ก
ลักษณะของสิง่ อานวยความสะดวกและระยะเวลาเฉลีย่ ของการจัดให้มที อ่ี ยู่อาศัย
(ค)
หลักการว่าเด็กจะไม่ตอ้ งสูญเสียเสรีภาพนอกจากว่าเป็ นทางเลือกสุดท้ายเท่านัน้
(ดูมาตรา
37
(ข)
ของอนุสญ
ั ญา)
เด็กผูเ้ สียหายหรือเด็กพยานไม่ควรจะจัดให้อยู่อาศัยในสิ่งอานวยความสะดวกของตารวจหรือขอ
งทัณฑ์สถานหรือสิง่ อานวยความสะดวกสวัสดิการเด็กแบบปิ ด
(ยกเว้นในพฤติการณ์รุนแรงพิเศษ)
เพือ่ รับประกันการคุม้ ครองเด็กและความสามารถมีให้ได้ในกระบวนพิจารณาทางอาญา
(ง)
กฎหมาย
วิธดี าเนินการ
และข้อปฏิบตั ใิ ดๆซึง่ ยอมให้จดั ทีอ่ ยู่อาศัยแก่เด็กซึง่ ได้รบั การพิจารณาว่าเป็ นผูเ้ สียหายจากการ
ซือ้ ขาย
การค้าประเวณีเด็ก
หรือสือ่ ลามกเด็กให้อยู่ในความดูแลชัวคราวของญาติ
่
บิดามารดาบุญธรรม
ผูป้ กครองชัวคราว
่
หรือองค์กรประชาคมในระหว่างการสืบสวนหรือกระบวนพิจารณาทางกฎหมายต่อผูก้ ระทาควา
มผิดดังกล่าว
และข้อมูลเกีย่ วกับจานวนเด็กซึง่ ถูกจัดให้อยู่ในสถานทีเ่ ช่นนัน้ โดยแบ่งออก
(ถ้าสามารถทาได้)
ตามอายุ
เพศ
และถิน่ กาเนิดดัง้ เดิมของเด็ก
ชนิดของผูใ้ ห้การดูแลและระยะเวลาเฉลีย่ ของการจัดให้มที อ่ี ยู่อาศัย
(จ)
มาตรฐานทางกฎหมายใดๆซึง่ ถูกนามาใช้โดยคานึงถึงสิทธิของเด็กผูเ้ สียหายจากการซือ้ ขาย
การค้าประเวณีเด็ก
หรือสือ่ ลามกเด็กทีจ่ ะได้รบั แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับสิทธิทางกฎหมายของตนและบทบาทของตนทีจ่
ะมีในกระบวนพิจารณาทางอาญาเกีย่ วกับการแสวงหาประโยชน์เช่นว่านี้
และขอบเขต
กาหนดเวลา
และความก้าวหน้าและผลทีอ่ อกมาของกระบวนพิจารณาดังกล่าว
และการปฏิบตั แิ ละวิธดี าเนินการทีไ่ ด้ถูกจัดตัง้ ขึน้ เพือ่ ให้ขอ้ มูลดังกล่าวแก่เด็ก
(ฉ)
มาตรฐานทางกฎหมายใดๆซึง่ ถูกนามาใช้ทค่ี านึงถึงสิทธิของเด็กผูเ้ สียหายจากการซือ้ ขาย
การค้าประเวณีเด็ก
หรือสือ่ ลามกเด็กทีจ่ ะแสดงหรือส่งความคิดเห็น
ความต้องการ
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และความกังวลของตนเรื่องกระบวนพิจารณาทางอาญาเกีย่ วกับการแสวงหาประโยชน์จากตนแ
ละหน้าทีข่ องพนักงานสืบสวน
อัยการ
และเจ้าพนักงานอื่นๆ
ทีเ่ กีย่ วข้องทีจ่ ะนาความคิดเห็นและความกังวลของตนไปพิจารณา
วิธกี ารและวิธดี าเนินการทีใ่ ช้เพือ่ ให้มคี วามมันใจในความคิ
่
ดเห็น
ความต้องการ
และความกังวลของเด็กผูเ้ สียหายซึง่ มีอายุและภูมหิ ลังแตกต่างกัน
และเพือ่ ติดต่อสือ่ สารเด็กกับเจ้าพนักงานทีเ่ กีย่ วข้อง
และข้อมูลเกีย่ วกับความก้าวหน้าทีไ่ ด้สร้างขึน้ และข้อขัดข้องทีไ่ ด้ประสบ
(ถ้ามี)
ในการดาเนินการตามมาตรฐานและวิธดี าเนินการดังกล่าว
(ช)
โครงงานและบริการใดๆ
ซึง่ ให้การสนับสนุนแก่เด็กผูเ้ สียหายในระหว่างกระบวนพิจารณาทางอาญาต่อผูท้ ร่ี บั ผิดชอบในก
ารแสวงหาผลประโยชน์จากเด็ก
สถานทีท่ างภูมศิ าสตร์และลักษณะของหน่วยงานหรือองค์กรซึง่ มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบ (เป็ นของรัฐ
ได้รบั การสนับสนุนจากรัฐ
หรือไม่ใช่ของรัฐ)
ลักษณะของบริการสนับสนุนทีจ่ ดั ให้มาและความคุม้ ครอง ข้อมูลใดๆ ทีม่ อี ยู่เกีย่ วกับอายุ เพศ
ถิน่ กาเนิดดัง้ เดิม และลักษณะอื่นๆทีเ่ กีย่ วข้องของผูร้ บั ผลประโยชน์ ผลการประเมินใดๆ
ของการสนับสนุนทีใ่ ห้มา และความคิดเห็นของรัฐภาคีเกีย่ วกับความพอเพียงของการคุม้ ครอง
ขอบเขตและคุณภาพของบริการทีม่ อี ยู่และแผนงานใดๆ ทีจ่ ะขยายบริการดังกล่าวออกไป
(ซ)
กฎหมายหรือข้อบังคับใดๆ
ซึง่ ถูกวางรูปแบบมาเพือ่ คุม้ ครองสิทธิในความเป็ นส่วนตัวและป้ องกันการเปิ ดเผยตัวของผูเ้ สียห
ายจากการกระทาความผิดทีก่ ล่าวถึงในพิธสี าร
และมาตรการอื่นใดทีร่ ฐั ภาคีใช้เพือ่ คุม้ ครองความเป็ นส่วนตัวของเด็กและป้ องกันการเปิ ดเผยตัว
ของเด็กตลอดจนความคิดเห็นของรัฐภาคีว่ากฎหมาย
ข้อบังคับ
และมาตรการอื่นๆมีประสิทธิผลหรือไม่
และ
ถ้าหากว่าไม่
ให้แสดงเหตุผลว่าทาไมจึงไม่มปี ระสิทธิผล
และรัฐภาคีมแี ผนการใดๆเพื่อเพิม่ การคุม้ ครองสิทธิในความเป็ นส่วนตัวของเด็กและป้ องกันการเ
ปิ ดเผยตัวเด็ก
(ฌ)
นโยบาย
วิธดี าเนินการ
โครงงาน
พิธกี าร
หรือมาตรการอื่นๆซึง่ ได้ถูกจัดให้มไี ว้เพือ่ รับประกันความปลอดภัยของเด็กผูเ้ สียหายจากการซือ้
ขาย
การค้าประเวณี
หรือสือ่ ลามกผูซ้ ง่ึ อาจมีความเสีย่ งจากการแก้แค้นหรือการข่มขู่
และเพือ่ รับประกันความปลอดภัยของครอบครัวของเด็กและของพยานซึง่ อาจได้รบั อันตรายจาก
ความเสีย่ งดังกล่าวตลอดจนความคิดเห็นของรัฐภาคีว่ามาตรการดังกล่าวมีประสิทธิผลหรือไม่
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และถ้าหากว่าไม่
ให้แสดงเหตุผลว่าทาไมจึงไม่มปี ระสิทธิผล
และรัฐภาคีมแี ผนการใดๆ
เพือ่ เสริมสร้างมาตรการดังกล่าว
เปลีย่ นแปลงแก้ไขมาตรการดังกล่าว
หรือนามาตรการป้ องกันใหม่มาใช้ และ
(ญ)
กฎหมาย
ระเบียบ
ข้อบังคับ
แนวทาง
หรือนโยบายใดๆซึง่ ได้ถูกนามาใช้โดยเจ้าพนักงานผูม้ อี านาจหน้าทีข่ องฝ่ ายนิตบิ ญ
ั ญัติ
ฝ่ ายบริหาร
หรือฝ่ ายตุลาการเพือ่ หลีกเลีย่ งความล่าช้าทีไ่ ม่จาเป็ นในการชี้ขาดคดีซง่ึ เกีย่ วข้องกับความผิดที่
กล่าวถึงในพิธสี ารนี้
และในการออกคาสังหรื
่ อคาพิพากษาให้จ่ายค่าสินไหมทดแทนแก่เด็กผูเ้ สียหายตลอดจนหลักนิ
ติศาสตร์ใดๆ
ทีศ่ าลของรัฐภาคีอาจจะนามาใช้เกีย่ วกับมติของเรื่องดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมกับเวลา
ข้อมูลทีก่ ล่าวถึงในแนวทาง 28 ควรจะประกอบด้วยสิง่ ต่อไปนี้ โดยเฉพาะคือ
(ก) มาตรการทีใ่ ช้เพือ่ ประมาณอายุของผูเ้ สียหายเมื่อไม่มขี อ้ พิสจู น์ทางเอกสาร
(ข) มาตรฐานการพิสูจน์อายุของผูเ้ สียหายและการสันนิษฐานทางกฎหมาย (ถ้ามี) ทีใ่ ช้
และ
(ค)
หน่วยงานหรือองค์กรทีม่ หี น้าทีร่ บั ผิดชอบดาเนินการสืบสวนด้วยจุดประสงค์จะกาหนดหาอายุข
องเด็กและวิธกี ารทีใ่ ช้ไปการนี้
ข้อมูลทีจ่ ดั ให้ในการตอบสนองต่อแนวทาง
28
ยังควรจะระบุอกี ด้วยว่าข้อขัดข้องในการกาหนดหาอายุผทู้ ถ่ี ูกสันนิษฐานว่าเป็ นเหยื่อจากการกร
ะทาความผิดทีก่ ล่าวถึงในพิธสี ารเป็ นอุปสรรคในสาระสาคัญหรือไม่ต่อการบังคับใช้กฎหมายและ
การคุม้ ครองเด็กอย่างมีประสิทธิผลต่อการปฏิบตั เิ ช่นว่านี้
และ
ถ้าหากว่าเป็ นเช่นนัน้
ทาไมจึงเป็ น
และแผนอะไร
(ถ้ามี)
ทีร่ ฐั ภาคีตอ้ งต้องเอาชนะ
หรือการดาเนินการอะไรทีร่ ฐั ภาคีพจิ ารณาว่าจาเป็ นเพือ่ แก้ปัญหาข้อขัดข้องดังกล่าว
นอกจากนี้ขอ้ มูลทีจ่ ดั ให้ยงั ควรจะถูกจาแนกอีกด้วย
(เมื่อมีความเกี่ยวข้อง)
ระหว่างความผิดทีไ่ ด้ถูกกระทาภายในอาณาเขตของรัฐภาคีต่อเด็กผูซ้ ง่ึ เป็ นคนในสัญชาติ
และความผิดซึ่งผูเ้ สียหายอาจไม่ใช่คนในสัญชาติของรัฐภาคี
หรือการกระทาอาจจะเกิดขึน้ ในอาณาเขตของรัฐอีกรัฐหนึ่งก็ได้
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ข้อมูลทีถ่ ูกจัดให้ในการสนองตอบต่อแนวทาง 29 และ 30 ควรจะ
(ก)
ระบุว่าการบัญญัตกิ ฎหมายของเขตอานาจทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ หมดของรัฐภาคีคานึงถึงข้อกาหนดว่าใ
ห้ผลประโยชน์ดที ส่ี ุดของเด็กเป็ นข้อพิจารณาในเบือ้ งต้นในการปฏิบตั ซิ ง่ึ กระบวนการยุตธิ รรมท
างอาญาสามารถให้ได้กบั เด็กซึง่ เป็ นผูเ้ สียหายจากการกระทาผิดอย่างใดอย่างหนึ่งทีก่ ล่าวไว้ใน
พิธสี ารหรือไม่
และ
ถ้าหากว่าไม่เป็ นเช่นนัน้
รัฐภาคีได้ใช้ขนั ้ ตอนอะไร
(ถ้ามี)
หรือมีแผนการทีจ่ ะใช้นาหลักการนี้เข้าไปไว้ในการบัญญัตกิ ฎหมายทีเ่ กี่ยวข้อง
(ข)
กล่าวถึงระเบียบ
แนวทาง
นโยบาย
หรือหลักนิตศิ าสตร์ใดๆ
ว่าผลประโยชน์ดที ส่ี ุดของเด็กจะถูกกาหนดอย่างไรในบริบทนี้และวิธกี ารทีจ่ ะใช้เพือ่ กาหนดหาผ
ลประโยชน์ดที ส่ี ุดของเด็กผูเ้ สียหายแต่ละคน
(ค) โดยเฉพาะคือ กล่าวถึงถึงระเบียบ แนวทาง นโยบาย หรือหลักนิตศิ าสตร์ใดๆ
เกีย่ วกับวิธกี ารทีใ่ ช้เพือ่ พิจารณาความคิดเห็นของเด็กและน้าหนักทีใ่ ห้กบั ความคิดเห็นดังกล่าวใ
นการกาหนดว่าอะไรคือผลประโยชน์ดที ส่ี ุดของเด็กในบริบทนี้
(ง)
นอกจากนี้
กล่าวถึงถึงขัน้ ตอนอะไรทีไ่ ด้ใช้และกลไกและวิธดี าเนินการอะไรได้ถูกจัดตัง้ เพือ่ ให้เด็กผูเ้ สียหาย
ได้รบั ข้อมูลเชิงภาวะวิสยั ในภาษาทีเ่ หมาะสมกับอายุและภูมหิ ลังของเด็ก
เรื่องการสืบสวนและกระบวนพิจารณาในทางอาญาเกีย่ วกับการกระทาความผิดทีม่ ผี ลต่อเด็ก
สิทธิของเด็กเกีย่ วกับการสืบสวนและกระบวนพิจารณาดังกล่าว
และทางเลือกใดๆ
หรือหนทางดาเนินการอื่นๆ ทีเ่ ด็กอาจจะมี
(จ)
กล่าวถึงการบัญญัตกิ ฎหมาย
ข้อบังคับ
วิธดี าเนินการ
นโยบาย
และหลักนิตศิ าสตร์ใดๆเกีย่ วกับจุดยืนทางกฎหมายของเด็กโดยคานึงถึงคาวินิจฉัยทีต่ อ้ งทาเกีย่
วกับกระบวนพิจารณาในทางอาญาสาหรับการกระทาความผิดต่อเด็กซึง่ รวมทัง้ ขีดจากัดอายุใด
ๆ
เกีย่ วกับการตัดสินใจของเด็กว่าจะให้การหรือไม่หรือมิฉะนัน้ แล้วก็เข้าไปมีสว่ นร่วมในกระบวนพิ
จารณา
อานาจหน้าทีข่ องบิดามารดาหรือผูป้ กครองทีจ่ ะทาการตัดสินใจดังกล่าวสาหรับเด็ก
และการแต่งตัง้ ผูป้ กครองชัวคราวเพื
่
อ่ รับประกันว่าผลประโยชน์ดที ส่ี ุดของเด็กจะถูกระบุออกมา
และได้รบั ความเคารพในกรณีทไ่ี ม่มบี ดิ ามารดาหรือผูป้ กครอง
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หรือในกรณีทอ่ี าจจะมีการขัดกันของผลประโยชน์ระหว่างเด็กผูเ้ สียหายกับบิดามารดาหรือผูป้ ก
ครองตามกฎหมาย และ
(ฉ)
กล่าวถึงบทบาท
(ถ้ามี)
ของหน่วยงานคุม้ ครองเด็กหรือองค์กรสิทธิเด็กในกระบวนพิจารณาทางอาญาเกีย่ วกับความผิด
ทีก่ ล่าวถึงในพิธสี าร
โดยเฉพาะคือบทบาทใดๆทีอ่ งค์กรดังกล่าวอาจจะมีในการป้ องกันผลประโยชน์ดที ส่ี ุดของเด็กผูเ้
สียหายหรือเด็กพยานในกระบวนพิจารณาดังกล่าว
ข้อมูลซึง่ ถูกร้องขอตามแนวทาง
31
ควรจะให้รายละเอียดเกีย่ วกับหน่วยงานหรือองค์กรทีม่ อี านาจหน้าทีส่ บื สวน
และ/หรือ
ดาเนินคดีการกระทาความผิดทีก่ ล่าวถึงในพิธสี าร
และศาลซึง่ มีอานาจหน้าทีเ่ หนือการกระทาความผิดเหล่านี้ทวทั
ั ่ ง้ อาณาเขตหรืออาณาเขตต่างๆ
ของรัฐภาคี
และไม่ว่าการติดต่อกับเด็กผูเ้ สียหายและพยานโดยพนักงานขององค์กรดังกล่าวจะถูกจากัดอยู่กั
บเจ้าหน้าทีซ่ ง่ึ ได้รบั มอบหมายเฉพาะคดีทเ่ี กีย่ วกับเด็ก
ข้อกาหนดเฉพาะใดๆ
เกีย่ วกับการศึกษาเรื่องสิทธิเด็กและจิตวิทยาเด็กหรือพัฒนาการทีใ่ ช้ได้กบั การรับสมัครหรือการ
แต่งตัง้ พนักงานซึง่ มีการติดต่อกับเด็ก
โครงงานฝึกอบรมในระดับแรกเข้าหรือให้บริการซึง่ ให้การฝึกอบรมในด้านกฎหมาย จิตวิทยา
และทีเ่ กีย่ วข้องอย่างอื่นแก่พนักงานซึง่ มีการติดต่อกับเด็กและผูก้ ากับดูแลของเด็กโดยได้รบั การ
วางรูปแบบให้รบั ประกันว่าเด็กผูเ้ สียหายจะได้รบั การปฏิบตั ทิ ค่ี านึงถึงความอ่อนไหวต่ออายุ
เพศ
ภูมหิ ลัง
และประสบการณ์ของเด็กและมีความเคารพในสิทธิของเด็ก
และการกล่าวโดยย่อถึงเนื้อหาและวิธวี ทิ ยาของโครงงานฝึกอบรมเช่นว่านี้
และหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐหรือเอกชนทีจ่ ดั ให้การดูแล
ที่พกั พิง
และบริการทางจิตวิทยาแก่ผเู้ สียหายจากการกระทาความผิดทีก่ ล่าวถึงในพิธสี ารนี้
และข้อบังคับใดๆ ทีใ่ ช้อยู่เกี่ยวกับคุณสมบัตแิ ละการฝึกอบรมของผูใ้ ห้บริการเอกชน
ข้อมูลทีจ่ ดั ให้ในการสนองตอบต่อแนวทาง 32 ควรจะระบุหน่วยงาน องค์กร
และเครือข่ายภาครัฐหรือเอกชนซึ่งเกี่ยวข้องมากทีส่ ุดในความพยายามเพือ่ ป้ องกันการซือ้ ขายเด็
ก
การค้าประเวณีและสือ่ ลามกเด็กและการปฏิบตั ทิ เ่ี กี่ยวข้องตลอดจนผูท้ เ่ี กีย่ วข้องมากทีส่ ุดในการ
ให้ความคุม้ ครอง
การฟื้ นฟูสภาพ
และบริการทานองเดียวกันให้แก่ผเู้ สียหายจากการปฏิบตั ดิ งั กล่าว
และให้กล่าวถึงการโจมตีหรือการคุกคามต่อความปลอดภัย
ความมันคง
่

HRI/GEN/2/Rev.4

186

และความซื่อสัตย์สุจริตขององค์กรดังกล่าวข้างต้นและเจ้าหน้าทีห่ รือพนักงานขององค์กรตลอดจ
นชนิดของมาตรการทีร่ ฐั ภาคีได้ใช้เพือ่ คุม้ ครองบุคคลหรือองค์กรซึง่ ได้เป็ นเป้ าหมายของการโจม
ตีและการคุกคามชนิดทีก่ ล่าวถึงข้างต้น
และมาตรการหรือนโยบายทีไ่ ด้นามาใช้เป็ นข้อควรระวังต่อการคุกคามหรือการโจมตีดงั กล่าว
สาหรับความมุ่งหมายของแนวทาง
33
สิทธิของบุคคลผูถ้ ูกกล่าวหาทีจ่ ะได้รบั การพิจารณาคดีอย่างเป็ นธรรมและไม่มอี คติควรจะได้รบั ก
ารพิจารณาว่าเป็ นสิทธิทก่ี าหนดไว้ในมาตรา
14
และ
15
ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
โดยเฉพาะคือมีสทิ ธิทจ่ี ะได้รบั การสันนิษฐานว่าบริสุทธิจนกว่
์ าจะพิสจู น์ได้ว่ามีความผิดตามกฎห
มาย
สิทธิทจ่ี ะมีสงิ่ อานวยความสะดวกสาหรับเตรียมตัวต่อสูค้ ดี
และสิทธิทจ่ี ะซักถามหรือได้ซกั ถามพยานซึง่ ปรักปราตน
ข้อมูลทีจ่ ดั ให้ในการสนองตอบต่อแนวทาง
34
ควรจะประกอบด้วย
การระบุโครงงานหรือบริการและหน่วยงานหรือองค์กรทีด่ าเนินการ
ตาแหน่งทางภูมศิ าสตร์ขององค์กร
และการกล่าวถึงชนิดของบริกาทีจ่ ดั ให้
ข้อมูลจานวนเด็กซึง่ ได้รบั ความช่วยเหลือดังกล่าว
โดยแบ่งออกตามอายุและเพศของผูร้ บั ผลประโยชน์
ชนิดของการทารุณทีไ่ ด้รบั
และจัดให้ความช่วยเหลือในทีพ่ กั อาศัยหรือในสภาพซึง่ ไม่ใช่ทพ่ี กั อาศัย
ผลของการประเมินผลใดๆ
ทีไ่ ด้ทาสาหรับความช่วยเหลือทีจ่ ดั ให้โดยโครงงานทีม่ อี ยู่และข้อมูลเกีย่ วกับการเรียกร้องบริการ
ดังกล่าวทีไ่ ม่ได้รบั
(ถ้ามี)
และแผนงานใดๆ
ซึง่ รัฐภาคีมเี พือ่ เพิม่ ขีดความสามารถของโครงงานทีม่ อี ยู่หรือเพือ่ ขยายชนิดของบริการทีจ่ ดั ให้ต
ลอดจนข้อมูลอื่นใดทีร่ ฐั ภาคีพจิ ารณาว่ามีความเกีย่ วข้อง
สิทธิทจ่ี ะได้รบั ความช่วยเหลือในการกลับคืนสูส่ งั คมและการฟื้ นคืนสภาพทางจิตวิทยาทีก่
ล่าวถึงในแนวทาง
35
และมาตรา
9
วรรค
3
ของพิธสี ารรวมทัง้ สิทธิของเด็กทีต่ อ้ งสูญเสียองค์ประกอบใดๆในเอกลักษณ์ของตน
ทีจ่ ะได้รบั ความช่วยเหลือในการสร้างเอกลักษณ์ของตนกลับคืนมาอย่างรวดเร็ว
ซึง่ เป็ นสิทธิทไ่ี ด้รบั การยอมรับในมาตรา 8 วรรค 2 ของอนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิเด็กอีกด้วย
ข้อมูลทีจ่ ดั ให้ในการสนองตอบต่อแนวทาง 36 ควรจะประกอบด้วย
(ก)
จานวนเด็กซึง่ ไม่ใช่คนในสัญชาติหรือซึง่ ไม่ทราบสัญชาติผซู้ ง่ึ ถูกระบุประจาปี ว่าเป็ นผูเ้ สียหายจา
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กการซือ้ ขาย
และสือ่ ลามกเด็กโดยแบ่งออกในขอบเขตทีส่ ามารถทาได้ตามอายุ
ชนิดของการแสวงหาประโยชน์ และประเทศต้นกาเนิด

การค้าประเวณีเด็ก
เพศ

(ข)
นโยบายของรัฐภาคีเกีย่ วกับการส่งเด็กผูเ้ สียหายกลับคืนประเทศเดิมและการกลับคืนสูค่ รอบครั
วและประชาคมของตนรวมทัง้ วิธซี ง่ึ นโยบายดังกล่าวพิจารณาประเด็นดังกล่าวว่าเป็ นผลประโยช
น์ดที ส่ี ุดของเด็ก
สิทธิของเด็กทีค่ วามคิดเห็นของตนจะได้รบั การพิจารณา
การมีสว่ นร่วมของเด็กในกระบวนพิจารณาทางอาญาต่อบุคคลซึง่ รับผิดชอบต่อการแสวงหาประ
โยชน์จากตน
และสิทธิของเด็กทีจ่ ะได้รบั การคุม้ ครองจากความเสีย่ งของการตอบโต้
และทีจ่ ะได้รบั ความช่วยเหลือในการฟื้ นฟูสภาพทางกายและทางจิตวิทยา
(ค)
ความตกลงทางกฎหมายหรือทางฝ่ ายบริหารใดๆทีม่ อี ยู่กบั ประเทศอื่นๆ
เกีย่ วกับการส่งเด็กซึง่ เป็ นผูเ้ สียหายจากรูปแบบเหล่านี้ของการแสวงหาประโยชน์กลับคืนสูป่ ระเ
ทศเดิม
ความช่วยเหลือร่วมกันในการสร้างเอกลักษณ์ของเด็กกลับคืนมา
หรือการย้ายครอบครัวของเด็ก
และสาหรับการประเมินผลความเหมาะสมในการส่งคืนเด็กกลับไปยังครอบครัวหรือประชาคมขอ
งเด็กซึง่ ตรงกันข้ามกับรูปแบบอื่นๆของการกลับคืนสูส่ งั คม และ
(ง)
ข้อมูลเกีย่ วกับความก้าวหน้าทีส่ ร้างขึน้ และข้อขัดข้องทีไ่ ด้ประสบในการป้ องกันสิทธิทไ่ี ด้กลับคืน
สูส่ งั คม
ทีจ่ ะได้รบั การคืนสภาพเอกลักษณ์และสภาพทางกายและสภาพทางจิตวิทยาของเด็กซึง่ เป็ นผูเ้ สี
ยหายจากรูปแบบเหล่านี้ของการแสวงหาประโยชน์และผูซ้ ง่ึ ไม่ใช่บุคคลในสัญชาติ
หรือซึง่ ไม่ทราบสัญชาติ
ตลอดจนแผนงานใดๆ
ซึง่ รัฐภาคีอาจจะมีเพือ่ เอาชนะข้อขัดข้องทีไ่ ด้ประสบ (ถ้ามี)
ข้อมูลทีจ่ ดั ให้ในการสนองตอบต่อแนวทาง 37 ควรจะประกอบด้วย
(ก)
ไม่ว่าสิทธิของเด็กทีจ่ ะได้รบั ค่าสินไหมทดแทนเป็ นเรื่องรองจากหรืออยู่ในเงือ่ นไขของการพิสจู น์
ความรับผิดชอบทางอาญาเสียก่อนจากบุคคลซึง่ รับผิดชอบสาหรับการแสวงหาประโยชน์จากเด็
ก
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(ข)
วิธดี าเนินการและมาตรฐานเกีย่ วกับการแต่งตัง้ ผูป้ กครองหรือผูแ้ ทนของเด็กเพือ่ ความมุ่งหมาย
ของวิธดี าเนินการทางกฎหมายชนิดนี้เมื่อการขัดกันของผลประโยชน์ของเด็กกับผลประโยชน์ขอ
งบิคามารดาของเด็กทีเ่ ป็ นความจริง ทีอ่ าจเป็ นไปได้ หรือทีม่ แี นมโน้มว่าจะเกิดขึน้
(ค)
มาตรฐานและวิธดี าเนินการเกีย่ วกับการทาข้อตกลงโดยสมัครใจของคดีหรือการร้องทุกข์เกีย่ วกั
บการซือ้ ขายเด็ก การค้าประเวณีหรือสือ่ ลามกเด็ก
(ง)
ไม่ว่าจะมีความแตกต่างระหว่างวิธดี าเนินการทีส่ ามารถนามาใช้ได้กบั คดีทเ่ี กีย่ วข้องกับเด็กและ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับผูใ้ หญ่ตราบเท่าทีส่ ามารถรับฟั งหลักฐานได้หรือวิธซี ง่ึ หลักฐานเกี่ยวกับเด็กผูเ้ สียห
ายถูกนาเสนอ
(จ)
ไม่ว่าระเบียบและแนวทางเกีย่ วกับการบริหารจัดการคดีจะรับทราบความสาคัญของความจาเป็ น
ต้องหลีกเลีย่ งความล่าช้าอันไม่สมควรในการปิ ดคดีเกีย่ วกับเด็กตามมาตรา 8 วรรค 1 (ช)
ของพิธสี ารหรือไม่กต็ าม
(ฉ)
ไม่ว่าจะมีความแตกต่างใดๆ
หรือไม่กต็ ามในเรื่องอายุความทีส่ ามารถนามาใช้ได้กบั การใช้สทิ ธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนสา
หรับรูปแบบเหล่านี้ของการแสวงหาประโยชน์เมื่อผูเ้ สียหายเป็ นเด็ก
(ช)
รูปแบบพิเศษใดๆของกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการใช้
การโอนการครอบครองและการป้ องกันค่าเสียหายทีใ่ ห้กบั เด็กจนกว่าจะถึงเวลาทีเ่ ด็กบรรลุนิตภิ
าวะ
(ซ)
รูปแบบพิเศษอื่นใดของวิธดี าเนินการทีม่ อี ยู่ซง่ึ เด็กอาจจะนามาใช้ได้เพือ่ เรียกร้องค่าสินไหมทดแ
ทนในชนิดของคดีทก่ี ล่าวถึงข้างต้นทีถ่ ูกวางรูปแบบให้คดีมคี วามอ่อนไหวมากขึน้ ต่อความจาเป็
นพิเศษ สิทธิ และความเสีย่ งของเด็ก
(ฌ)
ไม่ว่าข้อมูลทีใ่ ห้ในการตอบต่อวรรคก่อนๆ
ของแนวทางฉบับนี้จะใช้ได้หรือไม่กต็ ามกับผูเ้ สียหายซึ่งอาจไม่ใช่คนในสัญชาติของรัฐภาคีและม
าตรการพิเศษใดๆ
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ซึง่ อาจมีอยู่เพือ่ รับประกันว่าผูเ้ สียหายซึง่ ไม่ใช่หรืออาจไม่ใช่คนในสัญชาติซ่งึ มีหนทางอย่างเท่าเ
ทียมกันในการเข้าถึงการเยียวยาแก้ไขทีว่ างรูปแบบมาเพือ่ ให้ได้รบั ค่าสินไหมทดแทนสาหรับคว
ามเสียหายเนื่องจากรูปแบบของการแสวงหาประโยชน์ทก่ี ล่าวถึงข้างต้น
(ญ)
ข้อมูลใดๆ
เกีย่ วกับจานวนและค่าทาขวัญให้เด็กสาหรับการกระทาทารุณชนิดนี้อนั เป็ นผลมาจากกระบวนพิ
จารณาในทางกฎหมายหรือทางฝ่ ายบริหารหรือการทาความตกลงซึง่ กากับดูแลโดยองค์กรของรั
ฐซึง่ จะช่วยให้คณะกรรมาธิการเข้าใจได้ว่าการเยียวยาแก้ไขและวิธดี าเนินการทีม่ อี ยู่ทางานอย่า
งไรในทางปฏิบตั ิ
(ฎ)
ไม่ว่ารัฐภาคีจะพิจารณาว่าการเยียวยาแก้ไขและวิธดี าเนินการทีม่ อี ยู่ให้การคุม้ ครองอย่างพอเพี
ยงต่อสิทธิของเด็กซึง่ เป็ นผูเ้ สียหายจากรูปแบบข้างต้นของการแสวงหาประโยชน์ทจ่ี ะได้รบั ค่ าสิ
นไหมทดแทนอย่างพอเพียงสาหรับความเสียหายหรือไม่
และ
ถ้าหากว่าไม่เป็ นเช่นนัน้
รัฐภาคีจะพิจารณาปรับปรุงแก้ไขหรือเปลีย่ นแปลงอย่างไรเพือ่ เพิม่ การคุม้ ครองสิทธิน้อี ย่างมีปร
ะสิทธิผล
ความเสียหายจะรวมไปถึงความเสียหายทางกายหรือทางใจ
ความทุกข์ทางอารมณ์
ความเสือ่ มเสียต่อผลประโยชน์ทางศีลธรรม (เช่น เกียรติยศ ชื่อเสียง ความผูกพันในครอบครัว
จรรยาบรรณทางศีลธรรม)
การถูกปฏิเสธในสิทธิ
การสูญเสียทรัพย์สนิ
การสูญเสียรายได้หรือการสูญเสียอย่างอื่นทางเศรษฐกิจ
และค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ ในการบาบัดรักษาการบาดเจ็บใดๆและบาบัดความเสียหายต่อสิทธิของผูเ้
สียหายทัง้ หมด
(ดูหลักการข้อ
19
และ
20
ของหลักการพืน้ ฐานและแนวทางว่าด้วยสิทธิทจ่ี ะได้รบั การเยียวยาแก้ไขและการชดใช้ค่าเสียหา
ยสาหรับผูเ้ สียหายจากการฝ่ าฝืนกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศอย่างร้ายแรงและการฝ่
าฝืนกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศอย่างร้ายแรง)
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บทที่ 10
คณะกรรมาธิ การคนงานย้ายถิ่ น
คานา
1. มาตรา
73
ของอนุสญ
ั ญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุม้ ครองสิทธิของคนงานย้ายถิน่ ทัง้ ปวงและสมาชิกในค
รอบครัวของตนกาหนดว่ารัฐภาคีจะดาเนินการส่งมอบรายงานเรื่องมาตรการทีร่ ฐั ภาคีได้ใช้เพือ่ ใ
ห้เกิดผลต่อข้อกาหนดของอนุสญ
ั ญาแก่เลขาธิการสหประชาชาติเพือ่ การพิจารณาโดยคณะกรร
มาธิการ
คณะกรรมาธิการได้ตกลงในแนวทางต่อไปนี้เพือ่ บ่งบอกแก่รฐั ภาคีเรื่องรูปแบบและเนื้อหาของรา
ยงานเบือ้ งต้นของรัฐภาคี
2. รัฐภาคีซง่ึ กาลังจัดทารายงานเบือ้ งต้นอยู่แล้วในขณะการส่งแนวทางเหล่านี้ให้สามารถจะทา
รายงานของตนให้เสร็จสมบูรณ์และส่งมอบให้แก่คณะกรรมาธิการได้แม้ว่าจะไม่ได้จดั ทารายงาน
ให้สอดคล้องกับแนวทางฉบับนี้
ก. ส่วนที่ 1 ข้อมูลในลักษณะทัวไป
่
3. ส่วนนี้ควรจะ
(ก)
กล่าวถึงกรอบงานทางรัฐธรรมนูญ
ทางฝ่ ายนิตบิ ญ
ั ญัติ ทางฝ่ ายตุลาการ
และทางฝ่ ายบริหารซึง่ บังคับใช้การดาเนินการตามอนุสญ
ั ญา
และความตกลงระดับทวิภาคี
ระดับภูมภิ าค หรือระดับพหุภาคีในด้านการย้ายถิน่ ทีร่ ฐั ภาคีซ่งึ ทารายงานได้ลงนามไว้
(ข)
ให้ขอ้ มูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพตามทีแ่ บ่งออกเท่าทีท่ าได้ในเรื่องลักษณะและรูปแบบของก
ระแสการย้ายถิน่ (การย้ายถิน่ เข้าประเทศ การผ่านชัวคราว
่
และการย้ายถิน่ ออกนอกประเทศ)
ซึง่ รัฐภาคีทเ่ี กีย่ วข้องมีสว่ นร่วมอยู่
(ค)
กล่าวถึงสถานการณ์จริงเกีย่ วกับการดาเนินการภาคปฏิบตั ติ ามอนุสญ
ั ญาในรัฐทีท่ ารายงานและ
ระบุพฤติการณ์ทม่ี ผี ลต่อการปฏิบตั ขิ อ้ ผูกพันของรัฐทีท่ ารายงานตามอนุสญ
ั ญาจนครบถ้วน
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(ง)
ให้รวมข้อมูลเรื่องมาตรการทีร่ ฐั ภาคีใช้เพือ่ การแพร่กระจายและการส่งเสริมอนุสญ
ั ญาและเรื่องค
วามร่วมมือกับสังคมพลเมืองเพือ่ ทีจ่ ะส่งเสริมและเคารพสิทธิทม่ี อี ยู่ในอนุสญ
ั ญา
ข. ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับมาตราแต่ละมาตราของอนุสญ
ั ญา
4. ส่วนนี้ควรจะให้ขอ้ มูลเฉพาะเกีย่ วกับการดาเนินการโดยรัฐทีท่ ารายงานของอนุสญ
ั ญาตาม
ลาดับของมาตราและข้อกาหนดของมาตราแต่ละมาตรา
เพือ่ เป็ นการอานวยความสะดวกวิธกี ารรายงานสาหรับรัฐภาคี
ควรจะจัดให้ขอ้ มูลตามกลุ่มของมาตราดังต่อไปนี้
(ก) หลักทัวไป
่
- มาตรา 1 (1), 7:
การไม่เลือกปฏิบตั ิ
- มาตรา 83: สิทธิทจ่ี ะได้รบั การเยียวยาแก้ไขอย่างมีประสิทธิผล
- มาตรา 84: หน้าทีจ่ ะต้องดาเนินการตามอนุสญ
ั ญา
(ข) ส่วนที่
3
ของอนุสญ
ั ญา:
สิทธิมนุษยชนสาหรับคนงานย้ายถิน่ ทัง้ ปวงและสมาชิกในครอบครัวของตน
- มาตรา 8:
สิทธิทจ่ี ะออกจากประเทศใดๆรวมทัง้ ของตนเองและเดินทางกลับ
- มาตรา 9, 10:
สิทธิในชีวติ ห้ามการทรมาน ห้ามการปฏิบตั ทิ โ่ี หดเหีย้ มหรือทาให้เสือ่ มเสียศักดิ ์ศรี
- มาตรา 11:
ห้ามความเป็ นทาสและแรงงานถูกบังคับ
- มาตรา 12, 13 และ 26:
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออก
เสรีภาพในมโนธรรมและการนับถือศาสนา สิทธิทจ่ี ะเข้าร่วมในสหภาพแรงงาน
- มาตรา 14, 15:
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ห้ามการรบกวนสิทธิความเป็ นส่วนตัว
ในเคหสถาน
การเขียนหนังสือโต้ตอบ
และการติดต่อสือ่ สารอื่นๆโดยพลการหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ห้ามทาให้สญ
ู เสียทรัพย์สนิ โดยพลการ
- มาตรา 16 (วรรค 1-4), 17 และ 24:
สิทธิทจ่ี ะมีเสรีภาพและความปลอดภัยของบุคคล
มาตรการห้ามจับกุมและกักขังโดยพลการ
การยอมรับนับถือความเป็ นบุคคลตามกฎหมาย
- มาตรา 16 (วรรค 5-9), 18 และ 19:
สิทธิทจ่ี ะได้รบั ประกันตามกระบวนการยุตธิ รรม
- มาตรา 20:
ห้ามการจาคุก สูญเสียอานาจการมีถนิ่ ทีอ่ ยู่ และ/หรือ หนังสืออนุญาตทางาน
และการถูกขับออกเพียงเพราะเหตุไม่ได้ปฏิบตั ขิ อ้ ผูกพันตามสัญญาจนครบถ้วน
- มาตรา 21, 22, 23:
การคุม้ ครองจากการถูกริบ และ/หรือ การถูกทาลายบัตรประจาตัวและเอกสารอื่นๆ
การคุม้ ครองจากการถูกขับออกเป็ นกลุ่ม
สิทธิทจ่ี ะหาทางออกขอการคุม้ ครองจากทางกงสุลหรือทางการทูต
- มาตรา 25, 27, 28:
หลักความเท่าเทียมกันในการปฏิบตั เิ กีย่ วกับ
ค่าตอบแทนและสภาพการทางานอย่างอื่นและข้อกาหนดการจ้างงาน
และสิทธิทจ่ี ะได้รบั การดูแลทางการแพทย์อย่างเร่งด่วน

การประกันสังคม

- มาตรา 29, 30, 31:
สิทธิบุตรของคนงานย้ายถิน่ ทีจ่ ะมีช่อื
ลงทะเบียนเกิด
และสัญชาติ
หนทางในการเข้าถึงการศึกษาตามเกณฑ์การปฏิบตั เิ ท่าเทียมกัน
การเคารพในเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของคนงานย้ายถิน่ และสมาชิกในครอบครัว
- มาตรา 32, 33:
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สิทธิทจ่ี ะโอนย้ายเงินได้
เงินสะสม
และทรัพย์สนิ ส่วนตัวในรัฐแหล่งกาเนิด
สิทธิทจ่ี ะได้รบั การแจ้งให้ทราบถึงสิทธิอนั เกิดจากอนุสญ
ั ญาและการแพร่กระจายของข้อมู
ลข่าวสาร
(ค) ส่วนที่
4
ของอนุสญ
ั ญา:
สิทธิอ่นื ๆของคนงานย้ายถิน่ และครอบครัวของตนซึง่ ถูกบันทึกลงเอกสารหรืออยู่ในสถาน
การณ์ปรกติ

- มาตรา 37:
สิทธิทจ่ี ะได้รบั แจ้งให้ทราบก่อนการออกไปถึงเงือ่ นไขของการรับเข้าไปยังรัฐแห่งการจ้างง
านและถึงกิจกรรมมีค่าตอบแทนของตน
- มาตรา 38, 39:
สิทธิทจ่ี ะขาดงานได้ชวคราวโดยไม่
ั่
มผี ลต่ออานาจทีจ่ ะอยู่หรือทางาน
สิทธิทจ่ี ะมีเสรีภาพในการโยกย้ายและทีจ่ ะเลือกถิน่ ทีอ่ ยู่ในอาณาเขตของรัฐแห่งการจ้างงา
นได้
- มาตรา 40, 41, 42:
สิทธิทจ่ี ะตัง้ สมาคมและสหภาพแรงงาน
สิทธิทจ่ี ะมีสว่ นร่วมในกิจการสาธารณะของรัฐแหล่งกาเนิดของตน
และทีจ่ ะออกเสียงลงคะแนนและได้รบั เลือกในการเลือกตัง้ ของรัฐนัน้
วิธดี าเนินการและสถาบันซึง่ ดูแลความจาเป็ นของคนงานย้ายถิน่ และการอาจได้รบั ประโย
ชน์จากสิทธิทางการเมืองในรัฐแห่งการจ้างงาน
- มาตรา 43, 54, 55:
หลักการปฏิบตั อิ ย่างเท่าเทียมกันกับคนสัญชาติของรัฐแห่งการจ้างงานเกีย่ วกับประเด็นที่
ระบุไว้
การปฏิบตั อิ ย่างเท่าเทียมกันเกีย่ วกับการคุม้ ครองจากการถูกให้ออกจากงาน
สิทธิประโยชน์จากการไม่มงี านทาและหนทางการเข้าถึงแผนงานสาธารณะและการจ้างงา
นทีเ่ ป็ นทางเลือก การปฏิบตั อิ ย่างเท่าเทียมกันในการใช้สทิ ธิในกิจกรรมมีค่าตอบแทน
- มาตรา 44 และ 50:
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การคุม้ ครองการอยู่ร่วมกันของครอบครัวของคนงานย้ายถิน่ และการกลับมาอยู่ร่วมกันขอ
งคนงานย้ายถิน่ ผลของมรณกรรมหรือการเลิกการสมรส
- มาตรา 45 และ 53:
การได้ประโยชน์จากการปฏิบตั อิ ย่างเท่าเทียมกันสาหรับสมาชิกในครอบครัวของคนงานย้
ายถิน่ ในด้านทีร่ ะบุไว้และมาตรการทีใ่ ช้เพือ่ รับประกันการส่งบุตรของคนงานย้ายถิน่ ไปเข้
าระบบโรงเรียนท้องถิน่
สิทธิทจ่ี ะเลือกกิจกรรมมีค่าตอบแทนได้โดยเสรีสาหรับสมาชิกในครอบครัวของคนงานย้าย
ถิน่
- มาตรา 46, 47, 48:
การยกเว้นจากอากรและภาษีขาเข้าและขาออกสาหรับสิง่ ของในความครอบครองบางอย่า
ง
สิทธิทจ่ี ะโอนเงินได้และเงินสะสมจากรัฐแห่งการจ้างงานไปยังรัฐแหล่งกาเนิดหรือรัฐอื่นใด
หลักการเรียกเก็บภาษีและหลีกเลีย่ งการเก็บภาษีซอ้ น
- มาตรา 51, 52:
สิทธิทจ่ี ะหางานอื่นได้ในกรณีทม่ี กี ารยกเลิกกิจกรรมมีค่าตอบแทนสาหรับคนงานย้ายถิน่ ซึ่
งไม่ได้รบั อนุญาตให้เลือกกิจกรรมมีค่าตอบแทนของตนได้อย่างเสรี
เงือ่ นไขและข้อจากัดสาหรับคนงานย้ายถิน่ ซึง่ สามารถเลือกกิจกรรมมีค่าตอบแทนของตน
ได้อย่างเสรี
- มาตรา 49 และ 56:
การอนุญาตให้มถี นิ่ ทีอ่ ยู่และการอนุญาตให้เกีย่ วข้องกับกิจกรรมมีค่าตอบแทนได้
ข้อห้ามทัวไปและเงื
่
อ่ นไขสาหรับการถูกขับออก
(ง) ส่วนที่
5
ของอนุสญ
ั ญา:
ข้อกาหนดทีใ่ ช้ได้กบั ประเภทเฉพาะของคนงานย้ายถิน่ และสมาชิกในครอบครัวของตน
รัฐภาคีควรจะระบุขอ้ กาหนดหรือมาตรการทีน่ ามาใช้สาหรับประเภทเฉพาะของคนย้ายถิน่
ซึง่ ระบุไว้ในมาตรา 57 ถึง 63 ของอนุสญ
ั ญา (ถ้ามี)
(จ) ส่วนที่ 6 ของอนุสญ
ั ญา: การส่งเสริมเงือ่ นไขทีเ่ หมาะสม มีความเท่าเทียมกัน
มีมนุษยธรรม
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และชอบด้วยกฎหมายเกูีู่ยวกับการย้ายถิน่ ระหว่างประเทศของคนงานและสมาชิกในค
รอบครัวของตน
รัฐภาคีควรจะระบุมาตรการทีใ่ ช้เพือ่ รับประกันการส่งเสริมเงือ่ นไขทีเ่ หมาะสม
มีความเท่าเทียมกัน
มีมนุษยธรรม
และชอบด้วยกฎหมายเกูีู่ยวกับการย้ายถิน่ ระหว่างประเทศของคนงานและสมาชิกในค
รอบครัวของตน โดยเฉพาะคือ
- มาตรา 65:
การจัดตัง้ บริการทีเ่ หมาะสมเพือ่ ดาเนินการกับปั ญหาเกูีู่ยวกับการย้ายถิน่ ระหว่างประเ
ทศของคนงานและสมาชิกในครอบครัวของตน
- มาตรา 66:
กิจการและองค์กรทีไ่ ด้รบั อนุญาตสาหรับการรับสมัครคนงานเพือ่ การจ้างงานในอีกรัฐหนึ่ง
- มาตรา 67:
มาตรการเกี่ยวกับการเดินทางกลับอย่างถูกต้องตามระเบียบของคนงานย้ายถิน่ และสมาชิ
กในครอบครัวของตนไปยังรัฐแหล่งกาเนิด
การกลับไปตัง้ ถิน่ ฐานเดิม
และการกลับคืนสูว่ ฒ
ั นธรรมเดิม
- มาตรา 68:
มาตรการซึง่ มุ่งหมายไปยังการป้ องกันและการขจัดขบวนการผิดกฎหมายหรือปกปิ ดซ่อน
เร้นและการจ้างงานคนงานย้ายถิน่ ในสถานการณ์ผดิ ปรกติ
- มาตรา 69:
มาตรการทีใ่ ช้เพือ่ รับประกันว่าคนงานย้ายถิน่ ในสถานการณ์ผดิ ปรกติจะไม่คงอยู่ในเงือ่ นไ
ขนี้ภายในอาณาเขตของรัฐภาคีและพฤติการณ์ทจ่ี ะนามาพิจารณาในกรณีของวิธดี าเนินก
ารทาให้เป็ นปรกติ
- มาตรา 70:
มาตรการทีใ่ ช้เพือ่ รับประกันว่าสภาพความเป็ นอยู่ของคนงานย้ายถิน่ และสมาชิกในครอบ
ครัวของตนในสถานการณ์ปรกติจะคงอยู่ในมาตรฐานถูกอนามัย ความปลอดภัย สุขภาพ
และหลักการของศักดิ ์ศรีความเป็ นมนุษย์
- มาตรา 71:
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การส่งศพของคนงานย้ายถิน่ หรือสมาชิกในครอบครัวของตนทีถ่ งึ แก่กรรมกลับสูป่ ระเทศเ
ดิมและเรื่องการให้ค่าสินไหมทดแทนเกีย่ วกับมรณกรรม
การนาเสนอรายงาน
5. รายงานควรจะแนบมาด้วยสาเนาอย่างพอเพียง (ในฉบับภาษาอังกฤษ ภาษาฝรังเศส
่
หรือภาษาสเปนถ้าเป็ นไปได้)
ของเอกสารข้อความหลักของฝ่ ายนิตบิ ญ
ั ญัตแิ ละของฝ่ ายอื่นๆทีก่ ล่าวถึงในรายงาน
เอกสารเหล่านี้จะส่งให้แก่กรรมการในคณะกรรมาธิการ
อย่างไรก็ตาม
ควรจะเป็ นทีท่ ราบว่าเอกสารดังกล่าวจะไม่ถูกทาซ้าเพือ่ การแจกจ่ายทัวไปกั
่ บรายงาน
ดังนัน้ จึงเป็ นทีพ่ งึ ประสงค์ว่าเมื่อข้อความไม่ได้ถูกอ้างอิงจริงอยู่ในหรือถูกแนบท้ายมากับรายงา
นเอง รายงานก็ควรจะมีขอ้ มูลพอเพียงให้ทาความเข้าใจได้โดยไม่ตอ้ งอ้างอิงถึงข้อความดังกล่าว
6. รัฐภาคีอาจประสงค์จะเสนอรายงานเบือ้ งต้นของตนตามมาตรา
73
ของอนุสญ
ั ญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุม้ ครองสิทธิของคนงานย้ายถิน่ ทัง้ ปวงและสมาชิกในค
รอบครัวของตนร่วมกับเอกสารแกนร่วมทีก่ ล่าวถึงในเอกสาร
HRI/MC/2004/3
ซึง่ มีแนวทางร่างเอกสารสาหรับการจัดทา
ทางเลือกนี้ได้รบั การกระตุน้ ส่งเสริมจากการประชุมระหว่างคณะกรรมาธิการครัง้ ทีส่ ามซึง่ จัดขึน้
ทีก่ รุงเจนีวาเมื่อวันที่
21-22
มิถุนายน
2547
(ดูเอกสาร
A/59/254
รายงานของการประชุมครัง้ ทีส่ บิ หกของประธานกรรมการคณะต่างๆ
ขององค์กรสนธิสญ
ั ญาสิทธิมนุษยชน)
7. รายงานเบือ้ งต้นตามมาตรา 73 ของอนุสญ
ั ญาควรจะส่งมอบในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
(ในแผ่นบันทึก
แผ่นซีดรี อม
หรือทางไปรษณียอ์ เิ ล็กทรอนิกส์)
โดยแนบมาด้วยสาเนาบนกระดาษพิมพ์ รายงานไม่ควรจะยาวเกิน 120 หน้า (กระดาษขนาด
A4 เว้นระยะระหว่างบรรทัดขนาด 1.5 และตัวหนังสือขนาด 12 จุดในชุดแบบอักษร Times
New Roman)

