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การรวบรวมแนวทางเรื่องรปูแบบและเน้ือหาของรายงานท่ีจะส่งมอบโดยรฐัภา

คีในสนธิสญัญาสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ 
 

รายงานของเลขาธิการ 
 

ในมตทิี ่ 52/118 และ 53/138 
สมชัชาใหญ่ไดร้อ้งขอเลขาธกิารใหร้วบรวมแนวทางเกี่ยวกบัรปูแบบและเนื้อหาของรายงานทีจ่ะ
สง่มอบโดยรฐัภาคเีป็นเล่มเดยีวซึง่ไดจ้ดัท าออกมาโดยคณะกรรมาธกิารสทิธมินุษยชน 
คณะกรรมาธกิารสทิธทิางเศรษฐกจิ สงัคม และวฒันธรรม 
คณะกรรมาธกิารขจดัการเลอืกปฏบิตัติ่อสตร ี คณะกรรมาธกิารขจดัการเลอืกปฏบิตัทิางเชือ้ชาต ิ
คณะกรรมาธกิารสทิธเิดก็ และคณะกรรมาธกิารต่อตา้นการทรมาน 
การรวบรวมนี้ไดจ้ดัท าตามการรอ้งขอนัน้และถูกปรบัปรุงใหท้นัสมยัเป็นประจ า 
นอกจากแนวทางทีอ่อกมาโดยองคก์รขา้งตน้แลว้ 
การรวบรวมทีไ่ดร้บัการปรบัปรุงใหท้นัสมยัยงัประกอบดว้ยแนวทางส าหรบัรายงานทีจ่ะสง่มอบใ
หแ้ก่คณะกรรมาธกิารคนงานยา้ยถิน่และแนวทางทีป่รบัปรุงใหส้อดคลอ้งกนัเรื่องการรายงานตา
มสนธสิญัญาสทิธมินุษยชนระหว่างประเทศรวมทัง้แนวทางเรื่องเอกสารแกนร่วม 
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บทท่ี 1 
แนวทางท่ีปรบัปรงุให้สอดคล้องกนัว่าด้วยการรายงานต่อองคก์รตรวจติดตาม

สนธิสญัญาสิทธิมนุษยชน 
 

จดุประสงคข์องแนวทาง 
 
1. แนวทางเหล่านี้มจุีดประสงคจ์ะใหแ้นวทางแก่รฐัภาคใีนการด าเนินการขอ้ผกูพนัการรายงาน
ของตนใหไ้ดค้รบถว้นตาม 
- มาตรา 40 ของกตกิาระหว่างประเทศว่าดว้ยสทิธพิลเมอืงและสทิธทิางการเมอืง 

รายงานต่อคณะกรรมาธกิารสทิธมินุษยชน (CCPR) 
- มาตรา 16 และ 17 ของกตกิาระหว่างประเทศว่าดว้ยสทิธทิางเศรษฐกจิ สงัคม 

และวฒันธรรม รายงานต่อคณะกรรมาธกิารสทิธทิางเศรษฐกจิ สงัคม และวฒันธรรม 
(CESCR) 

- มาตรา 9 
ของอนุสญัญาระหว่างประเทศว่าดว้ยการขจดัการเลอืกปฏบิตัทิางเชือ้ชาตใินทุกรูปแบบ 
รายงานต่อคณะกรรมาธกิารขจดัการเลอืกปฏบิตัทิางเชือ้ชาต ิ(CERD) 

- มาตรา 18 ของอนุสญัญาว่าดว้ยการขจดัการเลอืกปฏบิตัติ่อสตรใีนทุกรปูแบบ 
รายงานต่อคณะกรรมาธกิารขจดัการเลอืกปฏบิตัติ่อสตร ี(CEDAW) 

- มาตรา 19 
ของอนุสญัญาว่าดว้ยการต่อตา้นการทรมานและการปฏบิตัแิละการลงโทษอย่างอื่นทีท่า
รุณ โหดรา้ย หรอืท าใหเ้สือ่มเสยีศกัดิศ์ร ี
รายงานต่อคณะกรรมาธกิารต่อตา้นการทรมาน (CAT) 

- มาตรา 44 ของอนุสญัญาว่าดว้ยสทิธเิดก็ รายงานต่อคณะกรรมาธกิารสทิธเิดก็ (CRC) 
- มาตรา 73 

ของอนุสญัญาระหว่างประเทศว่าดว้ยการคุม้ครองสทิธขิองคนงานยา้ยถิน่ทัง้ปวงและสม
าชกิในครอบครวัของตน รายงานต่อคณะกรรมาธกิารคนงานยา้ยถิน่ (CMW) 

 
แนวทางเหล่านี้ไม่ใชก้บัรายงานเบือ้งตน้ซึง่จดัท าโดยรฐัตามมาตรา 8 
ของพธิสีารทางเลอืกในอนุสญัญาว่าดว้ยสทิธเิดก็เรื่องการเกีย่วขอ้งของเดก็ในภาวะสงครามและ
มาตรา 12 ของพธิสีารทางเลอืกในอนุสญัญาว่าดว้ยสทิธเิดก็เรื่องการซือ้ขายเดก็ 
การคา้ประเวณีเดก็ และสือ่ลามกเดก็ 

 
 อยู่ในเอกสาร HRI/MC/2006/3 ออกมาเมื่อวนัที ่10 พฤษภาคม 2549 
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แมว้่ารฐัอาจประสงคจ์ะพจิารณาขอ้มลูทีใ่หไ้วใ้นรายงานเหล่านัน้เมื่อจดัท ารายงานของตนส าหรั
บองคก์รสนธสิญัญา 
 
2. รฐัภาคใีนสนธสิญัญาสทิธมินุษยชนเหล่านี้แต่ละฉบบัด าเนินการตามขอ้ก าหนด 
(อยู่ในภาคผนวก 1) 
เพือ่สง่มอบรายงานเบือ้งตน้และตามวาระว่าดว้ยมาตรการใหแ้ก่องคก์รสนธสิญัญาทีเ่กีย่วขอ้งรว
มทัง้มาตรการทางฝ่ายนิตบิญัญตั ิ ฝ่ายตุลาการ ฝ่ายบรหิาร 
หรอือื่นๆซึง่ไดน้ ามาใชเ้พือ่ใหบ้รรลุถงึการไดร้บัประโยชน์จากสทิธซิึง่เป็นทีย่อมรบัในสนธสิญัญ
า 
 
3. รายงานทีน่ าเสนอตามแนวทางทีป่รบัปรุงใหส้อดคลอ้งกนัในปัจจุบนัจะท าใหอ้งคก์รสนธสิญั
ญาแต่ละองคก์รและรฐัภาคสีามารถไดภ้าพรวมของการด าเนินการของสนธสิญัญาทีเ่กีย่วขอ้งซึง่
ถูกจดัอยู่ภายในบรบิททีก่วา้งขึน้ของขอ้ผกูพนัสทิธมินุษยชนระหว่างประเทศของรฐัและจะใหก้ร
อบงานทีเ่ป็นเอกภาพซึ่งคณะกรรมาธกิารแต่ละคณะโดยความร่วมมอืกบัองคก์รสนธสิญัญาอื่นๆ
จะสามารถท างานอยู่ภายในกรอบงานดงักล่าวได้ 
 
4. แนวทางทีป่รบัปรุงใหส้อดคลอ้งกนัมุ่งทีจ่ะเสรมิสรา้งความสามารถของรฐัใหด้ าเนินการขอ้ผู
กพนัการรายงานของตนไดค้รบถว้นในลกัษณะทีเ่หมาะสมกบัเวลาและมปีระสทิธผิลรวมทัง้หลกี
เลีย่งความซ ้าซอ้นทีไ่ม่จ าเป็นของขอ้มลู 
แนวทางดงักล่าวยงัมุ่งทีจ่ะปรบัปรุงประสทิธผิลของระบบตรวจตดิตามสนธสิญัญาโดย 
 

(ก)
 ด าเนินวธิกีารทีส่อดคลอ้งกนัโดยคณะกรรมาธกิารทุกคณะในการพจิารณารายง
านต่างๆทีถู่กน าเสนอใหค้ณะกรรมาธกิาร 

 
(ข)

 ช่วยคณะกรรมาธกิารแต่ละคณะพจิารณาสถานการณ์เกีย่วกบัสทิธมินุษยชนใน
รฐัภาคทีุกรฐัอย่างเท่าเทยีมกนั และ 

 
(ค) ลดความจ าเป็นทีค่ณะกรรมาธกิารตอ้งขอขอ้มลูประกอบก่อนพจิารณารายงาน 

 
5. เมื่อไดพ้จิารณาว่ามคีวามเหมาะสมและเป็นไปตามขอ้ก าหนดของสนธสิญัญาทีเ่กีย่วขอ้ง 
องคก์รสนธสิญัญาแต่ละองคก์รอาจจะขอขอ้มลูเพิม่เตมิจากรฐัภาคไีดเ้พือ่จุดประสงคใ์นการด าเนิ
นการอาณตัขิองตนใหค้รบถ้วนเพือ่ทบทวนการด าเนินการของสนธสิญัญา 
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6. แนวทางทีป่รบัปรุงใหส้อดคลอ้งกนัจะถูกแบ่งออกเป็นสามสว่น สว่นที ่ 1 และ 2 
จะใชก้บัรายงานทัง้หมดทีจ่ดัท าส าหรบัสง่มอบใหแ้ก่องคก์รสนธสิญัญาองคก์รใดๆและเสนอค าชี้
แนะทัว่ไปเกี่ยวกบัวธิกีารทีไ่ดร้บัการแนะน าแก่กระบวนการการรายงานและรูปแบบของรายงาน
ทีไ่ดร้บัการแนะน าตามล าดบั สว่นที ่ 3 จะใหค้ าชี้แนะแก่รฐัภาคเีกีย่วกบัเนื้อหาของรายงาน 
กล่าวคอื 
เอกสารแกนร่วมทีจ่ะสง่มอบแก่องคก์รสนธสิญัญาทัง้หมดและเอกสารเฉพาะสนธสิญัญาทีจ่ะสง่ม
อบแก่องคก์รสนธสิญัญาแต่ละองคก์ร 

1. กระบวนการรายงาน 
 

จดุประสงคข์องการรายงาน 
 
7. ระบบการรายงานตามทีไ่ดบ้รรยายไวใ้นแนวทางเหล่านี้มจุีดประสงคเ์พือ่จะใหก้รอบงานทีส่
อดคลอ้งกนัซึง่รฐัต่างๆสามารถจะด าเนินการขอ้ผกูพนัในการรายงานของตนไดภ้ายใตส้นธสิญั
ญาสทิธมินุษยชนระหว่างประเทศซึง่ตนเป็นภาคผี่านทางกระบวนการทีป่ระสานงานกนัและถูก
ท าใหม้ปีระสทิธภิาพ 
 
การใหค้ ามัน่ต่อสนธสิญัญา 
 
8. กระบวนการรายงานจะประกอบดว้ยองคป์ระกอบส าคญัในการใหค้ ามัน่ทีต่่อเนื่องของรฐัทีจ่
ะเคารพ คุม้ครอง 
และด าเนินการตามขอ้ผกูพนัทีก่ าหนดไวใ้นสนธสิญัญาซึง่รฐัดงักล่าวเป็นภาคใีหค้รบถว้น 
การใหค้ ามัน่นี้ควรจะถูกมองอยู่ในบรบิททีก่วา้งขึน้ของขอ้ผกูพนัของรฐัทัง้หมดเพือ่สง่เสรมิการเ
คารพในสทิธแิละเสรภีาพทีก่ าหนดไวใ้นปฏญิญาสากลว่าดว้ยสทิธมินุษยชนและตราสารสทิธมินุ
ษยชนระหว่างประเทศดว้ยมาตรการทัง้ระดบัชาตแิละระหว่างประเทศเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่การยอมรั
บนบัถอืและการด าเนินการตามในระดบัสากลและมปีระสทิธผิลของรฐัเหล่านัน้ 
 
ทบทวนการด าเนินการเรือ่งสทิธมินุษยชนในระดบัชาต ิ
 
9. รฐัภาคไีม่ควรจะมองกระบวนการจดัท ารายงานของตนใหอ้งคก์รสนธสิญัญาว่าเป็นเพยีงแต่
แงมุ่มหนึ่งเท่านัน้ของการด าเนินการขอ้ผกูพนัระหว่างประเทศของตนใหค้รบถว้น 
แต่ควรจะมองว่าเป็นโอกาสทีจ่ะส ารวจสถานะของการคุม้ครองสทิธมินุษยชนภายในเขตอ านาจข
องตนอกีดว้ยเพือ่จุดประสงคใ์นการวางแผนและด าเนินนโยบาย 
กระบวนการจดัท ารายงานจงึเป็นการเสนอโอกาสใหร้ฐัภาคแีต่ละรฐัทีจ่ะ 
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(ก)

 ด าเนินการทบทวนทุกดา้นของมาตรการทีต่นไดใ้ชเ้พือ่ประสานกฎหมายและนโ
ยบายของชาตใิหส้อดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดของสนธสิญัญาสทิธมินุษยชนระหว่างประเท
ศทีเ่กีย่วขอ้งซึง่ตนเป็นภาคอียู่ 

 
(ข)

 เฝ้าตรวจความกา้วหน้าทีเ่กดิขึน้ในการสง่เสรมิการไดร้บัประโยชน์จากสทิธติ่าง
ๆทีก่ าหนดไวใ้นสนธสิญัญาในบรบิทของการสง่เสรมิสทิธมินุษยชนโดยทัว่ไป 

 
(ค) ระบุหาตวัปัญหาและขอ้บกพร่องในวธิกีารทีจ่ะน าสนธสิญัญามาด าเนินการ และ 

 
(ง) วางแผนและพฒันานโยบายทีเ่หมาะสมเพือ่ใหบ้รรลุเป้าหมายเหล่านี้ 

 
10. กระบวนการรายงานควรจะสง่เสรมิและใหค้วามสะดวกในระดบัชาตแิก่การตรวจสอบโดยสา
ธารณชนในนโยบายของรฐับาลและการมสีว่นร่วมอย่างสรา้งสรรคก์บัผูม้บีทบาททีเ่กีย่วขอ้งในสั
งคมพลเมอืงซึง่กระท าดว้ยจติวญิญาณของความร่วมมอืและความเคารพซึง่กนัและกนัโดยมจุีดมุ่
งหมายในการสรา้งความกา้วหน้าในการไดร้บัประโยชน์จากสทิธทิัง้หมดซึง่คุม้ครองโดยอนุสญั
ญาทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
เกณฑส์ าหรบัการสนทนาเชงิสรา้งสรรคท์ีร่ะดบัระหว่างประเทศ 
 
11. ในระดบัระหว่างประเทศ 
กระบวนการรายงานจะสรา้งเกณฑส์ าหรบัการสนทนากนัในเชงิสรา้งสรรคร์ะหว่างรฐัและองคก์ร
สนธสิญัญา ในการใหแ้นวทางเหล่านี้ 
องคก์รสนธสิญัญาประสงคจ์ะเน้นบทบาทการสนบัสนุนของตนในการเสรมิสรา้งการด าเนินงานร
ะดบัชาตอิย่างมปีระสทิธผิลของตราสารสทิธมินุษยชนระหว่างประเทศ 
 

การเกบ็รวบรวมข้อมูลและการร่างรายงาน 
 
12. รฐัทัง้หมดเป็นภาคใีนสนธสิญัญาสทิธมินุษยชนระหว่างประเทศฉบบัส าคญัอย่างน้อยทีสุ่ดห
นึ่งสนธสิญัญาซึง่การด าเนินการตามสนธสิญัญาดงักล่าวจะถูกเฝ้าตรวจโดยองคก์รสนธสิญัญาอิ
สระ (ดวูรรค 1) และมากกว่ารอ้ยละเจด็สบิหา้จะเป็นภาคใีนสนธสิญัญาสีฉ่บบัหรอืมากกว่า 
ผลทีต่ามมากค็อื 
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ทุกรฐัมขีอ้ผกูพนัการรายงานทีต่อ้งด าเนินการใหค้รบถ้วนและควรจะไดร้บัประโยชน์จากการวธิี
การทีไ่ดร้บัการประสานงานกบัการรายงานของตนส าหรบัองคก์รสนธสิญัญาแต่ละแห่ง 
 
13. รฐัควรจะพจิารณาจดัตัง้กรอบงานในรูปสถาบนัทีเ่หมาะสมเพือ่ด าเนินการจดัท ารายงานต่าง
ๆของตน โครงสรา้งในรูปสถาบนัเหล่านี้ 
ซึง่อาจจะประกอบดว้ยคณะกรรมาธกิารยกร่างระหว่างกระทรวง และ/หรอื 
จุดรวมเรื่องการรายงานภายในหน่วยงานรฐับาลทีเ่กีย่วขอ้งแต่ละแห่ง 
จะสามารถสนับสนุนขอ้ผกูพนัการรายงานทัง้หมดของรฐัตามตราสารสทิธมินุษยชนระหว่างประเ
ทศและทีเ่กีย่วขอ้งกบัสนธสิญัญาระหว่างประเทศไดต้ามทีเ่หมาะสม (ตวัอย่างเช่น 
อนุสญัญาองคก์ารแรงงานระหว่างประเทศและองคก์ารการศกึษา 
วทิยาศาสตรแ์ละวฒันธรรมแห่งสหประชาชาต)ิ 
และสามารถจะใหก้ลไกทีม่ปีระสทิธผิลเพือ่ประสานงานการตดิตามไดไ้ปจนถงึขอ้สงัเกตโดยสรุป
ขององคก์รสนธสิญัญา 
โครงสรา้งเช่นว่านี้ควรจะยอมใหม้กีารเขา้มาเกีย่วขอ้งของวธิกีารปกครองระดบัรองลงไปของชา
ตเิมื่อมสีิง่เหล่านี้อยู่แลว้และสามารถจดัตัง้ขึน้มาไดอ้ย่างเป็นการถาวร 
 
14. โครงสรา้งรูปสถาบนัในลกัษณะน้ียงัสามารถสนบัสนุนใหร้ฐัสามารถด าเนินการตามค ามัน่อื่น
ๆในการรายงานไดอ้กีดว้ย 
อย่างเช่นเพือ่ตดิตามการประชุมและการประชุมสุดยอดระหว่างประเทศ 
เฝ้าตรวจการด าเนินการของเป้าหมายการพฒันาของสหสัวรรษ ฯลฯ 
ขอ้มลูสว่นมากทีถู่กเกบ็รวบรวมและตรวจสอบส าหรบัรายงานดงักล่าวอาจมปีระโยชน์ในการจดั
ท ารายงานของรฐัใหแ้ก่องคก์รสนธสิญัญา 
 
15. โครงสรา้งรูปสถาบนัเหล่านี้ควรจะพฒันาระบบทีม่ปีระสทิธภิาพส าหรบัเกบ็รวบรวมบรรดาข้
อมลูทางสถติแิละขอ้มลูอื่น (จากกระทรวงทีเ่กีย่วขอ้งและส านกังานสถติขิองรฐับาล) 
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนินการเกีย่วกบัสทิธมินุษยชนในลกัษณะทีค่รบถว้นและต่อเนื่อง 
รฐัสามารถจะไดร้บัประโยชน์จากความช่วยเหลอืทางเทคนิคจากส านกังานขา้หลวงใหญ่สหประ
ชาชาตเิพือ่สทิธมินุษยชน (OHCHR – Office of the United Nations High Commissioner for 
Human Rights) ในความร่วมมอืกบัฝ่ายด าเนินการเพือ่เสรมิสรา้งความกา้วหน้าของสตร ี (DAW 
– Division for the Advancement of Women) และจากองคก์รของสหประชาชาตทิีเ่กีย่วขอ้ง 
 

รอบเวลา 
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16. ตามขอ้ก าหนดของสนธสิญัญาทีเ่กีย่วขอ้ง 
รฐัภาคแีต่ละรฐัจะด าเนินการสง่มอบรายงานเบือ้งตน้เกี่ยวกบัมาตรการทีม่ใีชอ้ยู่แลว้หรอืทีไ่ดด้ าเ
นินการไปเพือ่ใหม้ผีลตามขอ้ก าหนดของสนธสิญัญาภายในระยะเวลาทีก่ าหนดไวห้ลงัจากทีส่นธิ
สญัญามผีลบงัคบัใชส้ าหรบัรฐัทีท่ ารายงาน หลงัจากนัน้แลว้ 
รฐัภาคจีะตอ้งสง่มอบรายงานต่อไปตามก าหนดระยะเวลาตามขอ้ก าหนดของสนธสิญัญาแต่ละฉ
บบัเกีย่วกบัความกา้วหน้าทีไ่ดท้ าไปในระหว่างช่วงระยะเวลาการรายงาน 
รอบเวลาของรายงานจะไม่เหมอืนกนัขึน้อยู่กบัสนธสิญัญาแต่ละฉบบั 
 
17. รายงานตามระบบการรายงานทีไ่ดร้บัการทบทวนแกไ้ขจะประกอบดว้ยสองสว่น 
คอืเอกสารแกนร่วมและเอกสารเฉพาะสนธสิญัญา 
ตามขอ้ก าหนดเรื่องรอบเวลาทีแ่ตกต่างกนัของสนธสิญัญา 
การสง่มอบรายงานเหล่านี้ตามสนธสิญัญาทีแ่ตกต่างกนัอาจจะถงึก าหนดไม่พรอ้มกนั 
แต่อย่างไรกต็าม 
รฐัสามารถจะประสานงานการจดัท ารายงานของตนไดโ้ดยปรกึษาหารอืกบัองคก์รสนธสิญัญาทีเ่
กีย่วขอ้งโดยมจุีดประสงคจ์ะสง่มอบรายงานไม่เพยีงแต่จะใหท้นัเวลาเท่านัน้แต่ยงัจะใหเ้วลาสง่ม
อบรายงานทีแ่ตกต่างกนัตามหลงักนัใหน้้อยทีสุ่ดเท่าทีจ่ะสามารถท าได้ 
สิง่นี้เป็นการรบัรองว่ารฐัจะไดร้บัประโยชน์เตม็ทีใ่นการส่งขอ้มลูตามทีก่ าหนดโดยองคก์รสนธสิั
ญญาส าหรบัเอกสารแกนร่วม 
18. รฐัควรจะท าใหเ้อกสารแกนร่วมของตนทนัต่อเหตุการณ์ 
โดยรฐัควรจะพยายามปรบัปรุงเอกสารแกนร่วมใหท้นัสมยัเมื่อใดกต็ามทีร่ฐัสง่มอบเอกสารเฉพา
ะสนธสิญัญา ถา้พจิารณาเหน็ว่าไม่จ าเป็นตอ้งปรบัปรุงใหท้นัสมยั 
กค็วรจะระบุไวใ้นเอกสารเฉพาะสนธสิญัญา 
 

2. รปูแบบของรายงาน 
 
19. ขอ้มลูซึง่รฐัพจิารณาเหน็ว่าเกีย่วขอ้งกบัการช่วยเหลอืองคก์รสนธสิญัญาใหเ้ขา้ใจสถานการ
ณ์ในประเทศกค็วรจะถูกน าเสนอไวใ้นลกัษณะทีก่ระชบัและมรีูปแบบเป็นโครงสรา้ง 
แมจ้ะเป็นทีเ่ขา้ใจว่ารฐับางรฐัมรีูปแบบรฐัธรรมนูญทีซ่บัซอ้นซึง่จ าเป็นตอ้งถูกสะทอ้นออกมาใหเ้
หน็ในรายงานของตน รายงานกไ็ม่ควรมคีวามยาวมากจนเกนิไป ถา้เป็นไปได ้
เอกสารแกนร่วมไม่ควรจะมคีวามยาวเกนิ 60-80 หน้า 
เอกสารเฉพาะสนธสิญัญาเบื้องตน้ไม่ควรจะมคีวามยาวเกนิ 60 หน้า 
และเอกสารตามรอบเวลาหลงัจากนัน้กค็วรจะถูกจ ากดัอยู่ที ่ 40 หน้า 
ควรจะจดัรูปแบบของหน้าส าหรบักระดาษขนาด A4 โดยมรีะยะห่างระหว่างบรรทดัขนาด 1.5 
และพมิพต์วัอกัษรดว้ยตวัพมิพ ์ Times New Roman ขนาด 12 จุด 
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ควรจะสง่รายงานในรปูแบบอเิลก็ทรอนิกส ์ (ใสใ่นแผ่นบนัทกึ ซีดรีอม 
หรอืโดยทางไปรษณียอ์เิลก็ทรอนิกส)์ โดยแนบประกอบดว้ยฉบบักระดาษพมิพ์ 
 
20. รฐัอาจประสงคจ์ะสง่มอบฉบบัทีแ่ยกจากนัของเอกสารหลกัฝ่ายนิตบิญัญตั ิ ฝ่ายตุลาการ 
ฝ่ายบรหิารและเอกสารอื่นๆทีอ่า้งองิถงึในรายงานซึง่เอกสารเหล่านี้มใีหอ้ยู่แลว้ในภาษาใชง้านข
องคณะกรรมาธกิารทีเ่กี่ยวขอ้ง 
เอกสารเหล่านี้จะไม่ถูกท าซ ้าอกีส าหรบัการแจกจ่ายทัว่ไปแต่จะมไีวใ้หส้ าหรบัคณะกรรมาธกิารที่
เกีย่วขอ้งส าหรบัการใชป้รกึษาหารอืกนั 
 
21. รายงานควรจะประกอบดว้ยค าชีแ้จงทีส่มบูรณ์ของค าย่อทัง้หมดทีใ่ชใ้นเอกสารโดยเฉพาะอ
ย่างยิง่เมื่อกล่าวถงึสถาบนัระดบัชาต ิ องคก์ร กฎหมาย ฯลฯ 
ซึง่อาจไม่พรอ้มเป็นทีเ่ขา้ใจไดภ้ายนอกรฐัภาค ี
 
22. จะตอ้งสง่มอบรายงานเป็นภาษาใดภาษาหนึ่งของภาษาทางการขององคก์ารสหประชาชาต ิ
(ไดแ้ก่ ภาษาอาหรบั ภาษาจนี ภาษาองักฤษ ภาษาฝรัง่เศส ภาษารสัเซยี หรอืภาษาสเปน) 
 
23. รายงานควรจะครอบคลุมทัง้หมดและละเอยีดถูกตอ้งเมื่อสง่มอบใหเ้ลขาธกิาร 
เพือ่ประโยชน์ของประสทิธภิาพ 
รายงานทีส่ง่มอบโดยรฐัซึ่งภาษาทางการของตนเป็นภาษาใดภาษาหนึ่งของภาษาทางการของอ
งคก์ารสหประชาชาตไิม่จ าเป็นตอ้งด าเนินการตรวจทานเรยีบเรยีงโดยส านกังานเลขาธกิาร 
รายงานทีส่ง่มอบโดยรฐัซึ่งภาษาทางการของตนไม่ใช่ภาษาใดภาษาหนึ่งของภาษาทางการของ
องคก์ารสหประชาชาตอิาจจะตอ้งด าเนินการตรวจทานเรยีบเรยีงโดยส านกังานเลขาธกิาร 
รายงานซึง่เมื่อไดร้บัแลว้พบว่าไม่สมบูรณ์อย่างเหน็ไดช้ดัหรอืตอ้งด าเนินการตรวจทานเรยีบเรยี
งในสาระส าคญัอาจจะตอ้งถูกสง่คนืใหร้ฐัเพือ่แกไ้ขก่อนทีเ่ลขาธกิารจะรบัไวอ้ย่างเป็นทางการ 
 

3. เน้ือหาของรายงาน 
 

ทัว่ไป 
 
24. ทัง้เอกสารแกนร่วมและเอกสารเฉพาะสนธสิญัญาจะถอืเป็นสว่นหนึ่งของรายงานของรฐัแต่ล
ะรฐั 
รายงานควรจะประกอบดว้ยขอ้มลูทีพ่อเพยีงเพือ่ใหอ้งคก์รสนธสิญัญาแต่ละองคก์รมคีวามเขา้ใจ
อย่างทัว่ถงึทัง้หมดในการด าเนินการของรฐัตามสนธสิญัญาทีเ่กีย่วขอ้ง 
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25. รายงานควรจะบรรยายโดยละเอยีดถงึสถานการณ์ทัง้โดยนิตนิัยและโดยพฤตนิัยเกีย่วกบักา
รด าเนินการตามขอ้ก าหนดของสนธสิญัญาซึง่รฐัเป็นภาค ี
รายงานไม่ควรจะถูกจ ากดัอยู่เฉพาะรายการของหรอืการกล่าวถงึเครื่องมอืทางกฎหมายทีใ่ชอ้ยู่ใ
นประเทศทีเ่กีย่วขอ้งในสองสามปีทีผ่่านมาไม่นาน 
แต่ควรระบุว่าเครื่องมอืทางกฎหมายเหล่านัน้มผีลสะทอ้นออกมาอย่างไรในความเป็นจรงิทางกา
รเมอืง เศรษฐกจิ สงัคม และวฒันธรรมทีเ่กดิขึน้จรงิและสภาพทัว่ไปทีเ่ป็นอยู่ในประเทศ 
 
26. รายงานควรจะใหข้อ้มลูทางสถติทิีเ่กีย่วขอ้งซึง่แบ่งออกตามเพศ อายุ† 
และกลุ่มประชากรซึง่อาจจะถูกน าเสนอไวด้ว้ยกนัในตารางแนบทา้ยรายงาน 
ขอ้มลูดงักล่าวควรจะใหม้กีารเปรยีบเทยีบเมื่อเวลาผ่านไปและควรจะระบุแหล่งขอ้มลู 
รฐัควรจะพยายามวเิคราะหข์อ้มลูนี้เท่าทีม่คีวามเกี่ยวขอ้งกบัการด าเนินการตามขอ้ผกูพนัของส
นธสิญัญา 
 
27. เอกสารแกนร่วมควรจะประกอบดว้ยขอ้มลูของลกัษณะทัว่ไปและขอ้เทจ็จรงิทีเ่กีย่วขอ้งกบัก
ารด าเนินการตามสนธสิญัญาซึง่รฐัทีท่ ารายงานเป็นภาคแีละซึง่อาจจะเกีย่วขอ้งกบัองคก์รสนธสิั
ญญาทัง้หมดหรอืหลายองคก์ร 
องคก์รสนธสิญัญาอาจจะขอใหป้รบัปรุงเอกสารแกนร่วมใหท้นัสมยัถา้องคก์รพจิารณาเหน็ว่าขอ้
มลูทีม่อียู่ไม่ทนัสมยั 
ขอ้มลูทีป่รบัปรุงใหท้นัสมยัอาจจะสง่มอบใหอ้ยู่ในรปูภาคผนวกของเอกสารแกนร่วมทีม่อียู่แลว้ห
รอืในรปูฉบบัปรบัปรุงใหม่กไ็ดท้ัง้นี้ขึน้อยู่กบัขอบเขตของการเปลีย่นแปลงซึง่จ าเป็นตอ้งรวมเขา้
ไป 
 
28. รฐัซึง่จดัท าเอกสารแกนร่วมเป็นครัง้แรกและซึ่งไดส้ง่มอบรายงานใหแ้ก่องคก์รสนธสิญัญาใด
ๆ 
ไปแลว้อาจจะประสงคใ์หร้วมขอ้มลูซึ่งมอียู่รายงานเหล่านัน้เขา้ไวใ้นเอกสารแกนร่วมตราบเท่าที่
ขอ้มลูดงักล่าวยงัคงทนัต่อเหตุการณ์อยู่ 
 
29. เอกสารเฉพาะสนธสิญัญาควรจะประกอบดว้ยขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนินการตามสนธสิั
ญญาซึง่คณะกรรมาธกิารทีเ่กี่ยวขอ้งเฝ้าตรวจอยู่ โดยเฉพาะคอื 
ควรจะรวมถงึการพฒันาในระยะหลงัๆทางดา้นกฎหมายและดา้นภาคปฏบิตัซิึง่มผีลต่อการไดร้บั
ประโยชน์จากสทิธติามสนธสิญัญา 
ตลอดจนการสนองตอบต่อประเดน็ปัญหาทีค่ระกรรมาธกิารยกขึน้มาในขอ้สงัเกตโดยสรุปของคร

 
† รวมทัง้ทีเ่กีย่วขอ้งกบัเดก็ (บุคคลอายุต ่ากว่า 18 ปี) 
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ะกรรมาธกิารหรอืความคดิเหน็โดยทัว่ไปของคณะกรรมาธกิารยกเวน้ส าหรบัเอกสารเฉพาะสนธิ
สญัญาเบือ้งตน้ 
 
30. เอกสารแต่ละฉบบัอาจจะสง่มอบแยกกนัได ้แมว้่ารฐัจะไดร้บัการแนะน าใหพ้จิารณาวรรค 17  
ขัน้ตอนด าเนินการส าหรบัการรายงานจะเป็นดงัต่อไปนี้ 
 

(ก)
 รฐัภาคสีง่มอบเอกสารแกนร่วมใหแ้ก่เลขาธกิารซึง่เอกสารดงักล่าวกจ็ะถูกสง่ไป
ยงัองคก์รสนธสิญัญาแต่ละองคก์รซึง่เฝ้าตรวจการด าเนินการตามสนธสิญัญาซึ่งรฐัเป็
นภาคอียู่ 

 
(ข)

 รฐัภาคสีง่มอบเอกสารเฉพาะสนธสิญัญาใหแ้ก่เลขาธกิารซึง่เอกสารดงักล่าวกจ็ะ
ถูกสง่ไปยงัองคก์รสนธสิญัญาเฉพาะทีเ่กี่ยวขอ้งอยู่ 

 
(ค)

 องคก์รสนธสิญัญาแต่ละองคก์รพจิารณารายงานของรฐัภาคเีกีย่วกบัสนธสิญัญา
ซึง่องคก์รเฝ้าตรวจการด าเนินการอยู่โดยประกอบดว้ยเอกสารแกนร่วมและเอกสารเฉ
พาะสนธสิญัญาตามขัน้ตอนด าเนินการของตน 

 
ส่วนท่ีหน่ึงของรายงาน: เอกสารแกนร่วม 

 
31. เพือ่ความสะดวก เอกสารแกนร่วมควรจะถูกวางโครงสรา้งโดยใชห้วัขอ้ทีม่อียู่ในสว่นที่ 1-3 
ตามแนวทาง เอกสารแกนร่วมควรจะประกอบดว้ยขอ้มูลต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 

1. ข้อมูลทัว่ไปเก่ียวกบัรฐัท่ีท ารายงาน 
 

32. หมวดนี้ควรจะแสดงขอ้มลูทีเ่ป็นขอ้เทจ็จรงิและสถติทิีเ่กี่ยวขอ้งกบัการช่วยใหค้ณะกรรมาธกิ
ารมคีวามเขา้ใจบรบิทในทางการเมอืง กฎหมาย สงัคม เศรษฐกจิ 
และวฒันธรรมซึง่สทิธมินุษยชนถูกด าเนินการอยู่ในรฐัทีเ่กีย่วขอ้งอยู่ 
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ก. ลกัษณะทางด้านประชากรศาสตร ์เศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรมของรฐั 
 
33. รฐัอาจจะใหข้อ้มลูทีเ่ป็นภูมหิลงัเกีย่วกบัลกัษณะประจ าชาตขิองประเทศ 
รฐัควรจะหลกีเลีย่งการบรรยายเชงิประวตัศิาสตรอ์ย่างละเอยีด 
เป็นการพอเพยีงแลว้ทีจ่ะใหเ้รื่องราวทีก่ระชบัของขอ้เทจ็จรงิทีส่ าคญัในประวตัศิาสตรเ์มื่อขอ้เทจ็
จรงิเหล่านี้มคีวามจ าเป็นเพื่อช่วยใหอ้งคก์รสนธสิญัญามคีวามเขา้ใจในบรบิทของการด าเนินการ
ตามสนธสิญัญาของรฐั 
 
34. รฐัควรจะใหข้อ้มลูโดยละเอยีดเกีย่วกบัลกัษณะหลกัทางดา้นประชากรศาสตรแ์ละชาติพนัธุข์
องประเทศและพลเมอืงของรฐัโดยพจิารณาถงึรายการสิง่บ่งบอกทีม่อียู่ในหมวด 
“สิง่บ่งบอกทางดา้นประชากรศาสตร”์ ในภาคผนวก 3 
 
35. รฐัควรจะใหข้อ้มลูโดยละเอยีดเกีย่วกบัมาตรฐานการครองชพีของสว่นทีแ่ตกต่างกนัของพลเ
มอืงโดยพจิารณาถงึรายการสิง่บ่งบอกทีม่อียู่ในหมวด “สิง่บง่บอกเกีย่วกบัสงัคม เศรษฐกจิ 
และวฒันธรรม” ในภาคผนวก 3 
 
ข. โครงสร้างในทางรฐัธรรมนูญ การเมือง และกฎหมายของรฐั 
 
36. รฐัควรจะกล่าวถงึโครงสรา้งของรฐัธรรมนูญและกรอบงานในทางการเมอืงและกฎหมายของ
รฐัรวมทัง้ชนิดของรฐับาล ระบบการเลอืกตัง้ และการจดัองคก์รของฝ่ายบรหิาร ฝ่ายนิตบิญัญตั ิ
และฝ่ายตุลาการ 
นอกจากนี้รฐัยงัไดร้บัการขอรอ้งใหแ้จง้ขอ้มลูเกีย่วกบัระบบของกฎหมายจารตีประเพณีหรอืกฎ
หมายศาสนาใดๆทีอ่าจจะยงัมอียู่ในรฐัอกีดว้ย 
 
37. รฐัควรจะใหข้อ้มลูเกีย่วกบัระบบหลกัซึง่องคก์รพฒันาเอกชนไดร้บัการรบัรองใหม้อียู่เช่นนัน้
รวมทัง้จากการขึน้ทะเบยีนซึง่มกีฎหมายและขัน้ตอนวธิกีารขึน้ทะเบยีนใชอ้ยู่โดยใหส้ถานะของ
การไม่แสวงหาก าไรเพือ่ประโยชน์ในทางภาษหีรอืวถิทีางอื่นๆทีส่ามารถเทยีบเคยีงกนัได้ 
 
38. รฐัควรจะใหข้อ้มลูเกีย่วกบัการบรหิารกระบวนการยุตธิรรม 
โดยควรจะรวมถงึขอ้มลูโดยละเอยีดเกีย่วกบัตวัเลขอาชญากรรม 
ซึง่นอกเหนือจากนัน้ใหร้วมไปถงึขอ้มลูทีร่ะบุลกัษณะของผูป้ระกอบอาชญากรรมและเหยื่อตลอ
ดจนถงึการสัง่และการด าเนินการลงโทษ 
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39. ในขอ้มลูทีส่ง่มอบใหเ้กีย่วกบัวรรค 36 ถงึ 38 
ควรจะพจิารณาถงึรายการสิง่บ่งบอกทีม่อียู่ในหมวด “สิง่บ่งบอกเกีย่วกบัระบบการเมอืง” และ 
“สิง่บ่งบอกเกีย่วกบัอาชญากรรมและการบรหิารกระบวนการยุตธิรรม” ในภาคผนวก 3 
 

2. กรอบงานทัว่ไปส าหรบัการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชน 
 
ค. การยอมรบับรรทดัฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ 
 
40. รฐัควรจะใหข้อ้มลูเกีย่วกบัสถานะของสนธสิญัญาหลกัว่าดว้ยสทิธมินุษยชนระหว่างประเทศ
ทุกฉบบั โดยอาจจะจดัขอ้มลูใหอ้ยู่ในรปูของแผนภูมหิรอืตาราง 
และควรจะประกอบดว้ยขอ้มลูเกีย่วกบั 
 

(ก) การใหส้ตัยาบนัตราสารหลกัว่าดว้ยสทิธมินุษยชน 
ขอ้มลูเกีย่วกบัสถานะของการใหส้ตัยาบนัสนธสิญัญาหลกัและพธิสีารทางเลอืกเกีย่วกั
บสทิธมินุษยชนระหว่างประเทศทีม่รีายการอยู่ในภาคผนวก 2 หมวด ก 
โดยระบุถา้หากว่าเมื่อรฐัคดิยอมรบัตราสารเหล่านัน้ซึง่รฐัยงัไม่ไดเ้ขา้เป็นภาคหีรอืซึ่งรั
ฐไดล้งนามแลว้แต่ยงัไม่ไดใ้หส้ตัยาบนั 
(1) ขอ้มลูเกีย่วกบัการยอมรบัการแกไ้ขเพิม่เตมิสนธสิญัญา 
(2) ขอ้มลูเกีย่วกบัการยอมรบัวธิดี าเนินการทางเลอืก 

 
(ข) ขอ้สงวนและปฏญิญา เมื่อรฐัไดป้ระกาศขอ้สงวนต่อสนธสิญัญาใดๆทีร่ฐัเป็นภาค ี

เอกสารแกนร่วมควรจะใหข้อ้มลูเกีย่วกบั 
(1) ลกัษณะและขอบเขตของขอ้สงวนดงักล่าว 
(2)

 เหตุผลว่าท าไมขอ้สงวนดงักล่าวจงึไดร้บัการพจิารณาว่าจ าเป็นและไดร้บัการคง
รกัษาไว ้

(3) ผลทีช่ดัเจนของขอ้สงวนแต่ละขอ้ในส่วนทีเ่กีย่วกบักฎหมายและนโยบายของชาต ิ
(4)

 ตามเจตนารมณ์ของการประชุมโลกว่าดว้ยสทิธมินุษยชนและการประชุมอื่นๆใ
นลกัษณะเดยีวกนัซึง่สง่เสรมิใหร้ฐัพจิารณาทบทวนขอ้สงวนใดๆโดยมจุีดประสงค์
จะขอถอนขอ้สงวน‡ดงักล่าว 

 
‡ ดู A/CONF.157/23 ส่วนที ่2 วรรค 5 และ 6 
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แผนงานใดๆทีจ่ะจ ากดัผลของขอ้สงวนและในทีสุ่ดกถ็อนขอ้สงวนภายในกรอบเว
ลาทีก่ าหนดไว ้

 
(ค) การลดทอน การจ ากดั หรอืการก าหนด เมื่อรฐัไดจ้ ากดั ก าหนด 

หรอืลดทอนออกจากขอ้ก าหนดของสนธสิญัญาใดๆซึง่ตนเป็นภาค ี
เอกสารแกนร่วมกค็วรจะมขีอ้มลูซึง่ชีแ้จงขอบเขตของการลดทอน การจ ากดั 
หรอืการก าหนดเช่นว่านี้ พฤตกิารณ์ซึง่แสดงความจ าเป็นของสิง่ดงักล่าว 
และกรอบเวลาซึง่คาดไวส้ าหรบัการยกเลกิสิง่เช่นนัน้ 

 
41. รฐัอาจประสงคจ์ะบรรจุขอ้มูลเกีย่วกบัการทีต่นยอมรบับรรทดัฐานทีเ่กีย่วกบัสทิธมินุษยชน 
โดยเฉพาะอย่างยิง่เมื่อขอ้มูลนี้เกีย่วขอ้งโดยตรงกบัการด าเนินการตามขอ้ก าหนดของสนธสิญัญ
าฉบบัหลกัว่าดว้ยสทิธมินุษยชนระหว่างประเทศของรฐั 
ซึง่รฐัพงึใหค้วามสนใจเป็นพเิศษกบัแหล่งขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งต่อไปนี้ 
 

(ก) การใหส้ตัยาบนัสนธสิญัญาสทิธมินุษยชนของสหประชาชาตฉิบบัอืน่ๆและทีเ่กีย่วขอ้ง 
รฐัอาจระบุว่าตนเป็นภาคใีนอนุสญัญาอื่นๆฉบบัหนึ่งฉบบัใดของสหประชาชาตทิีเ่กี่ยว
กบัสทิธมินุษยชนซึ่งมรีายการระบุอยู่ในภาคผนวก 2 หมวด ข หรอืไม่ 

 
(ข) การใหส้ตัยาบนัอนุสญัญาระหว่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้งฉบบัอืน่ๆ 

รฐัไดร้บัการรอ้งขอใหร้ะบุว่าตนเป็นภาคใีนอนุสญัญาระหว่างประเทศเกีย่วกบักฎหมา
ยการคุม้ครองสทิธมินุษยชนและมนุษยธรรมซึง่มรีายการระบุอยู่ในภาคผนวก 2 
หมวด ค ถงึ ฉ หรอืไม่ 

 
(ค) การใหส้ตัยาบนัอนุสญัญาว่าดว้ยสทิธมินุษยชนประจ าภูมภิาค 

รฐัอาจระบุว่าตนเป็นภาคใีนอนุสญัญาว่าดว้ยสทิธมินุษยชนฉบบัใดๆประจ าภูมภิาคห
รอืไม่ 

 
ง. กรอบงานทางกฎหมายส าหรบัการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในระดบัชาติ 
 
42. รฐัควรจะก าหนดบรบิทเฉพาะทางกฎหมายส าหรบัการคุม้ครองสทิธมินุษยชนในประเทศ 
โดยเฉพาะคอืควรจะมขีอ้มลูเกีย่วกบั 
 

(ก)
 ไม่ว่าและหากว่าจะมสีทิธใิดทีก่ล่าวถงึอยู่ในตราสารสทิธมินุษยชนต่างๆไดร้บัก
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ารคุม้ครองหรอืไม่อยู่ในรฐัธรรมนูญ บญัญตัวิ่าดว้ยสทิธพิืน้ฐานของพลเมอืง 
กฎหมายหลกั หรอืบทบญัญตัแิห่งกฎหมายประจ าชาตอิย่างอื่น 
และหากว่าเป็นเช่นนัน้ มขีอ้ก าหนดอะไรส าหรบัการลดทอน การจ ากดั 
หรอืการก าหนด และอยู่ในพฤตกิารณ์อะไร 

 
(ข)

 ไม่ว่าจะมสีนธสิญัญาสทิธมินุษยชนไดร้บัการรวมไวอ้ยู่ในระบบกฎหมายของชา
ตหิรอืไม่ 

 
(ค) เจา้พนกังานฝ่ายตุลาการ ฝ่ายบรหิาร 

หรอืฝ่ายอื่นใดมอี านาจหน้าที่ซึง่มผีลต่อเรื่องสทิธมินุษยชนและขอบเขตของอ านาจห
น้าทีเ่ช่นว่านี้ 

 
(ง) ไม่ว่าจะมขีอ้ก าหนดของตราสารสทิธมินุษยชนต่างๆ 

สามารถจะและไดเ้คยถูกเพกิถอนมาก่อนหรอืถูกบงัคบัใชโ้ดยตรงหรอืไม่โดยศาล 
ศาลช านญัพเิศษอื่นๆ หรอืเจา้พนกังานฝ่ายบรหิาร 

 
(จ) มกีารเยยีวยาแกไ้ขอะไรให้พรอ้มส าหรบัปัจเจกชนซึง่อา้งสทิธวิ่าสทิธใิดๆ 

ของตนไดถู้กละเมดิ และไม่ว่าจะมรีะบบการชดใชค้่าเสยีหาย 
การชดใชค้่าสนิไหมทดแทน และการฟ้ืนฟูสภาพส าหรบัผูเ้สยีหายใดๆ อยู่แลว้หรอืไม่ 

 
(ฉ) ไม่ว่าจะมสีถาบนัหรอืกลไกประจ าชาตใิดๆ 

อยู่แลว้หรอืไม่โดยมคีวามรบัผดิชอบส าหรบัก ากบัดแูลการด าเนินการเรื่องสทิธมินุษย
ชน 
รวมทัง้กลไกส าหรบัเสรมิสรา้งความก้าวหน้าของสตรหีรอืทีม่เีจตนารมณ์จะแกไ้ขสถา
นการณ์เฉพาะของเดก็ คนชรา บุคคลผูพ้กิาร บุคคลซึง่เป็นชนกลุ่มน้อย 
คนทอ้งถิน่พืน้เมอืง ผูล้ีภ้ยั และบุคคลพลดัถิน่ภายใน คนงานยา้ยถิน่ 
คนต่างดา้วผูไ้ม่ไดร้บัอนุญาต ผูท้ีไ่ม่ใช่พลเมอืง หรอืบุคคลอื่นๆ 
อาณตัขิองของสถาบนัเช่นว่านี้ 
ทรพัยากรมนุษยแ์ละทางการเงนิทีม่ใีหส้ าหรบับุคคลเหล่านี้ 
และไม่ว่าจะมนีโยบายและกลไกส าหรบัการสรา้งกระแสหลกัเรื่องเพศและมาตรการแก้
ไขอยู่แลว้หรอืไม่ 
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(ช)
 ไม่ว่ารฐัจะยอมรบัเขตอ านาจของศาลสทิธมินุษยชนใดๆประจ าภูมภิาคหรอืกลไ
กอื่นหรอืไม่ และหากว่าเป็นเช่นนัน้ 
ใหแ้สดงลกัษณะและความก้าวหน้าของคดใีดๆเมื่อไม่นานมาน้ีหรอืซึง่อยู่ในระหว่างก
ารพจิารณา 

 
 
 
 
จ. กรอบงานซ่ึงสิทธิมนุษยชนได้รบัการส่งเสริมในระดบัชาติ 
 
43. รฐัควรระบุความพยายามทีก่ระท าเพือ่สง่เสรมิการเคารพสทิธมินุษยชนทัง้ปวงในรฐั 
การสง่เสรมิเช่นว่าน้ีอาจจะรวมถงึการด าเนินการโดยเจา้หน้าทีร่ฐับาล ฝ่ายนิตบิญัญตั ิ
สภาทอ้งถิน่ สถาบนัสทิธมินุษยชนระดบัชาต ิ ฯลฯ 
พรอ้มดว้ยบทบาทซึง่แสดงโดยผูม้บีทบาททีเ่กี่ยวขอ้งในสงัคมพลเมอืง 
รฐัอาจจะเสนอใหข้อ้มลูเกีย่วกบัมาตรการดงัเช่นการแพร่กระจายขอ้มลูขา่วสาร 
การศกึษาและการฝึกอบรม การประชาสมัพนัธ ์ และการจดัสรรทรพัยากรดา้นงบประมาณ 
ในการบรรยายเอกสารแกนร่วม 
ควรใหค้วามสนใจต่อความสามารถในการเขา้ถงึวสัดุเพือ่การสง่เสรมิและตราสารสทิธมินุษยชน 
รวมทัง้การมสีิง่ดงักล่าวไวใ้หพ้รอ้มในภาษาทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดของชาต ิคนทอ้งถิน่ ชนกลุ่มน้อย 
หรอืชนพืน้เมอืง โดยเฉพาะคอืรฐัควรจะใหข้อ้มลูเกีย่วกบั 
 

(ก) รฐัสภาและสภาแห่งชาตแิละภูมภิาค 
บทบาทและกจิกรรมของรฐัสภาแห่งชาตแิละสภาระดบัรองแห่งชาต ิ ภูมภิาค จงัหวดั 
หรอืเทศบาล 
หรอืเจา้พนกังานผูม้อี านาจหน้าที่ในการสง่เสรมิและคุม้ครองสทิธมินุษยชนรวมทัง้ทีม่ี
อยู่ในสนธสิญัญาสทิธมินุษยชนระหว่างประเทศ 

 
(ข) สถาบนัสทิธมินุษยชนแห่งชาต ิ

สถาบนัใดๆซึ่งถูกก่อตัง้ขึน้มาเพือ่คุม้ครองและสง่เสรมิสทิธมินุษยชนในระดบัชาตริวม
ทัง้สถาบนัซึง่มคีวามรบัผดิชอบโดยเฉพาะเกี่ยวกบัความเสมอภาคในเรื่องเพศส าหรบั
ทุกคน ความสมัพนัธ์ระหว่างเชือ้ชาตแิละสทิธเิดก็ อาณตัโิดยชดัแจง้ของสถาบนั 
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องคป์ระกอบ ทรพัยากรและกจิกรรมทางการเงนิ 
และไม่ว่าสถาบนัเช่นน้ีมคีวามเป็นอสิระหรอืไม่§ 

 
(ค) การแพร่กระจายตราสารสทิธมินุษยชน 

ขอบเขตซึง่ตราสารสทิธมินุษยชนระหว่างประเทศแต่ละฉบบัซึง่รฐัเป็นภาคอียู่ไดถู้กแ
ปล จดัพมิพ ์และแพร่กระจายภายในประเทศ 

 
(ง)

 เสรมิสรา้งการรบัรูใ้นเรือ่งสทิธมินุษยชนในหมู่เจา้หน้าทีภ่าครฐัและผูป้ระกอบวิ
ชาชพีอืน่ๆ 
มาตรการใดๆทีถู่กด าเนินการเพือ่เป็นหลกัประกนัใหม้กีารศกึษาและการฝึกอบรสอย่า
งพอเพยีงในดา้นสทิธมินุษยชนส าหรบัผูซ้ึง่มคีวามรบัผดิชอบในการด าเนินการทางก
ฎหมาย ดงัเช่น เจา้หน้าทีร่ฐับาล ต ารวจ เจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืง อยัการ 
ผูพ้พิากษา ทนายความ เจา้หน้าทีร่าชทณัฑ ์ บุคลากรในกองทพั 
เจา้หน้าทีร่กัษาความปลอดภยัตามแนวพรมแดน ตลอดจนครอูาจารย ์ แพทย ์
บุคลากรสาธารณสุข และนักสงัคมสงเคราะห์ 

 
(จ)

 การสง่เสรมิการรบัรูใ้นเรือ่งสทิธมินุษยชนทางโครงงานการศกึษาและการประช
าสมัพนัธโ์ดยรฐับาลเป็นผูอุ้ปถมัภ์ 
มาตรการใดๆทีก่ระท าเพือ่ส่งเสรมิการเคารพสทิธมินุษยชนโดยการศกึษาและการฝึก
อบรมรวมทัง้การรณรงคป์ระชาสมัพนัธโ์ดยรฐับาลเป็นผูอุ้ปถมัภโ์ดยควรจะจดัใหม้รีา
ยละเอยีดเกีย่วกบัขอบเขตของการศกึษาสทิธมินุษยชนภายในโรงเรยีน 
(ของรฐัหรอืของเอกชน ทางโลกหรอืทางศาสนา) ในระดบัต่างๆ 

 
(ฉ) การสง่เสรมิการรบัรูใ้นเรือ่งสทิธมินุษยชนทางสือ่มวลชน 

บทบาทของสือ่ขอ้มลูข่าวสารส าหรบัมวลชน ดงัเช่น สิง่พมิพ ์ วทิยุ โทรทศัน์ 
และอนิเทอรเ์น็ตในการประชาสมัพนัธแ์ละการแพร่กระจายขอ้มลูข่าวสารเกี่ยวกบัสทิธิ
มนุษยชนรวมทัง้ตราสารสทิธมินุษยชนระหว่างประเทศ 

 
(ช) บทบาทของสงัคมพลเมอืงรวมทัง้ขององคก์รพฒันาเอกชน 

ขอบเขตในการมสีว่นร่วมของสงัคมพลเมอืงและโดยเฉพาะคอืองคก์รพฒันาเอกชนใน
การสง่เสรมิและคุม้ครองสทิธมินุษยชนภายในประเทศและขัน้ตอนซึง่ด าเนินการโดยรั

 
§ ดู “หลกัการเกีย่วกบัสถานะของสถาบนัสทิธมินุษยชนแห่งชาติ” (หลกัการปารสี) E/1992/22 (A/RES/48/134) 
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ฐบาลเพือ่กระตุน้และสง่เสรมิการพฒันาสงัคมพลเมอืงโดยมคีวามมุ่งหมายจะเป็นหลกั
ประกนัการสง่เสรมิและการคุม้ครองสทิธมินุษยชน 

 
(ซ) การจดัสรรและแนวโน้มงบประมาณ เมื่อมใีหพ้รอ้มใช ้

การจดัสรรงบประมาณและแนวโน้มการงบประมาณโดยเป็นรอ้ยละของงบประมาณข
องชาตหิรอืของภูมภิาคและผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศ (GDP) 
และถูกแบ่งตามเพศและอายุส าหรบัการด าเนินการขอ้ผกูพนัเรื่องสทิธมินุษยชนของรั
ฐและผลการประเมนิผลกระทบของงบประมาณใดๆทีเ่กี่ยวขอ้ง 

 
(ฌ) ความร่วมมอืและความช่วยเหลอืในการพฒันา 

ขอบเขตซึง่รฐัจะไดร้บัประโยชน์จากความร่วมมอืหรอืความช่วยเหลอือย่างอื่นในการ
พฒันาซึง่สนบัสนุนการสง่เสรมิสทิธมินุษยชนรวมทัง้การจดัสรรดา้นการงบประมาณ 
ขอ้มลูเกีย่วกบัขอบเขตซึง่รฐัใหค้วามร่วมมอืหรอืความช่วยเหลอืในการพฒันาแก่รฐัอื่
นๆซึง่สนับสนุนการสง่เสรมิสทิธมินุษยชนในประเทศเหล่านัน้ 

 
44. รฐัทีท่ ารายงานอาจจะระบุปัจจยัหรอืขอ้ขดัขอ้งของลกัษณะทัว่ไปทีม่ผีลต่อหรอืขดัขวางการ
ด าเนินการตามขอ้ผกูพนัสทิธมินุษยชนระหว่างประเทศในระดบัชาติ 
 
ฉ. กระบวนการท ารายงานในระดบัชาติ 
 
45. รฐัควรจะใหข้อ้มลูเกีย่วกบักระบวนการซึง่จดัท าทัง้สองส่วนของรายงานของรฐั 
(เอกสารแกนร่วมและเอกสารเฉพาะสนธสิญัญา) รวมทัง้เกีย่วกบั 
 

(ก) การมอียู่แลว้ของโครงสรา้งประสานงานแห่งชาตสิ าหรบัการรายงานตามสนธสิญัญา 
 

(ข) การมสีว่นร่วมของหน่วยงาน สถาบนั และเจา้หน้าทีใ่นระดบัชาต ิ ภูมภิาค 
และทอ้งถิน่ของระบบการปกครองและในระดบัรฐับาลกลางและจงัหวดัเมื่อมคีวามเหม
าะสม 

 
(ค)

 ไม่ว่าจะมรีายงานใหพ้รอ้มหรอืไดร้บัการตรวจสอบโดยฝ่ายนิตบิญัญตัแิห่งชาติ
ก่อนการสง่มอบใหอ้งคก์รเฝ้าตรวจสนธสิญัญาหรอืไม่ 
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(ง)
 ลกัษณะการมสีว่นร่วมขององคก์รภายนอกรฐับาลหรอืองคก์รอสิระทีเ่กี่ยวขอ้งที่
ข ัน้ตอนต่างๆของการจดัท ารายงานหรอืการตดิตามรายงานรวมทัง้การเฝ้าตรวจ 
การท าประชาพจิารณ์ร่างรายงาน การแปล การแพร่กระจายหรอืการจดัพมิพ ์
หรอืกจิกรรมอื่นๆซึง่อธบิายรายงานหรอืขอ้สงัเกตโดยสรุปขององคก์รสนธสิญัญา 
ผูเ้ขา้มสีว่นร่วมดงักล่าวอาจจะประกอบดว้ยสถาบนัสทิธมินุษยชน 
(ระดบัชาตหิรอืประการอื่น) องคก์รพฒันาเอกชน หรอืผูม้บีทบาทอื่นๆ 
ทีเ่กีย่วขอ้งของสงัคมพลเมอืง 
รวมทัง้บุคคลหรอืกลุ่มบุคคลซึง่ไดร้บัผลกระทบมากทีสุ่ดจากขอ้ก าหนดทีเ่กีย่วขอ้งขอ
งสนธสิญัญา 

 
(จ) เหตุการณ์ต่างๆดงัเช่นการอภปิรายในรฐัสภาและการประชุมในระดบัรฐับาล 

การประชุมเชงิปฏบิตักิาร สมัมนา การออกอากาศวทิยุหรอืโทรทศัน์ 
และสิง่ตพีมิพท์ีอ่อกมาอธบิายรายงาน 
หรอืเหตุการณ์ท านองเดยีวกนัอื่นใดซึง่ด าเนินการในระหว่างระยะเวลาการท ารายงาน 

 
การตดิตามขอ้สงัเกตโดยสรุปขององคก์รสนธสิญัญาสทิธมินุษยชน 
 
46. รฐัควรจะใหข้อ้มลูทัว่ไปในเอกสารแกนร่วมเกี่ยวกบัมาตรการและขัน้ตอนด าเนินการทีน่ ามา
ใชห้รอืมองเหน็ล่วงหน้า (ถา้ม)ี 
เพือ่เป็นหลกัประกนัการตดิตามทีม่ปีระสทิธผิลต่อและการแพร่กระจายอย่างกวา้งขวางของขอ้สั
งเกตโดยสรุปหรอืขอ้เสนอแนะทีอ่อกโดยองคก์รสนธสิญัญาองคก์รใดองคก์รหน่ึงภายหลงัการพิ
จารณารายงานของรฐัรวมทัง้การไต่สวนของรฐัสภาหรอืการรายงานขา่วของสือ่ 
 
ช. ข้อมูลข่าวสารสิทธิมนุษยชนท่ีเก่ียวข้องอ่ืนๆ 
 
47. รฐัไดร้บัเชญิใหพ้จิารณาแหล่งขอ้มลูขา่วสารเพิม่เตมิต่อไปนี้เพือ่รวมไวใ้นเอกสารแกนร่วมข
องตนเมื่อมคีวามเหมาะสม 
 
การตดิตามการประชุมระหว่างประเทศ 
 
48. รฐัอาจจะใหข้อ้มลูทัว่ไปเกีย่วกบัการตดิตามปฏญิญา ขอ้เสนอแนะ 
และการใหค้ ามัน่ซึง่ประกาศในการประชุมระดบัโลกและการทบทวนในภายหลงัเท่าทีส่ ิง่เหล่านี้จ
ะมอีทิธพิลต่อสถานการณ์สทิธมินุษยชนในประเทศ 
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49. เมื่อการประชุมเช่นว่านี้รวมไปถงึขัน้ตอนด าเนินการท ารายงาน (เช่น การประชุมสหสัวรรษ) 
รฐัอาจจะรวมเอาขอ้มลูทีเ่กี่ยวขอ้งซึง่มอียู่ในรายงานเหล่านัน้เขา้ไวใ้นเอกสารแกนร่วมกไ็ด้ 
 

3. 
ข้อมูลเก่ียวกบัการไม่เลือกปฏิบติัและความเสมอภาคและการเยียวยาแก้ไขท่ีมีประสิทธิ

ผล 
 
การไม่เลอืกปฏบิตัแิละความเสมอภาค 
 
50. รฐัควรจะใหข้อ้มลูทัว่ไปเกี่ยวกบัการด าเนินการตามขอ้ผกูพนัของตนไวใ้นเอกสารแกนร่วมเ
พือ่ประกนัความเสมอภาคภายใตก้ฎหมายและความคุม้ครองทีเ่ท่าเทยีมกนัของกฎหมายส าหรบั
ทุกๆ 
คนภายในเขตอ านาจของตนตามตราสารสทิธมินุษยชนระหว่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้งรวมทัง้ขอ้มลู
เกีย่วกบัโครงสรา้งทางกฎหมายและของสถาบนั 
 
51. เอกสารแกนร่วมควรจะมขีอ้มลูทีเ่ป็นขอ้เทจ็จรงิทัว่ไปเกี่ยวกบัมาตรการทีไ่ดด้ าเนินการไปเ
พือ่ขจดัการเลอืกปฏบิตัใินทุกรปูแบบและในทุกสาเหตุรวมทัง้การเลอืกปฏบิตัหิลายประการในก
ารไดป้ระโยชน์จากสทิธพิลเมอืง ทางการเมอืง ทางเศรษฐกจิ ทางสงัคม และทางวฒันธรรม 
และเกีย่วกบัมาตรการเพือ่สง่เสรมิความเสมอภาคอย่างเป็นทางการและในสาระส าคญัส าหรบัทุ
กคนภายในเขตอ านาจของรฐั 
 
52. เอกสารดงักล่าวควรจะมขีอ้มลูทัว่ไปเรื่องมหีลกัการเรื่องการไม่เลอืกปฏบิตัริวมอยู่เป็นหลกั
การผกูมดัทัว่ไปหรอืไม่อยู่ในกฎหมายหลกั รฐัธรรมนูญ บญัญตัวิ่าดว้ยสทิธพิืน้ฐานของพลเมอืง 
หรอืในกฎหมายภายในประเทศอื่นใดและนิยามของและมลูเหตุทางกฎหมายส าหรบัหา้มการเลอื
กปฏบิตั ิ (ถา้ไม่ไดก้ าหนดไวแ้ลว้ในวรรค 42 (ก)) 
นอกจากนี้ควรจะมขีอ้มลูไวด้ว้ยเรื่องระบบกฎหมายยอมใหม้หีรอืใหอ้าณตัมิาตรการพเิศษหรอืไ
ม่เพือ่ประกนัการไดป้ระโยชน์ของสทิธมินุษยชนอย่างเตม็ทีแ่ละเท่าเทยีมกนั 
 
53. ควรจะมขีอ้มลูเรื่องขัน้ตอนทีด่ าเนินการเพือ่ประกนัว่าการเลอืกปฏบิตัทิุกรปูแบบและทุกมลูเ
หตุจะถูกป้องกนัไม่ใหเ้กดิขึน้และจะถูกต่อสูใ้นทางปฏบิตั ิ
รวมทัง้ขอ้มลูเกีย่วกบัลกัษณะและขอบเขตซึง่ขอ้ก าหนดของกฎหมายอาญาทีม่อียู่แลว้ตามทีศ่า
ลบงัคบัใชจ้ะด าเนินการขอ้ผูกพนัของรฐัภาคตีามตราสารสทิธมินุษยชนฉบบัหลกัอย่างมปีระสทิ
ธผิล 
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54. รฐัควรจะใหข้อ้มลูทัว่ไปเกี่ยวกบัสถานการณ์สทิธมินุษยชนของบุคคลซึง่อยู่ในกลุ่มเสีย่งโดย
เฉพาะในหมู่ประชากร 
 
55. รฐัควรจะใหข้อ้มลูเกีย่วกบัมาตรการเฉพาะทีน่ ามาใชเ้พื่อลดความไม่เสมอภาคทางเศรษฐกจิ 
สงัคม 
และภูมศิาสตรร์วมทัง้ระหว่างพืน้ทีช่นบทและในเมอืงเพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กดิการเลอืกปฏบิตัติลอด
จนสถานการณ์การเลอืกปฏบิตัหิลายประการต่อบุคคลซึ่งอยู่ในกลุ่มเสยีเปรยีบทีสุ่ด 
 
56. รฐัควรจะใหข้อ้มลูทัว่ไปเกี่ยวกบัมาตรการซึง่รวมทัง้แผนงานการศกึษาและการรณรงคป์ระช
าสมัพนัธซ์ึง่ไดถู้กด าเนินการเพือ่ป้องกนัและขจดัเจตคตเิชงิลบและอคตติ่อปัจเจกชนและกลุ่มเพื่
อป้องกนัไม่ใหบุ้คคลดงักล่าวไดร้บัประโยชน์ทางสทิธมินุษยชนของตนอย่างเตม็ที่ 
 
57. รฐัควรจะใหข้อ้มลูทัว่ไปเกี่ยวกบัการด าเนินการตามขอ้ผกูพนัระหว่างประเทศของตนเพือ่ปร
ะกนัความเสมอภาคภายใต้กฎหมายและการคุม้ครองทีเ่ท่าเทยีมกนัภายใตก้ฎหมายส าหรบัทุกค
นภายในเขตอ านาจของรฐัตามตราสารสทิธมินุษยชนระหว่างประเทศ 
 
58. รฐัควรจะใหข้อ้มลูทัว่ไปเกี่ยวกบัการใชม้าตรการพเิศษชัว่คราวในพฤตกิารณ์เฉพาะเพือ่ช่วย
เร่งใหเ้กดิความก้าวหน้าไปสูค่วามเสมอภาค เมื่อไดใ้ชม้าตรการเช่นว่านี้ 
รฐัควรจะระบุกรอบเวลาทีค่าดหวงัไวส้ าหรบัการบรรลุถงึเป้าหมายความเสมอภาคของโอกาสแล
ะการด าเนินการและการยกเลกิมาตรการดงักล่าว 
 
การเยยีวยาแกไ้ขทีม่ปีระสทิธผิล 
 
59. รฐัควรจะรวมขอ้มลูทัว่ไปไวใ้นเอกสารแกนร่วมเกี่ยวกบัลกัษณะและขอบเขตของการเยยีวย
าแกไ้ขทีก่ าหนดไวใ้นกฎหมายภายในประเทศของตนซึง่ต่อตา้นการละเมดิสทิธมินุษยชนและผูเ้
สยีหายมทีางเขา้ถงึการเยยีวยาแกไ้ขเหล่านี้อย่างมปีระสทิธผิลหรอืไม่ 
(ถา้ไม่ไดก้ าหนดไวแ้ลว้ในวรรค 42 (จ)) 
 

ส่วนท่ีสองของรายงาน: เอกสารเฉพาะสนธิสญัญา 
 
60. เอกสารเฉพาะสนธสิญัญาควรจะมบีรรดาขอ้มลูเกีย่วกบัการด าเนินการของรฐัตามสนธสิญัญ
าเฉพาะแต่ละฉบบัซึง่เกีย่วขอ้งเป็นหลกักบัคณะกรรมาธกิารซึง่มหีน้าทีเ่ฝ้าตรวจการด าเนินการ
ตามสนธสิญัญานัน้ 
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หมวดนี้ของรายงานจะปล่อยใหร้ฐัมุ่งความสนใจไปทีป่ระเดน็เฉพาะเกีย่วกบัการด าเนินการตาม
อนุสญัญาและฉบบั 
เอกสารเฉพาะสนธสิญัญาควรจะประกอบดว้ยขอ้มลูซึง่คณะกรรมาธกิารทีเ่กีย่วขอ้งไดร้อ้งขอไวใ้
นแนวทางสนธสิญัญาเฉพาะฉบบัล่าสุด 
เอกสารเฉพาะสนธสิญัญาควรจะประกอบดว้ยขอ้มลูเกีย่วกบัขัน้ตอนทีไ่ดด้ าเนินการไปเพือ่แกไ้ข
ประเดน็ปัญหาทีค่ณะกรรมาธกิารไดย้กขึน้มาในขอ้สงัเกตโดยสรุปของคณะกรรมาธกิารเกีย่วกบั
รายงานฉบบัก่อนของรฐัภาคเีมื่อสามารถท าได้ 
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ภาคผนวก 1 
 

อาณัติขององคก์รสนธิสญัญาเพื่อขอรายงานจากรฐัภาคี 
 

กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรม 
 
มาตรา 16 
1. รฐัภาคใีนกตกิาฉบบัน้ีจะด าเนินการเพือ่สง่มอบรายงานเกีย่วกบัมาตรการซึง่รฐัภาคไีดน้ ามา
ใชใ้หส้อดคลอ้งกบัสว่นน้ีของกตกิาและความก้าวหน้าทีไ่ดท้ าใหเ้กดิขึน้ในการบรรลุถงึการปฏบิตัิ
ตามสทิธทิีไ่ดร้บัการยอมรบัในกตกิาฉบบันี้ 
 
2. (ก) 
ใหส้ง่มอบรายงานทัง้ปวงแก่เลขาธกิารสหประชาชาตผิูซ้ึ่งจะสง่ส าเนาใหแ้ก่คณะมนตรเีศรษฐกจิ
และสงัคมเพือ่พจิารณาตามขอ้ก าหนดของกตกิาฉบบัน้ี […] 
 
มาตรา 17 
1. ใหร้ฐัภาคใีนกตกิาฉบบัน้ีจดัสง่รายงานของตนในขัน้ตอนตามแผนงานทีจ่ะจดัตัง้โดยคณะมน
ตรเีศรษฐกจิและสงัคมภายในหน่ึงปีทีก่ตกิาฉบบัน้ีมผีลบงัคบัใชภ้ายหลงัการปรกึษาหารอืกบัรฐั
ภาคแีละองคก์รช านญัพเิศษทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
2. รายงานอาจจะระบุปัจจยัและขอ้ขดัขอ้งทีม่ผีลต่อระดบัของการด าเนินการขอ้ผกูพนัตามกตกิ
าฉบบันี้จนครบถว้น 
 
3. เมื่อขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งไดถู้กส่งมอบก่อนหน้านี้ใหแ้ก่สหประชาชาตหิรอืใหแ้ก่องคก์รช านญัพเิ
ศษใดๆโดยรฐัภาคใีดๆในกตกิาฉบบัน้ีกไ็ม่จ าเป็นจะตอ้งท าขอ้มลูนัน้ซ ้าอกี 
แต่การอา้งองิโดยชดัแจง้ถงึขอ้มลูที่ไดส้ง่มอบเช่นนัน้จะเป็นการพอเพยีงแลว้ 
 
กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและทางการเมือง 
 
มาตรา 40 
1. รฐัภาคใีนกตกิาฉบบัน้ีจะด าเนินการสง่มอบรายงานเกี่ยวกบัมาตรการทีต่นไดน้ ามาใชซ้ึง่ให้
ผลกระทบต่อสทิธทิีไ่ดร้บัการยอมรบัในกตกิาฉบบันี้และเกีย่วกบัความก้าวหน้าที่เกดิขึน้ในการไ
ดป้ระโยชน์จากสทิธเิหล่านัน้ 
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(ก) ภายในหนึ่งปีทีก่ตกิาฉบบันี้มผีลบงัคบัใชส้ าหรบัรฐัภาคทีีเ่กีย่วขอ้ง 
 

(ข) ภายหลงัจากนัน้แลว้เมื่อใดกต็ามทีค่ณะกรรมาธกิารรอ้งขอ 
 
2. ใหส้ง่มอบรายงานทัง้หมดแก่เลขาธกิารสหประชาชาต ิ
ผูซ้ึง่จะสง่รายงานดงักล่าวใหค้ณะกรรมาธกิารเพือ่พจิารณา ใหร้ายงานระบุปัจจยัและขอ้ขดัขอ้ง 
(ถา้ม)ี ซึง่มผีลต่อการด าเนินการของกตกิาฉบบัน้ี 
 
3. ภายหลงัการปรกึษาหารอืกบัคณะกรรมาธกิาร 
เลขาธกิารสหประชาชาตอิาจจะสง่ส าเนาสว่นดงักล่าวของรายงานใหอ้งคก์รช านญัพเิศษทีเ่กีย่ว
ขอ้งตามทีอ่าจจะอยู่ในสาขาความสามารถขององคก์ารดงักล่าว 
 
4. คณะกรรมาธกิารควรจะศกึษารายงานซึง่ส่งมอบโดยรฐัภาคใีนกตกิาฉบบันี้ 
ใหค้ณะกรรมาธกิารสง่รายงานของตนและความเหน็ทัว่ไปทีพ่จิารณาว่าเหมาะสมไปยงัรฐัภาค ี
นอกจากนี้คณะกรรมาธกิารยงัอาจจะสง่ความเหน็เหล่านี้ไปยงัคณะมนตรเีศรษฐกจิและสงัคมพร้
อมดว้ยส าเนาของรายงานซึ่งคณะกรรมาธกิารไดร้บัจากรฐัภาคใีนกตกิาฉบบัน้ี 
 
5. รฐัภาคใีนกตกิาฉบบัน้ีอาจส่งมอบขอ้สงัเกตใหค้ณะกรรมาธกิารเกีย่วกบัความเหน็ใดๆซึง่อา
จจะแสดงไดต้ามวรรค 4 ของมาตรานี้ 
 
อนุสญัญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจดัการเลือกปฏิบติัทางเชื้อชาติในทุกรปูแบบ 
 
มาตรา 9 
1. รฐัภาคจีะด าเนินการสง่มอบรายงานเกีย่วกบัมาตรการของฝ่ายนิตบิญัญตั ิ ฝ่ายตุลาการ 
ฝ่ายบรหิาร 
หรอืฝ่ายอื่นๆซึง่ไดน้ ามาใชแ้ละซึง่มผีลต่อขอ้ก าหนดของอนุสญัญานี้ใหแ้ก่เลขาธกิารสหประชาช
าตเิพือ่การพจิารณาโดยคณะกรรมาธกิาร 
 

(ก) ภายในหนึ่งปีหลงัจากอนุสญัญามผีลบงัคบัใชส้ าหรบัรฐัทีเ่กีย่วขอ้ง และ 
 

(ข) ภายหลงัจากนัน้ทุกสองปีและเมื่อใดกต็ามทีค่ณะกรรมาธกิารจะรอ้งขอ 
คณะกรรมาธกิารอาจจะรอ้งขอขอ้มลูต่อไปอกีจากรฐัภาคกีไ็ด้ 

 
[…] 
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อนุสญัญาว่าด้วยการขจดัการเลือกปฏิบติัต่อสตรีในทุกรปูแบบ 
 
มาตรา 18 
1. รฐัภาคจีะด าเนินการสง่มอบรายงานเกีย่วกบัมาตรการของฝ่ายนิตบิญัญตั ิ ฝ่ายตุลาการ 
ฝ่ายบรหิาร 
หรอืฝ่ายอื่นๆซึง่ไดน้ ามาใชท้ าใหม้ผีลต่อขอ้ก าหนดของอนุสญัญานี้และเกี่ยวกบัความกา้วหน้าซึ่
งไดท้ าใหเ้กดิขึน้จากการน้ีใหแ้ก่เลขาธกิารสหประชาชาตเิพือ่การพจิารณาโดยคณะกรรมาธกิาร 
 

(ก) ภายในหนึ่งปีหลงัจากมผีลบงัคบัใชส้ าหรบัรฐัทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

(ข)
 ภายหลงัจากนัน้อย่างน้อยทีสุ่ดทุกสีปี่และต่อไปอกีเมื่อใดกต็ามทีค่ณะกรรมาธกิ
ารจะรอ้งขอ 

 
2. รายงานอาจจะระบุปัจจยัและขอ้ขดัขอ้งทีม่ผีลต่อระดบัของการด าเนินการขอ้ผกูพนัตามสนธิ
สญัญาฉบบัน้ีจนครบถว้น 
 
อนุสญัญาต่อต้านการทรมานและการปฏิบติัหรือการลงโทษอย่างอ่ืนท่ีทารณุ โหดร้าย 
หรือท าให้เส่ือมเสียศกัด์ิศรี 
 
มาตรา 19 
1. ใหร้ฐัภาคสีง่มอบรายงานเกี่ยวกบัมาตรการซึง่รฐัไดท้ าใหม้ผีลต่อการด าเนินการของรฐัตาม
อนุสญัญานี้แก่คณะกรรมาธกิารผ่านทางเลขาธกิารสหประชาชาตภิายในหนึ่งปีหลงัจากอนุสญัญ
ามผีลบงัคบัใชต้่อรฐัภาคทีีเ่กีย่วขอ้ง 
หลงัจากนัน้ใหร้ฐัภาคสีง่มอบรายงานประกอบทุกสีปี่เกี่ยวกบัมาตรการอย่างใหม่ใดๆทีไ่ดน้ ามาใ
ชแ้ละรายงานอื่นๆตามทีค่ณะกรรมาธกิารอาจจะรอ้งขอ 
 
2. ใหเ้ลขาธกิารสหประชาชาตสิง่รายงานแก่รฐัภาคทีุกรฐั 
 
3. ใหค้ณะกรรมาธกิารพจิารณารายงานแต่ละฉบบัโดยอาจจะใหค้วามเหน็ทัว่ไปเกี่ยวกบัรายงา
นตามทีค่ณะกรรมาธกิารอาจพจิารณาว่าเหมาะสมและใหส้ง่ความเหน็เหล่านี้ไปยงัรฐัภาคทีีเ่กีย่ว
ขอ้ง ซึง่รฐัภาคนีัน้อาจจะสนองตอบดว้ยขอ้สงัเกตใดๆทีร่ฐัเลอืกไปยงัคณะกรรมาธกิาร […] 
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อนุสญัญาว่าด้วยสิทธิเดก็ 
 
มาตรา 44 
1. รฐัภาคจีะด าเนินการสง่มอบรายงานเกีย่วกบัมาตรการซึ่งรฐัไดน้ ามาใชซ้ึง่ท าใหม้ผีลต่อสทิธิ
ทีไ่ดร้บัการยอมรบัในอนุสญัญาฉบบัน้ีและเกีย่วกบัความกา้วหน้าซึง่ไดท้ าใหเ้กดิขึน้ในการไดป้ร
ะโยชน์จากสทิธเิหล่านัน้ 
 

(ก) ภายในสองปีทีอ่นุสญัญามผีลบงัคบัใชต้่อรฐัภาคทีีเ่กีย่วขอ้ง 
 

(ข) ภายหลงัจากนัน้ทุกหา้ปี 
 
2. ใหร้ายงานซึง่ท าขึน้ตามมาตรานี้ระบุปัจจยัและขอ้ขดัขอ้ง (ถา้ม)ี 
ซึง่มผีลต่อระดบัการด าเนินการขอ้ผกูพนัตามอนุสญัญาฉบบัน้ีจนครบถว้น 
นอกจากนี้ยงัใหร้ายงานมขีอ้มลูอย่างพอเพยีงเพือ่ใหค้ณะกรรมาธกิารมคีวามเขา้ใจโดยตลอดใน
การด าเนินการตามอนุสญัญาในประเทศทีเ่กี่ยวขอ้ง 
 
3. รฐัภาคซีึง่ไดส้ง่มอบรายงานเบือ้งตน้โดยตลอดใหแ้ก่คณะกรรมาธกิารไม่จ าเป็นตอ้งใหข้อ้มลู
พืน้ฐานซึง่ไดใ้หม้าก่อนแลว้ซ ้าอกีในรายงานฉบบัต่อมาทีส่ง่มอบใหต้ามวรรค 1 (ข) 
ของมาตรานี้ 
 
4.  
คณะกรรมาธกิารอาจจะรอ้งขอขอ้มลูต่อไปอกีทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนินการตามอนุสญัญาจากรฐั
ภาค ี
 
5. ใหค้ณะกรรมาธกิารสง่มอบรายงานเกีย่วกบักจิกรรมของตนต่อสมชัชาใหญ่ผ่านทางคณะมน
ตรเีศรษฐกจิและสงัคม 
 
6. ใหร้ฐัภาคดี าเนินการแจกจ่ายรายงานของตนอย่างกวา้งขวางแก่สาธารณชนในประเทศของ
ตน 
 
อนุสญัญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของคนงานย้ายถ่ินทัง้ปวงและสมาชิ
กในครอบครวั 



HRI/GEN/2/Rev.4 27 

 
มาตรา 73 
 
1. รฐัภาคจีะด าเนินการสง่มอบรายงานเกีย่วกบัมาตรการของฝ่ายนิตบิญัญตั ิ ฝ่ายตุลาการ 
ฝ่ายบรหิาร 
หรอืฝ่ายอื่นๆซึง่ไดน้ ามาใชท้ าใหม้ผีลต่อขอ้ก าหนดของอนุสญัญานี้ใหแ้ก่เลขาธกิารสหประชาชา
ตเิพือ่การพจิารณาโดยคณะกรรมาธกิาร 
 

(ก) ภายในหนึ่งปีหลงัจากอนุสญัญามผีลบงัคบัใชต้่อรฐัภาคทีีเ่กีย่วขอ้ง 
 

(ข) ภายหลงัจากนัน้ทุกหา้ปีและเมื่อใดกต็ามทีค่ณะกรรมาธกิารรอ้งขอ 
 
2. นอกจากนี้ใหร้ายงานซึง่จดัท าตามมาตรานี้ระบุอกีดว้ยถงึปัจจยัและขอ้ขดัขอ้ง (ถา้ม)ี 
ซึง่มผีลต่อการด าเนินการตามอนุสญัญาและใหป้ระกอบดว้ยขอ้มลูเกีย่วกบัลกัษณะของการยา้ย
ถิน่เขา้มาในรฐัทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
3. ใหค้ณะกรรมาธกิารพจิารณาตดัสนิใจแนวทางต่อไปใดๆซึง่สามารถน าไปใชไ้ดก้บัเนื้อหาขอ
งรายงาน 
 
4. ใหร้ฐัภาคดี าเนินการแจกจ่ายรายงานของตนอย่างกวา้งขวางแก่สาธารณชนในประเทศของ
ตน 
 
มาตรา 74 
1. ใหค้ณะกรรมาธกิารตรวจสอบรายงานซึ่งสง่มอบมาโดยรฐัภาคแีต่ละรฐัและใหส้ง่ความเหน็ต
ามทีค่ณะกรรมาธกิารพจิารณาว่าเหมาะสมไปยงัรฐัภาคทีีเ่กีย่วขอ้ง 
ซึง่รฐัภาคนีี้อาจจะสง่มอบขอ้สงัเกตเกีย่วกบัความเหน็ใดๆของคณะกรรมาธกิารตามมาตรานี้ให้
แก่คณะกรรมาธกิาร 
คณะกรรมาธกิารอาจจะรอ้งขอขอ้มลูประกอบจากรฐัภาคเีมื่อพจิารณารายงานเหล่านี้ […] 
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ภาคผนวก 2 
 

บญัชีรายการบางส่วนของอนุสญัญาระหว่างประเทศท่ีเก่ียวข้องกบัประเดน็ปัญหาสิทธิม
นุษยชน 

 
ก. อนุสญัญาและพิธีสารว่าด้วยสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศฉบบัหลกั 
กตกิาระหว่างประเทศว่าดว้ยสทิธทิางเศรษฐกจิ สงัคม และวฒันธรรม (ICESCR) 2509 
กตกิาระหว่างประเทศว่าดว้ยสทิธพิลเมอืงและสทิธทิางการเมอืง (ICCPR) 2509 
อนุสญัญาระหว่างประเทศว่าดว้ยการขจดัการเลอืกปฏบิตัทิางเชือ้ชาตใินทุกรูปแบบ (ICERD) 
2508 
อนุสญัญาว่าดว้ยการขจดัการเลอืกปฏบิตัติ่อสตรใีนทุกรูปแบบ (CEDAW) 2522 
อนุสญัญาว่าดว้ยการต่อตา้นการทรมานและการปฏบิตัหิรอืการลงโทษอย่างอื่นทีท่ารุณ โหดรา้ย 
หรอืท าใหเ้สือ่มเสยีศกัดิศ์ร ี(CAT) 2527 
อนุสญัญาว่าดว้ยสทิธเิดก็ (CRC) 2532 
อนุสญัญาระหว่างประเทศว่าดว้ยการคุม้ครองสทิธขิองคนงานยา้ยถิน่ทัง้ปวงและสมาชกิในครอ
บครวั (ICMW) 2533 
พธิสีารทางเลอืกในอนุสญัญาว่าดว้ยสทิธเิดก็เรื่องการเกี่ยวขอ้งของเดก็ในภาวะสงคราม 2543 
พธิสีารทางเลอืกในอนุสญัญาว่าดว้ยสทิธเิดก็เรื่องการซื้อขายเดก็ การคา้ประเวณีเดก็ 
และสือ่ลามกเดก็ 2543 
พธิสีารทางเลอืกในกตกิาระหว่างประเทศว่าดว้ยสทิธพิลเมอืงและสทิธทิางการเมอืงเกีย่วกบัการ
รอ้งทุกขข์องปัจเจกชน 2509 
พธิสีารทางเลอืกทีส่องในกตกิาระหว่างประเทศว่าดว้ยสทิธพิลเมอืงและสทิธทิางการเมอืงเกีย่วกั
บโทษประหารชวีติ 2532 
พธิสีารทางเลอืกในอนุสญัญาว่าดว้ยการขจดัการเลอืกปฏบิตัติ่อสตรใีนทุกรูปแบบเกี่ยวกบัการร้
องทุกขข์องปัจเจกชนและวธิดี าเนินการสอบสวน 2542 
พธิสีารทางเลอืกในอนุสญัญาว่าดว้ยการต่อตา้นการทรมานและการปฏบิตัหิรอืการลงโทษอย่าง
อื่นทีท่ารุณ โหดรา้ย 
หรอืท าใหเ้สือ่มเสยีศกัดิศ์รเีกีย่วกบัการเยีย่มเยยีนอย่างสม ่าเสมอโดยสถาบนัแห่งชาตแิละระหว่
างประเทศยงัสถานกกักนั 2545 
 
ข. อนุสญัญาว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและท่ีเก่ียวข้องอ่ืนๆของสหประชาชาติ 
อนุสญัญาว่าดว้ยการป้องกนัและการลงโทษอาชญากรรมการท าลายลา้งเผ่าพนัธุม์นุษย ์2491 
อนุสญัญาว่าดว้ยความเป็นทาส 2469 แกไ้ขเพิม่เตมิ 2498 
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อนุสญัญาว่าดว้ยการปราบปรามการคา้ขายบุคคลและและการแสวงหาประโยชน์จากการคา้ประเ
วณีบุคคลอื่น 2492 
อนุสญัญาเกีย่วกบัสถานะของผูล้ีภ้ยั 2494 และพธิสีารของอนุสญัญา 2510 
อนุสญัญาเกีย่วกบัสถานะของบุคคลไม่มสีญัชาต ิ2497 
อนุสญัญาว่าดว้ยการลดสถานะความไม่มสีญัชาต ิ2504 
บทกฎหมายกรุงโรมของศาลอาญาระหว่างประเทศ 2541 
อนุสญัญาสหประชาชาตวิ่าดว้ยการต่อตา้นองคก์รอาชญากรรมขา้มชาต ิ 2543 
และพธิสีารของอนุสญัญาว่าดว้ยการต่อตา้นการลกัลอบขนคนยา้ยถิน่โดยทางบก ทะเล 
และอากาศ และเพือ่ป้องกนั ปราบปราม 
และลงโทษการคา้บุคคลอย่างผดิกฎหมายโดยเฉพาะอย่างยิง่คอืสตรแีละเดก็ 
 
ค. อนุสญัญาขององคก์ารแรงงานระหว่างประเทศ 
อนุสญัญาว่าดว้ยการพกัผ่อนประจ าสปัดาห ์(อุตสาหกรรม) 2464 (ฉบบัที ่14) 
อนุสญัญาว่าดว้ยการใชแ้รงงานถูกบงัคบัหรอืถูกเกณฑ ์2473 (ฉบบัที ่29) 
อนุสญัญาว่าดว้ยการตรวจสอบแรงงาน 2490 (ฉบบัที ่81) 
การยา้ยถิน่ส าหรบัการแนะน าการจา้งงาน 2492 (ฉบบัที ่86) 
อนุสญัญาว่าดว้ยเสรภีาพของสมาคมและการคุม้ครองสทิธทิีจ่ะก่อตัง้ 2491 (ฉบบัที ่87) 
อนุสญัญาว่าดว้ยการยา้ยถิน่เพือ่การจา้งงาน 2492 (ฉบบัที ่97) 
อนุสญัญาว่าดว้ยสทิธทิีจ่ะก่อตัง้และการเจรจาต่อรองร่วม 2492 (ฉบบัที ่98) 
อนุสญัญาว่าดว้ยค่าตอบแทนทีเ่ท่าเทยีมกนั 2494 (ฉบบัที ่100) 
อนุสญัญาว่าดว้ยการประกนัสงัคม (มาตรฐานขัน้ต ่า) 2495 (ฉบบัที ่102) 
อนุสญัญาว่าดว้ยการเลกิใชแ้รงงานถูกบงัคบั 2500 (ฉบบัที ่105) 
อนุสญัญาว่าดว้ยการพกัผ่อนประจ าสปัดาห ์(พาณิชยกรรมและส านกังาน) 2500 (ฉบบัที ่106) 
อนุสญัญาว่าดว้ยการเลอืกปฏบิตั ิ(การจา้งงานและการประกอบอาชพี) 2501 (ฉบบัที ่111) 
อนุสญัญาว่าดว้ยความเท่าเทยีมกนัในการปฏบิตั ิ(การประกนัสงัคม) 2505 (ฉบบัที ่118) 
อนุสญัญาว่าดว้ยนโยบายการจา้งงาน 2507 (ฉบบัที ่122) 
อนุสญัญาว่าดว้ยการตรวจสอบแรงงาน (เกษตรกรรม) 2512 (ฉบบัที ่129) 
อนุสญัญาว่าดว้ยการก าหนดค่าจา้งขัน้ต ่า 2513 (ฉบบัที ่131) 
อนุสญัญาว่าดว้ยวนัหยุดงานโดยไดร้บัค่าจา้ง (ทบทวนแกไ้ข) 2513 (ฉบบัที ่132) 
อนุสญัญาว่าดว้ยอายุขัน้ต ่า 2516 (ฉบบัที ่138) 
อนุสญัญาว่าดว้ยคนงานยา้ยถิน่ (ขอ้ก าหนดประกอบ) 2518 (ฉบบัที ่143) 
การแนะน าคนงานยา้ยถิน่ 2518 (ฉบบัที ่151) 
อนุสญัญาว่าดว้ยแรงงานสมัพนัธ ์(บรกิารสาธารณะ) 2521 (ฉบบัที ่151) 
อนุสญัญาว่าดว้ยความปลอดภยัในการประกอบอาชพีและอาชวีอนามยั 2524 (ฉบบัที ่155) 
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โอกาสทีเ่ท่าเทยีมกนัและการปฏบิตัทิีเ่ท่าเทยีมกนัส าหรบัคนงานชายและหญงิ: 
อนุสญัญาว่าดว้ยคนงานซึง่มภีาระรบัผดิชอบในครอบครวั 2524 (ฉบบัที ่156) 
อนุสญัญาว่าดว้ยชนพืน้เมอืงและชนเผ่าในประเทศเอกราช 2532 (ฉบบัที ่169) 
อนุสญัญาว่าดว้ยรปูแบบรา้ยแรงทีสุ่ดในการใชแ้รงงานเดก็ 2542 (ฉบบัที ่182) 
อนุสญัญาว่าดว้ยการคุม้ครองการคลอดบุตร 2543 (ฉบบัที ่183) 
 
ง. อนุสญัญาขององคก์ารการศึกษา วิทยาศาสตร ์และวฒันธรรมแห่งสหประชาชาติ 
อนุสญัญาว่าดว้ยการต่อตา้นการเลอืกปฏบิตัใินการศกึษา 2503 
 
จ. อนุสญัญาของการประชุมท่ีกรงุเฮกว่าด้วยกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล 
อนุสญัญาทีเ่กีย่วขอ้งกบัการระงบัขอ้พพิาทของการขดักนัระหว่างกฎหมายสญัชาตแิละกฎหมา
ยภูมลิ าเนา 2498 
อนุสญัญาว่าดว้ยกฎหมายทีบ่งัคบัใชก้บัการคงรกัษาขอ้ผกูพนัต่อเดก็ 2499 
อนุสญัญาเกีย่วกบัการรบัรองและการบงัคบัใชค้ าวนิิจฉัยเกีย่วกบัการคงรกัษาขอ้ผกูพนัต่อเดก็ 
2501 
อนุสญัญาเกีย่วกบัอ านาจของทางการและกฎหมายทีบ่งัคบัใชเ้กีย่วกบัการคุม้ครองผูเ้ยาว ์2504 
อนุสญัญาว่าดว้ยเขตอ านาจศาล กฎหมายทีบ่งัคบัใช ้
และการรบัรองค าสัง่ศาลเกีย่วกบัการรบับุตรบุญธรรม 2508 
อนุสญัญาว่าดว้ยกฎหมายทีบ่งัคบัใชก้บัการคงรกัษาขอ้ผกูพนั 2516 
อนุสญัญาว่าดว้ยการรบัรองการหย่าขาดและการแยกกนัอยู่ตามกฎหมาย 2513 
อนุสญัญาว่าดว้ยการรบัรองและการบงัคบัใชค้ าวนิิจฉยัเกีย่วกบัการคงรกัษาขอ้ผกูพนั 2516 
อนุสญัญาว่าดว้ยลกัษณะทางแพง่ของการลกัพาตวัเดก็ระหว่างประเทศ 2516 
อนุสญัญาว่าดว้ยการฉลองและการรบัรองความสมบูรณ์ของการสมรส 2521 
อนุสญัญาว่าดว้ยกฎหมายทีบ่งัคบัใชก้บัระเบยีบบรหิารทรพัยส์นิสมรส 2521 
อนุสญัญาว่าดว้ยสทิธริะหว่างประเทศทีจ่ะไดร้บัความยุตธิรรม 2523 
อนุสญัญาว่าดว้ยกฎหมายทีบ่งัคบัใชก้บัการสบืต่อกองมรดกของบุคคลล่วงลบั 2532 
อนุสญัญาว่าดว้ยการคุม้ครองเดก็และความร่วมมอืเกีย่วกบัการรบับุตรบุญธรรมระหว่างประเทศ 
2536 
อนุสญัญาว่าดว้ยเขตอ านาจศาล กฎหมายทีบ่งัคบัใช ้ การรบัรอง การบงัคบัใช ้
และความร่วมมอืเกีย่วกบัความรบัผดิชอบของบดิามารดา และมาตรการส าหรบัการคุม้ครองเดก็ 
2539 
อนุสญัญาว่าดว้ยการคุม้ครองระหว่างประเทศส าหรบัผูใ้หญ่ 2545 
 
ฉ. อนุสญัญากรงุเจนีวาและสนธิสญัญาอ่ืนๆว่าด้วยกฎหมายมนุษยธรรม 
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อนุสญัญากรุงเจนีวา (1) ส าหรบัการปรบัปรุงสภาพของผูบ้าดเจบ็และผู้ป่วยในกองทพัในสนาม 
2492 
อนุสญัญากรุงเจนีวา (2) ส าหรบัการปรบัปรุงสภาพของผูบ้าดเจบ็ ผูป่้วย 
ผูเ้รอือบัปางของกองทพัในทะเล 2492 
อนุสญัญากรุงเจนีวา (3) เกี่ยวกบัการปฏบิตัติ่อเชลยศกึ 2492 
อนุสญัญากรุงเจนีวา (4) เกี่ยวกบัการคุม้ครองบุคคลพลเรอืนในเวลาสงคราม 2492 
พธิสีารเพิม่เตมิในอนุสญัญากรุงเจนีวา ลงวนัที ่ 12 สงิหาคม 2492 
และเกีย่วกบัการคุม้ครองผูเ้สยีหายจากสงครามระหว่างประเทศ (พธิสีาร 1) 2520 
พธิสีารเพิม่เตมิในอนุสญัญากรุงเจนีวา ลงวนัที ่ 12 สงิหาคม 2492 
และเกีย่วกบัการคุม้ครองผูเ้สยีหายจากสงครามทีไ่ม่ใช่สงครามระหว่างประเทศ (พธิสีาร 2) 
2520 
อนุสญัญากรุงออตตาวาว่าดว้ยการหา้มใช ้ เกบ็สะสม ผลติ 
และถ่ายโอนทุ่นระเบดิต่อตา้นบุคคลและว่าดว้ยการท าลายทุ่นระเบดิดงักล่าว 2530 
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ภาคผนวก 3 
 

ส่ิงบ่งบอกส าหรบัการประเมินการด าเนินการเร่ืองสิทธิมนุษยชน 
 
ส่ิงบ่งบอกด้านประชากรศาสตร ์
รฐัทีท่ ารายงานควรจะใหข้อ้มลูอย่างละเอยีด (หากว่าม)ี 
เกีย่วกบัลกัษณะและแนวโน้มดา้นประชากรศาสตรข์องพลเมอืงของรฐัรวมทัง้สิง่ต่อไปนี้ 
ขอ้มลูดงักล่าวควรจะครอบคลุมหา้ปีสุดทา้ยเป็นอย่างน้อยทีสุ่ดและแบ่งออกตามเพศ อายุ 
และกลุ่มประชากรหลกั 

ขนาดประชากร 
อตัราการเตบิโตของประชากร 
ความหนาแน่นประชากร 
การกระจายประชากรตามภาษาแม่ ศาสนา และชาตพินัธุใ์นพืน้ทีช่นบทและพืน้ทีเ่มอืง 

 
อาย-ุองคป์ระกอบ 
อตัราสว่นการอยู่ในอุปการะ (จ านวนรอ้ยละของประชากรอายุต ่ากว่า 15 และเกนิ 65 ปี) 
สถติกิารเกดิและการตาย 
ความคาดหมายการคงชพี 
อตัราเจรญิพนัธุ์ 
ขนาดครวัเรอืนโดยเฉลีย่ 
สดัสว่นครวัเรอืนทีม่บีดิาหรอืมารดาคนเดยีวและครวัเรอืนทีม่สีตรเีป็นผูน้ า 
สดัสว่นประชากรในพืน้ทีช่นบทและพืน้ทีเ่มอืง 

 
ส่ิงบ่งบอกทางสงัคม เศรษฐกิจ และวฒันธรรม 
รฐัทีท่ ารายงานควรจะใหข้อ้มลูซึง่สะทอ้นใหเ้หน็มาตรฐานการครองชพีรวมทัง้สิง่ต่อไปนี้ซึ่งครอ
บคลุมอย่างน้อยทีสุ่ดหา้ปีสุดทา้ยและแยกตามเพศ อายุ และกลุ่มประชากรหลกั 

สว่นแบ่งรายจ่ายการบรโิภค (ของครวัเรอืน) ในเรื่องอาหาร ทีอ่ยู่อาศยั สุขภาพ 
และการศกึษา 

สดัสว่นของประชากรทีม่รีายไดต้ ่ากว่ารายไดต้ ่าสุดของชาตทิีส่ามารถจะเลีย้งชพีได้ 
สดัสว่นของประชากรทีม่กีารบรโิภคอาหารต ่ากว่าระดบัต ่าสุดทีแ่นะน าไว้ 
สมัประสทิธิ ์Gini (เกีย่วกบัการกระจายรายไดห้รอืรายจ่ายการบรโิภคของครวัเรอืน) 
การแพร่หลายของเดก็อายุต ่ากว่าหา้ปีทีม่นี ้าหนกัตวัต ่ากว่าเกณฑป์รกติ 
อตัราตายของทารกและมารดา 
จ านวนรอ้ยละของสตรวียัเจรญิพนัธุซ์ึ่งใชก้ารคุมก าเนิดหรอืซึง่คู่ครองใชก้ารคุมก าเนิด 
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การยบัยัง้การตัง้ครรภโ์ดยทางการแพทยเ์ป็นสดัสว่นกบัการเกดิรอด 
อตัราการตดิเชือ้ไวรสัภูมคิุม้กนับกพร่องในคน/กลุ่มอาการภูมคิุม้กนับกพร่อง (HIV/AIDS) 

และโรคตดิต่อรา้ยแรง 
การแพร่หลายของโรคตดิต่อรา้ยแรงและโรคไม่ตดิต่อ 
สาเหตุหลกัของการตายสบิประการ 

 
อตัราสว่นสุทธขิองการเขา้เรยีนหนงัสอืในระดบัชัน้ประถมและมธัยม 
อตัราการมาเรยีนและเลกิเรยีนหนงัสอืในระดบัชัน้ประถมและมธัยม 
อตัราสว่นคร-ูนกัเรยีนในโรงเรยีนรฐับาล 
อตัราการรูห้นงัสอื 
อตัราการว่างงาน 
การจา้งงานตามภาคหลกัของกจิกรรมทางเศรษฐกจิรวมทัง้การแบ่งแยกออกเป็นภาคในร

ะบบและภาคนอกระบบ 
อตัราการเขา้ร่วมงาน 
สดัสว่นของแรงงานทีข่ึน้ทะเบยีนกบัสหภาพแรงงาน 

 
รายไดต้่อคน 
ผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศ (GDP) 
อตัราการเตบิโตประจ าปี 
รายไดม้วลรวมประชาชาต ิ(GNI) 
ดชันีราคาผูบ้รโิภค (CPI) 
รายจ่ายทางสงัคม (เช่น อาหาร ทีอ่ยู่อาศยั สุขภาพ การศกึษาการคุม้ครองทางสงัคม 

ฯลฯ) เป็นสดัสว่นของรายจ่ายสาธารณะรวมและผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศ 
หนี้สาธารณะต่างประเทศและภายในประเทศ 
 
สดัสว่นของความช่วยเหลอืระหว่างประเทศซึง่ไดร้บัมาในสว่นทีเ่กีย่วกบังบประมาณของรั
ฐตามภาคและในสว่นทีเ่กีย่วกบัรายไดม้วลรวมประชาชาต ิ(GNI) 

 
ส่ิงบ่งบอกเก่ียวกบัระบบการเมือง 
รฐัทีท่ ารายงานควรจะใหข้อ้มลูเกีย่วกบัสิง่ต่อไปนี้โดยใหค้รอบคลุมหา้ปีสุดทา้ยเป็นอย่างน้อยทีสุ่
ดและแบ่งออกตามเพศ อายุ และกลุ่มประชากรหลกั 

จ านวนของพรรคการเมอืงทีไ่ดร้บัการรบัรองในระดบัชาต ิ
สดัสว่นของประชากรทีม่สีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
สดัสว่นของประชากรผูใ้หญ่ทีไ่ม่ใช่พลเมอืงซึง่ขึน้ทะเบยีนเพือ่จะออกเสยีงลงคะแนน 
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จ านวนขอ้รอ้งทุกขเ์กีย่วกบัการด าเนินการเลอืกตัง้ทีไ่ดร้บัการรบัรองตามชนิดของความไ
ม่ถูกตอ้งทีถู่กกล่าวหา 

พืน้ทีร่บัขา่วของประชากรและจ านวนเจา้ของช่องทางสื่อรายใหญ่ (อเิลก็ทรอนิกส ์สิง่พมิพ ์
เสยีง ฯลฯ) 

 
จ านวนขององคก์รพฒันาเอกชนทีไ่ดร้บัการรบัรอง 
การกระจายของทีน่ัง่ในฝ่ายนิตบิญัญตัแิบ่งตามพรรค 
จ านวนรอ้ยละของสตรใีนรฐัสภา 
สดัสว่นของการเลอืกตัง้ระดบัชาตแิละระดบัทอ้งถิน่ทีจ่ดัขึน้ภายก าหนดตามกฎหมาย 
จ านวนผูม้าใชส้ทิธอิอกเสยีงเลอืกตัง้โดยเฉลีย่ในการเลอืกตัง้ระดบัชาตแิละระดบัทอ้งถิน่โ

ดยหน่วยงานฝ่ายบรหิาร (เช่น รฐัหรอืจงัหวดั เขตปกครอง เทศบาล และหมู่บา้น) 
 
ส่ิงบ่งบอกเก่ียวกบัอาชญากรรมและการบริหารงานยุติธรรม 
รฐัทีท่ ารายงานควรจะใหข้อ้มลูเกีย่วกบัสิง่ต่อไปนี้โดยใหค้รอบคลุมหา้ปีสุดทา้ยเป็นอย่างน้อยทีสุ่
ดและแบ่งออกตามเพศ อายุ และกลุ่มประชากรหลกั 

จ านวนเหตุอาชญากรรมรุนแรงทีท่ าใหถ้งึแก่ชวีติและคุกคามชวีติทีไ่ดร้บัการรายงานต่อป
ระชากร 100,000 คน 

จ านวนบุคคลและอตัรา (ต่อประชากร 100,000 คน) 
ซึง่ถูกจบักุม/ถูกน าขึ้นสูศ่าล/ถูกตดัสนิว่ามคีวามผดิ/ถูกลงโทษ/ถูกคุมขงัเพราะก่ออา
ชญากรรมรุนแรงหรอืรา้ยแรงอย่างอื่นๆ (ดงัเช่น ฆาตกรรม ชงิทรพัย ์
ท ารา้ยร่างกาย คา้สิง่ผดิกฎหมาย) 

จ านวนคดทีีไ่ดร้บัรายงานเกี่ยวกบัความรุนแรงทีเ่กดิจากการถูกกระตุน้ทางเพศ (ดงัเช่น 
การข่มขนื การกรดีท าลายอวยัวะเพศสตร ี อาชญากรรมเพือ่รกัษาศกัดิศ์ร ี
และการสาดดว้ยน ้ากรด) 

เวลาสงูสุดและโดยเฉลีย่ของการควบคุมตวัก่อนด าเนินคด ี
จ านวนนกัโทษแบ่งออกตามความผดิและระยะเวลาการลงโทษ 
จ านวนเหตุการณ์เสยีชวีติในระหว่างถูกควบคุมตวั 
จ านวนบุคคลทีถู่กประหารชวีติตามโทษประหารชวีติต่อปี 
จ านวนคดคีัง่คา้งโดยเฉลีย่ต่อผูพ้พิากษาทีร่ะดบัต่างๆของระบบตุลาการ 
จ านวนเจา้หน้าทีต่ ารวจ/รกัษาความปลอดภยัต่อประชากร 100,000 คน 
จ านวนอยัการและผูพ้พิากษาต่อประชากร 100,000 คน 

 
 ตามระบบของรฐัทีท่ ารายงานในการใหก้ารรบัรององคก์รพฒันาเอกชน ซึง่ขอ้มลูเกีย่วกบัการรบัรองดงักล่าวคอืวรรค 37 
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สว่นแบ่งรายจ่ายสาธารณะเกีย่วกบัเจา้หน้าทีต่ ารวจ/รกัษาความปลอดภยัและศาลยุตธิรร
ม 

สดัสว่นของบุคคลซึง่ถูกกล่าวหาและถูกควบคุมตวัทีร่อ้งขอและไดร้บัความช่วยเหลอืทางก
ฎหมาย 

สดัสว่นของผูเ้สยีหายทีไ่ดร้บัสนิไหมทดแทนภายหลงัการตดัสนิคดตีามชนิดของอาชญาก
รรม 
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บทท่ี 2 
 

คณะกรรมาธิการสิทธิทางเศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรม 
 

ค าน า 
 
1. ตามมาตรา 27 ของกตกิาระหว่างประเทศว่าดว้ยสทิธทิางเศรษฐกจิ สงัคม และวฒันธรรม 
โดยมตขิองคณะกรรมาธกิาร 2531 (60) ลงวนัที ่ 11 พฤษภาตม 2519 
ไดจ้ดัตัง้โครงงานซึง่รฐัภาคใีนกตกิาจะจดัสง่รายงานตามขัน้โดยไดถู้กระบุไวใ้นมาตรา 16 
ของกตกิาดงักล่าว 
และเลขาธกิารซึง่หลงัจากไดร้บัการรอ้งขอจากคณะกรรมาธกิารแลว้ไดจ้ดัท าแนวทางทัว่ไปทีเ่ห
มาะสมขึน้มาหนึ่งชุด 
 
2. แนวทางดงักล่าวมเีจตนารมณ์จะช่วยอ านวยความสะดวกในการจดัท ารายงานของรฐัภาค ี
โดยการปฏบิตัติามแนวทางดงักล่าวอย่างใกลช้ดิ 
เจา้หน้าทีผู่ท้ ารายงานจะลดความเสีย่งว่ารายงานของตนจะถูกพจิารณาว่ามขีอบเขตน้อยเกนิไป
และมรีายละเอยีดไม่พอเพยีง 
แนวทางดงักล่าวยงัจะใหก้รอบงานทีส่ามารถใชง้านไดอ้ย่างมเีอกภาพอกีดว้ยซึง่คณะกรรมาธกิา
รสามารถท างานไดแ้ละท าใหค้ณะกรรมาธกิารสามารถแสดงใหเ้หน็วธิกีารซึง่มคีวามสอดคลอ้งกั
นจากรายงานฉบบัหนึ่งไปยงัรายงานอกีฉบบัหนึ่งได ้
นอกจากนี้รายงานดงักล่าวยงัไดถู้กออกแบบมาเพือ่ลดปรมิาณความซ ้าซอ้นของขอ้มูลซึง่ไดร้บั
การรอ้งขอจากองคก์รสนธสิญัญาต่างๆอกีดว้ย 
 
3. ในการรบัแนวทางเหล่านี้ไวใ้ช ้
คณะกรรมาธกิารไดเ้น้นย ้าความส าคญัของการประกนัว่าประเดน็ปัญหาหลกัทีเ่กี่ยวขอ้งจะไดร้บั
การพจิารณาในลกัษณะทีเ่ป็นระเบยีบวธิแีละมสีาระและรฐัภาคทีุกรฐัไดร้บัการรอ้งขอใหย้ดึมัน่ต่
อแนวทางดงักล่าวอย่างใกลเ้คยีงทีสุ่ดเท่าทีจ่ะสามารถท าได้ 
 
 
 

 
 อยู่ในเอกสาร E/C.12/1991/1 ในชื่อหวัขอ้ 
แนวทางทัว่ไปซึง่ไดร้บัการทบทวนแกไ้ขเกีย่วกบัรปูแบบและเนื้อหาของรายงานทีร่ฐัภาคจีะส่งมอบตามมาตรา 16 และ 17 
ของกตกิาระหว่างประเทศว่าดว้ยสทิธทิางเศรษฐกจิ สงัคม และวฒันธรรม คณะกรรมาธกิารสทิธทิางเศรษฐกจิ สงัคม 
และวฒันธรรมไดร้บัแนวทางดงักล่าวไวใ้ชใ้นสมยัประชุมครัง้ที่หา้ของคณะกรรมาธกิารเมื่อปี 2533 
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ก. ส่วนของรายงานท่ีเก่ียวกบัข้อก าหนดทัว่ไปของกติกา 
 
มาตรา 1 ของกติกา 
4. สทิธใินการก าหนดดว้ยตนเองไดร้บัการด าเนินการในลกัษณะใด? 
 
มาตรา 2 ของกติกา 
5. บุคคลทีไ่ม่ไดถ้อืสญัชาตไิม่ไดร้บัการประกนัในสทิธทิีไ่ดร้บัการรบัรองในกตกิาในขอบเขตใด
และในลกัษณะใด? มเีหตุผลโดยชอบอย่างไรส าหรบัความแตกต่างใดๆ? 
 
6. สทิธอิย่างใดอยู่ภายใตข้อ้ก าหนดการไม่เลอืกปฏบิตัใินกฎหมายประจ าชาตโิดยเฉพาะ? 
โปรดแนบขอ้ความของขอ้ก าหนดดงักล่าว 
 
7. ถา้รฐัของท่านเขา้มสีว่นในความร่วมมอืการพฒันา 
มคีวามพยายามด าเนินการใดๆหรอืไม่ทีจ่ะประกนัว่าขอ้ก าหนดดงักล่าวจะถูกน ามาใชใ้นล าดบัค
วามส าคญัก่อนเพือ่สง่เสรมิใหส้ทิธทิางเศรษฐกจิ สงัคม และวฒันธรรมไดร้บัการบรรลุถงึจรงิ? 
 

ข. ส่วนของรายงานท่ีเก่ียวกบัสิทธิเฉพาะ 
 
มาตรา 6 ของกติกา 
8. ถา้รฐัของท่านเป็นภาคใีนอนุสญัญาต่อไปนี้ฉบบัหนึ่งฉบบัใด 
 

อนุสญัญาว่าดว้ยนโยบายการจา้งงานขององคก์ารแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) 2507 
(ฉบบัที ่122) 

 
อนุสญัญาว่าดว้ยการเลอืกปฏบิตั ิ (การจา้งงานและการประกอบอาชพี) ของ ILO 2501 
(ฉบบัที ่111) 
 
อนุสญัญาระหว่างประเทศว่าดว้ยการขจดัการเลอืกปฏบิตัทิางเชือ้ชาตใินทุกรูปแบบ 

 
 
แนวทางรวมส าหรบัสว่นเบื้องตน้ของรายงานของรฐัภาคทีีจ่ะส่งมอบตามตราสารสทิธมินุษยชนระหว่างประเทศฉบบัต่างๆซึง่รว
มทัง้กตกิาจะอยู่ในเอกสาร Hri/CORE/1 (ดูบทที ่ 1 ของเอกสารฉบบันี้) ซึง่ส่งไปใหร้ฐัภาคโีดยสารบนัทกึวาจา G/SO 221 (1) 
ลงวนัที ่26 เมษายน 2534 
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อนุสญัญาว่าดว้ยการขจดัการเลอืกปฏบิตัติ่อสตรใีนทุกรูปแบบ 

 
และไดส้ง่รายงานไปแลว้ใหแ้ก่คณะกรรมาธกิารก ากบัดูแลทีเ่กีย่วขอ้งซึง่เกีย่วขอ้งกบัขอ้ก าหนด
ของมาตรา 6 
ท่านอาจประสงคจ์ะอา้งถงึส่วนทีเ่กีย่วขอ้งของรายงานเหล่านัน้มากกว่าจะรายงานขอ้มลูดงักล่าว
ซ ้าอกีในรายงานน้ี แต่อย่างไรกต็าม 
เรื่องทัง้หมดซึง่เกดิขึน้ตามกตกิาน้ีและไม่ไดร้บัการกล่าวถงึอย่างเตม็ทีใ่นรายงานเหล่านัน้ควรจ
ะถูกน ามากล่าวถงึในรายงานฉบบัน้ี 
 
9. (ก) โปรดใหข้อ้มลูเกีย่วกบัสถานการณ์ ระดบัและแนวโน้มของการจ้างงาน การไม่มงีานท า 
และการจา้งงานน้อยเกนิไปในประเทศของท่านในสว่นทีเ่กีย่วกบัทัง้ประเภทรวมและเฉพาะของ
คนงาน ดงัเช่น ผูห้ญงิ คนหนุ่มสาว คนงานสงูอายุกว่า และคนงานพกิาร 
โปรดเปรยีบเทยีบสถานการณ์เมื่อ 10 ปีและ 5 ปีมาแลว้ตามล าดบั ท่านคดิว่าบุคคล กลุ่ม 
ภูมภิาค หรอืพืน้ทีใ่ดจะมโีอกาสประสบปัญหาหรอืเสยีเปรยีบโดยเฉพาะในเรื่องการจา้งงาน? 
 

(ข) 
โปรดกล่าวถงึนโยบายหลกัทีว่างไวแ้ละมาตรการทีไ่ดด้ าเนินการโดยประสงคจ์ะใหป้ระกนัว่าจะมี
งานใหส้ าหรบัทุกคนทีม่อียู่และก าลงัหางานท า 
 

(ค) 
โปรดระบุว่ามาตรการอะไรทีไ่ดร้บัมาใชเ้พือ่ประกนัว่างานเป็นงานทีก่่อใหเ้กดิผลมากเท่าทีส่ามา
รถท าได ้
 

(ง) 
โปรดระบุว่าขอ้ก าหนดอะไรทีป่ระกนัว่ามเีสรภีาพในการเลอืกการจา้งงานและสภาพของการจา้ง
งานไม่ละเมดิเสรภีาพพืน้ฐานทางการเมอืงและเศรษฐกจิของปัจเจกชน 
 

(จ) 
โปรดระบุโครงงานฝึกอบรมทางเทคนิคและทางการประกอบอาชพีทีม่อียู่แลว้ในประเทศของท่า
น รปูแบบการด าเนินการทีม่ปีระสทิธผิลและความสามารถจดัใหม้ไีดใ้นทางปฏบิตัิ 
 

(ฉ) 
โปรดระบุว่าพบขอ้ขดัขอ้งโดยเฉพาะหรอืไม่ในการบรรลุถงึวตัถุประสงคข์องการจา้งงานอย่างเต็
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มที ่ ซึง่ก่อใหเ้กดิผล และเลอืกไดโ้ดยเสร ี
และโปรดระบุว่าไดผ้่านพน้ขอ้ขดัขอ้งเหล่านี้มาไดม้ากน้อยเพยีงใด 
 
10. (ก) โปรดระบุว่าในประเทศของท่านมคีวามเป็นเลศิ ความเฉพาะอย่าง ความจ ากดั 
หรอืความนิยมอยู่แลว้หรอืเปล่า ไม่ว่าจะอยู่ในกฎหมาย หรอืในการปฏบิตัขิองฝ่ายบรหิาร 
หรอืในความสมัพนัธ์ภาคปฏบิตัริะหว่างบุคคลหรอืกลุ่มบุคคล 
โดยกระท าอยู่ในเกณฑข์องเชือ้ชาต ิ สผีวิ เพศ ศาสนา ความเหน็ทางการเมอืง สญัชาต ิ
หรอืก าเนิดทางสงัคม ซึง่จะมผีลในการท าลายหรอืสรา้งความเสยีหายแก่การรบัรอง 
การไดป้ระโยชน์ 
หรอืการใชค้วามเสมอภาคของโอกาสหรอืการปฏบิตัติ่อการจา้งงานหรอืการประกอบอาชพี 
จะด าเนินขัน้ตอนอะไรเพือ่ขจดัการเลอืกปฏบิตัเิช่นว่าน้ี? 

(ข) 
โปรดใหข้อ้มลูเกีย่วกบัสถานการณ์จรงิในประเทศของท่านเกีย่วกบัการแนะแนวและการฝึกอบร
มการประกอบอาชพี การจา้งงานและและอาชพีของบุคคลตามเชือ้ชาต ิ  สผีวิ เพศ ศาสนา 
และชาตกิ าเนิดเดมิ 
 

(ค) โปรดระบุกรณีหลกัซึง่ความเป็นเลศิ ความเฉพาะอย่าง 
หรอืความนิยมซึง่ขึน้อยู่กบัเงือ่นไขทีก่ล่าวถงึขา้งตน้อย่างใดอย่างหนึ่งไม่ไดร้บัการพจิารณาในป
ระเทศของท่านว่าเป็นการเลอืกปฏบิตัเินื่องจากขอ้ก าหนดทีม่อียู่แลว้ของงานเฉพาะงานหนึ่ง 
โปรดระบุขอ้ขดัขอ้งใดๆในการสมคัร ขอ้พพิาท 
หรอืกรณีทีเ่ป็นขอ้โตเ้ถยีงซึ่งเกดิขึน้จากเงือ่นไขดงักล่าว 
 
11. โปรดระบุสดัสว่นของประชากรท างานของประเทศของท่านซึง่ท างานเตม็เวลามากกว่าหนึ่ง
งานเพือ่ทีจ่ะใหไ้ดม้าตรฐานการครองชพีอย่างพอเพยีงส าหรบัตนเองและครอบครวัของตน 
ใหก้ล่าวถงึการพฒันานี้ตามเวลาทีผ่่านไป 
 
12. ในกรณีทีม่รีายงานฉบบัต่อๆมา ใหท้บทวนสัน้ๆเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลง (ถา้ม)ี 
ในการบญัญตักิฎหมายของชาต ิ ค าพพิากษาของศาล ตลอดจนระเบยีบ วธิกีาร 
และขอ้ปฏบิตัขิองฝ่ายบรหิารในระหว่างช่วงระยะเวลาการรายงานทีม่ผีลต่อสทิธใินการท างาน 
 
13. โปรดระบุบทบาทของความช่วยเหลอืระหว่างประเทศในการท าใหส้ทิธทิีไ่ดร้บัการก าหนดใน
มาตรา 6 เป็นจรงิขึน้มาเตม็รปูแบบ 
 
มาตรา 7 ของกติกา 
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14. ถา้รฐัของท่านเป็นภาคใีนอนุสญัญาฉบบัใดฉบบัหนึ่งขององคก์ารแรงงานระหว่างประเทศ 
(ILO) ต่อไปนี้ 
 

อนุสญัญาว่าดว้ยการก าหนดค่าจา้งขัน้ต ่า 2513 (ฉบบัที ่131) 
 
อนุสญัญาว่าดว้ยค่าตอบแทนทีเ่ท่าเทยีมกนั 2494 (ฉบบัที ่100) 
 
อนุสญัญาว่าดว้ยการพกัผ่อนประจ าสปัดาห ์(อุตสาหกรรม) 2464 (ฉบบัที ่14) 
 
อนุสญัญาว่าดว้ยการพกัผ่อนประจ าสปัดาห ์ (พาณิชยกรรมและส านกังาน) 2500 (ฉบบัที ่
106) 
 
อนุสญัญาว่าดว้ยวนัหยุดงานโดยไดร้บัค่าจา้ง (ทบทวนแกไ้ข) 2513 (ฉบบัที ่132) 
อนุสญัญาว่าดว้ยการตรวจสอบแรงงาน 2490 (ฉบบัที ่81) 
 
อนุสญัญาว่าดว้ยการตรวจสอบแรงงาน (เกษตรกรรม) 2512 (ฉบบัที ่129) 
 
อนุสญัญาว่าดว้ยความปลอดภยัในการประกอบอาชพีและอาชวีอนามยั 2524 (ฉบบัที ่155) 

 
และไดส้ง่มอบรายงานต่อคณะกรรมาธกิารผูเ้ชีย่วชาญเรื่องการใชบ้งัคบัอนุสญัญาและขอ้แนะน า
ของ ILO ซึง่เกีย่วขอ้งกบัขอ้ก าหนดของมาตรา 7 แลว้ 
ท่านอาจประสงคจ์ะอา้งถงึส่วนทีเ่กีย่วขอ้งของรายงานเหล่านัน้มากกว่าทีจ่ะใหข้อ้มูลซ ้าไวใ้นทีน่ี้ 
แต่อย่างไรกต็าม 
เรื่องทัง้หมดซึง่เกดิขึน้ตามอนุสญัญานี้และไม่ไดก้ล่าวไวเ้ตม็ทีใ่นรายงานเหล่านัน้ควรจะไดก้ล่าว
ไวใ้นรายงานน้ี 
 
15. (ก) โปรดใหข้อ้มลูเกีย่วกบัวธิกีารหลกัทีใ่ชส้ าหรบัก าหนดค่าจา้ง 
 

(ข) โปรดระบุว่าไดม้กีารจดัตัง้ระบบค่าจา้งขัน้ต ่าไวห้รอืไม่ 
และใหร้ะบุกลุ่มผูไ้ดร้บัค่าจา้งซึง่ระบบดงักล่าวใชบ้งัคบัอยู่ 
จ านวนบุคคลซึง่อยู่ในแต่ละกลุ่มตลอดจนพนกังานเจา้หน้าทีส่ าหรบัก าหนดหากลุ่มเหล่านี้ 
ยงัมผีูไ้ดร้บัค่าจา้งใดๆทีอ่ยู่นอกความคุม้ครองของระบบค่าจา้งขัน้ต ่าตามกฎหมายหรอืในขอ้เทจ็
จรงิอยู่หรอืไม่? 
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(1)
 ค่าแรงขัน้ต ่าเหล่านี้มกี าลงัแรงกฎหมายหรอืไม่และมวีธิกีารอะไรทีป่ระกนัไม่ให้
ค่าแรงเหล่านี้เสือ่มเสยีไป? 

 
(2)

 ความตอ้งการของคนงานและครอบครวัตลอดจนปัจจยัทางเศรษฐกจิทีถู่กน าเข้
ามาพจิารณาและประนีประนอมกนัในการก าหนดหาค่าจา้งขัน้ต ่าจะมขีอบเขตแล
ะวธิกีารอย่างไร? มมีาตรฐาน เป้าหมาย 
และบรรทดัฐานอะไรทีเ่กีย่วขอ้งกบัการนี้? 

 
(3) โปรดบรรยายโดยย่อถงึกลไกทีจ่ดัตัง้ขึน้เพือ่ก าหนด เฝ้าตรวจ 

และปรบัค่าแรงขัน้ต ่า 
 

(4) โปรดใหข้อ้มลูเกีย่วกบัการพฒันาค่าแรงเฉลีย่และขัน้ต ่าเมื่อ 10 ปีก่อน เมื่อ 5 
ปีก่อน และในปัจจุบนัโดยเปรยีบเทยีบกบัการเปลีย่นแปลงของค่าครองชพี 

 
(5)

 โปรดระบุว่าค่าแรงขัน้ต ่าไดร้บัการก ากบัดแูลอย่างมปีระสทิธผิลในทางปฏบิตัหิ
รอืไม่ 

 
(ค) โปรดระบุว่ามคีวามไม่เสมอภาคใดๆในค่าตอบแทนการท างานมลูค่าเท่าเทยีมกนั 

การละเมดิหลกัการเรื่องค่าจา้งเท่ากนัส าหรบังานทีเ่ท่าเทยีมกนั 
หรอืสภาพการท างานของสตรซีึง่ดอ้ยกว่าสภาพทีช่ายไดร้บัประโยชน์อยู่หรอืไม่ 
 

(1) มกีารด าเนินขัน้ตอนอะไรเพื่อขจดัการเลอืกปฏบิตัเิช่นว่านี้? 
โปรดกล่าวถงึความส าเรจ็และความลม้เหลวของขัน้ตอนเหล่านี้เกี่ยวกบักลุ่มต่าง
ๆทีถู่กเลอืกปฏบิตั ิ

 
(2) โปรดระบุว่าวธิอีะไร (ถา้ม)ี 

ถูกน ามาใชเ้พือ่สง่เสรมิการประเมนิผลงานในเชงิภาวะวสิยัโดยใชห้ลกัเกณฑข์อง
งานทีจ่ะถูกปฏบิตั ิ

 
(ง) 

โปรดระบุการกระจายรายไดข้องลูกจา้งทัง้ภาครฐัและเอกชนทีถู่กน ามาพจิารณาทัง้เรื่องสทิธปิร
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ะโยชน์ค่าตอบแทนและทีไ่ม่ใช่เป็นตวัเงนิ 
โปรดใหข้อ้มลูเกีย่วกบัค่าตอบแทนของงานทีใ่กลเ้คยีงกนัในภาครฐัและเอกชน (ถ้าม)ี 
 
16. มขีอ้ก าหนดของทางกฎหมาย ทางฝ่ายบรหิาร 
หรอือื่นๆอะไรทีก่ าหนดเงือ่นไขขัน้ต ่าของอาชวีอนามยัและความปลอดภยัในการประกอบอาชพี
? ขอ้ก าหนดเหล่านี้ถูกบงัคบัใชอ้ย่างไรในทางปฏบิตัแิละไม่ถูกน ามาบงัคบัใชใ้นดา้นใด? 
 

(ก) โปรดระบุว่าคนงานประเภทใด (ถา้ม)ี 
ถูกยกเวน้จากขอ้ก าหนดของกฎหมายทีม่อียู่และสทิธปิระโยชน์ประเภทอื่นใดจากขอ้ก าหนดเช่น
ว่านี้มอียู่อย่างไม่พอเพยีงเท่านัน้หรอืไม่มเีลย 
 

(ข) โปรดใหข้อ้มูลทางดา้นสถติหิรอือย่างอื่นเกีย่วกบัจ านวน ลกัษณะ 
และความถีข่องอุบตัเิหตุในการประกอบอาชพี (โดยเฉพาะทีม่ผีลถงึแก่ชวีติ) 
และโรคภยัไขเ้จบ็จากการประกอบอาชพีว่าไดเ้ปลีย่นแปลงไปอย่างไรในช่วงเวลาทีผ่่านมา (เมื่อ 
10 ปีก่อน เมื่อ 5 ปีก่อนเปรยีบเทยีบกบัในปัจจุบนั) 
 
17. โปรดใหข้อ้มลูเกีย่วกบัการท าใหห้ลกัการเรื่องโอกาสทีเ่ท่าเทยีมกนัส าหรบัการสง่เสรมิเป็นค
วามจรงิขึน้มาไดจ้รงิในประเทศของท่าน 
 

(ก) คนงานกลุ่มใดไม่ไดร้บัโอกาสทีเ่ท่าเทยีมกนัเช่นว่าน้ีในปัจจุบนั? โดยเฉพาะคอื 
สถานการณ์ของสตรใีนการนี้เป็นอย่างไร? 
 

(ข) ขัน้ตอนอะไรถูกด าเนินการเพื่อขจดัความไม่เสมอภาคเช่นว่านี้? 
โปรดกล่าวถงึความส าเรจ็และความลม้เหลวของขัน้ตอนเหล่านี้เกี่ยวกบักลุ่มทีเ่สยีเปรยีบต่างๆ 
 
18. โปรดกล่าวถงึกฎหมายและขอ้ปฏบิตัใินประเทศของท่านเกีย่วกบัการพกัผ่อน เวลาว่าง 
ขอ้จ ากดัทีส่มเหตุผลของชัว่โมงท างาน วนัหยุดงานตามวาระโดยไดค้่าจา้ง 
และค่าตอบแทนส าหรบัวนัหยุดสาธารณะ 
 

(ก) โปรดระบุปัจจยัและขอ้ขดัขอ้งทีม่ผีลต่อระดบัของการท าใหส้ทิธเิหล่านี้เป็นจรงิขึน้มา 
 
(ข) 

โปรดระบุประเภทของคนงานซึง่ไม่ไดค้วามคุม้ครองในทางกฎหมายหรอืในทางปฏบิตัหิรอืทัง้สอ
งอย่างจากการไดป้ระโยชน์ของสทิธเิหล่านี้ 
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มมีาตรการอะไรทีไ่ดร้บัการพจิารณาหรอืถูกด าเนินการอยู่ในปัจจุบนัเพือ่เยยีวยาแกไ้ขสถานการ
ณ์นี้? 
 
19. ในกรณีทีม่รีายงานฉบบัต่อๆ มา ใหท้บทวนสัน้ๆ เกีย่วกบัการเปลีย่นแปลง (ถา้ม)ี 
ในการบญัญตักิฎหมายของชาต ิ ค าพพิากษาของศาล ตลอดจนระเบยีบ วธิกีาร 
และขอ้ปฏบิตัขิองฝ่ายบรหิารในระหว่างช่วงระยะเวลาการรายงานทีม่ผีลต่อสทิธใินสภาพของกา
รท างานทีเ่ทีย่งธรรมและเป็นคุณ 
 
20. โปรดระบุบทบาทของความช่วยเหลอืระหว่างประเทศในการท าใหส้ทิธทิีไ่ดร้บัการก าหนดใน
มาตรา 7 เป็นจรงิขึน้มาเตม็รปูแบบ 
 
มาตรา 8 ของกติกา 
21. ถา้รฐัของท่านเป็นภาคใีนอนุสญัญาฉบบัหนึ่งฉบบัใดต่อไปนี้ 
 

กตกิาระหว่างประเทศว่าดว้ยสทิธพิลเมอืงและสทิธทิางการเมอืง 
 
อนุสญัญาขององคก์ารแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) 
ว่าดว้ยเสรภีาพของสมาคมและการคุม้ครองสทิธทิีจ่ะก่อตัง้ 2491 (ฉบบัที ่87) 
 
อนุสญัญาของ ILO ว่าดว้ยสทิธทิีจ่ะก่อตัง้และการเจรจาต่อรองร่วม 2492 (ฉบบัที ่98) 
 
อนุสญัญาของ ILO ว่าดว้ยแรงงานสมัพนัธ ์(บรกิารสาธารณะ) 2521 (ฉบบัที ่151) 

 
และไดส้ง่มอบรายงานต่อคณะกรรมาธกิารก ากบัดแูลทีเ่กีย่วขอ้ง 
ซึง่เกีย่วขอ้งกบัขอ้ก าหนดของมาตรา 8 แลว้ 
ท่านอาจประสงคจ์ะอา้งถงึส่วนทีเ่กีย่วขอ้งของรายงานเหล่านัน้มากกว่าทีจ่ะใหข้อ้มูลซ ้าไวใ้นทีน่ี้ 
แต่อย่างไรกต็าม 
เรื่องทัง้หมดซึง่เกดิขึน้ตามกตกิาน้ีและไม่ไดก้ล่าวไวเ้ตม็ทีใ่นรายงานเหล่านัน้ควรจะไดก้ล่าวไวใ้
นรายงานนี้ 
 
22. โปรดระบุเงือ่นไขทีเ่ป็นสาระส าคญัหรอือย่างเป็นทางการ (ถา้ม)ี 
ทีจ่ะตอ้งด าเนินการจนครบถว้นเพือ่เขา้ร่วมและก่อตัง้สหภาพแรงงานทีใ่ครคนใดคนหน่ึงจะเลอืก 
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(ก) 
โปรดระบุว่ามขีอ้ก าหนดทางกฎหมายเป็นพเิศษใดๆหรอืไม่เกีย่วกบัการก่อตัง้สหภาพแรงงานโ
ดยคนงานบางประเภท และในทีสุ่ด ขอ้ก าหนดพเิศษเหล่านี้คอือะไร 
ขอ้ก าหนดดงักล่าวจะถูกน ามาใชใ้นทางปฏบิตัไิดอ้ย่างไร 
ตลอดจนจ านวนของบุคคลทีอ่ยู่ภายใตบ้งัคบัของขอ้ก าหนดดงักล่าว 
 

(ข) มขีอ้จ ากดัใดๆหรอืไม่ต่อการใชส้ทิธทิีจ่ะเขา้ร่วมและก่อตัง้สหภาพแรงงงานโดยคนงาน? 
โปรดใหข้อ้มลูโดยละเอยีดของขอ้ก าหนดทางกฎหมายซึง่ก าหนดขอ้จ ากดัเช่นว่านี้และและการ
น าขอ้ก าหนดดงักล่าวมาบงัคบัใชใ้นทางปฏิบตัเิมื่อเวลาผ่านไป 
 

(ค) 
โปรดใหข้อ้มลูเกีย่วกบัวธิทีีร่ฐับาลของท่านรบัประกนัสทิธขิองสหภาพแรงงานทีจ่ะรวมตวักนัเป็
นสหพนัธแ์ละเขา้ร่วมในองคก์รสหภาพแรงงานระหว่างประเทศ 
มขีอ้จ ากดัอะไรทางกฎหมายและทางปฏบิตัติ่อการใชส้ทิธนิี้? 

 
(ง) 

โปรดระบุโดยละเอยีดถงึเงือ่นไขหรอืขอ้จ ากดัทีม่ตี่อสทิธขิองสหภาพแรงงานในการทีด่ าเนินการ
ไดโ้ดยเสร ี
มสีหภาพแรงงานอะไรทีไ่ดร้บัผลกระทบอย่างรา้ยแรงในทางปฏบิตัโิดยเงือ่นไขหรอืขอ้จ ากดัเหล่
านี้? มมีาตรการอะไรถูกด าเนินการเพือ่สง่เสรมิการต่อรองร่วมอย่างเสร?ี 

 
(จ) 

โปรดใหข้อ้มลูเกีย่วกบัจ านวนและโครงสรา้งของสหภาพแรงงานทีก่่อตัง้ขึน้ในประเทศของท่านแ
ละเกีย่วกบัสมาชกิภาพของสหภาพแรงงานทีเ่กี่ยวขอ้ง 
 
23. โปรดระบุว่าคนงานในประเทศของท่านไดร้บัโอกาสทีจ่ะนดัหยุดงานหรอืไม่ในฐานะทีเ่ป็นสทิ
ธติามรฐัธรรมนูญหรอืทางกฎหมาย ถา้ค าตอบของท่านเป็นปฏเิสธ 
มวีธิกีารทางกฎหมายหรอืทางขอ้เทจ็จรงิอย่างอื่นอะไรถูกใชเ้พือ่รบัประกนัการใชส้ทิธนิี้? 
 

(ก) มขีอ้จ ากดัอะไรต่อการใชส้ทิธทิีจ่ะนดัหยุดงาน? 
โปรดใหข้อ้มลูโดยละเอยีดของขอ้ก าหนดทางกฎหมายซึง่บงัคบัใชข้อ้จ ากดัเช่นว่านี้และการบงัคั
บใชใ้นทางปฏบิตัเิมื่อเวลาผ่านไป 
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(ข) 
โปรดระบุว่ามขีอ้ก าหนดทางกฎหมายพเิศษใดๆหรอืไม่เกีย่วกบัการใชส้ทิธทิีจ่ะนดัหยุดงานโดย
คนงานบางประเภทและขอ้ก าหนดพเิศษเหล่านี้คอือะไร 
ขอ้ก าหนดดงักล่าวไดถู้กบงัคบัใชใ้นทางปฏบิตัอิย่างไรตลอดจนจ านวนของคนงานทีอ่ยู่ภายใตบ้ั
งคบัของขอ้ก าหนดดงักล่าว 
 
24. โปรดระบุว่ามขีอ้จ ากดัใดๆหรอืไม่ต่อการใชส้ทิธทิีก่ล่าวถงึในวรรค 2 และ 3 
ขา้งตน้โดยบุคลากรในกองทพั ส านกังานต ารวจ หรอืฝ่ายบรหิารของรฐั 
ขอ้จ ากดัเช่นว่านี้ไดถู้กน ามาบงัคบัใชใ้นทางปฏบิตัจิรงิอย่างไร? 
 
25. ในกรณีทีม่รีายงานฉบบัต่อๆมา ใหท้บทวนสัน้ๆเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลง (ถา้ม)ี 
ในการบญัญตักิฎหมายของชาต ิ ค าพพิากษาของศาล ตลอดจนระเบยีบ วธิกีาร 
และขอ้ปฏบิตัขิองฝ่ายบรหิารในระหว่างช่วงระยะเวลาการรายงานทีม่ผีลต่อสทิธทิีก่ าหนดไวใ้นม
าตรา 8 
 
มาตรา 9 ของกติกา 
26. ถา้รฐัของท่านเป็นภาคใีนอนุสญัญาขององคก์ารแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) 
ว่าดว้ยการประกนัสงัคม (มาตรฐานขัน้ต ่า) 2495 (ฉบบัที ่ 102) หรอืในอนุสญัญาของ ILO 
ต่อมาทีเ่กีย่วขอ้งอื่นๆ (ฉบบัที ่ 121, 128, 130 และ 168) 
และไดส้ง่มอบรายงานต่อคณะกรรมาธกิารก ากบัดแูลทีเ่กีย่วขอ้ง 
ซึง่เกีย่วขอ้งกบัขอ้ก าหนดของมาตรา 9 แลว้ 
ท่านอาจประสงคจ์ะอา้งถงึส่วนทีเ่กีย่วขอ้งของรายงานเหล่านัน้มากกว่าที่จะใหข้อ้มูลซ ้าไวใ้นทีน่ี้ 
แต่อย่างไรกต็าม 
เรื่องทัง้หมดซึง่เกดิขึน้ตามกตกิาน้ีและไม่ไดก้ล่าวไวเ้ตม็ทีใ่นรายงานเหล่านัน้ควรจะไดก้ล่าวไวใ้
นรายงานนี้ 
 
27. โปรดระบุว่ามสีาขาอะไรต่อไปนี้ของการประกนัสงัคมอยู่ในประเทศของท่าน 
 

การรกัษาพยาบาล 
 
สทิธปิระโยชน์การเจบ็ป่วยเป็นเงนิสด 
 
สทิธปิระโยชน์การคลอดบุตร 
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สทิธปิระโยชน์วยัชรา 
 
สทิธปิระโยชน์ทุพพลภาพ 
 
สทิธปิระโยชน์ผูย้งัมชีวีติอยู่ 
 
สทิธปิระโยชน์การบาดเจบ็จากการท างาน 
 
สทิธปิระโยชน์การว่างงาน 
 
สทิธปิระโยชน์ครอบครวั 

 
28. โปรดกล่าวถงึลกัษณะหลกัของแผนทีบ่งัคบัใชอ้ยู่แต่ละสาขาทีม่อียู่ในประเทศของท่านโดยร
ะบุความสมบูรณ์พรอ้มของความคุม้ครองทีจ่ดัใหท้ัง้ในแบบรวมและทีเ่กีย่วกบักลุ่มต่างๆภายใน
สงัคม ลกัษณะและระดบัของสทิธปิระโยชน์ และวธิกีารสนบัสนุนแผนในทางการเงนิ 
 
29. โปรดระบุจ านวนรอ้ยละของผลติภณัฑม์วลรวมประชาชาต ิ (GNP) 
ของท่านตลอดจนงบประมาณของชาต ิ และ/หรอื ภูมภิาคของท่านทีถู่กใชใ้นการประกนัสงัคม 
ตวัเลขน้ีเปรยีบเทยีบไดอ้ย่างไรกบัสถานการณ์เมื่อ 10 ปี ก่อน? 
มเีหตุผลอะไรส าหรบัการเปลีย่นแปลงใดๆ? 
 
30. โปรดระบุว่าแผนประกนัสงัคม (สาธารณะ) 
อย่างเป็นทางการในประเทศของท่านทีถู่กบรรยายไดร้บัการเสรมิประกอบโดยการจดัด าเนินการ
ใดๆ (เอกชน) อย่างไม่เป็นทางการหรอืไม่ หากว่ากรณีเป็นเช่นว่านี้ 
โปรดกล่าวถงึการจดัด าเนินการเหล่านี้และความสมัพนัธร์ะหว่างการจดัด าเนินการดงักล่าวและแ
ผน (สาธารณะ) อย่างเป็นทางการ 
 
31. โปรดระบุว่าในประเทศของท่านมกีลุ่มใดๆหรอืไม่ทีไ่ม่ไดร้บัประโยชน์จากสทิธใินการประกนั
สงัคมเลย หรอืซึง่ไดร้บัเช่นว่านัน้ในระดบัทีน้่อยกว่าประชากรสว่นใหญ่มาก โดยเฉพาะคอื 
สถานการณ์ของสตรใีนการนี้เป็นอย่างไร? 
โปรดใหข้อ้มลูเฉพาะของการไม่ไดร้บัประโยชน์เช่นว่านี้จากการประกนัสงัคม 
 



HRI/GEN/2/Rev.4 47 

(ก) 
โปรดระบุว่ามาตรการอะไรทีร่ฐับาลของท่านถอืว่ามคีวามส าคญัเพือ่ทีจ่ะท าใหส้ทิธใินการประกนั
สงัคมเป็นความจรงิขึน้มาส าหรบักลุ่มทีก่ล่าวถงึขา้งต้น 
 

(ข) 
โปรดอธบิายมาตรการนโยบายซึ่งรฐับาลของท่านไดด้ าเนินการดว้ยทรพัยากรทีม่ใีหอ้ยู่อย่างเตม็
ทีเ่พือ่ด าเนินการเรื่องสทิธใินการประกนัสงัคมส าหรบักลุ่มเหล่านี้ 
โปรดใหก้ าหนดเวลาและบรรทดัฐานทีเ่กีย่วขอ้งกบัเวลาส าหรบัวดัผลการด าเนินงานของท่านใน
การนี้ 
 

(ค) 
โปรดกล่าวถงึผลกระทบของมาตรการเหล่านี้ต่อสถานการณ์ของของกลุ่มเสีย่งและกลุ่มเสยีเปรยี
บในกรณีดงักล่าว และรายงานความส าเรจ็ ปัญหา และขอ้ดอ้ยของมาตรการเช่นว่านี้ 
 
32. ในกรณีทีม่รีายงานฉบบัต่อๆมา ใหท้บทวนสัน้ๆเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลง (ถา้ม)ี 
ในการบญัญตักิฎหมายของชาต ิ ค าพพิากษาของศาล ตลอดจนระเบยีบ วธิกีาร 
และขอ้ปฏบิตัขิองฝ่ายบรหิารในระหว่างช่วงระยะเวลาการรายงานทีม่ผีลต่อสทิธใินการประกนัสั
งคม 
 
33. โปรดระบุบทบาทของความช่วยเหลอืระหว่างประเทศในการท าใหส้ทิธทิีไ่ดร้บัการก าหนดใน
มาตรา 9 เป็นจรงิขึน้มาเตม็รปูแบบ 
 
มาตรา 10 ของกติกา 
34. ถา้รฐัของท่านเป็นภาคใีนอนุสญัญาฉบบัหนึ่งฉบบัใดต่อไปนี้ 
 

กตกิาระหว่างประเทศว่าดว้ยสทิธพิลเมอืงและสทิธทิางการเมอืง 
 
อนุสญัญาว่าดว้ยสทิธเิดก็ 
 
อนุสญัญาว่าดว้ยการขจดัการเลอืกปฏบิตัติ่อสตรใีนทุกรูปแบบ 
 
อนุสญัญาขององคก์ารแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ว่าดว้ยการคุม้ครองการคลอดบุตร 
(ทบทวนแกไ้ข) 2495 (ฉบบัที ่103) 
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อนุสญัญาของ ILO ว่าดว้ยอายุขัน้ต ่า 2516 (ฉบบัที ่138) 
 
หรอืในอนุสญัญาอื่นใดของ ILO 
ว่าดว้ยการคุม้ครองเดก็และคนหนุ่มสาวเกีย่วกบัการจา้งงานและงาน 
และถา้รฐับาลของท่านไดส้ง่มอบรายงานต่อคณะกรรมาธกิารก ากบัดแูลทีเ่กีย่วขอ้ง 
ซึง่เกีย่วขอ้งกบัขอ้ก าหนดของมาตรา 10 แลว้ 
ท่านอาจประสงคจ์ะอา้งถงึส่วนทีเ่กีย่วขอ้งของรายงานเหล่านัน้มากกว่าทีจ่ะใหข้อ้มูลซ ้าไวใ้นทีน่ี้ 
แต่อย่างไรกต็าม 
เรื่องทัง้หมดซึง่เกดิขึน้ตามกตกิาน้ีและไม่ไดก้ล่าวไวเ้ตม็ทีใ่นรายงานเหล่านี้ควรจะไดก้ล่าวไวใ้น
รายงานน้ี 
 
35. โปรดระบุว่าในสงัคมของท่าน ค าว่า “ครอบครวั” ถูกใหค้วามหมายว่าอะไร 
 
36. โปรดระบุอายุซึ่งถอืว่าเดก็ในประเทศของท่านบรรลุถงึวยัผูใ้หญ่เพือ่จุดประสงคท์ีแ่ตกต่างกั
น 
 
37. โปรดใหข้อ้มลูเกีย่วกบัวธิแีละวถิทีางทัง้อย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการซึง่ถูกน ามาใชใ้
นประเทศของท่านเพือ่ใหค้วามช่วยเหลอืและความคุม้ครองแก่ครอบครวั โดยเฉพาะคอื 
 

(ก) 
ประเทศของท่านรบัประกนัสทิธขิองชายและโดยเฉพาะของหญงิในการเขา้สมรสโดยความยนิยอ
มอย่างเตม็ทีแ่ละอสิระและเพือ่ก่อตัง้ครอบครวัอย่างไร? 
โปรดระบุและในทีสุ่ดใหข้อ้มูลเฉพาะเกีย่วกบักรณีซึง่มาตรการทีถู่กด าเนินการไม่ประสบความ
ส าเรจ็ในการยกเลกิการปฏบิตัซิึง่มผีลกระทบอย่างรา้ยแรงต่อการไดป้ระโยชน์จากสทิธนิี้ 
 

(ข) 
ประเทศของท่านใชม้าตรการอะไรอ านวยความสะดวกการก่อตัง้ครอบครวัตลอดจนคงรกัษา 
เสรมิสรา้งความเขม้แขง็ และคุม้ครองครอบครวัไว ้ โดยเฉพาะคอื 
ในขณะทีค่รอบครวัรบัผดิชอบในการดแูลและการศกึษาของเดก็ในอุปการะ? 
แต่แมว้่ามมีาตรการเหล่านี้ 
จะมคีรอบครวัซึ่งไม่ไดร้บัประโยชน์จากความคุม้ครองและความช่วยเหลอืเช่นว่าน้ีเลย 
หรอืซึง่ไดร้บัประโยชน์เช่นว่านัน้ในระดบัทีน้่อยกว่าประชากรสว่นใหญ่มากหรอืไม่? 
โปรดใหร้ายละเอยีดของสถานการณ์เหล่านี้ 
ครอบครวัขยายหรอืรปูแบบอื่นๆของระบบครอบครวัไดร้บัการยอมรบัหรอืไม่ในการก าหนดควา
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มเป็นไปไดท้ีจ่ะมหีรอืความสามารถในการบงัคบัใชม้าตรการเหล่านี้โดยเฉพาะคอืทีเ่กี่ยวกบัสทิธิ
ประโยชน์จากรฐับาล? 
 

(ค) ในสว่นทีเ่กีย่วกบัขอ้ดอ้ยทีส่ามารถมองเหน็ไดต้ามวรรคย่อย (ก) หรอื (ข) 
มมีาตรการอะไรไดร้บัการพจิารณาเพือ่เยยีวยาแกไ้ขสถานการณ์? 
 
38. โปรดใหข้อ้มลูเกีย่วกบัระบบคุม้ครองการคลอดบุตร 
 

(ก) โดยเฉพาะคอื 
 

(1) บรรยายขอบเขตของแผนคุม้ครอง 
 

(2)
 ระบุระยะเวลาโดยรวมของการลาคลอดและของระยะเวลาบงัคบัลาหลงัจากอยู่ใ
นโรงพยาบาล 

 
(3) บรรยายสทิธปิระโยชน์เป็นเงนิสด ทางการแพทย ์

และของการประกนัสงัคมอื่นๆทีใ่หใ้นระหว่างช่วงระยะเวลาเหล่านี้ 
 

(4) ระบุว่าสทิธปิระโยชน์เหล่านี้เปลีย่นแปลงไปอย่างไรเมื่อเวลาผ่านไป 
 

(ข) 
โปรดระบุว่ามกีลุ่มสตรใีนสงัคมของท่านหรอืไม่ซึง่ไม่ไดร้บัประโยชน์จากความคุม้ครองการคลอ
ดบุตรใดๆเลย หรอืซึง่ไดร้บัประโยชน์เช่นว่านัน้ในระดบัทีน้่อยกว่าคนส่วนใหญ่มาก 
โปรดใหร้ายละเอยีดของสถานการณ์เหล่านี้ 
มมีาตรการอะไรก าลงัถูกด าเนินการหรอืไดร้บัการพจิารณาเพือ่เยยีวยาแกไ้ขสถานการณ์นี้? 
โปรดบรรยายผลกระทบของมาตรการเหล่านี้ต่อสถานการณ์ของกลุ่มเสีย่งและกลุ่มเสยีเปรยีบใน
กรณีดงักล่าว และรายงานเกีย่วกบัความส าเรจ็ ปัญหา และขอ้ดอ้ยของมาตรการเช่นว่าน้ี 
 
39. โปรดกล่าวถงึมาตรการพเิศษของการคุม้ครองและการช่วยเหลอืส าหรบัเด็กและคนหนุ่มสาว 
โดยเฉพาะอย่างยิง่คอื 
มาตรการเพือ่คุม้ครองบุคคลดงักล่าวจากการแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกจิและสงัคม 
หรอืเพือ่ป้องกนัการจา้งงานของบุคคลเหล่านัน้ในงานซึ่งเป็นอนัตรายต่อศลีธรรมหรอืสุขภาพขอ
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งบุคคลดงักล่าวหรอืเป็นอนัตรายต่อชวีติหรอืมโีอกาสจะสกดักัน้การเจรญิเตบิโตตามปรกตขิองบุ
คคลเหล่านัน้ 
 

(ก) 
ในประเทศของท่านมขีดีจ ากดัอายุขัน้ต ่าเท่าใดซึง่หา้มการจา้งงานแรงงานเดก็ในอาชพีต่างๆ? 
 

(ข) 
โปรดระบุว่ามเีดก็จ านวนเท่าใดและอยู่ในกลุ่มอายุอะไรซึง่รบัจา้งท างานและในขอบเขตแค่ไหน 
 

(ค) โปรดระบุว่ามเีดก็ถูกจา้งงานในครวัเรอืน ไร่นา 
หรอืกจิการของครอบครวัในขอบเขตแค่ไหน 
 

(ง) 
โปรดระบุว่ามกีลุ่มเดก็และคนหนุ่มสาวใดๆในประเทศของท่านหรอืไม่ซึ่งไม่ไดร้บัประโยชน์จาก
มาตรการคุม้ครองและช่วยเหลอืเลย 
หรอืซึง่ไดร้บัประโยชน์เช่นว่านัน้ในระดบัทีน้่อยกว่าคนส่วนใหญ่มาก โดยเฉพาะคอื 
สถานการณ์ของเดก็ก าพรา้ เดก็ซึง่ไม่มบีดิามารดาโดยสายเลอืดมชีวีติอยู่ เดก็สาว 
เดก็ซึง่ถูกทอดทิง้ หรอืสญูเสยีสภาพครอบครวัของตนไป 
ตลอดจนเดก็ทีพ่กิารทางกายหรอืทางสมองเป็นอย่างไร? 
 

(จ) บุคคลทีถู่กระบุในวรรคก่อนไดร้บัแจง้ถงึสทิธขิองตนไดอ้ย่างไร? 
(ฉ) โปรดใหร้ายละเอยีดของขอ้ขดัขอ้งและขอ้ดอ้ยใดๆ 

สถานการณ์รา้ยแรงเช่นว่านี้ไดเ้ปลีย่นแปลงไปอย่างไรเมื่อเวลาผ่านไป? 
มมีาตรการอะไรก าลงัถูกด าเนินการเพือ่เยยีวยาแกไ้ขสถานการณ์เหล่านี้? 
โปรดกล่าวถงึผลกระทบของมาตรการเหล่านี้เมื่อเวลาผ่านไปและรายงานเกีย่วกบัความส าเรจ็ 
ปัญหา และขอ้ดอ้ย 
 
40. ในกรณีทีม่รีายงานฉบบัต่อๆมา ใหท้บทวนสัน้ๆเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลง (ถา้ม)ี 
ในการบญัญตักิฎหมายของชาต ิ ค าพพิากษาของศาล ตลอดจนระเบยีบ วธิกีาร 
และขอ้ปฏบิตัขิองฝ่ายบรหิารในระหว่างช่วงระยะเวลาการรายงานทีม่ผีลต่อสทิธทิีก่ าหนดไวใ้นม
าตรา 10 
 
41. โปรดระบุบทบาทของความช่วยเหลอืระหว่างประเทศในการท าใหส้ทิธทิีไ่ดร้บัการก าหนดใน
มาตรา 10 เป็นจรงิขึน้มาเตม็รูปแบบ 
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มาตรา 11 ของกติกา 
42. (ก) 
โปรดใหข้อ้มลูเกีย่วกบัมาตรฐานการครองชพีในปัจจุบนัของประชากรของท่านเกีย่วกบัทัง้กลุ่มร
วมและกลุ่มเศรษฐกจิสงัคม วฒันธรรมและกลุ่มอื่นๆทีแ่ตกต่างกนัภายในสงัคม 
มาตรฐานการครองชพีไดเ้ปลีย่นแปลงไปอย่างไรเมื่อเวลาผ่านไป (เช่น เปรยีบเทยีบกบัเมื่อ 10 
ปีก่อนและเมื่อ 5 ปีก่อน) เกีย่วกบักลุ่มทีแ่ตกต่างกนัเหล่านี้? 
ไดม้กีารปรบัปรุงอย่างต่อเนื่องหรอืไม่ของสภาพการครองชพีส าหรบัประชากรทัง้หมดหรอืส าหรั
บกลุ่มอะไร? 
 

(ข) 
ในกรณีทีเ่มื่อไม่นานมานี้รฐับาลของท่านไดส้ง่มอบรายงานเรื่องสถานการณ์เกีย่วกบัสทิธทิัง้หม
ดหรอืบางอย่างทีม่อียู่ในมาตรา 11 ใหแ้ก่สหประชาชาตหิรอืองคก์รช านญัพเิศษ 
ท่านอาจประสงคจ์ะอา้งถงึส่วนทีเ่กีย่วขอ้งของรายงานเหล่านัน้มากกว่าทีจ่ะใหข้อ้มูลซ ้าไวใ้นทีน่ี้ 
 

(ค) โปรดระบุผลติภณัฑม์วลรวมประชาชาต ิ (GNP) ต่อคนส าหรบัรอ้ยละ 40 
ซึง่จนทีสุ่ดของประชากรของท่าน ในประเทศของท่านม ี “เสน้แบ่งระดบัความยากจน” อยู่หรอืไม่ 
และหากว่ามเีช่นนัน้ ท่านใชห้ลกัเกณฑอ์ะไรส าหรบัก าหนดเสน้น้ี? 
 

(ง) โปรดระบุดชันีวดัคุณภาพชวีติทางกายภาพของประเทศของท่าน 
 
43. สทิธทิีจ่ะไดร้บัอาหารอย่างพอเพยีง 
 

(ก) 
โปรดใหภ้าพรวมทัว่ไปของขอบเขตซึง่สทิธทิีจ่ะไดร้บัอาหารอย่างพอเพยีงถูกท าใหเ้ป็นจรงิขึน้ม
าในประเทศของท่าน 
ใหบ้รรยายแหล่งขอ้มลูทีม่อียู่ในการน้ีรวมทัง้การส ารวจทางโภชนาการและการจดัด าเนินการเฝ้า
ตรวจอื่นๆ 

(ข) โปรดใหข้อ้มลูโดยละเอยีด 
(รวมทัง้ขอ้มลูสถติซิึง่แบ่งออกตามพืน้ทีท่างภูมศิาสตรท์ีแ่ตกต่างกนั) 
ในขอบเขตซึง่ยงัมคีวามหวิโหย และ/หรอื สภาพทุพโภชนาการอยู่ในประเทศของท่าน 
ขอ้มลูนี้ควรจะกล่าวถงึประเดน็ปัญหาต่อไปนี้โดยเฉพาะ 
 

(1) สถานการณ์ของกลุ่มเสีย่งหรอืกลุ่มเสยีเปรยีบโดยเฉพาะอย่างยิง่ประกอบดว้ย 
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เกษตรกรไรท้ีด่นิท ากนิ 

 
เกษตรกรชายขอบไกลโพน้ 

 
คนงานในชนบท 

 
คนว่างงานในขนบท 

 
คนว่างงานในเมอืง 

 
คนยากจนในเมอืง 

 
คนงานยา้ยถิน่ 

 
คนพืน้เมอืงดัง้เดมิ 

 
เดก็ 

 
คนชรา 

 
กลุ่มอื่นๆทีไ่ดร้บัผลกระทบเป็นพเิศษ 

 
(2)

 ความแตกต่างอย่างมนียัส าคญัใดๆในสถานการณ์ของชายและหญงิภายในแต่ล
ะกลุ่มขา้งตน้ 

 
(3)

 การเปลีย่นแปลงซึง่ไดเ้กดิขึน้ในช่วงเวลาหา้ปีทีผ่่านมาเกีย่วกบัสถานการณ์ขอ
งกลุ่มขา้งต้นแต่ละกลุ่ม 

 
(ค) ในระหว่างระยะเวลาการรายงาน 

มกีารเปลีย่นแปลงไปในทางลบหรอืไม่ในนโยบายแห่งชาต ิ กฎหมาย 
และขอ้ปฏบิตัซิึ่งมผีลต่อการมหีนทางไดร้บัอาหารอย่างพอเพยีงของกลุ่มหรอืภาคเหล่านี้หรอืภา
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ยในภูมภิาคซึ่งเลวรา้ยยิง่กว่า? หากว่าเป็นเช่นนัน้ 
โปรดกล่าวถงึการเปลีย่นแปลงเหล่านี้และประเมนิผลกระทบจากเรื่องดงักล่าว 
 

(ง) 
โปรดระบุว่ามาตรการใดไดร้บัการพจิารณาโดยรฐับาลของท่านว่าเป็นสิง่จ าเป็นเพือ่รบัประกนักา
รมหีนทางไดร้บัอาหารอย่างพอเพยีงส าหรบักลุ่มเสีย่งหรอืกลุ่มเสยีเปรยีบแต่ละกลุ่มทีก่ล่าวถงึข้
างตน้และส าหรบัพืน้ทีซ่ึง่เลวรา้ยยิง่กว่า 
และส าหรบัการด าเนินการเตม็ทีเ่รื่องสทิธทิีจ่ะไดร้บัอาหารส าหรบัทัง้ชายและหญงิ 
ใหร้ะบุมาตรการทีไ่ดด้ าเนินการและก าหนดเป้าหมายทีม่เีงือ่นเวลาและบรรทดัฐานทางโภชนาก
ารส าหรบัวดัการบรรลุผลในการนี้ 
 

(จ) โปรดระบุว่ามาตรการซึง่ถูกด าเนินการเพือ่ปรบัปรุงวธิกีารผลติ การเกบ็รกัษา 
และการกระจายอาหารโดยใชป้ระโยชน์อย่างเตม็ทีข่องความรูด้า้นเทคนิคและวทิยาศาสตรไ์ดม้สี่
วนช่วยหรอืไดเ้ป็นอุปสรรคในการท าใหส้ทิธทิีจ่ะไดร้บัอาหารอย่างพอเพยีงเป็นจรงิขึน้มาไดใ้นวิ
ธอีย่างไร 
โปรดกล่าวถงึผลกระทบของมาตรการเหล่านี้ตามแนวทางของความยัง่ยนืทางนิเวศวทิยาและกา
รคุม้ครองและรกัษาทรพัยากรการผลติอาหาร 
 

(ฉ) 
โปรดระบุว่ามาตรการอะไรถูกด าเนินการเพือ่แพร่กระจายความรูเ้รื่องหลกัโภชนาการและระบุว่า
มกีลุ่มหรอืภาคส าคญัใดๆภายในสงัคมหรอืไม่ทีด่เูหมอืนว่าขาดความรูเ้ช่นว่าน้ี 
 

(ช) 
โปรดกล่าวถงึมาตรการปฏริูปเกษตรกรรมใดๆทีด่ าเนินการโดยรฐับาลของท่านเพือ่ประกนัว่าระ
บบเกษตรกรรมจะถูกใชป้ระโยชน์อย่างมปีระสทิธภิาพเพือ่สง่เสรมิความมัน่คงทางอาหารในระดั
บครวัเรอืนโดยไม่มผีลกระทบในทางลบต่อศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษยท์ัง้ในเขตชนบทและในเมอืงโ
ดยค านึงถงึมาตรา 6 ถงึ 8 ของกตกิา ใหก้ล่าวถงึมาตรการทีไ่ดด้ าเนินการ 
 

(1) เพือ่การบญัญตักิฎหมายเพื่อการนี้ 
 

(2) เพือ่การบงัคบัใชก้ฎหมายทีม่อียู่แลว้เพือ่การนี้ 
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(3)
 เพือ่อ านวยความสะดวกการเฝ้าตรวจหน่วยงานของรฐับาลและองคก์รพฒันาเอ
กชน 

 
(ซ) 

โปรดกล่าวถงึและประเมนิมาตรการทีร่ฐับาลของท่านไดด้ าเนินการเพือ่ประกนัการกระจายอย่าง
เสมอภาคทัง้ในรูปของการผลติและการคา้ 
ของอุปทานอาหารโลกในสว่นทีเ่กีย่วกบัความตอ้งการ 
โดยพจิารณาถงึปัญหาของทัง้ประเทศน าเขา้อาหารและประเทศสง่ออกอาหาร 
 
44. สทิธทิีจ่ะไดม้ทีีอ่ยู่อาศยัอย่างพอเพยีง 
 

(ก) 
โปรดใหข้อ้มลูทางสถติโิดยละเอยีดเกีย่วกบัสถานการณ์เรื่องทีอ่ยู่อาศยัในประเทศของท่าน 
 

(ข) 
โปรดใหข้อ้มลูโดยละเอยีดเกีย่วกบักลุ่มภายในสงัคมของท่านทีม่คีวามเสีย่งและเสยีเปรยีบเกีย่ว
กบัทีอ่ยู่อาศยั ใหร้ะบุโดยเฉพาะคอื 
 

(1) จ านวนบุคคลและครอบครวัซึง่ไม่มทีีอ่ยู่อาศยั 
 

(2)
 จ านวนบุคคลและครอบครวัซึง่ในปัจจุบนัมทีีอ่ยู่อาศยัไม่พอเพยีงและไม่มหีนทา
งพรอ้มทีจ่ะเขา้ถงึสิง่อ านวยความสะดวกดงัเช่น น ้าประปา  เครื่องท าความรอ้น 
(ถา้จ าเป็น) การขจดัของเสยี สิง่อ านวยความสะดวกดา้นสุขาภบิาล ไฟฟ้า 
บรกิารไปรษณีย ์ ฯลฯ 
(ตราบเท่าทีท่่านพจิารณาว่าสิง่อ านวยความสะดวกเหล่านี้มคีวามจ าเป็นในประเท
ศของท่าน) ใหร้วมถงึจ านวนคนทีอ่าศยัอยู่ในทีอ่ยู่อาศยัซึง่แออดั ชืน้แฉะ 
มโีครงสรา้งทีไ่ม่ปลอดภยั หรอืสภาพอื่นๆซึง่มผีลต่อสุขภาพ 

 
(3)

 จ านวนของบุคคลในปัจจุบนัซึง่ถูกจดัชัน้ประเภทว่าอาศยัอยู่ในทีต่ ัง้ถิน่ฐานหรอื
ทีอ่ยู่อาศยัซึง่ “ผดิกฎหมาย” 
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(4)
 จ านวนบุคคลซึง่ถูกขบัไล่ภายในช่วงหา้ปีสุดทา้ยและจ านวนบุคคลซึง่ในปัจจุบนั
ขาดความคุม้ครองทางกฎหมายจากการถูกขบัไล่โดยไม่มกีฎเกณฑห์รอืการถูกขั
บไล่ชนิดอื่นใด 

 
(5)

 จ านวนบุคคลซึง่มคี่าใชจ่้ายเกีย่วกบัทีอ่ยู่อาศยัสงูกว่าขดีจ ากดัของความสามาร
ถจ่ายใหไ้ดซ้ึง่ก าหนดโดยรฐับาลโดยใชเ้กณฑจ์ากความสามารถทีจ่ะจ่ายหรอืเป็น
อตัราสว่นของรายได้ 

 
(6) จ านวนบุคคลในบญัชรีายชื่อรอคอยการไดร้บัทีพ่กัอาศยั ระยะเวลารอคอยเฉลีย่ 

และมาตรการทีไ่ดด้ าเนินการเพือ่ลดจ านวนในบญัชรีายชื่อดงักล่าวตลอดจนการช่
วยเหลอืบุคคลในบญัชรีายชื่อเช่นว่าน้ีหาทีพ่กัอาศยัชัว่คราว 

 
(7) จ านวนบุคคลในการถอืครองทีอ่ยู่อาศยัชนิดทีแ่ตกต่างกนั ไดแ้ก่ 

ทีอ่ยู่อาศยัสงัคมสงเคราะหห์รอืสาธารณะ สว่นการเช่าเอกชน เจ้าของ-
ผูค้รอบครอง สว่นที ่“ผดิกฎหมาย” และอย่างอื่น 

 
(ค) 

โปรดใหข้อ้มลูเกีย่วกบัการมกีฎหมายใดๆซึง่มผีลต่อการท าใหส้ทิธทิีจ่ะมทีีอ่ยู่อาศยัเป็นจรงิขึน้ม
าซึง่ประกอบดว้ย 
 

(1)
 การบญัญตักิฎหมายซึง่ใหค้วามส าคญัแก่สทิธทิีจ่ะมทีีอ่ยู่อาศยัโดยการก าหนดเ
นื้อหาของสทิธนิี้ 

 
(2) การบญัญตักิฎหมาย เช่น กฎหมายทีอ่ยู่อาศยั กฎหมายคนไม่มทีีอ่ยู่อาศยั 

กฎหมายองคก์รเทศบาล ฯลฯ 
 

(3) การบญัญตักิฎหมายเกีย่วกบัการใชท้ีด่นิ การกระจายทีด่นิ การจดัสรรทีด่นิ 
การก าหนดเขตใชท้ีด่นิ เพดานจ านวนทีด่นิทีอ่นุญาต การเวนคนืทีด่นิ 
รวมทัง้ขอ้ก าหนดการใหส้นิไหมทดแทน การวางแผนทีด่นิ 
รวมทัง้ขัน้ตอนวธิกีารใหป้ระชาคมเขา้มามสีว่นร่วม 
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(4)
 การบญัญตักิฎหมายเกีย่วกบัสทิธขิองผูถ้อืครองในหลกัประกนัการถอืครองเพือ่
การคุม้ครองจากการขบัไล่ ในการจดัหาเงนิเพือ่ทีอ่ยู่อาศยัและควบคุมบา้นเช่า 
(หรอืเงนิอุดหนุน) ความสามารถจ่ายค่าทีอ่ยู่อาศยัได ้ฯลฯ 

 
(5) การบญัญตักิฎหมายเกีย่วกบัประมวลกฎหมายควบคุมอาคาร 

ขอ้บงัคบัและมาตรฐานอาคาร และขอ้ก าหนดโครงสรา้งพืน้ฐาน 
 

(6)
 การบญัญตักิฎหมายหา้มการเลอืกปฏบิตัใิดๆและในทุกรปูแบบในภาคทีอ่ยู่อาศั
ยรวมทัง้กลุ่มทีโ่ดยประเพณีนิยมแลว้จะไม่ไดร้บัการคุม้ครอง 

 
(7) การบญัญตักิฎหมายหา้มการขบัไล่ไม่ว่ารูปแบบใดๆ 

 
(8)

 การยกเลกิหรอืการปฏริปูทางนิตบิญัญตัใิดๆของกฎหมายทีม่อียู่ซึง่เบีย่งเบนจา
กการปฏบิตัเิรื่องสทิธทิีจ่ะไดม้ทีีอ่ยู่อาศยัใหค้รบถว้น 

 
(9) การบญัญตักิฎหมายจ ากดัการเกง็ก าไรทีอ่ยู่อาศยัหรอือสงัหารมิทรพัย ์

โดยเฉพาะคอืเมื่อการเกง็ก าไรดงักล่าวมผีลกระทบในเชงิลบต่อการด าเนินการเรื่อ
งสทิธใินทีอ่ยู่อาศยัจนครบถ้วนส าหรบัทุกภาคของสงัคม 

 
(10) มาตรการทางนิตบิญัญตัใิหก้รรมสทิธิท์างกฎหมายแก่ผูอ้ยู่อาศยัในภาคที ่

“ผดิกฎหมาย” 
 

(11)
 การบญัญตักิฎหมายเกีย่วกบัการวางแผนและการอนามยัสิง่แวดลอ้มในเรื่องทีอ่
ยู่อาศยัและการตัง้ถิน่ฐานของมนุษย์ 

 
(ง) 

โปรดใหข้อ้มลูเกีย่วกบัมาตรการอื่นๆทัง้หมดทีไ่ดด้ าเนินการเพือ่ด าเนินการเรื่องสทิธใินทีอ่ยู่อาศั
ยจนครบถว้นซึง่ไดแ้ก่ 
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(1) มาตรการทีด่ าเนินการเพือ่ส่งเสรมิ “กลยุทธใ์หส้ามารถท าได”้ 
ซึง่องคก์รซึง่มปีระชาคมเป็นฐานในทอ้งถิน่และ “ภาคทีไ่ม่เป็นทางการ” 
สามารถจะสรา้งทีอ่ยู่อาศยัและบรกิารทีเ่กี่ยวขอ้งใหไ้ด ้
องคก์รเช่นว่านี้มเีสรภีาพทีจ่ะด าเนินงานหรอืไม่? 
องคก์รดงักล่าวไดร้บัเงนิอุดหนุนจากรฐับาลหรอืไม่? 

 
(2)

 มาตรการซึง่ด าเนินการโดยรฐัเพือ่สรา้งหน่วยทีอ่ยู่อาศยัและเพือ่เพิม่สิง่ก่อสรา้ง
อย่างอื่นทีป่ระชาชนจะสามารถจ่ายช าระได ้และทีอ่ยู่อาศยัใหเ้ช่า 

 
(3) มาตรการทีด่ าเนินการเพือ่ปลดปล่อยทีด่นิซึง่ไม่ไดถู้กใชป้ระโยชน์ 

ซึง่ถูกใชป้ระโยชน์น้อยไป หรอืซึง่ถูกใชป้ระโยชน์ผดิวตัถุประสงค์ 
 

(4)
 มาตรการทางการเงนิซึง่ด าเนินการโดยรฐัรวมทัง้รายละเอยีดของงบประมาณข
องกระทรวงการเคหะหรอืกระทรวงอื่นทีเ่กีย่วขอ้งเป็นจ านวนรอ้ยละของงบประม
าณประเทศ 

 
(5)

 มาตรการทีด่ าเนินการเพือ่รบัประกนัว่าความช่วยเหลอืระหว่างประเทศส าหรบั
ทีอ่ยู่อาศยัและการตัง้ถิน่ฐานของมนุษยจ์ะถูกใชเ้พือ่ด าเนินการตามความตอ้งการ
ของกลุ่มเสยีเปรยีบทีสุ่ดจนครบถว้น 

 
(6)

 มาตรการทีด่ าเนินการเพือ่ส่งเสรมิการพฒันาศูนยก์ลางเมอืงขนาดเลก็และขนา
ดกลาง และโดยเฉพาะอย่างยิง่ทีร่ะดบัชนบท 

 
(7) มาตรการทีด่ าเนินการ นอกจากทีก่ล่าวมาแลว้ ในระหว่างโครงงานฟ้ืนฟูเมอืง 

โครงการพฒันาฟ้ืนฟู การปรบัปรุงสถานที ่
การจดัเตรยีมส าหรบังานระหว่างประเทศ (การแขง่ขนักฬีาระหว่างประเทศ 
งานนิทรรศการ การประชุม ฯลฯ) “การรณรงคท์ าใหเ้มอืงสวยงาม” ฯลฯ 
ซึง่รบัประกนัความคุม้ครองจากการขบัไล่ 
หรอืการเปลีย่นเป็นทีอ่ยู่อาศยัซึง่รบัประกนัโดยขอ้ตกลงร่วมกนั 
โดยบุคคลใดๆซึง่อาศยัอยู่หรอือยู่ใกลก้บัสถานทีซ่ึง่ไดร้บัผลกระทบ 
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(จ) ในระหว่างระยะเวลาการรายงาน ไดม้กีารเปลีย่นแปลงใดๆหรอืไม่ในนโยบายของชาต ิ

กฎหมาย และขอ้ปฏบิตัซิึง่มผีลกระทบในเชงิลบต่อสทิธทิีจ่ะไดม้ทีีอ่ยู่อาศยัอย่างพอเพยีง? 
หากว่าเป็นเช่นนัน้ 
โปรดกล่าวถงึการเปลีย่นแปลงและประเมนิผลกระทบของการเปลีย่นแปลงดงักล่าว 
 
45. โปรดใหร้ายละเอยีดเกีย่วกบัขอ้ขดัขอ้งหรอืขอ้ดอ้ยใดๆซึง่ประสบในการด าเนินการเรื่องสทิธิ
ทีก่ าหนดในมาตรา 11 
ใหค้รบถว้นและเกีย่วกบัมาตรการทีไ่ดด้ าเนินการเพือ่เยยีวยาแกไ้ขสถานการณ์เหล่านี้ 
(ถา้หากว่าไม่ไดบ้รรยายไวแ้ลว้ในรายงานนี้) 
 
46. โปรดระบุบทบาทของความช่วยเหลอืระหว่างประเทศในการท าใหส้ทิธทิีไ่ดร้บัการก าหนดใน
มาตรา 11 เป็นจรงิขึน้มาเตม็รูปแบบ 
 
มาตรา 12 ของกติกา 
47. โปรดใหข้อ้มลูเกีย่วกบัสุขภาพกายและจติของประชากรของท่านของทัง้กลุ่มและกลุ่มทีแ่ตก
ต่างกนัภายในสงัคมของท่าน 
สถานการณ์ดา้นสุขภาพไดเ้ปลีย่นแปลงไปอย่างไรส าหรบักลุ่มเหล่านี้เมื่อเวลาผ่านไป? 
ในกรณีทีร่ฐับาลของท่านไดส้ง่มอบรายงานเกี่ยวกบัสถานการณ์ดา้นสุขภาพในประเทศของท่าน
ใหแ้ก่องคก์ารอนามยัโลก (WHO) เมื่อไม่นานมานี้ 
ท่านอาจประสงคจ์ะอา้งถงึส่วนทีเ่กีย่วขอ้งของรายงานเหล่านี้มากกว่าจะใหข้อ้มูลซ ้าอกีในทีน่ี้ 
 
48. โปรดระบุว่าประเทศของท่านมนีโยบายสุขภาพแห่งชาตหิรอืไม่ 
โปรดระบุว่าขอ้ผกูมดัต่อวธิกีารดแูลสุขภาพขัน้ตน้ขององคก์ารอนามยัโลกถูกน ามาใชเ้ป็นสว่นห
นึ่งของนโยบายสุขภาพของประเทศของท่านหรอืไม่ ถา้หากว่าเป็นเช่นนัน้ 
ไดใ้ชม้าตรการอะไรเพือ่ด าเนินการเรื่องการดแูลสุขภาพขัน้ตน้? 
 
49. โปรดระบุจ านวนรอ้ยละของผลติภณัฑม์วลรวมประชาชาต ิ (GNP) 
ตลอดจนงบประมาณของชาต ิ และ/หรอื ภูมภิาคของท่านทีถู่กใชไ้ปในเรื่องสุขภาพ 
จ านวนรอ้ยละเท่าใดของทรพัยากรเหล่านี้ไดถู้กจดัสรรส าหรบัการดแูลสุขภาพขัน้ต้น? 
ตวัเลขน้ีเปรยีบเทยีบไดอ้ย่างไรกบัเมื่อ 5 ปีก่อนและเมื่อ 10 ปีก่อน? 
 
50. โปรดใหส้ิง่บ่งบอก (ถา้ม)ี 
ตามทีก่ าหนดไวโ้ดยองคก์ารอนามยัโลกเกีย่วกบัประเดน็ปัญหาต่อไปนี้  
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(ก) อตัราตายของทารก (นอกจากค่าตวัเลขประจ าชาตแิลว้ โปรดใหอ้ตัราแบ่งตามเพศ 

สว่นแบ่งในเมอืง/ในชนบท 
และอตัราแบ่งตามกลุ่มสงัคมเศรษฐกจิหรอืกลุ่มชาตพินัธุแ์ละตามพืน้ทีภู่มศิาสตรด์ว้ยถา้สามาร
ถท าได ้และโปรดรวมถงึนิยามประจ าชาตขิองค าว่า ในเมอืง/ในชนบท และสว่นแบ่งย่อยอื่นๆ) 
 

(ข) หนทางของประชากรในการเขา้ถงึน ้าสะอาดปลอดภยั (โปรดแยก ในเมอืง/ในชนบท) 
 

(ค) หนทางของประชากรในการเขา้ถงึสิง่อ านวยความสะดวกในการขจดัสิง่ขบัถ่าย 
(โปรดแยก ในเมอืง/ในชนบท) 

 
(ง) การสรา้งภูมคิุม้กนัใหท้ารกต่อโรคคอตบี โรคไอกรน โรคบาดทะยกั โรคหดั โรคโปลโิอ 

และวณัโรค (โปรดแยก ในเมอืง/ในชนบท และแยกตามเพศ) 
 
(จ) การคาดหมายคงชพี (โปรดแยก ในเมอืง/ในชนบท แยกตามกลุ่มสงัคมเศรษฐกจิ 

และแยกตามเพศ) 
 

(ฉ) 
สดัสว่นของประชากรซึ่งมหีนทางเขา้ถงึบุคลากรซึง่ไดร้บัการฝึกอบรมส าหรบัการบ าบดัรกัษาโร
คสามญัและการบาดเจบ็โดยสามารถจดัหายาส าคญั 20 
ขนานใหไ้ดอ้ย่างสม ่าเสมอและสามารถเดนิหรอืเดนิทางไปหาไดภ้ายในหนึ่งชัว่โมง 

 
(ช) 

สดัสว่นของสตรมีคีรรภ์ซึง่มหีนทางเขา้ถงึบุคลากรซึง่ไดร้บัการฝึกอบรมในระหว่างการมคีรรภแ์
ละสดัสว่นซึง่บุคลากรเช่นว่านี้เป็นผูด้แูลส าหรบัการคลอด 
โปรดใหต้วัเลขเกีย่วกบัอตัราตายในการคลอดทัง้ก่อนและหลงัเดก็คลอดออกมา 

 
(ซ) สดัสว่นของทารกซึง่มหีนทางเขา้ถงึบุคลากรซึง่ไดร้บัการฝึกอบรมส าหรบัการดูแล 

 
(โปรดใหต้วัเลขแบ่งแยกตาม ในเมอืง/ในชนบท และกลุ่มเศรษฐกจิสงัคมส าหรบัสิง่บ่งบอก (ฉ) 
ถงึ (ซ)) 
51. สามารถตดัสนิไดห้รอืไม่จากการแบ่งแยกสิง่บ่งบอกซึง่ใชใ้นวรรค 4 
หรอืโดยวถิทีางอื่นว่าจะมกีลุ่มใดๆในประเทศของท่านซึง่สถานการณ์สุขภาพเลวรา้ยกว่าของปร
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ะชากรสว่นใหญ่มาก? โปรดระบุกลุ่มเหล่านี้ใหช้ดัเจนมากทีสุ่ดเท่าทีจ่ะท าไดแ้ละใหร้ายละเอยีด 
พืน้ทีภู่มศิาสตรใ์ดในประเทศของท่านมคีวามเลวรา้ยกว่าในดา้นสุขภาพของประชากร (ถา้ม)ี? 
 

(ก) ในระหว่างระยะเวลาการรายงาน มกีารเปลีย่นแปลงใดๆหรอืไม่ในนโยบายแห่งชาต ิ
กฎหมาย 
และขอ้ปฏบิตัซิึ่งมผีลกระทบในเชงิลบต่อสถานการณ์สุขภาพของกลุ่มหรอืพืน้ทีเ่หล่านี้? 
หากว่าเป็นเช่นนัน้ 
โปรดกล่าวถงึการเปลีย่นแปลงเหล่านี้และผลกระทบของการเปลีย่นแปลงดงักล่าว 
 

(ข) 
โปรดระบุว่ามาตรการอะไรถูกพจิารณาว่ามคีวามจ าเป็นโดยรฐับาลของท่านเพือ่ปรบัปรุงสถานก
ารณ์สุขภาพกายและสุขภาพจติของกลุ่มเสีย่งและกลุ่มเสยีเปรยีบ 
หรอืในพืน้ทีเ่ช่นว่านี้ซึ่งเลวรา้ยกว่า 
 

(ค) 
โปรดอธบิายมาตรการนโยบายซึ่งรฐับาลของท่านไดใ้ชเ้พือ่ท าใหก้ารปรบัปรุงน้ีเป็นจรงิขึน้มาโด
ยใชท้รพัยากรทีม่อียู่ใหม้ากทีสุ่ด 
ใหร้ะบุเป้าหมายตามเงือ่นเวลาและบรรทดัฐานส าหรบัวดัการบรรลุเป้าหมายของท่านในการนี้ 

 
(ง) 

โปรดกล่าวถงึผลกระทบของมาตรการเหล่านี้เกีย่วกบัสถานการณ์ดา้นสุขภาพของกลุ่มเสีย่งและ
กลุ่มเสยีเปรยีบหรอืพืน้ทีซ่ึง่เลวรา้ยกว่าทีก่ าลงัพจิารณาอยู่และรายงานเกีย่วกบัความส าเรจ็ 
ปัญหา และขอ้ดอ้ยของมาตรการเหล่านี้ 

 
(จ) 

โปรดกล่าวถงึมาตรการทีร่ฐับาลของท่านไดใ้ชเ้พือ่ทีจ่ะลดอตัราตายคลอดและอตัราตายของทาร
กและเพือ่ใหม้กีารพฒันาสุขภาพทีด่ขีองเดก็ 
 

(ฉ) 
โปรดแสดงบญัชมีาตรการทีร่ฐับาลของท่านไดใ้ชเ้พือ่ปรบัปรุงทุกๆดา้นของการอนามยัสิง่แวดล้
อมและการอนามยัอุตสาหกรรม 

 
(ช) โปรดกล่าวถงึมาตรการทีร่ฐับาลของท่านไดใ้ช้เพือ่ป้องกนั บ าบดัรกัษา 

และควบคุมโรคระบาด โรคประจ าถิน่ โรคจากการประกอบอาชพี และโรคอื่นๆ 
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(ซ) 

โปรดกล่าวถงึมาตรการทีร่ฐับาลของท่านไดใ้ชเ้พือ่รบัประกนับรรดาบรกิารทางการแพทยแ์ละกา
รดแูลทางการแพทยใ์นกรณีเกดิเจบ็ป่วย 
 

(ฌ) โปรดกล่าวถงึผลกระทบของมาตรการซึง่อยู่ในบญัชรีายการในวรรคย่อย (e) ถงึ (h) 
เกีย่วกบัสถานการณ์ของกลุ่มเสีย่งและกลุ่มเสยีเปรยีบในสงัคมของท่านและในพืน้ทีซ่ึง่เลวรา้ยก
ว่า ใหร้ายงานขอ้ขดัขอ้งและความลม้เหลวตลอดจนผลไดใ้นเชงิบวก 
 
52. โปรดระบุมาตรการทีร่ฐับาลของท่านไดใ้ชเ้พือ่รบัประกนัว่าค่าใชจ่้ายทีเ่พิม่ขึน้ของการดแูลสุ
ขภาพส าหรบัคนชราจะไม่น าไปสูก่ารละเมดิสทิธดิา้นสุขภาพของบุคคลเหล่านี้ 
 
53. โปรดระบุว่าไดใ้ชม้าตรการอะไรในประเทศของท่านเพือ่ใหป้ระชาคมเขา้ไปมสีว่นร่วมมากที่
สุดในการวางแผน การจดัองคก์ร การด าเนินงาน และการควบคุมการดแูลสุขภาพขัน้ตน้ 
 
54.  
โปรดระบุว่าไดใ้ชม้าตรการอะไรในประเทศของท่านเพือ่ใหก้ารศกึษาเกีย่วกบัปัญหาสุขภาพทีม่ี
อยู่เป็นประจ าและมาตรการป้องกนัและควบคุมปัญหาดงักล่าว 
 
55. โปรดระบุบทบาทของความช่วยเหลอืระหว่างประเทศในการท าใหส้ทิธทิีก่ าหนดไวใ้นมาตรา 
12 เป็นความจรงิขึน้มาเตม็ที ่
 
มาตรา 13 ของกติกา 
56. โดยมเีจตนารมณ์ทีจ่ะท าใหป้ระเทศของท่านบรรลุถงึการท าใหส้ทิธทิีจ่ะไดร้บัการศกึษาของ
ทุกคนเป็นความจรงิขึน้มาอย่างเตม็ที่ 
 

(ก) 
รฐับาลของท่านปฏบิตัขิอ้ผกูพนัของตนอย่างไรเพือ่ใหก้ารศกึษาชัน้ประถมซึง่เป็นภาคบงัคบัและ
มใีหทุ้กคนโดยไม่เสยีค่าใชจ่้าย? (ถ้าการศกึษาชัน้ประถมไม่ใช่ภาคบงัคบั และ/หรอื 
ไม่ไดร้บัโดยไม่เสยีค่าใชจ่้าย ใหด้มูาตรา 14 โดยเฉพาะ) 
 

(ข) 
การศกึษาชัน้มธัยมซึง่รวมทัง้การศกึษาชัน้มธัยมทางดา้นเทคนิคและอาชวีศกึษาโดยทัว่ไปจะมใี
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หแ้ละมหีนทางสามารถเขา้ถงึไดส้ าหรบัทุกคนหรอืไม่? 
การศกึษาชัน้มธัยมดงักล่าวจะไม่ตอ้งเสยีค่าใชจ่้ายไดถ้งึขอบเขตอะไร? 

 
(ค) 

การมหีนทางเขา้ถงึการศกึษาในขัน้สงูขึน้โดยทัว่ไปจะถูกท าใหเ้ป็นความจรงิในประเทศของท่าน
ไดถ้งึขอบเขตอะไร? ค่าใชจ่้ายของการศกึษาขัน้สูงขึน้ดงักล่าวเป็นเท่าใด? 
การศกึษาโดยไม่ตอ้งเสยีค่าใชจ่้ายถูกจดัตัง้ขึน้หรอืถูกน าเสนอเขา้มาอย่างก้าวหน้าหรอืไม่? 

 
(ง) 

ท่านไดแ้สดงความพยายามอะไรเพือ่จดัตัง้ระบบการศกึษาขัน้พืน้ฐานส าหรบับุคคลเหล่านัน้ซึง่ไ
ม่ไดร้บัหรอืส าเรจ็การศกึษาชัน้ประถมของตนเตม็ระยะเวลา? 
 
ในกรณีทีเ่มื่อไม่นานมานี้รฐับาลของท่านไดส้ง่มอบรายงานเรื่องสถานการณ์เกีย่วกบัสทิธทิีม่อียู่ใ
นมาตรา 13 ใหแ้ก่สหประชาชาตหิรอืองคก์รช านญัพเิศษ 
ท่านอาจประสงคจ์ะอา้งถงึส่วนทีเ่กีย่วขอ้งของรายงานเหล่านัน้มากกว่าทีจ่ะใหข้อ้มูลซ ้าไวใ้นทีน่ี้ 
 
57. ท่านไดป้ระสบขอ้ขดัขอ้งอะไรในการท าใหส้ทิธทิีจ่ะไดร้บัการศกึษาเป็นความจรงิขึน้มาตาม
ทีร่ะบุไวใ้นวรรค 1? 
รฐับาลของท่านไดก้ าหนดเป้าหมายทีม่เีงือ่นเวลาและบรรทดัฐานอะไรไวใ้นการนี้? 
 
58. โปรดใหส้ถติเิกีย่วกบัการรูห้นงัสอื 
การเขา้รบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานกบัขอ้มลูเกีย่วกบัพืน้ทีช่นบท 
การศกึษาผูใ้หญ่และการศกึษาต่อเนื่อง 
อตัราการออกกลางคนัทีทุ่กระดบัของการศกึษาตลอดจนอตัราการส าเรจ็การศกึษาทีทุ่กระดบั 
(ถา้เป็นไปได ้ โปรดแยกตามเพศ ศาสนา ฯลฯ) 
นอกจากนี้โปรดใหข้อ้มลูเกี่ยวกบัมาตรการทีใ่ชเ้พือ่สง่เสรมิการรูห้นงัสอืกบัขอ้มลูเกีย่วกบัขอบเ
ขตของโครงงาน ประชากรทีเ่ป็นเป้าหมาย การอุดหนุนทางการเงนิและการเขา้เรยีน 
ตลอดจนสถติกิารส าเรจ็การศกึษาตามกลุ่มอายุ เพศ ฯลฯ 
โปรดรายงานเรื่องผลไดใ้นเชงิบวกของมาตรการเหล่านี้ตลอดจนขอ้ขดัขอ้งและความลม้เหลว 
 
59. โปรดใหข้อ้มลูเกีย่วกบัจ านวนรอ้ยละของงบประมาณของท่าน (หรอืถา้จ าเป็น 
งบประมาณภูมภิาค) ทีใ่ชใ้นเรื่องการศกึษา ใหก้ล่าวถงึระบบโรงเรยีนของท่าน 
กจิกรรมของท่านในการสรา้งโรงเรยีนใหม่ๆ 
ย่านใกลเ้คยีงของโรงเรยีนโดยเฉพาะในพืน้ทีช่นบทตลอดจนก าหนดการเวลาเรยีน 
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60. หนทางเขา้ถงึระดบัการศกึษาต่างๆทีเ่ท่าเทยีมกนัและมาตรการสง่เสรมิการรูห้นงัสอืไดร้บัป
ระโยชน์ในทางปฏบิตัไิดถ้งึขอบเขตอะไร? อย่างเช่น 
 

(ก) 
อตัราสว่นของชายและหญงิซึง่ใชป้ระโยชน์จากการศกึษาระดบัต่างๆและมสีว่นร่วมในมาตรการเ
หล่านี้เป็นเท่าใด? 
 

(ข) 
เมื่อค านึงถงึการไดร้บัประโยชน์ในทางปฏบิตัขิองสทิธทิีจ่ะไดร้บัการศกึษาในระดบัเหล่านี้และมา
ตรการสง่เสรมิการรูห้นงัสอื จะมกีลุ่มเสีย่งและกลุ่มเสยีเปรยีบใดๆโดยเฉพาะหรอืไม่? 
อย่างเช่นว่าใหร้ะบุขอบเขตทีห่ญงิสาว เดก็จากกลุ่มรายไดต้ ่า เดก็ในพืน้ทีช่นบท 
เดก็ซึง่มคีวามพกิารทางกายหรอืจติ ลูกของคนเขา้เมอืงและของคนงานยา้ยถิน่ 
เดก็ซึง่เป็นชนกลุ่มน้อยทางภาษา เชือ้ชาต ิ ศาสนา หรอือื่นๆ 
และลูกของชนพืน้เมอืงดัง้เดมิจะไดป้ระโยชน์จากสทิธทิีจ่ะรูห้นงัสอืและไดร้บัการศกึษาทีก่ าหนด
ไวใ้นมาตรา 12 

(ค) 
รฐับาลของท่านด าเนินการหรอืด ารจิะด าเนินการอะไรเพื่อน ามาซึง่หรอืรบัประกนัหนทางเขา้ถงึก
ารศกึษาทุกระดบัอย่างเท่าเทยีมกนัภายในประเทศของท่าน 
อย่างเช่นในรูปแบบของมาตรการต่อตา้นการเลอืกปฏบิตั ิ การใหส้ิง่จงูใจทางการเงนิ 
ใหทุ้นการศกึษา การด าเนินการในเชงิบวกหรอืเพือ่ยนืยนัในสทิธปิระโยชน์? 
โปรดกล่าวถงึผลกระทบของมาตรการเช่นว่านี้ 
 

(ง) โปรดกล่าวถงึสิง่อ านวยความสะดวกในดา้นภาษาซึง่ถูกจดัใหเ้พือ่ใหเ้กดิผลนี้ 
เช่นการมใีหพ้รอ้มของการสอนในภาษาแม่ของนกัเรยีน 
 
61. โปรดกล่าวถงึสภาพของครูผูส้อนทุกระดบัในประเทศของท่านในเรื่องค าแนะน าเกี่ยวกบัสถา
นะของครูซึง่ถูกน ามาใชเ้มื่อวนัที ่ 5 ตุลาคม 2509 
โดยการประชุมร่วมระหว่างรฐับาลนดัพเิศษเรื่องสถานะของครซูึง่จดัโดยองคก์ารศกึษา 
วทิยาศาสตร ์ และวฒันธรรมแห่งสหประชาชาต ิ (UNESCO) 
เงนิเดอืนของของครเูทยีบไดก้บัเงนิเดอืนของเจา้หน้าที่พลเรอืน (อื่นๆ) ของรฐัอย่างไร? 
อตัราสว่นน้ีเปลีย่นแปลงไปอย่างไรตามเวลาทีผ่่านไป? 
ประเทศของท่านใชห้รอืด ารจิะใชม้าตรการอะไรเพือ่ปรบัปรุงความเป็นอยู่ของครู? 
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62. โรงเรยีนทุกระดบัในประเทศของท่านทีไ่ม่ไดจ้ดัตัง้และบรหิารโดยรฐับาลมสีดัสว่นเป็นเท่าใด
? มขีอ้ขดัขอ้งใดๆหรอืไม่ส าหรบัผูท้ีป่ระสงคจ์ะจดัตัง้หรอืหาหนทางเขา้ถงึโรงเรยีนเหล่านัน้? 
 
63. ในระหว่างระยะเวลาการรายงาน มกีารเปลีย่นแปลงใดๆหรอืไม่ในนโยบายแห่งชาต ิ
กฎหมาย และขอ้ปฏบิตัทิีม่ผีลกระทบในเชงิลบต่อสทิธทิีก่ าหนดไวใ้นมาตรา 13? 
หากว่าเป็นเช่นนัน้ 
โปรดกล่าวถงึการเปลีย่นแปลงเหล่านี้และประเมนิผลกระทบของการเปลีย่นแปลงดงักล่าว 
 
64. โปรดระบุบทบาทของความช่วยเหลอืระหว่างประเทศในการท าใหส้ทิธทิีก่ าหนดไวใ้นมาตรา 
13 เป็นความจรงิขึน้มาอย่างเตม็ที่ 
 
มาตรา 14 ของกติกา 
65. ถา้หากว่าไม่มกีารไดร้บัประโยชน์จากการศกึษาชัน้ประถมภาคบงัคบัโดยไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้า
ยในประเทศของท่านในปัจจุบนัน้ี 
โปรดใหร้ายละเอยีดเกีย่วกบัแผนปฏบิตักิารทีต่อ้งใชเ้พื่อการด าเนินการดงักล่าวใหก้า้วหน้าภาย
ในจ านวนปีทีส่มเหตุผลซึง่ถูกก าหนดไวใ้นแผนน้ีของหลกัการนี้ 
มขีอ้ขดัขอ้งอะไรโดยเฉพาะทีท่่านไดป้ระสบในการท าใหแ้ผนปฏบิตักิารนี้เป็นความจรงิขึน้มา? 
โปรดระบุบทบาทของความช่วยเหลอืระหว่างประเทศในการน้ี 
มาตรา 15 ของกติกา 
66. โปรดกล่าวถงึมาตรการทางนิตบิญัญตัแิละอย่างอื่นๆทีถู่กน ามาใชโ้ดยหรอืในรฐัของท่านเพื่
อท าใหส้ทิธขิองทุกคนทีจ่ะเขา้ไปมสีว่นร่วมในชวีติทางวฒันธรรมซึง่บุคคลดงักล่าวพจิารณาเหน็
ว่าเกีย่วขอ้งกนัอยู่และเพือ่แสดงซึง่วฒันธรรมของตนเองเป็นความจรงิขึน้มา 
โดยเฉพาะคอืโปรดใหข้อ้มลูเกีย่วกบัสิง่ต่อไปนี้ 
 

(ก) 
ความมอียู่พรอ้มของกองทุนเพือ่สง่เสรมิการพฒันาทางวฒันธรรมและการมสีว่นร่วมของประชา
ชนในชวีติทางวฒันธรรมรวมทัง้การสนบัสนุนจากภาครฐัเพือ่การรเิริม่ของภาคเอกชน 
 

(ข) 
โครงสรา้งพืน้ฐานเชงิสถาบนัซึง่ถูกจดัตัง้ขึน้เพือ่การด าเนินการนโยบายเพือ่สง่เสรมิการมสีว่นร่ว
มของประชาชนในเรื่องวฒันธรรม เช่น ศูนยว์ฒันธรรม พพิธิภณัฑ ์ หอ้งสมุด โรงมหรสพ 
โรงภาพยนตร ์และในศลิปะและงานฝีมอืตามขนบประเพณี 
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(ค) 
การสง่เสรมิเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมในฐานะเป็นปัจจยัของการชื่นชมร่วมกนัในหมู่ปัจเจกชน 
กลุ่ม ประชาชาต ิและภูมภิาค 
 

(ง) 
การสง่เสรมิการรบัรูแ้ละการไดป้ระโยชน์จากมรดกทางวฒันธรรมของกลุ่มชาตพินัธุ์และชนกลุ่ม
น้อยของชาตแิละของชนพืน้เมอืงดัง้เดมิ 

 
(จ) 

บทบาทของสือ่มวลชนและสือ่การสือ่สารในการสง่เสรมิการมสีว่นร่วมในชวีติทางวฒันธรรม 
 
(ฉ) การรกัษาและการน าเสนอมรดกทางวฒันธรรมของมนุษยชาติ 
 
(ช) การบญัญตักิฎหมายคุม้ครองเสรภีาพของการสรา้งสรรคแ์ละการแสดงในเชงิศลิปะ 

รวมทัง้เสรภีาพทีจ่ะแพร่กระจายผลงานของกจิกรรมดงักล่าวตลอดจนการบ่งบอกถงึขอ้จ ากดัหรื
อขดีจ ากดัใดๆทีถู่กน ามาใชบ้งัคบัเสรภีาพ 

 
(ซ) การศกึษาวชิาชพีในดา้นวฒันธรรมและศลิปะ 

 
(ฌ) มาตรการอื่นใดซึง่ถูกน ามาใชเ้พือ่การอนุรกัษ์ การพฒันา 

และการแพร่กระจายวฒันธรรม 
 
โปรดรายงานถงึผลกระทบในเชงิบวกตลอดจนขอ้ขดัขอ้งและความลม้เหลว 
โดยเฉพาะคอืทีเ่กี่ยวกบักลุ่มชนชาตดิัง้เดมิและกลุ่มเสยีเปรยีบและโดยเฉพาะคอืกลุ่มเสีย่งอื่นๆ 
 
67. โปรดกล่าวถงึมาตรการทางนิตบิญัญตัแิละอย่างอื่นๆทีใ่ชเ้พือ่ท าใหส้ทิธใินการทีทุ่กคนจะได้
ประโยชน์จากความกา้วหน้าทางวทิยาศาสตรแ์ละการประยุกตใ์ชเ้ป็นความจรงิขึน้มา 
รวมทัง้มาตรการซึง่มจุีดประสงคไ์ปทีก่ารอนุรกัษ์ การพฒันา และการแพร่กระจายวทิยาศาสตร ์
โดยเฉพาะคอื โปรดใหข้อ้มูลเกีย่วกบัสิง่ต่อไปนี้ 
 

(ก) 
มาตรการทีใ่ชเ้พือ่รบัประกนัการประยุกตใ์ชค้วามก้าวหน้าทางวทิยาศาสตรเ์พือ่ประโยชน์ของทุ
กคน 
รวมทัง้มาตรการซึง่มจุีดประสงคไ์ปทีก่ารรกัษามรดกทางธรรมชาตขิองมนุษยชาติและไปทีก่ารส่
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งเสรมิสิง่แวดลอ้มทีแ่ขง็แรงและบรสิุทธิ ์
และขอ้มลูเกีย่วกบัโครงสรา้งพืน้ฐานในลกัษณะสถาบนัซึง่จดัตัง้ขึน้เพือ่จุดประสงคน์ัน้ 
 

(ข) 
มาตรการทีใ่ชเ้พือ่สง่เสรมิการแพร่กระจายขอ้มลูเกีย่วกบัความก้าวหน้าทางวทิยาศาสตร์ 

 
(ค) 

มาตรการทีใ่ชเ้พือ่ป้องกนัการใชค้วามก้าวหน้าทางวทิยาศาสตรแ์ละทางเทคนิคไปในจุดประสงค์
ทีต่รงกนัขา้มกบัการไดป้ระโยชน์จากสทิธมินุษยชนทัง้ปวง รวมทัง้สทิธใินชวีติ สุขภาพ 
เสรภีาพสว่นบุคคล ความเป็นสว่นตวัและสิง่ทีค่ลา้ยกนั 

 
(ง) 

ขอ้จ ากดัใดๆซึง่ถูกน ามาบงัคบัใชก้บัการใชส้ทิธนิี้พรอ้มดว้ยรายละเอียดของขอ้ก าหนดทางกฎห
มายซึง่ก าหนดขอ้จ ากดัเช่นว่านี้ 
 
68. โปรดกล่าวถงึมาตรการทางนิตบิญัญตัแิละทางอื่นๆซึง่ถูกใชเ้พือ่ท าใหส้ทิธใินการทีทุ่กคนจะ
ไดป้ระโยชน์จากการคุม้ครองผลประโยชน์ในทางศลีธรรมและทางวตัถุอนัเป็นผลมาจากผลงานท
างวทิยาศาสตร ์ วรรณกรรม หรอืศลิปะซึง่บุคคลดงักล่าวเป็นผูส้รา้งสรรคเ์ป็นความจรงิขึน้มา 
โดยเฉพาะคอื 
โปรดใหข้อ้มลูเกีย่วกบัมาตรการภาคปฏบิตัซิึง่มจุีดประสงคไ์ปทีก่ารด าเนินการอย่างเตม็ทีข่องสิ
ทธนิี้ รวมทัง้ขอ้ก าหนดของสภาพทีจ่ าเป็นส าหรบักจิกรรมทางวทิยาศาสตร ์ วรรณกรรม 
และศลิปะ และการคุม้ครองสทิธใินทรพัยส์นิทางปัญญาอนัเป็นผลมาจากกจิกรรมเช่นว่านี้ 
มขีอ้ขดัขอ้งอะไรไดม้ผีลต่อระดบัของการท าใหส้ทิธนิี้เป็นความจรงิขึน้มา? 
 
69. รฐับาลของท่านไดใ้ชข้ ัน้ตอนอะไรเพือ่การอนุรกัษ์ การพฒันา 
และการแพร่กระจายวทิยาศาสตรแ์ละวฒันธรรม? โปรดบรรยายโดยเฉพาะถงึ 
 

(ก) 
มาตรการทีร่ะดบัรฐัธรรมนูญภายในระบบการศกึษาของชาตแิละโดยวถิทีางของสือ่การสือ่สาร 
 

(ข) ขัน้ตอนภาคปฏบิตัอิื่นๆทัง้หมดเพือ่สง่เสรมิการอนุรกัษ์ การพฒันา 
และการแพร่กระจายเช่นว่านี้ 
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70. โปรดกล่าวถงึระบบทางนิตบิญัญตั ิ ทางบรหิาร 
และทางตุลาการทีถู่กออกแบบสรา้งมาเพือ่เคารพและคุม้ครองเสรภีาพซึง่เป็นสิง่ทีข่าดไม่ไดส้ าห
รบัการวจิยัทางวทิยาศาสตรแ์ละกจิกรรมสรา้งสรรค ์โดยเฉพาะคอื 
 

(ก) 
มาตรการทีถู่กออกแบบสรา้งมาเพือ่สง่เสรมิการไดป้ระโยชน์จากเสรภีาพนี้รวมทัง้การสรา้งสรรค์
สภาพและสิง่อ านวยความสะดวกทีจ่ าเป็นทัง้หมดส าหรบัการวจิยัทางวทิยาศาสตรแ์ละกจิกรรมส
รา้งสรรค ์
 

(ข) มาตรการทีถู่กใชเ้พือ่รบัประกนัเสรภีาพในการแลกเปลีย่นขอ้มลูทางวทิยาศาสตร ์
ทางเทคนิค และทางวฒันธรรม ความคดิเหน็และประสบการณ์ระหว่างนกัวทิยาศาสตร ์นกัเขยีน 
ผูส้รา้งสรรคผ์ลงาน ศลิปิน และปัจเจกชนผูส้รา้งสรรคอ์ื่นๆและสถาบนัของบุคคลดงักล่าว 

 
(ค) มาตรการทีถู่กูใชเ้พือ่สนบัสนุนสงัคมแห่งการเรยีนรู ้ สถาบนัวทิยาศาสตร ์

สมาคมวชิาชพี สหภาพแรงงาน 
และองคก์รและสถาบนัอื่นๆซึง่ด าเนินการวจิยัทางวทิยาศาสตรแ์ละกจิกรรมสรา้งสรรค์ 
 
มขีอ้ขดัขอ้งอะไรไดม้ผีลกระทบกบัระดบัของการท าใหเ้สรภีาพนี้เป็นความจรงิขึน้มา? 
 
71. โปรดกล่าวถงึมาตรการทางนิตบิญัญตัแิละทางอื่นๆซึง่รฐับาลของท่านจะสง่เสรมิและพฒันา
การตดิต่อและความร่วมมอืระหว่างประเทศในดา้นวทิยาศาสตรแ์ละวฒันธรรมรวมทัง้มาตรการที่
ใชส้ าหรบั 
 

(ก) 
การใชป้ระโยชน์สงูสุดโดยรฐัทุกรฐัทีเ่กีย่วขอ้งในสิง่อ านวยความสะดวกทีส่ามารถท าไดโ้ดยการ
ยดึมัน่ของรฐัเหล่านัน้ในอนุสญัญาภูมภิาคและระหว่างประเทศ ขอ้ตกลง 
และตราสารอื่นๆในดา้นวทิยาศาสตรแ์ละวฒันธรรม 
 

(ข) การมสีว่นร่วมโดยนกัวทิยาศาสตร ์ นกัเขยีน ศลิปิน 
และบุคคลอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้งในการวจิยัทางวทิยาศาสตรแ์ละกจิกรรมสรา้งสรรคใ์นการประชุมร่วม 
การสมัมนา การสมัมนาเฉพาะเรื่อง ฯลฯ ทางวทิยาศาสตรแ์ละวฒันธรรมระหว่างประเทศ 
 
มปัีจจยัและขอ้ขดัขอ้งอะไรไดม้ผีลต่อการพฒันาความร่วมมอืระหว่างประเทศในดา้นเหล่านี้? 
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72. ในระหว่างระยะเวลาการรายงานไดม้กีารเปลีย่นแปลงใดๆหรอืไม่ในนโยบายแห่งชาต ิ
กฎหมาย และขอ้ปฏบิตัทิีม่ผีลกระทบในเชงิลบต่อสทิธซิึง่ไดร้ะบุไวใ้นมาตรา 15? 
หากว่าเป็นเช่นนัน้ 
โปรดกล่าวถงึการเปลีย่นแปลงเหล่านี้และประเมนิผลกระทบของการเปลีย่นแปลงดงักล่าว 
 
73. ในกรณีทีร่ฐับาลของท่านไดส้ง่มอบรายงานเรื่องสถานการณ์เกีย่วกบัสทิธซิึง่อยู่ในมาตรา 15 
ใหแ้ก่สหประชาชาตหิรอืองคก์รช านญัพเิศษ 
ท่านอาจประสงคจ์ะอา้งองิถงึสว่นทีเ่กีย่วขอ้งของรายงานเหล่านัน้มากกว่าจะใหข้อ้มลูดงักล่าว
ซ ้าอกีในทีน่ี้ 
 
74. โปรดระบุบทบาทของความช่วยเหลอืระหว่างประเทศในการท าใหส้ทิธซิึง่ก าหนดไวใ้นมาตร
า 15 เป็นความจรงิขึน้มาอย่างเตม็ที่ 
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บทท่ี 3 
 

คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน 
 

ก. ค าน า 
 
ก.1 
แนวทางเหล่านี้จะแทนทีแ่นวทางฉบบัก่อนๆทีอ่อกมาโดยคณะกรรมาธกิารสทิธมินุษยชนซึง่บดั
นี้อาจจะไม่ไดร้บัความสนใจแลว้ (CCPR/C/19/Rev.1 ลงวนัที ่ 26 สงิหาคม 2525 
CCPR/C/5/Rev.2 ลงวนัที ่ 28 เมษายน 2538 และภาคผนวก 8 ของรายงานปี 2541 
ต่อสมชัชาใหญ่ของคณะกรรมาธกิาร (A/53/40)) ความเหน็ทัว่ไปของคณะกรรมาธกิาร 2(13) 
ของปี 2524 กถ็ูกแทรกแทนดว้ย 
แนวทางปัจจุบนัจะไม่มผีลต่อวธิดี าเนินการของคณะกรรมาธกิารเกีย่วกบัรายงานพเิศษใดๆซึง่อ
าจจะถูกรอ้งขอ 
 
ก.2 แนวทางเหล่านี้จะมผีลบงัคบัใชส้ าหรบัรายงานทัง้หมดทีจ่ะถูกน าเสนอหลงัวนัที ่ 31 
ธนัวาคม 2542 
 
ก.3 
รฐัภาคคีวรจะปฏบิตัติามแนวทางดงักล่าวในการจดัท ารายงานเบือ้งตน้และรายงานตามรอบเวล
าต่อมาทัง้หมด 
 
ก.4 
การปฏบิตัติามแนวทางเหล่านี้จะช่วยลดความจ าเป็นทีค่ณะกรรมาธกิารตอ้งรอ้งขอขอ้มลูเพิม่เติ
มเมื่อคณะกรรมาธกิารด าเนินการพจิารณารายงาน 
นอกจากนี้ยงัจะช่วยคณะกรรมาธกิารใหพ้จิารณาสถานการณ์เกีย่วกบัสทิธมินุษยชนในทุกรฐัภา
คไีดอ้ย่างเท่าเทยีมกนัอกีดว้ย 
 

ข. กรอบงานของกติกาเก่ียวกบัรายงาน 
 

 
 มอียู่ในเอกสารCCPR/C/66/GUI/Rev.2 เรื่อง 
แนวทางรวมส าหรบัรายงานของรฐัตามกตกิาระหว่างประเทศว่าดว้ยสทิธพิลเมอืงและสทิธทิางการเมอืง 
แนวทางดงักล่าวไดถู้กน ามาใชร้ะหว่างสมยัประชุมทีห่กสบิหก (กรกฎาคม 2542) ของคณะกรรมาธกิารสทิธมินุษยชน 
และแกไ้ขเพิม่เตมิในระหว่างสมยัประชุมทีเ่จด็สบิของคณะกรรมาธกิารดงักล่าว (ตุลาคม 2543) 



HRI/GEN/2/Rev.4 70 

ข.1 รฐัภาคทีุกรฐัเมื่อใหส้ตัยาบนักตกิาแลว้จะด าเนินการตามมาตรา 40 
เพือ่สง่มอบรายงานเบือ้งตน้เกีย่วกบัมาตรการทีร่ฐัดงักล่าวน ามาใชซ้ึง่จะมผีลต่อสทิธทิีไ่ดร้บัการ
รบัรองในกตกิา (“สทิธติามกตกิา”) 
และความกา้วหน้าทีไ่ดท้ าในการไดร้บัประโยชน์ภายในหนึ่งปีทีก่ตกิามผีลบงัคบัใชส้ าหรบัรฐันัน้ 
และหลงัจากนัน้ใหส้ง่มอบรายงานตามรอบเวลาเมื่อใดกต็ามทีค่ณะกรรมาธกิารรอ้งขอ 
 
ข.2 ส าหรบัรายงานตามรอบเวลาฉบบัต่อๆมา 
คณะกรรมาธกิารไดใ้ชข้อ้ปฏบิตัโิดยระบุวนัเดอืนปีซึง่ควรจะสง่มอบรายงานตามรอบเวลาฉบบัต่
อไปไวใ้นตอนทา้ยของขอ้สงัเกตโดยสรุปของคณะกรรมาธกิาร 
 

ค. แนวทางทัว่ไปส าหรบัเน้ือหาของรายงานทัง้หมด 
 
ค.1 มาตราและความเหน็ทัว่ไปของคณะกรรมาธกิาร ขอ้ก าหนดของมาตราในสว่นที ่1, 2 และ 3 
ของกตกิาจะตอ้งน ามาพจิารณาในการจดัท ารายงานพรอ้มดว้ยความเหน็ทัว่ไปทีอ่อกมาโดยคณ
ะกรรมาธกิารเกี่ยวกบัมาตราใดๆเช่นว่านี้ 
 
ค.2 ขอ้สงวนและปฏญิญา 
ขอ้สงวนและปฏญิญาใดๆต่อมาตราใดๆของกตกิาโดยรฐัภาคคีวรจะไดร้บัการอธบิายและการให้
คงมไีวต้่อไปควรจะชอบดว้ยเหตุผล 
 
ค.3 การยกเลกิเพยีงบางสว่น วนัเดอืนปี ขอบเขตและผลกระทบของ 
และวธิดี าเนินการส าหรบับงัคบัใชแ้ละส าหรบัยกเลกิขอ้ก าหนดใดๆตามมาตรา 4 
ควรจะไดร้บัการอธบิายอย่างเตม็ทีใ่นสว่นทีเ่กี่ยวกบัมาตราทุกมาตราของกตกิาซึง่ไดร้บัผลกระท
บจากการยกเลกิ 
 
ค.4 ปัจจยัและขอ้ขดัขอ้ง มาตรา 40 ของกตกิาก าหนดว่าควรจะระบุปัจจยัและขอ้ขดัขอ้ง (ถา้ม)ี 
ซึง่มผีลต่อการด าเนินการของกตกิา รายงานควรจะอธบิายลกัษณะและขอบเขตของ 
และเหตุผลส าหรบัปัจจยัและขอ้ขดัขอ้งดงักล่าวทุกประการ (ถา้มอียู่เช่นว่านัน้) 
และควรจะใหร้ายละเอยีดของขัน้ตอนทีถู่กด าเนินการเพือ่เอาชนะอุปสรรคดงักล่าว 
 
ค.5 ขอ้จ ากดัหรอืขดีจ ากดั 
มาตราบางมาตราของกตกิาอนุญาตใหม้ขีอ้จ ากดัหรอืขดีจ ากดัทีก่ าหนดไวบ้างประการส าหรบัสิ
ทธ ิ เมื่อมขีอ้จ ากดัหรอืขดีจ ากดัเหล่านี้ 
ลกัษณะและขอบเขตของสิง่ดงักล่าวควรจะไดร้บัการก าหนดไว้ 
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ค.6 ขอ้มลูและสถติ ิ
รายงานควรจะรวมขอ้มลูและสถติอิย่างพอเพยีงเพือ่ท าใหค้ณะกรรมาธกิารสามารถประเมนิควา
มกา้วหน้าในการไดป้ระโยชน์จากสทิธติามกตกิาทีเ่กีย่วขอ้งกบัมาตราใดๆทีเ่หมาะสมได้ 
 
ค.7 มาตรา 3 
สถานการณ์เกีย่วกบัการไดป้ระโยชน์จากสทิธติามกตกิาอย่างเท่าเทยีมกนัของชายและหญงิควร
จะไดร้บัการเอาใจใสเ่ป็นพเิศษ 
 
ค.8 เอกสารแกน หากว่ารฐัภาคไีดจ้ดัท าเอกสารแกนแลว้ 
เอกสารดงักล่าวจะถูกสง่ใหค้ณะกรรมาธกิาร 
โดยควรจะถูกปรบัปรุงใหท้นัสมยัตามทีม่คีวามจ าเป็นในรายงาน โดยเฉพาะคอืเกีย่วกบั 
“กรอบงานทางกฎหมายทัว่ไป” และ “ขอ้มลูและการประชาสมัพนัธ์” (HRI/CORE/1 ดบูทที ่ 1 
ของเอกสารนี้) 
 

ง. รายงานเบือ้งต้น 
 
ง.1 ทัว่ไป 
 

รายงานน้ีเป็นโอกาสแรกของรฐัภาคทีีจ่ะน าเสนอต่อคณะกรรมาธกิารถงึขอบเขตซึง่กฎหมา
ยและขอ้ปฏบิตัขิองรฐัภาคจีะเป็นไปตามกตกิาซึง่รฐัภาคไีดใ้หส้ตัยาบนั โดยรายงานควรจะ 
 
- ก าหนดกรอบงานทางรฐัธรรมนูญและกฎหมายส าหรบัการด าเนินการเรื่องสทิธติามกตกิ

า 
 
- อธบิายมาตรการทางกฎหมายละทางปฏบิตัทิีถู่กน ามาใชเ้พือ่ใหม้ผีลต่อสทิธติามกตกิา 

 
- แสดงความกา้วหน้าทีไ่ดท้ าใหเ้กดิขึน้ในการรบัประกนัการไดป้ระโยชน์จากสทิธติามกติ

กาของประชาชนภายในรฐัภาคแีละอยู่ภายใตเ้ขตอ านาจของรฐัภาคดีงักล่าว 
 
ง.2 เน้ือหาของรายงาน 
 
ง.2.1 รฐัภาคคีวรจะด าเนินการเป็นพเิศษกบัมาตราทุกมาตราในสว่นที ่ 1, 2 และ 3 
ของกตกิาโดยควรจะกล่าวถงึบรรทดัฐานทางกฎหมาย แต่กย็งัไม่เป็นการพอเพยีง 
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เพราะสถานการณ์ทีเ่ป็นขอ้เทจ็จรงิและความมพีรอ้มในทางปฏบิตั ิ
ผลและการด าเนินการเยยีวยาแกไ้ขส าหรบัการฝ่าฝืนสทิธติามกตกิาควรจะไดร้บัการอธบิายและ
มตีวัอย่างประกอบ 
 
ง.2.2 รายงานควรจะอธบิายว่า 
 

มาตรา 2 
ของกตกิาถูกน ามาใชอ้ย่างไรเพือ่ก าหนดมาตรการหลกัทางกฎหมายซึง่รฐัภาคไีดใ้ชเ้พื่
อใหม้ผีลต่อสทิธติามกตกิา 
และขอบเขตของการเยยีวยาแกไ้ขทีม่ใีหส้ าหรบับุคคลซึ่งอาจจะถูกฝ่าฝืนสิทธ ิ

 
กตกิาถูกรวมเขา้ไปอยู่ในกฎหมายภายในประเทศในลกัษณะทีจ่ะสามารถถูกน าไปบงัคั
บใชไ้ดโ้ดยตรงหรอืไม่ 
 
หากว่าไม่เป็นเช่นนัน้ 
ขอ้ก าหนดของกฎหมายดงักล่าวสามารถจะถูกยกขึน้มาก่อนและท าใหเ้กดิผลไดโ้ดยศา
ล ศาลช านญัพเิศษ และเจา้พนกังานฝ่ายบรหิารไดห้รอืไม่ 
 
สทิธติามกตกิาไดร้บัการรบัประกนัอยู่ในรฐัธรรมนูญหรอืกฎหมายอื่นๆหรอืไม่และในขอ
บเขตเพยีงใด หรอื 
 
สทิธติามกตกิาจะตอ้งถูกประกาศใชเ้ป็นกฎหมายหรอืถูกสะทอ้นอยู่ในกฎหมายภายใน
ประเทศโดยการออกเป็นกฎหมายเพือ่ใหส้ามารถบงัคบัใชไ้ดห้รอืไม่ 

 
ง.2.3 ควรจะใหข้อ้มลูเกีย่วกบัเจา้พนกังานฝ่ายตุลาการ ฝ่ายบรหิาร 
และฝ่ายอื่นๆซึ่งมเีขตอ านาจเพือ่เป็นการรบัประกนัสทิธติามกตกิา 
 
ง.2.4 
รายงานควรจะประกอบดว้ยขอ้มลูเกีย่วกบัสถาบนัหรอืกลไกใดๆระดบัชาตหิรอือย่างเป็นทางกา
รซึง่มคีวามรบัผดิชอบในการด าเนินการเรื่องสทิธติามกตกิา 
หรอืในการตอบสนองต่อขอ้รอ้งทุกขเ์รื่องการฝ่าฝืนสทิธดิงักล่าว 
และใหต้วัอย่างกจิกรรมของตนในการนี้ 
 
ง.3 ภาคผนวกของรายงาน 
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ง.3.1 รายงานควรจะแนบทา้ยดว้ยเอกสารหลกัทีเ่กีย่วขอ้งของรฐัธรรมนูญ 
การบญัญตักิฎหมายและอื่นๆซึง่รบัประกนัและใหก้ารเยยีวยาแกไ้ขในสว่นทีเ่กี่ยวกบัสทิธติามก
ตกิา 
เอกสารดงักล่าวจะไม่ถูกท าส าเนาหรอืถูกแปลแต่จะมใีหส้ าหรบักรรมการในคณะกรรมาธกิาร 
เป็นสิง่ส าคญัทีต่วัรายงานเองจะประกอบดว้ยขอ้กล่าวอา้งอย่างพอเพยีงจากหรอืขอ้สรุปของเอก
สารเหล่านี้เพือ่เป็นการรบัประกนัว่ารายงานมคีวามชดัเจนและสามารถท าความเขา้ใจไดโ้ดยไม่
ตอ้งอา้งองิถงึภาคผนวก 
 

จ. รายงานต่อมาตามรอบเวลา 
 
จ.1 ควรจะมจุีดเริม่ตน้สองจุดส าหรบัรายงานเช่นว่านี้ 
 

ขอ้สงัเกตโดยสรุป (โดยเฉพาะคอื “ความห่วงกงัวล” และ “ค าแนะน า”) 
เกีย่วกบัรายงานครัง้ก่อนและบนัทกึสรุปขอ้พจิารณาของคณะกรรมาธกิาร 
(ตราบเท่าทีส่ ิง่เหล่านี้มอียู่) 
การตรวจสอบโดยรฐัภาคถีงึความก้าวหน้าทีถู่กท าใหเ้กดิขึน้ไปสูแ่ละสถานการณ์ในขณะนัน้
เกีย่วกบัการไดป้ระโยชน์ในสทิธติามกตกิาของบุคคลภายในอาณาเขตหรอืเขตอ านาจของรั
ฐภาค ี

 
จ.2 รายงานตามรอบเวลาควรจะถูกจดัโครงสรา้งเพือ่ใหด้ าเนินไปตามมาตราของกตกิา 
ถา้ไม่มสีิง่ใดใหม่ใหร้ายงานตามมาตราใดๆกค็วรจะระบุไวเ้ช่นนัน้1 

 
จ.3 
รฐัภาคคีวรจะอา้งอกีครัง้ถงึขอ้แนะน าส าหรบัรายงานเบื้องตน้และส าหรบัภาคผนวกตราบเท่าทีส่ ิ่
งเหล่านี้อาจจะน ามาใชไ้ดอ้กีดว้ยกบัรายงานตามรอบเวลา 
 
จ.4 
อาจจะมพีฤตกิารณ์ซึ่งเรื่องต่อไปนี้ควรจะไดร้บัการกล่าวถงึเพือ่เป็นการขยายความรายงานตาม
รอบเวลา 
 

อาจจะเกดิการเปลีย่นแปลงขัน้พืน้ฐานในวธิกีารทางการเมอืงและทางกฎหมายของรฐัภาคี
ซึง่มผีลต่อสทิธติามกตกิา 
ซึง่ในกรณีเช่นว่านี้อาจจะตอ้งมรีายงานเตม็ตามมาตราแต่ละมาตรา 
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มาตรการใหม่ทางฝ่ายนิตบิญัญตัหิรอืทางฝ่ายบรหิารอาจจะไดถู้กน าเสนอเขา้มาซึง่สมคว
รจะมภีาคผนวกเป็นเอกสารและค าวนิิจฉัยของศาลหรอืค าวนิิจฉัยอื่นๆ 

 
ฉ. พิธีสารทางเลือก 

 
ฉ.1 ถา้รฐัภาคไีดใ้หส้ตัยาบนัพธิสีารทางเลอืก 
และคณะกรรมาธกิารไดอ้อกความเหน็ซึง่มขีอ้ก าหนดการเยยีวยาแกไ้ขหรอืแสดงความห่วงกงัว
ลอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตดิต่อสือ่สารทีไ่ดร้บัตามพธิสีารนัน้ 
รายงานควรจะประกอบดว้ยขอ้มลูเกีย่วกบัขัน้ตอนทีไ่ดด้ าเนินการเพือ่ใหก้ารเยยีวยาแกไ้ขหรอืใ
หค้ลายความห่วงกงัวลและเพือ่รบัประกนัว่าพฤตกิารณ์ใดๆซึง่กจ็ะถูกวจิารณ์จะไม่เกดิขึน้ 
(นอกเสยีจากว่าปัญหาไดร้บัการแกไ้ขแลว้ในรายงานฉบบัก่อน) 
 
ฉ.2 ถา้รฐัภาคไีดย้กเลกิโทษประหารชวีติ 
สถานการณ์เกีย่วกบัพธิสีารทางเลอืกทีส่องควรจะไดร้บัการอธบิาย 
 
 
 
 

ช. การพิจารณารายงานของคระกรรมาธิการ 
 
ช.1 ทัว่ไป 
 

คณะกรรมาธกิารมเีจตนาจะใหก้ารพจิารณารายงานของตนอยู่ในรูปแบบของการอภปิราย
ในเชงิสรา้งสรรคก์บัคณะผูแ้ทนโดยมจุีดประสงคจ์ะปรบัปรุงสถานการณ์ทีเ่กี่ยวกบัสทิธติามกตกิ
าในรฐั 
 
ช.2 รายการประเดน็ปัญหา 
 

จากเกณฑข์องขอ้มลูทัง้หมดทีม่ใีหค้ณะกรรมาธกิารใช ้
คณะกรรมาธกิารจะจดัใหร้ายการล่วงหน้าของประเดน็ปัญหาซึง่จะกลายเป็นวาระพืน้ฐานส าหรั
บการพจิารณารายงาน 
คณะผูแ้ทนควรจะเตรยีมตวัมาพรอ้มทีจ่ะพดูถงึรายการประเดน็ปัญหาและเพือ่ตอบขอ้ซกัถามเพิ่
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มเตมิจากกรรมการดว้ยขอ้มูลทีป่รบัปรุงใหท้นัสมยัตามทีจ่ าเป็น 
และเพือ่ท าเช่นว่านัน้ภายในเวลาทีจ่ดัสรรไวส้ าหรบัการพจิารณารายงาน 
 
ช.3 คณะผู้แทนของรฐัภาคี 
 

คณะกรรมาธกิารประสงคจ์ะรบัประกนัว่าคณะกรรมาธกิารสามารถจะปฏบิตัหิน้าทีข่องตน
ไดอ้ย่างมปีระสทิธผิลตามมาตรา 40 
และรฐัภาคทีีท่ ารายงานควรจะไดร้บัประโยชน์สงูสุดจากขอ้ก าหนดของการรายงาน 
ดงันัน้คณะผูแ้ทนของรฐัภาคคีวรจะประกอบดว้ยบุคคลซึง่จากการมคีวามรูแ้ละความสามารถทีจ่
ะอธบิายสถานการณ์สทิธมินุษยชนในรฐันัน้ไดจ้ะสามารถตอบขอ้ซกัถามและความคดิเหน็ทัง้ทีเ่
ป็นหนงัสอืและดว้ยวาจาของคณะกรรมาธกิารเกี่ยวกบัสทิธติามกตกิาไดท้ัง้หมด 
 
ช.4 ข้อสงัเกตโดยสรปุ 
 

หลงัจากการพจิารณารายงานไดไ้ม่นาน 
คระกรรมาธกิารจะจดัพมิพข์อ้สงัเกตโดยสรุปของตนเกี่ยวกบัรายงานและการอภปิรายหลงัจากนั ้
นกบัคณะผูแ้ทน 
ขอ้สงัเกตโดยสรุปเหล่านี้จะรวมอยู่ในรายงานประจ าปีของคณะกรรมาธกิารต่อสมชัชาใหญ่ 
ทัง้นี้คณะกรรมาธกิารคาดหวงัว่ารฐัภาคจีะแพร่กระจายขอ้สรุปเหล่านี้ในภาษาทีเ่หมาะสมทัง้หม
ดโดยมจุีดประสงคจ์ะใหเ้ป็นขอ้มลูแก่สาธารณชนและมกีารอภปิราย 
 
 
ช.5 ข้อมูลพิเศษ 
 
ช.5.1 ภายหลงัการส่งมอบรายงานใดๆแลว้ 
อาจจะสง่มอบการทบทวนแกไ้ขหรอืการปรบัปรุงใหท้นัสมยั 
 

(ก) ไดไ้ม่นานเกนิกว่า 10 
สปัดาหก์่อนวนัเดอืนปีทีก่ าหนดไวส้ าหรบัการพจิารณารายงานของคณะกรรมาธกิาร 
(เวลาขัน้ต ่าซึ่งก าหนดไวโ้ดยฝ่ายการแปลของสหประชาชาต)ิ 
 

(ข) หลงัจากวนัเดอืนปีดงักล่าวได ้
หากว่าเอกสารดงักล่าวไดร้บัการแปลโดยรฐัภาคเีป็นภาษาใชง้านต่างๆของคณะกรรมาธกิาร 
(ในปัจจุบนัคอื ภาษาองักฤษ ภาษาสเปน และภาษาฝรัง่เศส) 
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ถา้แนวทางอย่างหนึ่งอย่างใดนี้ไม่ไดร้บัการปฏบิตัติาม 
คณะกรรมาธกิารจะไม่สามารถรบัเอาภาคผนวกมาพจิารณาได ้ แต่อย่างไรกต็าม 
ขอ้ก าหนดนี้จะไม่ใชก้บัภาคผนวกหรอืสถติทิีป่รบัปรุงใหท้นัสมยั 
 
ช.5.2 ในการพจิารณารายงาน 
คณะกรรมาธกิารอาจจะรอ้งขอหรอืคณะผูแ้ทนอาจจะเสนอขอ้มลูเพิม่เตมิกไ็ด ้
โดยส านกัเลขาธกิารจะบนัทกึเรื่องเช่นว่านี้ไวแ้ละเรื่องดงักล่าวควรจะไดร้บัการพจิารณาในรายง
านฉบบัต่อไป 
 
ช.6.1 
ในกรณีทีร่ฐัภาคไีม่สามารถด าเนินการไดม้าเป็นระยะเวลานานแมว้่าจะไดม้กีารเตอืนใหส้ง่มอบร
ายงานเบือ้งตน้หรอืรายงานตามรอบเวลา 
คณะกรรมาธกิารอาจจะประกาศเจตนารมณ์ของตนทีจ่ะตรวจสอบขอบเขตของการปฏบิตัติามสิ
ทธติามกตกิาในรฐัภาคนีัน้ในสมยัประชุมในอนาคตทีก่ าหนดไว ้
ก่อนจะถงึสมยัประชุมนัน้คณะกรรมาธกิารจะสง่เอกสารทีเ่กีย่วขอ้งซึ่งอยู่ในความครอบครองของ
คณะกรรมาธกิารใหแ้ก่รฐัภาค ี
รฐัภาคอีาจจะสง่คณะผูแ้ทนไปร่วมสมยัประชุมทีร่ะบุไวซ้ึง่อาจจะมสีว่นร่วมในการอภปิรายของค
ณะกรรมาธกิาร แต่อย่างไรกต็าม 
คณะกรรมาธกิารอาจจะออกขอ้สงัเกตโดยสรุปชัว่คราวและก าหนดวนัเดอืนปีส าหรบัการสง่มอบ
รายงานของรฐัภาคใีนลกัษณะทีจ่ะถูกก าหนดไว้ 
 
ช.6.2 
ในกรณีเมื่อรฐัภาคซีึง่ไดส้่งมอบรายงานทีถู่กก าหนดไวส้ าหรบัสมยัประชุมหนึ่งเพือ่การตรวจสอ
บแจง้ต่อคณะกรรมาธกิารในเวลาเมื่อไม่สามารถก าหนดการตรวจสอบรายงานของรฐัภาคอีกีรฐั
หนึ่งไดเ้ลยว่าคณะผูแ้ทนของตนจะไม่เขา้ร่วมในสมยัประชุม 
คณะกรรมาธกิารอาจจะตรวจสอบรายงานโดยใชเ้กณฑข์องรายการประเดน็ปัญหาทีส่มยัประชุม
นัน้หรอืทีส่มยัประชุมอื่นทีจ่ะถูกก าหนด ในกรณีทีไ่ม่มคีณะผูแ้ทน 
คณะกรรมาธกิารอาจตดัสนิใจบรรลุขอ้สงัเกตโดยสรุปชัว่คราว 
หรอืพจิารณารายงานและเอกสารอื่นและปฏบิตัติามแนวทางในวรรค G.4 ขา้งต้น2 

 
ซ. รปูแบบของรายงาน 
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การแจกจ่ายรายงานและดงันัน้การมใีหพ้รอ้มของรายงานส าหรบัการพจิารณาของคณ
ะกรรมาธกิารจะไดร้บัการอ านวยความสะดวกเป็นอย่างมากถ้า 
 

(ก) วรรคถูกเรยีงล าดบัเป็นตวัเลข 
 

(ข) เอกสารเป็นกระดาษขนาด A4 
 

(ค) เวน้ช่องไฟหนึ่งช่อง และ 
 

(ง) สามารถท าส าเนาไดโ้ดยการถ่ายเอกสาร 
(อยู่บนดา้นเดยีวเท่านัน้ของกระดาษแต่ละแผ่น) 
 

หมายเหตุ 
 
1 E.2 เป็นตวัพมิพเ์ลก็: น ามาใชใ้นสมยัประชุมทีเ่จด็สบิ 
 
2 G.6.1 และ 2: น ามาใชใ้นระหว่างสมยัประชุมทีเ่จด็สบิ 
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บทท่ี 4 
 

คณะกรรมาธิการขจดัการเลือกปฏิบติัทางเช้ือชาติ 
 
1. ตามมาตรา 9 วรรค 1 
ของอนุสญัญาระหว่างประเทศว่าดว้ยการขจดัการเลอืกปฏบิตัทิางเชือ้ชาตใินทุกรูปแบบ 
รฐัภาคแีต่ละรฐัไดด้ าเนินการสง่มอบรายงานเกีย่วกบัมาตรการของฝ่ายนิตบิญัญตั ิ ฝ่ายตุลาการ 
ฝ่ายบรหิาร 
หรอืฝ่ายอื่นๆใหแ้ก่เลขาธกิารสหประชาชาตเิพือ่การพจิารณาโดยคณะกรรมาธกิารขจดัการเลอื
กปฏบิตัทิางเชือ้ชาตซิึง่รฐัภาคไีดน้ ามาใชแ้ละซึง่ใหผ้ลต่อขอ้ก าหนดของอนุสญัญา (a) 
ภายในหนึ่งปีหลงัจากอนุสญัญามผีลบงัคบัใชส้ าหรบัรฐัทีเ่กีย่วขอ้ง และ (b) 
หลงัจากนัน้ทุกสองปีและเมื่อใดกต็ามทีค่ณะกรรมาธกิารรอ้งขอเช่นนัน้ มาตรา 9 วรรค 1 
ยงัก าหนดอกีดว้ยว่าคณะกรรมาธกิารอาจจะรอ้งขอขอ้มูลเพิม่เตมิจากรฐัภาคกีไ็ด้ 
 
2. เพือ่ทีจ่ะช่วยเหลอืคณะกรรมาธกิารในการปฏบิตังิานทีไ่ดร้บัความไวว้างใจตามมาตรา 9 
ของอนุสญัญาจนครบถว้นและเพือ่อ านวยความสะดวกใหง้านของรฐัภาคตี่อไปในการจดัท ารายง
านของตน 
คณะกรรมาธกิารไดต้ดัสนิใจว่าจะเป็นสิง่ทีม่ปีระโยชน์ทีจ่ะแจง้รฐัภาคใีหท้ราบถงึความประสงคข์
องคณะกรรมาธกิารเกีย่วกบัรปูแบบและเนื้อหาของรายงานของรฐัภาค ี
การปฏบิตัติามแนวทางเหล่านี้จะช่วยรบัประกนัว่ารายงานจะถูกน าเสนอในลกัษณะเป็นแบบเดยี

 
 อยู่ในเอกสาร CERD/C/70/Rev.5 เรื่อง แนวทางทัว่ไปเกีย่วกบัรปูแบบและเนื้อหาของรายงานทีร่ฐัภาคจีะสง่มอบตามมาตรา 
19 วรรค 1 ของอนุสญัญา แนวทางนี้ซึง่ถูกน ามาใชโ้ดยคณะกรรมาธกิารขจดัการเลอืกปฏบิตัทิางเชือ้ชาตใินการประชุมครัง้ที ่
475 ของคณะกรรมาธกิาร (สมยัประชุมทีย่ ีส่บิหา้) เมื่อวนัที ่ 9 เมษายน 2523 
สะทอ้นใหเ้หน็แนวทางเพิม่เตมิซึง่ถูกน ามาใชใ้นการประชุมครัง้ที ่ 571 (สมยัประชุมทีย่ ีส่บิหา้) เมื่อวนัที ่ 17 มนีาคม 2525 
และการทบทวนแกไ้ขซึง่ถูกน ามาใชใ้นการประชุมครัง้ที ่ 984 (สมยัประชุมทีส่ ีส่บิสอง) เมื่อวนัที ่ 13 มนีาคม 2536 
การทบทวนแกไ้ขซึง่ถูกน ามาใชใ้นปี 2536 ประกอบดว้ยการแทรกวรรคใหม่ในสว่นที ่ 2 
เกีย่วกบัขอ้มลูเรื่องลกัษณะทางชาตพินัธุข์องประเทศ ควรจะบนัทกึไวว้่าคณะกรรมาธกิารในการประชุมครัง้ที ่ 913 
ของคณะกรรมาธกิาร (สมยัประชุมทีส่ามสบิเกา้) 
ไดร้บัการทบทวนแกไ้ขแนวทางการรายงานทัว่ไปของคณะกรรมาธกิารไวใ้ชจ้ านวนหนึ่งรวมทัง้การน าส่วนที ่ 1 เดมิ วรรค (a) 
มารวมไวใ้นสว่นที ่ 2 และการตดัทิง้ส่วนที ่ 1 เดมิ วรรค (c) 
การทบทวนแกไ้ขของคณะกรรมาธกิารซึง่ถูกน ามาใชใ้นการประชุมครัง้ที ่ 1354 ของคณะกรรมาธกิาร (สมยัประขมุทีห่า้สบิหา้) 
เมื่อวนัที ่ 16 สงิหาคม 2542 ประกอบดว้ยการแทรกวรรคใหม่ในส่วนที ่ 2 เกีย่วกบัขอ้มลูเรื่องสถานการณ์ของสตร ี
คณะกรรมาธกิารไดแ้กไ้ขเพิม่เตมิส่วนที ่ 2 เดมิ วรรค 10 ต่อไปอกีซึง่เกีย่วกบัการรายงานตามมาตรา 5 ของอนุสญัญา 
การทบทวนแกไ้ขของคณะกรรมาธกิารซึง่ถูกน ามาใชใ้นการประชุมครัง้ที ่ 1429 ของคณะกรรมาธกิาร (สมยัประชุมทีห่า้สบิเจด็) 
เมื่อวนัที ่ 21 สงิหาคม 2543 
ประกอบดว้ยการเพิม่เตมิการอา้งองิถงึค าแนะน าทัว่ไปซึง่ถูกน ามาใชโ้ดยคณะกรรมาธกิารและขจดัการร้องขอขอ้มลูเกีย่วกบัสถ
านะของความสมัพนัธก์บัระบอบนิยมเชือ้ชาตขิองแอฟรกิาใต ้การเปลีย่นแปลงเหล่านี้ไดถู้กสะทอ้นใหเ้หน็ในเอกสารนี้ 
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วกนัหมดและท าใหค้ณะกรรมาธกิารและรฐัภาคสีามารถไดร้บัภาพทีส่มบูรณ์ของสถานการณ์ในรั
ฐแต่ละรฐัเกีย่วกบัการด าเนินการขอ้ก าหนดของอนุสญัญา 
สิง่นี้จะลดความจ าเป็นทีค่ณะกรรมาธกิารจะตอ้งรอ้งขอขอ้มลูเพิม่เตมิตามมาตรา 9 
และระเบยีบวธิดี าเนินการของคณะกรรมาธกิาร 
 
3. ในการนี้ควรจะบนัทกึไวด้ว้ยว่าคณะกรรมาธกิารไดร้ะบุไวใ้นค าแนะน าทัว่ไปฉบบั 2 ลงวนัที ่
24 กุมภาพนัธ์ 2515 
ของคณะกรรมาธกิารว่าเนื่องจากขอ้มลูทุกประเภททีถู่กรอ้งขอจากรฐัภาคจีะอา้งองิถงึขอ้ผกูพนั
ซึง่ถูกด าเนินการโดยรฐัภาคตีามอนุสญัญา 
รฐัภาคทีุกรฐัควรจะจดัใหข้อ้มลูทีจ่ าเป็นซึง่สอดคลอ้งกบัแนวทางเหล่านี้โดยไม่มขีอ้แตกต่างไม่ว่
าจะมกีารเลอืกปฏบิตัทิางเชื้อชาตอิยู่ในอาณาเขตแต่ละอาณาเขตของรฐัภาคนีัน้ๆ หรอืไม่กต็าม 
 
4. ในการเลอืกขอ้มลูส าหรบัรวมอยู่ในรายงานของตน รฐัภาคคีวรจะระลกึถงึนิยามของค าว่า 
“การเลอืกปฏบิตัทิางเชือ้ชาต”ิ ตามทีส่ะทอ้นออกมาอยู่ในมาตรา 1 วรรค 1 
ของอนุสญัญาตลอดจนขอ้ก าหนดของมาตรา 1 วรรค 2, 3 และ 4 
ซึง่อา้งองิถงึสถานการณ์ทีไ่ม่ไดร้บัการพจิารณาว่าเป็นการเลอืกปฏบิตัทิางเชือ้ชาติ1 

 
5. รายงานควรจะสะทอ้นใหเ้หน็ทุกสว่นของสถานการณ์จรงิดงัทีเ่กีย่วกบัการด าเนินการภาคป
ฏบิตัขิองขอ้ก าหนดของอนุสญัญาและความก้าวหน้าทีไ่ดบ้รรลุ 
 

ส่วนท่ี 1 ทัว่ไป 
 
6. ขอ้มลูทัว่ไปเกีย่วกบัดนิแดนและประชาชน โครงสรา้งทางการเมอืงทัว่ไป 
กรอบงานทางกฎหมายทัว่ไป ซึง่สทิธมินุษยชนไดร้บัความคุม้ครอง 
และขอ้มลูและการประชาสมัพนัธค์วรจะถูกจดัท าตามแนวทางรวมส าหรบัสว่นเบือ้งต้นของรายง
านของรฐัภาคทีีจ่ะถูกสง่มอบตามตราสารสทิธมินุษยชนระหว่างประเทศฉบบัต่างๆตามทีม่อียู่ใน
เอกสาร HRI/CORE/1 (ดบูทที ่1 ของเอกสารนี้) 
 

ส่วนท่ี 2 ข้อมูลเก่ียวกบัมาตรา 2 ถึง 7 ของอนุสญัญา 
 
7. ใหบ้รรยายสัน้ๆถงึนโยบายการขจดัการเลอืกปฏบิตัติ่อเชือ้ขาตใินทุกรปูแบบและกรอบงาน
ทางกฎหมายทัว่ไปซึง่มกีารเลอืกปฏบิตัทิางเชือ้ชาตอิยู่ภายในดงัทีก่ าหนดไวใ้นมาตรา 1 วรรค 
1 ของอนุสญัญาถูกหา้มและถูกขจดัออกไปในรฐัทีท่ ารายงาน และการรบัรอง การไดป้ระโยชน์ 
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หรอืการใชส้ทิธมินุษยชนและเสรภีาพพืน้ฐานในต าแหน่งเท่ากนัในดา้นการเมอืง เศรษฐกจิ 
สงัคม วฒันธรรม หรอืดา้นอื่นใดของงานภาครฐัไดร้บัการสง่เสรมิละคุม้ครอง 
 
8. ลกัษณะทางชาตพินัธุข์องประเทศมคีวามส าคญัโดยเฉพาะในสว่นทีเ่กีย่วกบัอนุสญัญาระหว่
างประเทศว่าดว้ยการขจดัการเลอืกปฏบิตัทิางเชือ้ชาตใินทุกรูปแบบ2 
รฐัหลายรฐัจะพจิารณาว่าเมื่อด าเนินการส ารวจส ามโนประชากร 
รฐัไม่ควรจะสรา้งความสนใจใหก้บัปัจจยัเช่นเรื่องเชือ้ชาตเิพราะสิง่นี้จะไปสง่เสรมิการแบ่งแยกซึ่
งรฐัประสงคจ์ะท าใหห้ายไป 
ถา้จะเฝ้าตรวจความกา้วหน้าในการขจดัการเลอืกปฏบิตัใินเรื่องเชือ้ชาต ิ สผีวิ 
การสบืเชือ้สายลงมา สญัชาตแิละชาตพินัธุด์ ัง้เดมิ 
จ าเป็นจะตอ้งมสีิง่บ่งบอกบางอย่างถงึจ านวนบุคคลซึง่อาจจะถูกปฏบิตัติ่อในลกัษณะที่ดอ้ยกว่า
ดว้ยเกณฑข์องลกัษณะเหล่านี้ 
รฐัซึง่ไม่เกบ็ขอ้มลูเกีย่วกบัลกัษณะเหล่านี้ในการส ารวจส ามโนประชากรของตนกจ็ะตอ้งถูกรอ้งข
อใหจ้ดัใหข้อ้มลูเกีย่วกบัภาษาแม่ (ตามทีถู่กรอ้งขอในมาตรา 1 ของเอกสาร HRI/CORE/1) 
ซึง่เป็นการบ่งบอกถงึความแตกต่างทางชาตพินัธุพ์รอ้มดว้ยขอ้มลูใดๆเกีย่วกบัเชือ้ชาต ิ สผีวิ 
การสบืเชือ้สายลงมา สญัชาตแิละชาตพินัธุด์ ัง้เดมิซึง่ไดม้าจากการส ารวจทางสงัคม 
เมื่อไม่มขีอ้มลูเชงิปรมิาณ 
กค็วรจะจดัใหม้กีารบรรยายเชงิคุณภาพถงึลกัษณะทางชาตพินัธุข์องประชากร 
สว่นทีเ่หลอืของสว่นน้ีกค็วรจะใหข้อ้มลูเฉพาะเกีย่วกบัมาตรา 2 ถงึ 7 
ตามล าดบัของมาตราเหล่านัน้และขอ้ก าหนดตามล าดบัของมาตราดงักล่าว 
 
9. การรวมถงึขอ้มลูเกีย่วกบัสถานการณ์ของสตรมีคีวามส าคญัส าหรบัคณะกรรมาธกิารทีจ่ะพจิ
ารณาว่าการเลอืกปฏบิตัทิางเชือ้ชาตมิผีลกระทบต่อสตรแีตกต่างจากผลกระทบต่อบุรุษหรอืไม่ 
ซึง่สอดคลอ้งกบัค าแนะน าทัว่ไปฉบบั 25 เรื่องมติเิกีย่วกบัเพศของการเลอืกปฏบิตัทิางเชือ้ชาต ิ
(ปี 2543) 
เจา้หน้าทีร่ายงานจะถูกขอใหก้ล่าวถงึปัจจยัทีม่ผีลต่อและขอ้ขดัขอ้งทีป่ระสบในการรบัประกนัให้
สตรไีดป้ระโยชน์ มอีสิระจากการเลอืกปฏบิตัทิางเชือ้ชาตจิากสทิธติามอนุสญัญา 
นอกจากนี้ยงัเป็นเรื่องยากอกีดว้ยทีจ่ะคุม้ครองสทิธขิองบุคคลจากการเลอืกปฏบิตัทิางเชือ้ชาตทิั ้
งหญงิและชายซึง่อยู่ในกลุ่มเสีย่ง เช่น ชนพืน้เมอืงเดมิ คนยา้ยถิน่ 
และคนทีอ่ยู่ในประเภทต ่าสุดทางสงัคมเศรษฐกจิ 
คนในกลุ่มดงักล่าวมกัจะมปีระสบการณ์เรื่องความเสยีเปรยีบในรูปแบบทีซ่บัซ้อนซึ่งจะคงมอียู่ม
าหลายชัว่คนและซึ่งการเลอืกปฏบิตัทิางเชือ้ชาตจิะถูกผสมปนไปกบัเหตุอื่นๆของความไม่เท่าเที
ยมกนัทางสงัคม เจา้หน้าทีผู่ท้ ารายงานจะถูกขอใหร้ะลกึถงึพฤตกิารณ์ของบุคคลดงักล่าว 
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และใหก้ล่าวอา้งถงึสิง่บ่งบอกทางสงัคมทีม่อียู่ของรูปแบบความเสยีเปรยีบทีอ่าจจะเชื่อมโยงไปถึ
งการเลอืกปฏบิตัทิางเชือ้ชาต ิ
 
10. คณะกรรมาธกิารจะขอใหร้ฐัภาคจีดัรวมเอกสารกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง ค าวนิิจฉัยของศาล 
และขอ้บงัคบัทีอ่า้งถงึในเอกสารดงักล่าว 
ตลอดจนองคป์ระกอบอื่นๆทัง้หมดซึง่รฐัภาคพีจิารณาเหน็ว่าส าคญัส าหรบัคณะกรรมาธกิารในก
ารพจิารณารายงานของรฐัภาค ี
 
11. ขอ้มลูควรจะถูกจดัไวด้งัต่อไปนี้ 
 

มาตรา 2 
 
ก. ขอ้มลูเกีย่วกบัมาตรการของฝ่ายนิตบิญัญตั ิ ฝ่ายตุลาการ ฝ่ายบรหิาร 
หรอืฝ่ายอื่นๆซึง่มผีลต่อขอ้ก าหนดของมาตรา 2 วรรค 1 ของอนุสญัญา โดยเฉพาะคอื 
 

1.
 มาตรการทีใ่ชเ้พือ่ใหผ้ลในการด าเนินการเพือ่ไม่ใหเ้ขา้ไปเกี่ยวขอ้งกบัการปฏบิั
ตหิรอืการกระท าทีเ่ป็นการเลอืกปฏบิตัทิางเชือ้ชาตกิบับุคคล กลุ่มบุคคล หรอืสถาบนั 
และเพือ่รบัประกนัว่าบรรดาเจา้พนกังานของรฐั สถาบนัของรฐั 
ทัง้ระดบัชาตแิละทอ้งถิน่จะตอ้งกระท าการใหส้อดคลอ้งกบัขอ้ผกูพนัน้ี 

 
2. มาตรการทีใ่ชเ้พือ่ใหผ้ลในการด าเนินการเพือ่ไม่ใหค้วามอุปถมัภ ์ ปกป้อง 

หรอืสนบัสนุนการเลอืกปฏบิตัทิางเชือ้ชาตโิดยบุคคลหรอืองคก์รใดๆ 
 

3. มาตรการทีใ่ชเ้พือ่ทบทวนนโยบายของรฐับาล ทัง้ระดบัชาตแิละทอ้งถิน่ 
และเพือ่แกไ้ขเพิม่เตมิ ยกเลกิ 
หรอืเลกิใชก้ฎหมายและขอ้บงัคบัใดๆซึง่มผีลในการสรา้งหรอืท าใหก้ารเลอืกปฏบิตัทิา
งเชือ้ชาตเิกดิขึน้ต่อไปอกีไม่ว่าจะมอียู่ทีใ่ด 

 
4.

 มาตรการทีใ่ชเ้พือ่ใหผ้ลในการด าเนินการเพือ่หา้มและเลกิการเลอืกปฏบิตัทิางเ
ชือ้ชาตโิดยบุคคล กลุ่ม 
หรอืองคก์รใดๆโดยใชว้ถิทีางทีเ่หมาะสมทุกอย่างรวมทัง้การบญัญตักิฎหมายตามทีถู่
กก าหนดโดยพฤตกิารณ์ 
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5.

 มาตรการทีใ่ชเ้พือ่ใหผ้ลในการด าเนินการเพือ่สง่เสรมิองคก์รและขบวนการหลา
กหลายเชือ้ชาตทิีร่วมกนัอยู่และวถิทีางอื่นๆในการขจดัก าแพงกัน้ระหว่างเชือ้ชาต ิ
และเพือ่ไม่สนบัสนุนสิง่ใดทีม่แีนวโน้มจะไปสรา้งความเขม้แขง็ใหแ้ก่การแบ่งแยกเชื้อ
ชาต ิ

 
ข. ขอ้มลูเกีย่วกบัมาตรการพเิศษและเป็นรปูธรรมทีใ่ชใ้นดา้นสงัคม เศรษฐกจิ วฒันธรรม 
และดา้นอื่นๆเพือ่รบัประกนัการพฒันาและการคุม้ครองอย่างพอเพยีงส าหรบักลุ่มเชื้อชาตหิรอืปั
จเจกชนในกลุ่มดงักล่าวเพือ่จุดประสงคใ์นการรบัประกนัใหบุ้คคลเหล่านัน้ไดร้บัประโยชน์จากสิ
ทธมินุษยชนและเสรภีาพพืน้ฐานอย่างเตม็ทีแ่ละเท่าเทยีมกนัตามมาตรา 2 วรรค 2 
ของอนุสญัญา 
 
 
 

มาตรา 3 
 

ขอ้มลูเกีย่วกบัมาตรการของฝ่ายนิตบิญัญตั ิ ฝ่ายตุลาการ ฝ่ายบรหิาร 
หรอืฝ่ายอื่นๆซึง่ใหผ้ลกบัขอ้ก าหนดของมาตรา 3 ของอนุสญัญา โดยเฉพาะคอื 
ในการประณามการแบ่งแยกเชือ้ชาตแิละการถอืผวิ และในการด าเนินการป้องกนั หา้ม 
และขจดัการปฏบิตัใินลกัษณะน้ีทัง้ปวงใหส้ิน้ไปในอาณาเขตภายใตเ้ขตอ านาจของรฐัทีท่ ารายงา
น3 
 

มาตรา 4 
 
ก. ขอ้มลูเกีย่วกบัมาตรการของฝ่ายนิตบิญัญตั ิ ฝ่ายตุลาการ ฝ่ายบรหิาร 
หรอืฝ่ายอื่นๆซึง่ใหผ้ลกบัขอ้ก าหนดของมาตรา 4 ของอนุสญัญา โดยเฉพาะคอื 
มาตรการทีใ่ชเ้พือ่ใหผ้ลในการด าเนินการเพือ่น ามาตรการเชงิบวกและใหผ้ลทนัทมีาใชโ้ดยไดร้บั
การวางรปูแบบเพือ่ขจดับรรดาการยุยงหรอืการกระท าการเลอืกปฏบิตัทิางเชือ้ชาติ4 
โดยเฉพาะคอื 
 

1.
 เพือ่ประกาศว่าเป็นความผดิซึง่ตอ้งถูกลงโทษตามกฎหมายส าหรบัการเผยแพร่
แนวความคดิทัง้ปวงเรื่องความเหนือกว่าหรอืความเกลยีดชงัทางเชือ้ชาต ิ
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การยุยงใหม้กีารเลอืกปฏบิตัทิางเชือ้ชาต ิ ตลอดจนการกระท าทีเ่ป็นความรุนแรง 
หรอืการยุยงการกระท าดงักล่าวต่อเชือ้ชาตหิรอืกลุ่มของบุคคลสผีวิหรอืชาตพินัธุเ์ดมิ
อย่างอื่น 
และส าหรบัการใหค้วามช่วยเหลอืใดๆแก่กจิกรรมการนิยมเชือ้ชาตริวมทัง้การสนบัสนุ
นทางการเงนิใหก้จิกรรมดงักล่าว 

 
2.

 เพือ่ประกาศว่าเป็นสิง่ผดิกฎหมายและหา้มองคก์รและรวมทัง้กจิกรรมซึง่ถูกจดัเ
ป็นองคก์รและกจิกรรมโฆษณาชวนเชื่ออื่นๆ 
ทัง้หมดซึง่สง่เสรมิและยุยงการเลอืกปฏบิตัทิางเชือ้ชาต ิ
และเพือ่ใหด้อูอกว่าการมสีว่นร่วมในองค์กรหรอืกจิกรรมเช่นว่าน้ีเป็นความผดิซึง่ตอ้ง
ถูกลงโทษตามกฎหมาย 

 
3.

 ไม่อนุญาตใหเ้จา้พนกังานของรฐัหรอืสถาบนัของรฐัไม่ว่าระดบัชาตหิรอืทอ้งถิน่
สง่เสรมิหรอืยุยงการเลอืกปฏบิตัทิางเชือ้ชาติ 

 
ข. ขอ้มลูเกีย่วกบัมาตรการทีเ่หมาะสมซึง่ถูกใชเ้พือ่ใหผ้ลต่อค าแนะน าทัว่ไปฉบับ 1 ของปี 2515 
ฉบบั 7 ของปี 2528 และฉบบั 15 ของปี 2536 เกีย่วกบัมาตรา 4 
ของอนุสญัญาซึง่คณะกรรมาธกิารแนะน าว่ารฐัภาคซีึง่การบญัญตักิฎหมายของรฐัไม่พอเพยีงใน
สว่นทีเ่กีย่วกบัการด าเนินการของมาตรา 4 
ควรจะพจิารณาปัญหาการเพิม่เตมิการบญัญตักิฎหมายของตนดว้ยขอ้ก าหนดที่สอดคลอ้งกบัขอ้
ก าหนดของมาตรา 4 (ก) และ (ข) 
ของอนุสญัญาใหเ้ป็นไปตามชัน้ตอนวธิกีารทางนิตบิญัญตัแิห่งชาตขิองตน 
 
ค. ขอ้มลูสนองตอบค าวนิิจฉยั 3 (7) ซึง่น ามาใชโ้ดยคณะกรรมาธกิารเมื่อวนัที ่ 4 พฤษภาคม 
2516 ซึง่คณะกรรมาธกิารไดข้อรฐัภาค ี
 

1.
 ใหร้ะบุว่านิตบิญัญตัทิางอาญาภายในโดยเฉพาะอย่างใดทีถู่กวางรูปแบบเพือ่ด า
เนินการขอ้ก าหนดของมาตรา 4 (ก) และ (ข) 
ไดถู้กออกเป็นกฎหมายในแต่ละประเทศของตน 
และสง่เอกสารทีเ่กีย่วขอ้งใหเ้ลขาธกิารในภาษาทางการภาษาหนึ่งตลอดจนขอ้ก าหน
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ดเช่นว่านี้ของกฎหมายอาญาทัว่ไปซึ่งตอ้งถูกน ามาพจิารณาเมื่อน ากฎหมายเฉพาะเช่
นว่าน้ีมาใช ้

 
2. เมื่อไม่มกีฎหมายเฉพาะเช่นว่านี้ถูกออกมาเป็นกฎหมาย 

ใหแ้จง้คณะกรรมาธกิารถงึลกัษณะและขอบเขตซึง่ขอ้ก าหนดของกฎหมายอาญาทัว่ไ
ปทีม่อียู่ตามทีศ่าลใชจ้ะด าเนินการขอ้ผกูพนัของตนอย่างมปีระสทิธผิลตามมาตรา 4 
(ก) และ (ข) 
และสง่มอบเอกสารของขอ้ก าหนดเหล่านัน้ใหเ้ลขาธกิารในภาษาทางการภาษาหนึ่ง 

 
มาตรา 5 

 
ขอ้มลูเกีย่วกบัมาตรการทางดา้นนิตบิญัญตั ิ ดา้นตุลาการ ดา้นบรหิาร 

หรอืดา้นอื่นใดซึง่ใหผ้ลกบัขอ้ก าหนดของมาตรา 5 
ของอนุสญัญาโดยพจิารณาค าแนะน าทัว่ไปฉบบั 20 เรื่องมาตรา 5 ของอนุสญัญา (2539) 
และฉบบั 22 เกีย่วกบัผูล้ีภ้ยัและบุคคลพลดัถิน่อื่นๆ (2539) 
โดยเฉพาะคอืมาตรการทีใ่ชเ้พือ่หา้มการเลอืกปฏบิตัทิางเชือ้ชาต ิ
ในทุกรูปแบบและเพือ่รบัประกนัสทิธขิองทุกๆคนโดยไม่มคีวามแตกต่างกนัในเรื่องเชือ้ชาต ิ สผีวิ 
หรอืสญัชาตหิรอืชาตพินัธุด์ ัง้เดมิ 
ในเรื่องความเสมอภาคในกฎหมายโดยเฉพาะคอืการไดป้ระโยชน์สทิธติ่างๆทีอ่ยู่ในบญัชรีายการ 
คณะกรรมาธกิารประสงคจ์ะสรา้งความมัน่ใจว่าบุคคลทุกคนทีอ่ยู่ภายในเขตอ านาจของรฐัและโด
ยเฉพาะคอืคนในกลุ่มเสีย่งจะไดร้บัประโยชน์จากสทิธเิหล่านี้ในทางปฏบิตัทิีเ่ป็นอสิระจากการเลื
อกปฏบิตัทิางเชือ้ชาตใินขอบเขตเพยีงใด 
ในรฐัหลายรฐัจะไม่มขีอ้มลูในเชงิปรมิาณทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการไดป้ระโยชน์จากสทิธเิหล่านี้ 
ในพฤตกิารณ์เช่นว่าน้ีอาจเป็นการเหมาะสมทีจ่ะรายงานความคดิเหน็ของผูแ้ทนของกลุ่มเสยีเป
รยีบ 
 
ก. สทิธทิีจ่ะไดร้บัการปฏบิตัอิย่างเท่าเทยีมกนัจากศาลและองคก์รอื่นๆ 
ทัง้หมดทีบ่รหิารกระบวนการยุตธิรรม 
 

สว่นน้ีของรายงานคอืทีซ่ึง่ใหข้อ้มลูใดๆเกีย่วกบัการฝึกอบรมและการก ากบัดแูลพนักงานเ
จา้หน้าทีผู่ร้กัษากฎหมายและพนกังานเจา้หน้าทีฝ่่ายตุลาการในการหลกีเลีย่งการเลอืกป
ฏบิตัทิางเชือ้ชาตพิรอ้มดว้ยขอ้มลูเกีย่วกบัมาตรการส าหรบัสอบสวนเรื่องการรอ้งทุกข ์
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ข. 
สทิธทิีจ่ะไดร้บัการรกัษาความปลอดภยัของบุคคลและการคุม้ครองจากรฐัต่อตา้นความรุนแรงหรื
อการไดร้บัอนัตรายต่อร่างกายไม่ว่าจะถูกกระท าโดยพนักงานเจา้หน้าทีข่องรฐับาลหรอืโดยบุคค
ล กลุ่ม หรอืสถาบนัใดๆ 
 

ขอ้มลูเกีย่วกบัเหตุการณ์ความผดิทางอาญาทีม่เีหตุจงูใจทางเชื้อชาต ิ
การสบืสวนและการลงโทษควรจะไดร้บัการรายงานอยู่ในหมวดนี้ 

 
ค. สทิธทิางการเมอืง 
 

ขอ้มลูเกีย่วกบัวถิทีางส าหรบัรบัประกนัสทิธเิหล่านี้ 
และเกีย่วกบัการไดร้บัประโยชน์จากสทิธดิงักล่าวในทางปฏบิตัคิวรจะไดร้บัการรายงาน 
ตวัอย่างเช่น 
ชนพืน้เมอืงและบุคคลซึง่มชีาตพินัธุห์รอืสญัชาตดิัง้เดมิทีแ่ตกต่างกนัจะใชส้ทิธเิช่นว่านี้ใน
ขอบเขตเดยีวกนักบัประชากรทีเ่หลอืหรอืไม่?  

 
ง. สทิธพิลเมอืงอื่นๆ 
 

สทิธเิหล่านี้บางอย่าง (เช่น เสรภีาพในการแสดงความคดิเหน็และในการร่วมชุมนุมกนั) 
ในบางครัง้ตอ้งถูกถ่วงดุลกบัสทิธทิีจ่ะไดร้บัการคุม้ครองจากการเลอืกปฏบิตัทิางเชือ้ชาต ิ
ปัญหาใดๆในการนี้ควรจะไดร้บัการรายงาน 

 
จ. สทิธทิางเศรษฐกจิ สงัคม และวฒันธรรม โดยเฉพาะคอื 
 

1. สทิธทิีจ่ะท างาน และ 
 

2. สทิธทิีจ่ะก่อตัง้และเขา้ร่วมสหภาพแรงงาน 
 

พฤตกิารณ์จะแปรเปลีย่นไปอย่างมากระหว่างภูมภิาคทีแ่ตกต่างกนัของโลก 
แต่กจ็ะเป็นการช่วยคณะกรรมาธกิารถ้าทีจุ่ดนี้รายงานสามารถจะ (ก) 
บรรยายโดยย่อถงึการจา้งงานในรฐั ในภาคอุตสาหกรรมอะไร รฐัหรอืเอกชน 
และบุคคลซึง่มชีาตพินัธุห์รอืสญัชาตดิัง้เดมิทีแ่ตกต่างกนั 
จะกระจุกตวักนัอยู่ในรูปแบบการจา้งงานหรอืการว่างงานโดยเฉพาะหรอืไม่ (ข) 
กล่าวถงึการด าเนินการของรฐับาลเพือ่ป้องกนัการเลอืกปฏบิตัทิางเชือ้ชาตใินการไดป้
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ระโยชน์จากสทิธทิีจ่ะท างาน (ค) 
บ่งบอกขอบเขตของการไดร้บัประโยชน์จากสทิธเิหล่านี้ในทางปฏบิตั ิ

 
3. สทิธทิีจ่ะมทีีอ่ยู่อาศยั 

 
จะเป็นการช่วยเหลอืคณะกรรมาธกิารถ้ารายงานสามารถจะ (ก) 
กล่าวถงึตลาดทีอ่ยู่อาศยัในรฐั ทัง้จอภาครฐัและเอกชน 
ครอบครองโดยเจา้ของหรอืใหเ้ช่า 
และกลุ่มชาตพินัธุก์ระจุกตวัอยู่ในสว่นเฉพาะหรอืมแีนวโน้มทีจ่ะกระจุกตวัอยู่ในพืน้ทีเ่
ฉพาะ (ข) 
กล่าวถงึการด าเนินงานของรฐับาลเพือ่ป้องกนัการเลอืกปฏบิตัทิางเชือ้ชาตโิดยผูใ้หเ้ช่
าหรอืขายบา้นหรอืหอ้งชุด (ค) 
ระบุขอบเขตในการไดป้ระโยชน์จากสทิธทิีจ่ะมทีีอ่ยู่อาศยัโดยไม่มกีารเลอืกปฏบิตัใินท
างปฏบิตั ิ

 
4. สทิธทิีจ่ะไดร้บับรกิารทางสาธารณสุข ทางการรกัษาพยาบาล ทางการประกนัสงัคม 

และทางสงัคม 
 

กลุ่มชาตพินัธุ์ทีแ่ตกต่างกนัภายในกลุ่มประชากรอาจจะมคีวามตอ้งการทีไ่ม่เหมอืนกั
นในดา้นบรกิารทางสุขภาพและทางสงัคม 
จะเป็นการช่วยเหลอืคณะกรรมาธกิารถ้ารายงานสามารถจะ (ก) 
กล่าวถงึความแตกต่างใดๆเช่นว่านี้ (ข) 
กล่าวถงึการด าเนินการของรฐับาลทีจ่ะรบัประกนัการใหบ้รกิารเหล่านี้ไดอ้ย่างเท่าเทยี
มกนั 

 
5. สทิธทิีจ่ะไดร้บัการศกึษาและการฝึกอบรม 

 
จะเป็นการช่วยเหลอืคณะกรรมาธกิารถ้ารายงานสามารถจะ (ก) 
ระบุถงึการแปรผนัใดๆในการบรรลุถงึระดบัการศกึษาและการฝึกอบรมระหว่างคนใน
กลุ่มชาตพินัธุ์ทีแ่ตกต่างกนั (ข) 
กล่าวถงึการด าเนินการของรฐับาลเพือ่ป้องกนัการเลอืกปฏบิตัทิางเชือ้ชาตใินการไดป้
ระโยชน์จากสทิธเิหล่านี้ โดยใหค้ านึงถงึค าแนะน าทัว่ไปฉบบั 19 
ของคณะกรรมาธกิาร 
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6. สทิธทิีจ่ะมสีว่นร่วมอย่างเท่าเทยีมกนัในกจิกรรมทางวฒันธรรม 
 

ในบางประเทศอาจเป็นการเหมาะสมทีจ่ะรายงานถงึการมหีนทางเขา้ถงึสิง่อ านวยควา
มสะดวกทางการกฬีาและรายงานถงึการป้องกนัความเป็นศตัรกูนัทางชาตพินัธุ์ในกฬี
าทีแ่ขง่ขนักนั นบัตัง้แต่การน าอนุสญัญามาใชเ้มื่อปี 2508 
หลายประเทศไดม้ปีระสบการณ์เรื่องการมอี านาจเพิม่ขึน้อย่างมากของสือ่มวลชน 
(หนงัสอืพมิพ ์ วทิยุ โทรทศัน์) 
ในการสรา้งภาพลกัษณ์ของกลุ่มชาตพินัธุอ์ื่นๆส าหรบัประชาชนทัว่ไปและในการรายง
านเหตุการณ์ในวถิทีางซึง่อาจจะเป็นการสง่เสรมิความสมัพนัธโ์ดยสนัตหิรอืสง่เสรมิค
วามเกลยีดชงักนัระหว่างเชื้อชาตกิไ็ด ้
ภาพลกัษณ์ในเชงิลบสามารถจะขดัขวางการมสีว่นร่วมอย่างเท่าเทยีมกนัไดใ้นทุกดา้น
ของชวีติในภาคสาธารณะ 
การก ากบัดแูลของรฐับาลในเรื่องแนวโน้มใดๆเช่นว่านี้อาจจะบรรยายไวใ้นส่วนน้ีของร
ายงานของรฐักไ็ด้ 

 
7. สทิธทิีจ่ะมหีนทางเขา้ถงึสถานทีซ่ึง่ใหบ้รกิาร 

 
ในหลายประเทศ 
การรอ้งทุกขจ์ะกล่าวถงึการเลอืกปฏบิตัทิางเชือ้ชาตซิึง่ปฏเิสธสทิธทิีจ่ะมหีนทางเขา้ถึ
งสถานทีห่รอืบรกิารใดๆซึง่มเีจตนาจะใหส้าธารณชนทัว่ไปไดใ้ช ้ เช่น การขนสง่ 
โรงแรม ภตัตาคาร รา้นกาแฟ โรงภาพยนตร ์ และสวนสาธารณะ 
การด าเนินการของรฐับาลเพือ่ป้องกนัการเลอืกปฏบิตัเิช่นว่านี้และประสทิธผิลของกา
รด าเนินการดงักล่าวควรจะไดบ้รรยายไว ้ณ ทีน่ี้ 

 
มาตรา 6 

 
ก. ขอ้มลูเกีย่วกบัมาตรการทางดา้นนิตบิญัญตั ิ ดา้นตุลาการ ดา้นบรหิาร 
หรอืดา้นอื่นใดซึง่ใหผ้ลกบัขอ้ก าหนดของมาตรา 6 ของอนุสญัญา โดยเฉพาะคอื 
มาตรการทีใ่ชเ้พือ่รบัประกนักบัทุกๆคนภายในเขตอ านาจของรฐัทีท่ ารายงานว่าจะมกีารคุม้ครอ
งและการเยยีวยาแกไ้ขทมีปีระสทิธผิลโดยศาลช านญัพเิศษแห่งชาตแิละสถาบนัของรฐัแห่งอื่นๆ
ต่อตา้นการการกระท าใดๆทีเ่ป็นการเลอืกปฏบิตัทิางเชือ้ชาตซิึง่ฝ่าฝืนสทิธมินุษยชนและเสรภีา
พพืน้ฐานของประชาชน 
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ข. 
มาตรการทีใ่ชเ้พือ่รบัประกนักบัทุกๆคนถงึสทิธทิีจ่ะหาความเป็นธรรมและการไดร้บัชดใชค้่าเสยี
หายอย่างพอเพยีงหรอืไดร้บัความพงึพอใจส าหรบัความเสยีหายใดๆ 
อนัเป็นผลของการเลอืกปฏบิตัดิงักล่าวจากศาลช านัญพเิศษเช่นว่าน้ี 
 
ค. ขอ้มลูเกีย่วกบัขอ้ปฏบิตัแิละค าวนิิจฉัยของศาลและองคก์รอื่นๆ 
ฝ่ายตุลาการและฝ่ายบรหิารทีเ่กีย่วขอ้งกบักรณีของการเลอืกปฏบิตัทิางเชือ้ชาตติามทีร่ะบุไวใ้น
มาตรา 1 ของอนุสญัญา 
 
ง. ขอ้มลูเกีย่วกบัค าแนะน าทัว่ไปฉบบั 26 เรื่องมาตรา 6 ของอนุสญัญา (2543) 
 

มาตรา 7 
 

ขอ้มลูเกีย่วกบัมาตรการทางดา้นนิตบิญัญตั ิ ดา้นตุลาการ ดา้นบรหิาร 
หรอืดา้นอื่นใดซึง่ใหผ้ลกบัขอ้ก าหนดของมาตรา 7 ของอนุสญัญาต่อค าแนะน าทัว่ไปฉบบั 5 
ลงวนัที ่ 13 เมษายน 2520 และต่อค าวนิิจฉยั 2 (25) ลงวนัที ่ 17 มนีาคม 2525 
ซึง่คณะกรรมาธกิารไดน้ ามาใชเ้ป็นแนวทางเพิม่เตมิของคณะกรรมาธกิารส าหรบัการด าเนินการ
ของมาตรา 7 
 

โดยเฉพาะคอื 
รายงานควรจะใหข้อ้มลูมากทีสุ่ดเท่าทีจ่ะสามารถท าไดส้ าหรบัเรื่องหลกัแต่ละเรื่องทีร่ะบุไวใ้นมา
ตรา 7 ตามหวัขอ้แยกต่อไปนี้ 
 

ก. การศกึษาและการเรยีนการสอน 
 

ข. วฒันธรรม 
 

ค. ขอ้มลูขา่วสาร 
 

ภายในตวัแปรย่อยอย่างกวา้งเหล่านี้ 
ขอ้มลูทีถู่กจดัใหค้วรจะสะทอ้นใหเ้หน็มาตรการทีร่ฐัภาคใีช้ 
 

1. เพือ่ต่อสูค้วามเดยีดฉันทซ์ึ่งน าไปสูก่ารเลอืกปฏบิตัทิางเชือ้ชาติ 
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2. เพือ่สง่เสรมิความเขา้ใจ การอดทน และมติรภาพระหว่างประชาชาต ิ
และกลุ่มเชือ้ชาตแิละชาตพินัธุต์่างๆ 

 
ก. การศึกษาและการเรียนการสอน 

 
สว่นน้ีควรจะกล่าวถงึมาตรการของทางฝ่ายนิตบิญัญตัแิละฝ่ายบรหิาร 

รวมทัง้ขอ้มลูทัว่ไปบางเรื่องเกีย่วกบัระบบการศกึษาทีใ่ชใ้นดา้นการศกึษาและการเรยีนการสอน
เพือ่ต่อสูก้บัความเดยีดฉนัท์ทางเชือ้ชาตซิึง่น าไปสูก่ารเลอืกปฏบิตัทิางเชื้อชาต ิ
โดยควรจะระบุว่าไดด้ าเนินการขัน้ตอนใดๆหรอืไม่ใหร้วมอยู่ในหลกัสตูรโรงเรยีนและในการฝึกอ
บรมครแูละวชิาชพี โครงงาน 
และวชิาอื่นๆเพือ่ช่วยสง่เสรมิประเดน็ปัญหาสทิธมินุษยชนซึง่จะน าไปสูค่วามเขา้ใจ การอดทน 
และมติรภาพทีด่ขีึน้ระหว่างประชาชาตแิละกลุ่มเชือ้ชาตหิรอืชาตพินัธุ ์
สว่นน้ีควรจะใหข้อ้มลูอกีดว้ยว่าจุดประสงคแ์ละหลกัการของกฎบตัรสหประชาชาต ิ
ปฏญิญาสากลว่าดว้ยสทิธมินุษยชน 
ปฏญิญาสหประชาชาตวิ่าดว้ยการขจดัการเลอืกปฏบิตัทิางเชือ้ชาตใินทุกรปูแบบ 
และอนุสญัญาระหว่างประเทศว่าดว้ยการขจดัการเลอืกปฏบิตัทิางเชือ้ชาตใินทุกรูปแบบไดถู้กรว
มไวใ้นการศกึษาและการเรยีนการสอน 
 

ข. วฒันธรรม 
 

ควรจะจดัใหข้อ้มลูในสว่นน้ีของรายงานเกีย่วกบับทบาทของสถาบนัหรอืสมาคมซึง่ท างา
นเพือ่พฒันาวฒันธรรมและประเพณีนิยมเพือ่ต่อสูก้บัความเดยีดฉันทท์างเชือ้ชาตแิละเพือ่สง่เสริ
มความเขา้ใจภายในชาตแิละภายในวฒันธรรม การอดทน 
และมติรภาพระหว่างประชาชาตแิละกลุ่มเชือ้ชาตแิละชาตพินัธุต์่างๆ 
นอกจากนี้ยงัควรจะรวมไปถงึขอ้มลูเกีย่วกบังานของคณะกรรมาธกิารความสามคัคนี ้าหนึ่งใจเดี
ยวต่างๆหรอืสมาคมสหประชาชาตอิกีดว้ยเพือ่ต่อสูก้บัคตนิิยมเชือ้ชาตแิละการเลอืกปฏบิตัทิางเ
ชือ้ชาตแิละการร่วมฉลองวนัสทิธมินุษยชนต่างๆโดยรฐัภาคหีรอืการรณรงคต์่อสูก้บัคตนิิยมเชือ้
ชาตแิละการถอืผวิ 
 

ค. ข้อมูลข่าวสาร 
 

สว่นน้ีควรจะใหข้อ้มลู 
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(ก)
 เกีย่วกบับทบาทของสือ่ของรฐัในการเผยแพร่ขอ้มลูเพือ่ต่อสูก้บัความเดยีดฉนัท์
ทางเชือ้ชาตซิึง่น าไปสูก่ารเลอืกปฏบิตัทิางเชือ้ชาติและเพือ่ปลูกฝังความเขา้ใจทีด่ขีึน้ใ
นจุดประสงคแ์ละหลกัการของตราสารดงักล่าวขา้งตน้ 

 
(ข) เกีย่วกบับทบาทของสือ่ขอ้มูลมวลชน ซึง่ไดแ้ก่ หนงัสอืพมิพ ์ วทิยุ 

และโทรทศัน์ในการประชาสมัพนัธส์ทิธมินุษยชนและเผยแพร่ขอ้มลูเกีย่วกบัจุดประสง
คแ์ละหลกัการของตราสารสทิธมินุษยชนดงักล่าวขา้งต้น 

 
12. ถา้มคีวามจ าเป็น 
รายงานกค็วรจะมสี าเนาเอกสารประกอบอื่นๆทัง้หมดอย่างพอเพยีงในภาษาใชง้านภาษาหนึ่ง 
(ภาษาองักฤษ ภาษาฝรัง่เศส ภาษารสัเซยี หรอืภาษาสเปน) แนบมาดว้ย 
ซึง่รฐัทีท่ ารายงานอาจประสงคจ์ะใหแ้จกจ่ายไปยงักรรมการทุกคนในคณะกรรมาธกิารในสว่นทีเ่
กีย่วกบัรายงานของรฐัดงักล่าว 
 
13. จากเกณฑข์องรายงานทีไ่ดส้ง่มอบแลว้และรายงานซึง่ไดจ้ดัท าและสง่มอบตามแนวทางขา้ง
ตน้ 
คณะกรรมาธกิารมคีวามมัน่ใจว่าคณะกรรมาธกิารจะสามารถพฒันาหรอืด าเนินการตดิต่อสนทน
าอย่างสรา้งสรรคแ์ละเป็นประโยชน์ไดอ้ย่างต่อเนื่องกบัรฐัภาคแีต่ละรฐัเพือ่จุดประสงคใ์นการด าเ
นินการตามอนุสญัญาและกจ็ะเป็นการมสีว่นร่วมในการสรา้งความเขา้ใจร่วมกนัและสรา้งความสั
มพนัธอ์ย่างสงบสุขและเป็นมติรไมตรใีนหมู่ประชาชาตติามกฎบตัรของสหประชาชาติ 
 

หมายเหตุ 
 
1 ดคู าแนะน าทัว่ไปฉบบัต่อไปนี้ของคณะกรรมาธกิาร ฉบบั 8 
เกีย่วกบัการตคีวามและการประยุกตใ์ชม้าตรา 1 วรรค 1 และ 4 ของอนุสญัญา (2533) ฉบบั 11 
ว่าดว้ยการไม่ไดเ้ป็นพลเมอืง (2536) ฉบบั 14 ว่าดว้ยมาตรา 1 วรรค 1 ของอนุสญัญา (2536) 
และฉบบั 24 เกีย่วกบัมาตรา 1 ของอนุสญัญา 
การรวบรวมค าแนะน าทัว่ไปและค าวนิิจฉัยฉบบัต่างๆจะอยู่ในเอกสาร CERD/C/365/Rev.1 
 
2 ดคู าแนะน าทัว่ไปฉบบั 4 ว่าดว้ยมาตรา 9 ของอนุสญัญา (2536) ฉบบั 8 
เกีย่วกบัการตคีวามและการประยุกตใ์ชม้าตรา 1 วรรค 1 และ 4 ของอนุสญัญา (2533) 
และฉบบั 24 เกีย่วกบัมาตรา 1 ของอนุสญัญา (2542) 
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3 ดคู าแนะน าทัว่ไปฉบบั 3 (2515) ซึง่บดันี้ลา้สมยัแลว้ และฉบบั 19 (2538) ว่าดว้ยมาตรา 3 
ของอนุสญัญา 
 
4 
โดยค านึงถงึหลกัการทีม่อียู่ในปฏญิญาสากลว่าดว้ยสทิธมินุษยชนและสทิธติ่างๆทีก่ าหนดไวโ้ด
ยชดัแจง้ในมาตรา 5 ของอนุสญัญา 
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บทท่ี 5 
 

คณะกรรมาธิการขจดัการเลือกปฏิบติัต่อสตรี 
 

ก. ค าน า 
 
ก.1 
แนวทางเหล่านี้จะแทนทีแ่นวทางการรายงานก่อนหน้านี้ทัง้หมดซึง่ออกมาโดยคณะกรรมาธกิาร
ขจดัการเลอืกปฏบิตัติ่อสตร ี (CEDAW/C/7/Rev.3) ซึง่อาจจะไม่ตอ้งค านึงถงึแลว้ในขณะน้ี 
แนวทางในปัจจุบนัจะไม่มผีลต่อวธิดี าเนินการของคณะกรรมาธกิารเกีย่วกบัรายงานฉบบัพเิศษใ
ดๆซึง่อาจถูกรอ้งขอซึง่ถูกบงัคบัใชโ้ดยระเบยีบฉบบั 48.5 
ของระเบยีบของวธิดี าเนินการและค าวนิิจฉัย 21/1 ของคณะกรรมาธกิารเรื่องรายงานฉบบัพเิศษ 
 
ก.2 แนวทางเหล่านี้จะมปีระสทิธผิลส าหรบัรายงานทุกฉบบัทีจ่ะสง่มอบภายหลงัวนัที ่ 31 
ธนัวาคม 2545 
 
ก.3 
รฐัภาคคีวรจะปฏบิตัติามแนวทางในการจดัท ารายงานตามรอบเวลาฉบบัต่อๆมาในเบื้องตน้และ
ทัง้หมด 
 
ก.4 
การปฏบิตัติามแนวทางเหล่านี้จะลดความจ าเป็นทีค่ณะกรรมาธกิารตอ้งขอขอ้มลูเพิม่เตมิเมื่อค
ณะกรรมาธกิารด าเนินการพจิารณารายงาน 
นอกจากนี้ยงัจะช่วยใหค้ณะกรรมาธกิารไดพ้จิารณาสถานการณ์เกีย่วกบัสทิธมินุษยชนในรฐัภา
คทีุกรฐัไดอ้ย่างเท่าเทยีมกนัอกีดว้ย 
 

ข. กรอบงานของอนุสญัญาเก่ียวกบัรายงาน 
 
ข.1 เมื่อรฐัภาคไีดใ้หส้ตัยาบนัหรอืยอมรบัในอนุสญัญาแลว้ 
ภายในหนึ่งปีทีอ่นุสญัญามผีลบงัคบัใชใ้นรฐันัน้ รฐัภาคทีุกรฐัจะด าเนินการตามมาตรา 18 
เพือ่สง่มอบรายงานเบือ้งตน้เกีย่วกบัมาตรการของฝ่ายนิตบิญัญตั ิ ฝ่ายตุลาการ ฝ่ายบรหิาร 
หรอืฝ่ายอื่นๆซึง่รฐัไดน้ ามาใชเ้พือ่ใหผ้ลต่อขอ้ก าหนดของอนุสญัญาและความกา้วหน้าทีไ่ดเ้กดิขึ้
นจากการน้ี 
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และรายงานตามรอบเวลาหลงัจากนัน้อย่างน้อยทีสุ่ดทุกสีปี่และเพิม่เตมิเมื่อใดกต็ามทีค่ณะกรรม
าธกิารจะรอ้งขอเช่นว่านัน้ 
 

ค. ข้อช้ีแนะทัว่ไปส าหรบัเน้ือหาของรายงานทุกฉบบั 
 
ค.1 มาตราต่างๆและค าแนะน าทัว่ไปของคณะกรรมาธกิาร ขอ้ก าหนดของมาตราต่างๆในสว่นที ่
1, 2, 3 และ 4 
ของอนุสญัญาจะตอ้งถูกน ามาพจิารณาในการจดัท ารายงานพรอ้มกบัค าแนะน าทัว่ไปซึง่คณะกร
รมาธกิารไดน้ ามาใชเ้กีย่วกบัมาตราใดๆเช่นว่าน้ีหรอืเกี่ยวกบัหวัขอ้ทีค่ณะกรรมาธกิารสนใจกล่า
วถงึ 
 
ค.2 ขอ้สงวนและปฏญิญา 
ขอ้สงวนใดๆต่อหรอืปฏญิญาเกีย่วกบัมาตราใดๆของอนุสญัญาโดยรฐัภาคคีวรจะไดร้บัการชีแ้จง
และการคงรกัษาไวต้่อไปควรจะมเีหตุผลสมควร 
ในการพจิารณาค าแถลงของคณะกรรมาธกิารเกี่ยวกบัขอ้สงวนซึง่ถูกน ามาใชใ้นสมยัประชุมทีส่บิ
เกา้ของคณะกรรมาธกิาร (ด ู A/53/38/Rev. 1 สว่นที ่ 2 บทที ่ 1 หมวด A) 
ผลทีช่ดัเจนของของขอ้สงวนหรอืปฏญิญาใดๆในรปูของกฎหมายและนโยบายแห่งชาตคิวรจะได้
รบัการอธบิาย รฐัภาคซีึง่ไดม้ขีอ้สงวนทัว่ไปทีไ่ม่ไดอ้า้งองิถงึมาตราเฉพาะ หรอืทีมุ่่งไปยงัมาตรา 
2 และ/หรอื 3 ควรจะรายงานผลและการตคีวามขอ้สงวนเหล่านัน้ 
รฐัภาคคีวรจะใหข้อ้มลูเกีย่วกบัขอ้สงวนหรอืปฏญิญาใดๆทีร่ฐัอาจจะไดเ้สนอมาเกีย่วกบัขอ้ผกูพั
นท านองเดยีวกนัในสนธสิญัญาสทิธมินุษยชนฉบบัอื่นๆ 
 
ค.3 ปัจจยัและขอ้ขดัขอ้ง มาตรา 18.2 
ของอนุสญัญาก าหนดว่าปัจจยัและขอ้ขดัขอ้งซึง่มผีลต่อระดบัการปฏบิตัติามขอ้ผกูพนัตามอนุสั
ญญาจนครบถว้นอาจจะถูกบ่งบอกไวก้ไ็ด ้
รายงานควรจะอธบิายลกัษณะและขอบเขตและเหตุผลต่างๆส าหรบัปัจจยัและขอ้ขดัขอ้งดงักล่าว
ทุกประการถา้มอียู่ใดๆเช่นว่านัน้ 
และควรจะใหร้ายละเอยีดของขัน้ตอนทีถู่กด าเนินการเพือ่เอาชนะอุปสรรคดงักล่าว 
 
ค.4 ขอ้มลูและสถติ ิ
รายงานควรจะมขีอ้มลูและสถติอิย่างพอเพยีงซึง่ถูกแยกตามเพศทีเ่กีย่วขอ้งกบัมาตราแต่ละขอ้แ
ละค าแนะน าทัว่ไปของคณะกรรมาธกิารเพือ่ใหค้ณะกรรมาธกิารสามารถประเมนิความก้าวหน้าใ
นการด าเนินการตามอนุสญัญาได้ 
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ค.5 เอกสารแกน เมื่อรฐัภาคไีดจ้ดัท าเอกสารแกนแลว้ เอกสารนี้จะถูกสง่ใหค้ณะกรรมาธกิาร 
โดยเอกสารควรจะไดร้บัการปรบัปรุงใหท้นัสมยัตามทีจ่ าเป็นในเอกสาร โดยเฉพาะคอืทีเ่กีย่วกบั 
“กรอบงานทางกฎหมายทัว่ไป” และ “ขอ้มลูและการประชาสมัพนัธ์” (HRI/CORE/1 ภาคผนวก) 
 

ง. รายงานเบือ้งต้น 
 
ง.1 ทัว่ไป 
 
ง.1.1 
รายงานน้ีเป็นโอกาสแรกของรฐัภาคทีีจ่ะเสนอต่อคณะกรรมาธกิารถงึขอบเขตซึง่กฎหมายและข้
อปฏบิตัขิองรฐัจะเป็นไปตามอนุสญัญาซึง่รฐัไดใ้หส้ตัยาบนั รายงานควรจะ 
 

(ก) จดัตัง้กรอบงานทางดา้นรฐัธรรมนูญ ดา้นกฎหมาย 
และดา้นบรหิารส าหรบัการด าเนินการตามอนุสญัญา 
 

(ข) 
อธบิายมาตรการทางกฎหมายและทางปฏบิตัทิีไ่ดน้ ามาใชเ้พือ่ใหม้ผีลต่อขอ้ก าหนดของอนุสญัญ
า 
 

(ค) 
แสดงความกา้วหน้าทีไ่ดเ้กดิขึน้ในการรบัประกนัการไดป้ระโยชน์จากขอ้ก าหนดของอนุสญัญาโ
ดยประชาชนภายในรฐัภาคแีละทีอ่ยู่ภายใตบ้งัคบัของรฐั 
 
ง.2 เน้ือหาของรายงาน 
 
ง.2.1 รฐัภาคคีวรจะด าเนินการโดยเฉพาะกบัมาตราทุกขอ้ในสว่นที่ 1, 2, 3 และ 4 
ของอนุสญัญา โดยควรจะกล่าวถงึบรรทดัฐานทางกฎหมายแต่กย็งัไม่พอเพยีง 
เพราะสถานการณ์ทีเ่ป็นขอ้เทจ็จรงิและความมพีรอ้มในภาคปฏบิตั ิ
ผลและการด าเนินการการเยยีวยาแกไ้ขส าหรบัการฝ่าฝืนขอ้ก าหนดของอนุสญัญาควรจะไดร้บัก
ารอธบิายและการแสดงตวัอย่างประกอบ 
 
ง.2.2 รายงานควรจะอธบิาย 
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(1)
 ว่าอนุสญัญาสามารถน าไปใชไ้ดโ้ดยตรงกบักฎหมายภายในประเทศเกีย่วกบักา
รใหส้ตัยาบนัหรอืไดถู้กรวมไวใ้นรฐัธรรมนูญของชาตหิรอืกฎหมายภายในประเทศเพื่
อใหส้ามารถน าไปใชไ้ดโ้ดยตรงหรอืไม่ 

 
(2)

 ว่าขอ้ก าหนดของอนุสญัญาไดร้บัการรบัประกนัในรฐัธรรมนูญหรอืกฎหมายอื่น
ๆหรอืไม่และในขอบเขตเพยีงใด หรอืถา้ไม่เป็นเช่นนัน้ 
ขอ้ก าหนดของอนุสญัญาสามารถถูกน ามาใชก้่อนและใหม้ผีลใชโ้ดยศาล 
ศาลช านญัพเิศษ และเจา้พนกังานฝ่ายปกครองหรอืไม่ 

 
(3) มาตรา 2 

ของอนุสญัญาถูกน ามาใชอ้ย่างไรเพือ่ก าหนดมาตรการหลกัทางกฎหมายซึง่รฐัภาคไีด้
ใชเ้พือ่ใหม้ผีลต่อสทิธติามอนุสญัญาและขอบเขตของการเยยีวยาแกไ้ขทีม่ใีหบุ้คคลผู้
ซึง่อาจจะถูกละเมดิสทิธ?ิ 

 
ง.2.3 ควรจะใหข้อ้มลูเกีย่วกบัเจา้พนกังานฝ่ายตุลาการ ฝ่ายบรหิาร 
และฝ่ายอื่นๆซึ่งมเีขตอ านาจเกีย่วกบัการด าเนินการตามขอ้ก าหนดของอนุสญัญา 
 
ง.2.4 
รายงานควรจะมขีอ้มลูเกีย่วกบัสถาบนัหรอืกลไกใดๆของชาตหิรอืของทางการซึง่ใชห้น้าทีค่วาม
รบัผดิชอบในการด าเนินการตามขอ้ก าหนดของอนุสญัญาหรอืในการตอบสนองต่อขอ้รอ้งทุกขก์
ารฝ่าฝืนขอ้ก าหนดเหล่านัน้และใหต้วัอย่างกจิกรรมขององคก์รดงักล่าวในการนัน้ 
 
ง.2.5 
รายงานควรจะแสดงขอบเขตขอ้จ ากดัหรอืขดีจ ากดัใดๆแมแ้ต่ทีม่ลีกัษณะชัว่คราวซึ่งถูกบงัคบัใช้
โดยกฎหมาย ขอ้ปฏบิตั ิ หรอืประเพณีนิยม 
หรอืในลกัษณะอื่นใดเกีย่วกบัการไดป้ระโยชน์จากขอ้ก าหนดแต่ละขอ้ของอนุสญัญา 
 
ง.2.6 
รายงานควรจะกล่าวถงึสถานการณ์ขององคก์รพฒันาเอกชนและสมาคมของสตรแีละการมสีว่นร่
วมขององคก์รดงักล่าวในการด าเนินการตามอนุสญัญาและการจดัท ารายงาน 
 
ง.3 ภาคผนวกแนบท้ายรายงาน 
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ง.3.1 
รายงานควรจะมขีอ้กล่าวอา้งอย่างพอเพยีงจากหรอืขอ้สรุปของเอกสารหลกัทีเ่กีย่วขอ้งดา้นรฐัธร
รมนูญ ดา้นนิจบิญัญตั ิ
และดา้นอื่นๆซึง่รบัประกนัและใหก้ารเยยีวยาแกไ้ขเกีย่วกบัสทิธติามอนุสญัญา 
 
ง.3.2 
รายงานควรจะมเีอกสารเหล่าน้ีแนบมาซึง่จะไม่ถูกแปลหรอืถูกท าส าเนาแต่จะถูกสง่ใหค้ณะกรรม
าธกิาร 
 

จ. รายงานตามรอบเวลาฉบบัต่อๆมา 
 
จ.1 โดยทัว่ไปแลว้ 
รายงานตามรอบเวลาฉบบัต่อๆมาของรฐัภาคคีวรจะเน้นไปทีช่่วงระยะเวลาระหว่างการพจิารณา
รายงานฉบบัก่อนหน้านัน้ของรฐัภาคแีละการเสนอรายงานฉบบัปัจจุบนั 
โดยควรจะมจุีดเริม่ตน้สองจุดส าหรบัรายงานดงักล่าวคอื 
 

(ก) ความเหน็โดยสรุป (โดยเฉพาะคอื “ขอ้กงัวล” และ “ค าแนะน า”) 
เกีย่วกบัรายงานฉบบัก่อนหน้านัน้ 
 

(ข) 
การตรวจสอบโดยรฐัภาคถีงึความกา้วหน้าทีไ่ดส้รา้งขึน้ไปสูเ่ป้าหมายและการด าเนินการในปัจจุ
บนัตามอนุสญัญาภายในอาณาเขตหรอืเขตอ านาจของรฐัภาคแีละการไดป้ระโยชน์จากขอ้ก าหน
ดของอนุสญัญาโดยประชากรภายในอาณาเขตหรอืเขตอ านาจของรฐัภาค ี
 
จ.2 รายงานตามรอบเวลาควรจะถูกจดัโครงสรา้งตามมาตราของอนุสญัญา 
ถา้ไม่มอีะไรใหม่จะรายงานตามมาตราใดๆกค็วรจะระบุไวเ้ช่นว่านัน้ 
รายงานตามรอบเวลาควรจะเน้นเรื่องอุปสรรคใดๆทีย่งัเหลอือยู่อกีดว้ยส าหรบัการมสีว่นร่วมของ
สตรอีย่างเท่าเทยีมกนักบับุรุษในชวีติดา้นการเมอืง สงัคม เศรษฐกจิ และวฒันธรรมของรฐัภาคี 
 
จ.3 
รฐัภาคคีวรจะอา้งองิอกีครัง้ถงึแนวทางเรื่องรายงานเบือ้งตน้และเรื่องภาคผนวกตราบเท่าทีส่ ิง่เห
ล่านี้อาจจะใชไ้ดอ้กีดว้ยกบัรายงานตามรอบเวลา 
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จ.4 อาจจะมพีฤตกิารณ์ซึง่เรื่องต่อไปนี้ควรจะไดร้บัความสนใจกล่าวถงึ 
 

(ก) 
อาจมกีารเปลีย่นแปลงขัน้พืน้ฐานเกดิขึน้ในวธิกีารทางดา้นการเมอืงและดา้นกฎหมายของรฐัภา
คซีึง่มผีลกระทบต่อการด าเนินการตามอนุสญัญา 
ซึง่ในกรณีเช่นว่านี้อาจจะตอ้งท ารายงานทลีะมาตราโดยละเอยีด 
 

(ข) 
อาจมมีาตรการใหม่ทางดา้นกฎหมายหรอืดา้นบรหิารถูกน ามาใชซ้ึง่ตอ้งแนบทา้ยดว้ยเอกสารภ
าคผนวกและค าวนิิจฉยัของฝ่ายตุลาการหรอืฝ่ายอื่นๆ 
 

ฉ. พิธีสารทางเลือก 
 
ฉ.1 
ถา้รฐัภาคไีดใ้หส้ตัยาบนัหรอืยอมรบัในพธิสีารทางเลอืกและคณะกรรมาธกิารไดอ้อกขอ้คดิเหน็แ
สดงขอ้ก าหนดของการเยยีวยาแกไ้ขหรอืแสดงขอ้กงัวลอื่นใดเกีย่วกบัการตดิต่อสือ่สารทีไ่ดร้บัต
ามพธิสีาร 
รายงานกค็วรจะรวมถงึขอ้มูลเกีย่วกบัขัน้ตอนทีถู่กด าเนินการเพือ่ใหม้กีารเยยีวยาแกไ้ข 
หรอืเพือ่แกปั้ญหาความกงัวลดงักล่าว 
และเพือ่รบัประกนัว่าพฤตกิารณ์ใดๆซึ่งก่อใหเ้กดิการตดิต่อสือ่สารดงักล่าวจะไม่เกดิขึน้อกี 
 
ฉ.2 
ถา้รฐัภาคไีดใ้หส้ตัยาบนัหรอืยอมรบัในพธิสีารทางเลอืกและคณะกรรมาธกิารไดด้ าเนินการสอบ
สวนตามมาตรา 8 ของพธิสีารทางเลอืก รายงานกค็วรจะรวมถงึรายละเอยีดของมาตรการใดๆ 
ทีถู่กด าเนินการเพือ่ตอบสนองต่อการสอบสวน 
และเพือ่รบัประกนัว่าการฝ่าฝืนซึง่ก่อใหเ้กดิการสอบสวนจะไม่เกดิขึน้อกี 
 
 
 
 
 

ช. มาตรการเพื่อด าเนินการตามผลท่ีออกมาของการประชุม การประชุมสุดยอด 
และการทบทวนแก้ไขของสหประชาชาติ 

 



HRI/GEN/2/Rev.4 98 

ช.1 ตามวรรค 323 
ของแนวนโยบายปฏบิตักิารกรุงปักกิง่ซึง่ถูกน ามาใชใ้นการประชุมโลกเรื่องสตรคีรัง้ทีส่ ีใ่นเดอืนกั
นยายน 2538 
รายงานเบือ้งตน้และฉบบัต่อๆมาของรฐัภาคคีวรจะมขีอ้มลูเกีย่วกบัการด าเนินการของการปฏบิั
ตกิารทีจ่ะท าเกีย่วกบัเรื่องวกิฤต ิ 12 เรื่องของขอ้กงัวลทีถู่กระบุไวใ้นแนวนโยบาย 
นอกจากนี้รายงานกค็วรจะมขีอ้มลูบางประการอกีดว้ยเกีย่วกบัการด าเนินการของการปฏบิตักิา
รและการรเิริม่ต่อไปเพือ่ด าเนินการตามปฏญิญาและแนวนโยบายปฏบิตักิารกรุงปักกิง่ซึง่ไดร้บัก
ารตกลงยอมรบัโดยสมยัประชุมพเิศษทีย่ีส่บิสามของสมชัชาใหญ่เรื่อง “ปีสตร ี 2543: 
ความเท่าเทยีมกนัในทางเพศ การพฒันาและสนัตภิาพส าหรบัสมยัประชุมทีย่ีส่บิเอด็” 
ในเดอืนมถิุนายน 2543 
 
ช.2 เมื่อพจิารณามติทิางเพศของปฏญิญา แนวนโยบาย 
และโครงงานของการปฏบิตักิารซึง่น ามาใชโ้ดยการประชุม การประชุมสุดยอด 
และสมยัประชุมพเิศษของสหประชาชาตทิีเ่กีย่วขอ้งของสมชัชาใหญ่ (ดงัเช่น 
การประชุมโลกเพือ่ต่อตา้นคตนิิยมเชือ้ชาต ิ การเลอืกปฏบิตัทิางเชือ้ชาต ิ
ความเกลยีดกลวัต่างชาต ิ และการขาดความอดทนทีเ่กีย่วขอ้ง 
และสมชัชาโลกครัง้ทีส่องเรื่องการสงูวยั) รายงานต่างๆ 
ควรจะมขีอ้มลูเกีย่วกบัการด าเนินการดา้นเฉพาะของเอกสารเหล่านี้ซึง่เกี่ยวขอ้งกบัมาตราเฉพา
ะของอนุสญัญาตามเรื่องทีม่าตราเช่นว่านัน้เกี่ยวขอ้งอยู่ (เช่น สตรยีา้ยถิน่ หรอืสตรสีูงอายุ) 
 

ซ. การพิจารณารายงานของคณะกรรมาธิการ 
 
ซ.1 ทัว่ไป 
 
ซ.1.1 
คณะกรรมาธกิารมเีจตนาจะใหก้ารพจิารณารายงานของคณะกรรมาธกิารมรีูปแบบการแลกเปลี่
ยนความคดิเหน็ทีส่รา้งสรรคก์บัคณะผูแ้ทน 
โดยมจุีดประสงคเ์พือ่ปรบัปรุงสถานการณ์เกีย่วกบัสทิธติ่างๆตามอนุสญัญาในรฐั 
 
ซ.2 บญัชีรายการประเดน็ปัญหาและข้อซกัถามเก่ียวกบัรายงานตามรอบเวลา 
 
ซ.2.1 ตามเกณฑข์องขอ้มลูทัง้หมดทีค่ณะกรรมาธกิารมอียู่ 
คณะกรรมาธกิารจะใหบ้ญัชรีายการประเดน็ปัญหาและขอ้ซกัถามล่วงหน้าซึง่จะเป็นวาระพืน้ฐาน
ส าหรบัการพจิารณารายงานตามรอบเวลา 
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รฐัภาคจีะตอ้งใหค้ าตอบเป็นขอ้เขยีนต่อบญัชรีายการประเดน็ปัญหาของขอ้ซกัถามเป็นเวลาหลา
ยเดอืนล่วงหน้าก่อนสมยัประชุมซึง่รายงานจะถูกพจิารณา 
คณะผูแ้ทนควรจะเตรยีมตวัมาพรอ้มเพือ่จะกล่าวถงึบญัชรีายการประเดน็ปัญหาและเพื่อตอบขอ้
ซกัถามเพิม่เตมิจากกรรมการดว้ยขอ้มลูซึง่ถูกปรบัปรุงใหท้นัสมยัตามความจ าเป็น 
และใหก้ระท าการดงักล่าวภายในกรอบเวลาทีจ่ดัสรรไวใ้หส้ าหรบัการพจิารณารายงาน 
 
ซ.3 คณะผู้แทนของรฐัภาคี 
 
ซ.3.1 
คณะกรรมาธกิารประสงคส์รา้งความมัน่ใจว่าคณะกรรมาธกิารสามารถจะปฏบิตัหิน้าทีข่องตนตา
มมาตรา 18 
ไดอ้ย่างมปีระสทิธผิลและรฐัภาคกีค็วรจะไดร้บัประโยชน์สงูสุดจากขอ้ก าหนดของการรายงาน 
ดงันัน้คณะผูแ้ทนของรฐัภาคจีงึควรจะประกอบดว้ยบุคคลซึง่จากความรูแ้ละความสามารถทีจ่ะอ
ธบิายสถานการณ์ดา้นสทิธมินุษยชนในรฐันัน้ไดจ้ะสามารถตอบขอ้ซกัถามทีเ่ป็นข้อเขยีนและดว้
ยวาจาและขอ้คดิเหน็ของคณะกรรมาธกิารเกี่ยวกบัขอ้ก าหนดของอนุสญัญาไดท้ัง้หมด 
 
ซ.4 ข้อคิดเหน็โดยสรปุ 
 
ซ.4.1 ภายในเวลาไม่นานหลงัจากการพจิารณารายงาน 
คณะกรรมาธกิารจะจดัพมิพข์อ้คดิเหน็โดยสรุปของตนเกีย่วกบัรายงานและการแลกเปลีย่นความ
คดิเหน็อย่างสรา้งสรรคก์บัคณะผูแ้ทน 
ขอ้คดิเหน็โดยสรุปนี้จะถูกรวมอยู่ในรายงานประจ าปีของคณะกรรมาธกิารต่อสมชัชาใหญ่ 
คณะกรรมาธกิารคาดหวงัว่ารฐัภาคจีะแจกจ่ายขอ้สรุปเหล่านี้ในภาษาทีเ่หมาะสมทัง้หมดโดยมจุี
ดประสงคจ์ะใหม้ขีอ้มลูและการแลกเปลีย่นความคดิเหน็ของสาธารณชน 
 
ซ.5 ข้อมูลพิเศษ 
 
ซ.5.1 ในระหว่างการพจิารณารายงาน 
คณะกรรมาธกิารอาจจะขอหรอืคณะผูแ้ทนอาจจะเสนอใหข้อ้มลูเพิม่เตมิ 
โดยส านกังานเลขาธกิารจะลงบนัทกึเรื่องดงักล่าวซึง่ควรจะไดร้บัการกล่าวถงึในรายงานฉบบัต่อ
ไป 
 

ฌ. รปูแบบของรายงาน 
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1.1 ควรจะสง่มอบรายงานเป็นภาษาหนึ่งในหกภาษาทาการของสหประชาชาต ิ (ภาษาอาหรบั 
ภาษาจนี ภาษาองักฤษ ภาษาฝรัง่เศส ภาษาสเปน หรอืภาษารสัเซยี) 
โดยควรจะสง่เป็นฉบบัพมิพแ์ละฉบบัอเิลก็ทรอนิกส์ 
 
1.2 รายงานควรมคีวามกระชบัทีสุ่ดเท่าทีจ่ะสามารถท าได ้ รายงานเบือ้งตน้ไม่ควรจะยาวเกนิ 
100 หน้า รายงานตามรอบเวลาไม่ควรจะยาวเกนิ 70 หน้า 
 
1.3 วรรคต่างๆควรจะถูกใส่หมายเลขเรยีงตามล าดบั 
 
1.4 ควรจะพมิพเ์อกสารลงบนกระดาษขนาด A4 
และใหน้ าเสนอในรปูแบบเวน้ระยะห่างขนาดหนึ่งบรรทดั 
 
1.5 
ควรจะพมิพเ์อกสารลงบนกระดาษแต่ละแผ่นเพยีงดา้นเดยีวเพือ่ความสะดวกในการท าส าเนาโด
ยการถ่ายเอกสาร 
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บทท่ี 6 
 

คณะกรรมาธิการต่อต้านการทรมาน 
 

ก. รายงานเบือ้งต้น†† 
 
1. ตามมาตรา 19 
ของอนุสญัญาว่าดว้ยการต่อตา้นการทรมานและการปฏบิตัหิรอืการลงโทษอย่างอื่นทีท่ารุณ 
โหดรา้ย หรอืท าใหเ้สือ่มเสยีศกัดิศ์ร ี
รฐัภาคแีต่ละรฐัจะด าเนินการสง่มอบรายงานเกีย่วกบัมาตรการทีใ่ชเ้พือ่ใหเ้กดิผลต่อการด าเนินก
ารของรฐัภาคตีามอนุสญัญา 
รายงานเบือ้งตน้มกี าหนดสง่มอบภายในหนึ่งปีหลงัจากทีอ่นุสญัญามผีลบงัคบัใชส้ าหรบัรฐัภาคนีั ้
นและหลงัจากนัน้ทุกสีปี่เวน้แต่ว่าคณะกรรมาธกิารจะขอรายงานฉบบัอื่นๆ 
 
2. เพือ่ทีจ่ะช่วยเหลอืรฐัภาคใีนการปฏบิตัขิอ้ผกูพนัของตนตามมาตรา 19 ใหค้รบถว้น 
คณะกรรมาธกิารไดร้บัแนวทางทัว่ไปต่อไปนี้ไวใ้ชส้ าหรบัรปูแบบและเนื้อหาของรายงานเบือ้งต้
น 
แนวทางในปัจจุบนัจะแทนทีฉ่บบัก่อนหน้านี้ซึง่คณะกรรมาธกิารไดน้ ามาใชใ้นการประชุมครัง้ที ่
82 ของคณะกรรมาธกิาร (สมยัประชุมทีห่ก) ในเดอืนเมษายน 2534 
 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลทัว่ไป 
 

ก. ค าน า 
 
3. ในสว่นค าน าของรายงาน 
ควรจะท าการอา้งองิขา้มถงึเอกสารแกนสว่นขยายเกีย่วกบัขอ้มลูของลกัษณะทัว่ไปดงัเช่นโครงส
รา้งทางการเมอืงทัว่ไป กรอบงานทางกฎหมายทัว่ไปซึง่สทิธมินุษยชนจะไดร้บัการคุม้ครอง ฯลฯ 
ไม่มคีวามจ าเป็นจะตอ้งใหข้อ้มลูนัน้ซ ้าอกีในรายงานเบือ้งตน้ 
 

 
†† อยู่ในเอกสาร CAT/C/4/Rev.3 เรื่อง แนวทางว่าดว้ยรปูแบบและเนื้อหาของรายงานเบื้องตน้ตามมาตรา 19 
ทีร่ฐัภาคจีะส่งมอบ แนวทางดงักล่าวไดถู้กน ามาใชโ้ดยคณะกรรมาธกิารในสมยัประชุมทีส่ามสบิสีใ่นชว่งเวลาวนัที ่ 2-21 
พฤษภาคม 2548 
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4. ขอ้มลูเกีย่วกบักระบวนการจดัท ารายงานควรจะควรจะรวมอยู่ในสว่นนี้ 
คณะกรรมาธกิารพจิารณาว่าการร่างรายงานควรจะไดป้ระโยชน์จากการปรกึษาหารอืทีอ่ยู่บนฐา
นอย่างกวา้ง 
ดงันัน้คณะกรรมาธกิารจงึยนิดรีบัขอ้มลูเกีย่วกบัการปรกึษาหารอืใดๆดงักล่าวภายในรฐับาลกบั
สถาบนัระดบัชาตเิพือ่การสง่เสรมิและการคุม้ครองสทิธมินุษยชน องคก์รพฒันาเอกชน 
และองคก์รอื่นๆซึง่อาจจะไดม้ขีึน้ 

ข. 
กรอบงานทางกฎหมายทัว่ไปซ่ึงห้ามการการทรมานและการปฏิบติัหรือการลงโทษอย่าง

อ่ืนท่ีทารณุ โหดร้าย หรือท าให้เส่ือมเสียศกัด์ิศรี 
 
5. ในหมวดนี้คณะกรรมาธกิารเลง็เหน็การรบัขอ้มลูเฉพาะทีเ่กีย่วกบัการด าเนินการตามอนุสญั
ญาในขอบเขตทีเ่อกสารแกนไม่ไดค้รอบคลุม โดยเฉพาะต่อไปนี้คอื 
 

• การอา้งองิโดยย่อถงึขอ้ก าหนดของรฐัธรรมนูญ ของกฎหมายอาญา 
ของฝ่ายบรหิารเกีย่วกบัการหา้มการทรมานและการปฏบิตัแิละการลงโทษอย่างอื่นทีท่า
รุณ โหดรา้ย หรอืท าใหเ้สือ่มเสยีศกัดิศ์ร ี

 
• สนธสิญัญาระหว่างประเทศเกีย่วกบัการทรมานและการปฏบิตัหิรอืการลงโทษอย่างอื่นที่

ทารุณ โหดรา้ย หรอืท าใหเ้สือ่มเสยีศกัดิศ์รซีึง่รฐัทีท่ ารายงานเป็นภาคอียู่ 
 

• สถานะของอนุสญัญาในระเบยีบทางกฎหมายภายในประเทศ ซึง่กค็อื 
เมื่อเทยีบกบัรฐัธรรมนูญและกฎหมายธรรมดา 

 
• วธิทีีก่ฎหมายภายในประเทศจะรบัประกนัการไม่สามารถยกเลกิเพกิถอนการหา้มการป

ฏบิตัหิรอืการลงโทษใดๆทีท่ารุณ โหดรา้ย หรอืท าใหเ้สือ่มเสยีศกัดิศ์รี 
 

• ไม่ว่าขอ้ก าหนดของอนุสญัญาสามารถจะถูกน ามาใชไ้ดก้่อนและถูกบงัคบัใชโ้ดยตรงโด
ยศาลหรอืเจา้พนกังานฝ่ายบรหิาร 
หรอืไม่ว่าขอ้ก าหนดดงักล่าวจะตอ้งถูกแปลงเป็นกฎหมายภายในหรอืขอ้บงัคบัของฝ่าย
บรหิารเพือ่ทีจ่ะถูกบงัคบัใชโ้ดยเจา้พนกังานทีเ่กีย่วขอ้ง 
หากว่าประการหลงัเป็นขอ้ก าหนด 
รายงานกค็วรจะใหข้อ้มลูเกี่ยวกบันิตบิญัญตัทิีร่วมอนุสญัญาเขา้ไวใ้นระเบยีบทางกฎหม
ายภายในประเทศ 
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• เจา้พนกังานฝ่ายตุลาการ ฝ่ายบรหิาร 
หรอืฝ่ายอื่นๆซึง่มเีขตอ านาจ/อาณตัคิรอบคลุมเรื่องทีถู่กด าเนินการในอนุสญัญา เช่น 
ศาลรฐัธรรมนูญ ศาลฎกีา ศาลธรรมดาและศาลทหาร อยัการ องคก์รทางวนิยั 
เจา้พนกังานฝ่ายบรหิารซึง่ก ากบัดแูลต ารวจและเรอืนจ า 
สถาบนัแห่งชาตเิพือ่การส่งเสรมิและการคุม้ครองสทิธมินุษยชน ฯลฯ 
โปรดแสดงภาพรวมของการด าเนินการภาคปฏบิตัขิองอนุสญัญาในระดบัรฐับาลกลาง 
สว่นกลาง ภูมภิาค และทอ้งถิน่ของรฐั 
และใหบ้่งบอกปัจจยัและขอ้ขดัขอ้งใดๆทีอ่าจมผีลต่อการปฏบิตัขิอ้ผกูพนัของรฐัทีท่ าราย
งานตามอนุสญัญาใหค้รบถ้วน 
รายงานควรจะรวมถงึขอ้มลูเฉพาะทีเ่กีย่วกบัการด าเนินการตามอนุสญัญาในพฤตกิารณ์
เช่นว่าน้ี 
โดยยนิดรีบัเอกสารทีเ่กี่ยวขอ้งซึง่รวบรวมโดยเจา้พนกังานหรอืสถาบนัอื่นๆในภาคเอก
ชนหรอืภาครฐั 

 
2. ข้อมูลเก่ียวกบัมาตราส าคญัแต่ละมาตราของอนุสญัญา 

 
6. ตามระเบยีบทัว่ไปแลว้รายงานควรจะประกอบดว้ยขอ้มูลต่อไปนี้ในสว่นทีเ่กีย่วกบัมาตราแต่
ละมาตรา 
 

• มาตรการของฝ่ายนิตบิญัญตั ิ ฝ่ายตุลาการ ฝ่ายบรหิาร 
หรอืฝ่ายอื่นๆซึง่ใหผ้ลต่อขอ้ก าหนด 

 
• กรณีและสถานการณ์ทีม่ ัน่คงแน่นอนซึง่มาตรการทีใ่หผ้ลต่อขอ้ก าหนดไดถู้กบงัคบัใชร้ว

มทัง้ขอ้มลูทางสถติใิดๆทีเ่กี่ยวขอ้ง 
 

• กรณีหรอืสถานการณ์การฝ่าฝืนอนุสญัญา เหตุผลส าหรบัการฝ่าฝืนเช่นว่านี้ 
และมาตรการทีถู่กใชเ้พือ่เยยีวยาแกไ้ขสถานการณ์ 
เป็นเรื่องส าคญัทีค่ณะกรรมาธกิารตอ้งไดภ้าพทีช่ดัเจนไม่เพยีงแต่ของสถานการณ์ทางก
ฎหมายเท่านัน้แต่ยงัของสถานการณ์โดยพฤตนิยัอกีดว้ย 

 
มาตรา 1 

 
7. มาตรานี้จะมนีิยามของการทรมานเพือ่จุดประสงคข์องอนุสญัญา 
ตามขอ้ก าหนดนี้รายงานควรจะประกอบดว้ย 
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• ขอ้มลูเกีย่วกบันิยามของการทรมานในกฎหมายภายในประเทศรวมทัง้การบ่งบอกว่านิย

ามดงักล่าวสอดคลอ้งกบันิยามของอนุสญัญาโดยสมบูรณ์หรอืไม่ 
 

• ขอ้มลูเกีย่วกบัขอ้ก าหนดทางอาญาหรอืทางนิตบิญัญตัทิีค่รอบคลุมทุกกรณีของการทรม
านถา้ไม่มนีิยามของการทรมานในกฎหมายภายในประเทศทีส่อดคลอ้งกบัอนุสญัญา 

 
• ขอ้มลูเกีย่วกบัตราสารระหว่างประเทศฉบบัใดๆหรอืนิตบิญัญตัแิห่งชาตทิีม่หีรอือาจมขีอ้

ก าหนดของการประยุกตใ์ชท้ีก่วา้งขวางขึน้ 
 

มาตรา 2 วรรค 1 
 
8. ขอ้ก าหนดนี้น าขอ้ผกูพนัของรฐัภาคมีาด าเนินมาตรการทีม่ปีระสทิธผิลเพือ่ป้องกนัการกระ
ท าทรมาน รายงานควรจะมขีอ้มลูเกีย่วกบั 
 

• ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งว่าดว้ยมาตรการทีม่ปีระสทิธผิลทีถู่กใชเ้พือ่ป้องกนัการกระท าทรมานทั ้
งปวง ซึง่นอกจากนี้แลว้ยงัรวมถงึ ระยะเวลาการควบคุมตวัของต ารวจ 
การควบคุมตวัโดยไม่ใหต้ดิต่อกบัโลกภายนอก 
ระเบยีบทีบ่งัคบัใชก้บัสทิธขิองผูถู้กจบักุมทีจ่ะมทีนาย การตรวจทางการแพทย ์
การตดิต่อกบัครอบครวั ฯลฯ 
การบญัญตักิฎหมายสถานการณ์ฉุกเฉินหรอืต่อตา้นผูก้่อการรา้ยซึง่อาจจะจ ากดัการปร
ะกนัตวับุคคลทีถู่กควบคุมตวั 

 
9. คณะกรรมาธกิารยนิดรีบัการประเมนิผลโดยรฐัทีท่ ารายงานถงึประสทิธิผลของมาตรการทีถู่
กใชเ้พือ่ป้องกนัการทรมาน 
รวมทัง้มาตรการเพือ่รบัประกนัว่าบุคคลผูร้บัผดิชอบจะถูกน าเขา้สูก่ระบวนการยุตธิรรม 
 

มาตรา 2 วรรค 2 
 
10. รายงานควรจะมขีอ้มลูเกีย่วกบัมาตรการทีม่ปีระสทิธผิลเพือ่รบัประกนัว่าจะไม่มพีฤตกิารณ์อ
ะไรเป็นพเิศษถูกน ามาใช ้โดยเฉพาะคอื 
 

• ไม่ว่าจะมมีาตรการทางกฎหมายหรอืทางฝ่ายบรหิารจะมอียู่หรอืไม่เพือ่รบัประกนัว่าสทิ
ธทิีจ่ะไม่ถูกทรมานจะไม่ถูกยกเลกิไปในระหว่างสถานะของสงคราม 
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การคุกคามของสงคราม ความไรเ้สถยีรภาพทางการเมอืงภายในประเทศ 
หรอืสภาวะฉุกเฉินอื่นใดของสาธารณชน 

 
มาตรา 2 วรรค 3 

 
11. รายงานควรจะบ่งบอก 
 

• ไม่ว่าจะมนีิตบิญัญตัแิละหลกันิตศิาสตรอ์ยู่หรอืไม่เกีย่วกบัการหา้มน าเอาอ านาจเบื้องสงู
มาใชร้วมทัง้อ านาจฝ่ายทหารมามาเป็นขอ้อา้งทีช่อบธรรมของการทรมาน 
และควรจะใหข้อ้มลูเกีย่วกบัการน ามาด าเนินการในภาคปฏบิตั ิ(ถา้ม)ี 

 
• ไม่ว่าจะมพีฤตกิารณ์ใดๆหรอืไม่ซึง่ผู้อยู่ใตก้ารบงัคบับญัชาไดร้บัอนุญาตโดยชอบดว้ยก

ฎหมายใหโ้ตแ้ยง้ค าสัง่ใหก้ระท าการทรมาน 
วธิดี าเนินการทีเ่ป็นทางออกซึง่มใีหก้บับุคคลดงักล่าวและขอ้มลูเกีย่วกบักรณีใดๆเช่นว่า
นี้ซึง่อาจจะเคยเกดิขึน้ 

 
• ไม่ว่าทศันคตขิองเจา้พนกังานของรฐัเกีย่วกบัแนวคดิเรื่อง 

“การปฏบิตัติามค าสัง่โดยชอบ” 
ในฐานะเป็นขอ้ต่อสูท้างกฎหมายอาญาจะมผีลกระทบใดๆหรอืไม่ต่อการด าเนินการอย่า
งมปีระสทิธผิลของขอ้หา้มนี้ 

 
มาตรา 3 

 
12. มาตรานี้จะหา้มการขบัไล่ การสง่กลบั 
หรอืการสง่ผูร้า้ยขา้มแดนบุคคลไปยงัรฐัซึง่บุคคลดงักล่าวอาจจะถูกทรมานกไ็ด ้
รายงานควรจะมขีอ้มลูเกีย่วกบั 
 

• นิตบิญัญตัภิายในประเทศเกี่ยวกบัขอ้หา้มเช่นว่านี้ 
 

• ไม่ว่าจะมนีิตบิญัญตัแิละขอ้ปฏบิตัเิกีย่วกบัการก่อการรา้ย สถานการณ์ฉุกเฉิน 
ความมัน่คงของชาต ิ
หรอืมลูเหตุอื่นๆซึง่รฐัอาจน ามาใชไ้ดม้ผีลกระทบใดๆหรอืไม่ต่อการด าเนินการอย่างมปี
ระสทิธผิลของขอ้หา้มนี้ 
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• เจา้พนกังานใดเป็นผูก้ าหนดการสง่ผูร้า้ยขา้มแดน การขบัไล่ การถอดถอน 
หรอืการบงัคบับุคคลใหอ้อกและใชห้ลกัเกณฑอ์ะไรเป็นมลูเหตุ 

 
• ไม่ว่าการวนิิจฉยัเกีย่วกบัเรื่องราวสามารถน ามาทบทวนแกไ้ขไดห้รอืไม่ 

และถา้หากว่าได ้ จะใชเ้จา้พนกังานใดเป็นผูพ้จิารณา วธิดี าเนินการทีใ่ชเ้ป็นอย่างไร  
และวธิดี าเนินการเช่นว่านี้มผีลระงบัไดห้รอืไม่ 

 
• การวนิิจฉยัทีก่ระท าในกรณีเกีย่วกบัมาตรา 3 และหลกัเกณฑท์ีใ่ชใ้นการวนิิจฉยัเหล่านี้ 

ขอ้มลูซึง่ การวนิิจฉัยใชเ้ป็นมลูเหตุ และแหล่งของขอ้มลูนี้ 
 

• ชนิดของการฝึกอบรมทีม่ใีหแ้ก่พนกังานเจา้หน้าทีซ่ึง่ด าเนินการเกีย่วกบัการขบัไล่ 
การสง่กลบั หรอืการสง่ผูร้า้ยขา้มแดนชาวต่างประเทศ 

 
 

มาตรา 4 
 
13. ในการรายงานขอ้ผกูพนัซึง่บงัคบัโดยมาตรานี้เป็นการแสดงนยัว่าใหร้ฐัแต่ละรฐัออกกฎหมา
ยใหก้ารทรมานเป็นอาชญากรรมในลกัษณะซึ่งสอดคลอ้งกบันิยามในมาตรา 1 
คณะกรรมาธกิารไดแ้สดงความคดิเหน็มาโดยตลอดว่าอาชญากรรมของการทรมานนัน้โดยลกัษ
ณะแลว้มคีวามแตกต่างจากรปูแบบต่างๆของการฆาตกรรมและการท ารา้ยร่างกายทีม่อียู่ 
และดงันัน้จงึควรจะถูกใหน้ิยามแยกออกมาต่างหากว่าเป็นอาชญากรรมอย่างหนึ่ง 
รายงานควรจะมขีอ้มลูเกีย่วกบั 
 

• ขอ้ก าหนดทางอาญาฝ่ายพลเรอืนและทหารเกีย่วกบัความผดิเหล่านี้และการลงโทษทีเ่กี่
ยวขอ้งกบัความผดิดงักล่าว 

 
• ไม่ว่ามอีายุความฟ้องคดใีชก้บัความผดิเช่นว่านี้หรอืไม่ 

 
• จ านวนและลกัษณะของคดซีึง่ขอ้ก าหนดทางกฎหมายเหล่านัน้ถูกน ามาใชแ้ละผลแห่งค

ดดีงักล่าว โดยเฉพาะคอื การลงโทษทีน่ ามาใชเ้มื่อมกีารพพิากษาลงโทษ 
และเหตุผลในการตดัสนิปล่อยตวัใหพ้น้ขอ้กล่าวหา 

 
• ตวัอย่างของค าพพิากษาทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนินการตามมาตรา 4 
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• นิตบิญัญตัทิีม่อียู่เกีย่วกบัมาตรการทางวนิัยในระหว่างการสบืสวนคดกีารทรมานทีถู่กก

ล่าวหาทีจ่ะถูกด าเนินการต่อบุคลากรผูร้กัษากฎหมายซึ่งรบัผดิชอบต่อการกระท าทรมา
น (เช่น การพกังาน) 

 
• ขอ้มลูเกีย่วกบัวธิทีีก่ารลงโทษซึง่ถูกก าหนดไวแ้ลว้จะพจิารณาลกัษณะความรา้ยแรงขอ

งการทรมาน 
 

มาตรา 5 
 
14. มาตรา 5 
จะเป็นเรื่องเกีย่วกบัหน้าทีท่างกฎหมายของรฐัภาคทีีจ่ะจดัตัง้เขตอ านาจเหนืออาชญากรรมทีก่ล่
าวถงึในมาตรา 4 รายงานควรจะประกอบดว้ยขอ้มลูเกีย่วกบั 
 

• มาตรการทีใ่ชเ้พือ่จดัตัง้เขตอ านาจในคดซีึง่ถูกครอบคลุมอยู่ภายใต ้ (ก), (ข) และ (ค) 
ของวรรค 1 โดยควรจะรวมตวัอย่างคดซีึง่ (ข) และ (ค) ถูกน ามาใชไ้วด้ว้ย 

 
• มาตรการทีใ่ชเ้พือ่จดัตัง้เขตอ านาจในคดซีึง่ผูถู้กกล่าวหาว่ากระท าความผดิอยู่ในอาณาเ

ขตของรฐัทีท่ ารายงาน 
และรฐัดงักล่าวไม่ไดส้ง่ตวับุคคลดงักล่าวในฐานะผูร้า้ยขา้มแดนไปยงัรฐัซึง่มเีขตอ านาจเ
หนือความผดิดงักล่าว โดยควรจะใหต้วัอย่างคดซีึง่ (ก) 
การสง่ผูร้า้ยขา้มแดนไดร้บัการสนองตอบ และ (ข) 
การสง่ผูร้า้ยขา้มแดนไดร้บัการปฏเิสธ 

 
มาตรา 6 

 
15. มาตรา 6 เป็นเรื่องเกีย่วกบัการใชเ้ขตอ านาจโดยรฐัภาค ี

โดยเฉพาะคอืในประเดน็ปัญหาเกีย่วกบัการสบืสวนบุคคลซึง่อยู่ในอาณาเขตและถูกกล่าวหา
ว่าไดก้ระท าความผดิทีก่ล่าวถงึในมาตรา 4 รายงานควรจะใหข้อ้มลูเกี่ยวกบั 

 
• ขอ้ก าหนดทางกฎหมายภายในประเทศเกีย่วกบั โดยเฉพาะคอื 

การควบคุมตวับุคคลนัน้หรอืมาตรการอื่นๆเพือ่รบัประกนัการปรากฏตวัของบุคคลดงักล่
าว สทิธขิองบุคคลดงักล่าวทีจ่ะไดร้บัความช่วยเหลอืจากสถานทูต 
ขอ้ผกูพนัของรฐัทีท่ ารายงานในการแจง้รฐัอื่นๆซึง่อาจจะมเีขตอ านาจในการควบคุมตวั
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บุคคลดงักล่าวดว้ย 
พฤตกิารณ์ในการควบคุมตวัและไม่ว่ารฐัภาคมีเีจตนาจะใชเ้ขตอ านาจนัน้หรอืไม่ 

 
• เจา้พนกังานผูม้อี านาจด าเนินการประเดน็ต่างๆของมาตรา 6 

 
• คดใีดๆซึง่ขอ้ก าหนดภายในประเทศดงักล่าวขา้งต้นถูกน ามาใช้ 

 
มาตรา 7 

 
16. มาตรานี้มขีอ้ผกูพนัของรฐัทีจ่ะรเิริม่การฟ้องคดเีกีย่วกบัการกระท าทรมานเมื่อใดกต็ามทีร่ฐั
มเีขตอ านาจ เวน้แต่ว่ารฐัดงักล่าวจะสง่ตวัผูถู้กกล่าวหาว่ากระท าความผดิในฐานะผูร้า้ยขา้มแดน 
รายงานควรจะใหข้อ้มลูเกีย่วกบั 
 

• มาตรการเพือ่รบัประกนัการปฏบิตัอิย่างเป็นธรรมต่อผูถู้กกล่าวหาว่ากระท าความผดิใน
ทุกขัน้ตอนของกระบวนวธิพีจิารณารวมทัง้สทิธทิีจ่ะมทีีป่รกึษากฎหมาย 
สทิธทิีจ่ะถูกสนันิษฐานไวก้่อนว่าเป็นผูบ้รสิุทธิจ์นกว่าจะไดร้บัการพสิจูน์ว่ามคีวามผดิ 
สทิธทิีจ่ะไดร้บัความเท่าเทยีมกนัในศาล ฯลฯ 

 
• มาตรการเพือ่รบัประกนัว่ามาตรฐานของพยานหลกัฐานทีต่อ้งมสี าหรบัการด าเนินคดแีล

ะการพพิากษาว่ากระท าความผดิจะใชอ้ย่างเท่าเทยีมกนัในคดซีึง่ผูถู้กกล่าวหาว่ากระท า
ความผดิเป็นชาวต่างประเทศซึง่กระท าการทารุณในต่างประเทศ 

 
• ตวัอย่างการด าเนินการภาคปฏบิตัขิองมาตรการทีก่ล่าวถงึขา้งตน้ 

 
มาตรา 8 

 
17. อาศยัอ านาจตามมาตรา 8 ของอนุสญัญา 
รฐัภาคจีะด าเนินการรบัรองว่าการทรมานเป็นความผดิซึง่สามารถถูกสง่ตวัไดใ้นฐานะเป็นผูร้า้ย
ขา้มแดนเพือ่จุดประสงคใ์นการอ านวยความสะดวกการสง่ผูร้า้ยขา้มแดนส าหรบับุคคลซึง่ตอ้งสง
สยัว่าไดก้ระท าการทรมาน และ/หรอื 
อาชญากรรมทีเ่กีย่วขอ้งในการพยายามกระท าการและสมรูร้่วมคดิและมสีว่นร่วมในการทรมาน 
รายงานควรจะประกอบดว้ยขอ้มลูเกีย่วกบั 
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• ไม่ว่าการทรมานและอาชญากรรมทีเ่กีย่วขอ้งจะไดร้บัการพจิารณาหรอืไม่จากรฐัทีท่ ารา
ยงานว่าเป็นความผดิซึง่สามารถถูกสง่ตวัไดใ้นฐานะเป็นผูร้า้ยขา้มแดน 

 
• ไม่ว่ารฐัทีท่ ารายงานจะถอืว่าการสง่ผูร้า้ยขา้มแดนเป็นเงือ่นไขหรอืไม่ในการมอียู่ของสน

ธสิญัญา 
 

• ไม่ว่ารฐัทีท่ ารายงานจะพจิารณาว่าอนุสญัญาเป็นเกณฑท์างกฎหมายหรอืไม่ส าหรบัการ
สง่ผูร้า้ยขา้มแดนเกีย่วกบัความผดิทีก่ล่าวถงึขา้งตน้ 

 
• สนธสิญัญาการสง่ผูร้า้ยขา้มแดนระหว่างรฐัทีท่ ารายงานและรฐัภาคอีื่นๆในอนุสญัญาซึง่

รวมการทรมานว่าเป็นความผดิซึง่สามารถถูกสง่ตวัไดใ้นฐานะเป็นผูร้า้ยขา้มแดน 
 

• คดซีึง่รฐัทีท่ ารายงานยอมใหม้กีารสง่ผูร้า้ยขา้มแดนส าหรบับุคคลซึง่ถูกกล่าวหาว่าไดก้ร
ะท าความผดิใดๆดงักล่าวขา้งตน้ 

 
มาตรา 9 

 
18. อาศยัอ านาจตามมาตรานี้ 
รฐัภาคจีะด าเนินการใหค้วามช่วยเหลอืร่วมกนัของฝ่ายตุลาการในวธิพีจิารณาความอาญาทุกเรื่อ
งเกีย่วกบัความผดิในการทรมานและอาชญากรรมทีเ่กีย่วขอ้งในการพยายามกระท าการ 
สมรูร้่วมคดิ และมสีว่นร่วมในการทรมาน รายงานควรจะประกอบดว้ยขอ้มลูเกี่ยวกบั 
 

• ขอ้ก าหนดทางกฎหมายรวมทัง้สนธสิญัญาใดๆเกีย่วกบัการใหค้วามช่วยเหลอืร่วมกนัข
องฝ่ายตุลาการทีใ่ชก้บัคดคีวามผดิดงักล่าวขา้งตน้ 

 
• คดเีกีย่วกบัความผดิในการทรมานซึง่การใหค้วามช่วยเหลอืร่วมกนัของฝ่ายตุลาการไดร้ั

บการรอ้งขอโดยหรอืจากรฐัทีท่ ารายงานรวมทัง้ผลของการรอ้งขอ 
 

มาตรา 10 
 
19. อาศยัอ านาจตามมาตรานี้และมาตรา 16 ทีเ่กีย่วขอ้ง 
นอกจากทีก่ล่าวมาแลว้รฐัมขีอ้ผกูพนัตอ้งฝึกอบรมบุคลากรทางการแพทยแ์ละผูร้กัษากฎหมาย 
พนกังานเจา้หน้าทีฝ่่ายตุลาการ  และบุคคลอื่นๆที่เกีย่วขอ้งกบัการควบคุมตวั การซกัถาม 
หรอืการปฏบิตัติ่อบุคคลทีอ่ยู่ในความควบคุมของรฐัหรอืเจา้หน้าทีใ่นเรื่องเกีย่วกบัขอ้หา้มการทร



HRI/GEN/2/Rev.4 110 

มานและการปฏบิตัหิรอืการลงโทษทีท่ารุณ โหดรา้ย หรอืท าใหเ้สือ่มเสยีศกัดิศ์ร ี
รายงานควรจะประกอบดว้ยขอ้มลูเกีย่วกบั 
 

• โครงงานฝึกอบรมเกีย่วกบัเรื่องดงักล่าวขา้งต้นส าหรบับุคคลซึง่มภีาระหน้าทีต่่างๆทีก่ล่
าวไวใ้นมาตรา 10 ของอนุสญัญา 

 
• ขอ้มลูเกีย่วกบัการฝึกอบรมบุคลากรทางการแพทยซ์ึง่ท างานกบัผูถู้กควบคุมตวัหรอืผูแ้

สวงหาทีล่ีภ้ยัเพือ่ตรวจหาร่องรอยการทรมานทางกายและทางจติและการฝึกอบรมเจา้ห
น้าทีฝ่่ายตุลาการและฝ่ายอื่นๆ 

 
• ลกัษณะและความถีข่องการสอนและการฝึกอบรม 

 
• ขอ้มลูเกีย่วกบัการฝึกอบรมใดๆซึง่รบัประกนัการปฏบิตัอิย่างเหมาะสมและใหค้วามเคา

รพต่อสตร ี เยาวชน และกลุ่มชาตพินัธุ ์ ศาสนา หรอืกลุ่มอื่นๆทีม่คีวามหลากหลาย 
โดยเฉพาะคอื 
เกีย่วกบัรปูแบบของการทรมานซึง่มผีลกระทบต่อกลุ่มเหล่านี้อย่างไม่ไดส้ดัสว่น 

 
• ประสทิธผิลของโครงงานต่างๆ 

 
 

มาตรา 11 
 
20. อาศยัอ านาจตามมาตรานี้และมาตรา 16 ทีเ่กีย่วขอ้ง 
รฐัมขีอ้ผกูพนัตอ้งคอยทบทวนแกไ้ขระเบยีบวธิกีารซกัถาม ค าสัง่ วธิกีาร 
และขอ้ปฏบิตัติลอดจนการด าเนินการในการควบคุมตวัและปฏบิตัติ่อบุคคลซึง่อยู่ภายใตก้ารจบั
กุม การกกัขงั 
การจ าคุกรปูแบบใดๆโดยมจุีดประสงคเ์พือ่ป้องกนัการทรมานและการปฏบิตัหิรอืการลงโทษทีท่
ารุณ โหดรา้ย หรอืท าใหเ้สือ่มเสยีศกัดิศ์ร ีรายงานควรจะประกอบดว้ยขอ้มลูเกีย่วกบั 
 

• กฎหมาย ขอ้บงัคบั และค าสัง่เกีย่วกบัการปฏบิตัติ่อบุคคลซึง่ถูกท าใหส้ญูเสยีเสรภีาพ 
 

• ขอ้มลูเกีย่วกบัมาตรการซึง่ก าหนดใหม้กีารบอกกล่าวทนัทแีก่และหนทางเขา้ถงึทนายค
วาม แพทย ์คนในครอบครวั และการบอกกล่าวแก่สถานทตูในกรณีของคนต่างชาติ 
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• ระดบัซึง่ระเบยีบและหลกัการต่อไปนี้จะถูกสะทอ้นออกมาในกฎหมายภายในประเทศแล
ะขอ้ปฏบิตัขิองรฐั ซึ่งไดแ้ก่ ระเบยีบมาตรฐานขัน้ต ่าส าหรบัการปฏบิตัติ่อนักโทษ 
หลกัการพืน้ฐานส าหรบัการปฏบิตัติ่อนกัโทษ 
องคห์ลกัการส าหรบัการคุม้ครองบุคคลทัง้หมดภายใตก้ารกกัขงั 
หรอืการจ าคุกรปูแบบใดๆ 
หลกัการของจรยิธรรมทางการแพทยท์ีเ่กีย่วกบับทบาทของบุคลากรทางสุขภาพอนามยั 
โดยเฉพาะคอืแพทย ์
ในการคุม้ครองนกัโทษและผูถู้กกกัขงัใหพ้น้จากการทรมานและการปฏบิตัหิรอืการลงโท
ษอย่างอื่นทีท่ารุณ โหดรา้ย หรอืท าใหเ้สือ่มเสยีศกัดิศ์ร ี
และจรรยาบรรณส าหรบัเจา้หน้าทีผู่ร้กัษากฎหมาย 

 
• องคก์รหรอืกลไกอสิระใดๆ 

ทีถู่กจดัตัง้ขึน้เพือ่ตรวจสอบเรอืนจ าและสถานทีก่กักนัอื่นๆและเพือ่เฝ้าตรวจความรุนแร
งต่อชายและหญงิในทุกรูปแบบ 
รวมทัง้ความรุนแรงทางเพศต่อทัง้ชายและหญงิในทุกรปูแบบ 
และความรุนแรงระหว่างนกัโทษในทุกรูปแบบรวมทัง้การอนุญาตใหม้กีารเฝ้าตรวจระหว่
างประเทศหรอืการตรวจสอบขององคก์รพฒันาเอกชน 

 
• ขอ้มลูเกีย่วกบัมาตรการเพือ่รบัประกนัว่าสถานทีด่งักล่าวทัง้หมดไดร้บัการรบัรองอย่างเ

ป็นทางการและไม่อนุญาตใหม้กีารกกักนัโดยไม่มกีารตดิต่อกบัโลกภายนอก 
 

• กลไกส าหรบัทบทวนแกไ้ขการประพฤตปิฏบิตัขิองบุคลากรผูร้กัษากฎหมายซึง่มหีน้าที่
ซกัถามและควบคุมตวับุคคลซึง่ถูกกกัขงัและคุมขงัและผลของการทบทวนแกไ้ขดงักล่าว
พรอ้มดว้ยขัน้ตอนวธิกีารใดๆ ในการตรวจสอบคุณสมบตัหิรอืการทบทวนคุณสมบตัิ 

 
• ขอ้มลูเกีย่วกบัการป้องกนัใดๆ ส าหรบัการคุม้ครองปัจเจกชนทีม่คีวามเสีย่งเป็นพเิศษ 

 
มาตรา 12 

 
21. ตามเกณฑข์องมาตรานี้และมาตรา 16 ทีเ่กีย่วขอ้ง 
รฐัตอ้งรบัประกนัว่าพนกังานเจา้หน้าทีข่องตนจะด าเนินการสอบสวนทนัทอีย่างเป็นกลางเมื่อมเี
หตุผลทีจ่ะเชื่อว่าในเขตอ านาจของรฐัไดม้กีารกระท าทรมานหรอืการปฏบิตัหิรอืการลงโทษทีท่า
รุณ โหดรา้ย หรอืท าใหเ้สือ่มเสยีศกัดิศ์ร ีรายงานควรจะระบุ 
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• เจา้พนกังานซึง่สามารถรเิริม่และด าเนินการสบืสวนไดท้ัง้ทีร่ะดบัอาญาและวนิัย 
 

• วธิดี าเนินการทีส่ามารถน ามาใชไ้ดร้วมทัง้ไม่ว่าจะมหีนทางเขา้ถงึการตรวจสอบทางการ
แพทยแ์ละความเชีย่วชาญทางนิตเิวชไดท้นัทหีรอืไม่ 

 
• ไม่ว่าผูถู้กกล่าวหาว่ากระท าความผดิจะถูกพกัจากงานในหน้าทีห่รอืไม่ในขณะทีก่ารสบื

สวนก าลงัถูกด าเนินการ และ/หรอื ถูกหา้มตดิต่อกบัผูท้ีอ่า้งว่าเป็นผูเ้สยีหายอกี 
 

• ขอ้มลูเกีย่วกบัผลแห่งคดขีองการฟ้องรอ้งและการลงโทษ 
 

มาตรา 13 
 
22. อาศยัอ านาจตามมาตรานี้และมาตรา 16 ทีเ่กีย่วขอ้ง 
รฐัภาคตีอ้งรบัประกนัสทิธขิองปัจเจกชนซึง่กล่าวหาว่าไดถู้กทรมานหรอืถูกปฏบิตัหิรอืถูกลงโท
ษอย่างทารุณ โหดรา้ย 
หรอืท าใหเ้สือ่มเสยีศกัดิศ์รทีีจ่ะรอ้งทุกขแ์ละขอใหค้ดขีองตนไดร้บัการสบืสวนทนัทอีย่างเป็นกลา
งตลอดจนการคุม้ครองผูร้อ้งทุกขแ์ละพยานจากการถูกปฏบิตัอิย่างเลวรา้ยและการข่มขู ่
รายงานควรจะประกอบดว้ยขอ้มลูขอ้มลูเกีย่วกบั 
 

• การเยยีวยาแกไ้ขทีม่ใีหก้บัปัจเจกชนซึง่กล่าวหาว่าเป็นผู้เสยีหายจากการกระท าทรมาน
หรอืการปฏบิตัหิรอืการลงโทษอย่างอื่นทีท่ารุณ โหดรา้ย หรอืท าใหเ้สือ่มเสยีศกัดิศ์รี 

 
• การเยยีวยาแกไ้ขทีม่ใีหก้บัผูร้อ้งทุกขใ์นกรณีทีเ่จา้พนกังานปฏเิสธทีจ่ะสบืสวนคดขีองบุ

คคลดงักล่าว 
 

• กลไกส าหรบัการคุม้ครองผูร้อ้งทุกขแ์ละพยานจากการข่มขูห่รอืการปฏบิตัอิย่างเลวรา้ย
ชนิดใดๆ 

 
• ขอ้มลูทางสถตินิอกจากทีก่ล่าวมาแลว้ซึง่ถูกแบ่งตามเพศ อายุ อาชญากรรม 

และต าแหน่งทางภูมศิาสตรเ์กีย่วกบัจ านวนการรอ้งทุกขเ์รื่องการทรมานและการปฏบิตัิ
หรอืการลงโทษทีท่ารุณ โหดรา้ย 
หรอืท าใหเ้สือ่มเสยีศกัดิศ์รซีึ่งถูกแจง้ต่อเจา้พนกังานภายในประเทศและผลของการสบืส
วน 
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นอกจากนี้ควรจะมสีิง่บ่งบอกดว้ยถงึหน่วยงานของบุคคลซึง่ถูกกล่าวหาว่าไดก้ระท าการ
ทรมาน และ/หรอื การปฏบิตัอิย่างเลวรา้ยในรูปแบบอื่นๆ 

 
• ขอ้มลูเกีย่วกบัหนทางทีผู่ร้อ้งทุกขจ์ะเขา้ถงึการเยยีวยาแกไ้ขทางตุลาการทีเ่ป็นอสิระแล

ะเป็นกลางรวมทัง้ขอ้มลูเกีย่วกบัสิง่ขดัขวางทีเ่ป็นการเลอืกปฏบิตัติ่อสถานะทีเ่ท่าเทยีม
กนัทางกฎหมายส าหรบับุคคลทุกคน และระเบยีบหรอืขอ้ปฏบิตัใิดๆ 
ซึง่ป้องกนัการก่อกวนหรอืการท ารา้ยจติใจผูเ้สยีหายอกี 

 
• ขอ้มลูเกีย่วกบัเจา้หน้าทีใ่ดๆ 

ภายในหน่วยต ารวจและอยัการหรอืหน่วยงานซึง่ไดร้บัการฝึกอบรมมาเป็นพเิศษเพือ่ท า
คดทีีก่ล่าวหาว่าเป็นการทรมานหรอืการปฏบิตัหิรอืความรุนแรงทีท่ารุณ โหดรา้ย 
และท าใหเ้สือ่มเสยีศกัดิศ์รตี่อสตรแีละชนกลุ่มน้อยชาตพินัธุ ์ ศาสนา 
หรอืชนกลุ่มน้อยอื่นๆ 

 
• ขอ้มลูเกีย่วกบัประสทิธผิลของมาตรการใดๆ เช่นว่านี้ 

 
มาตรา 14 

 
23. มาตรานี้เป็นเรื่องเกีย่วกบัสทิธขิองผูเ้สยีหายจากการทรมานเพือ่เยยีวยาแกไ้ขใหม้สีนิไหมท
ดแทนและการฟ้ืนฟูทีเ่ป็นธรรมและพอเพยีง รายงานควรจะประกอบดว้ยขอ้มลูเกีย่วกบั 
 

• วธิดี าเนินการทีม่อียู่เพือ่ใหไ้ดร้บัสนิไหมทดแทนส าหรบัผูเ้สยีหายจากการทรมานและคร
อบครวัและไม่ว่าวธิดี าเนินการเหล่านี้จะไดถู้กประมวลไวห้รอืท าไวอ้ย่างเป็นทางการดว้
ยประการใดหรอืไม่ 

 
• ไม่ว่ารฐัจะรบัผดิชอบตามกฎหมายส าหรบัการประพฤตปิฏบิตัขิองผูก้ระท าความผดิและ

ตอ้งผกูพนัใหส้นิไหมทดแทนแก่ผูเ้สยีหายหรอืไม่ 
 

• ขอ้มลูทางสถติหิรอือย่างน้อยทีสุ่ดตวัอย่างของค าวนิิจฉัยโดยเจา้พนกังานซึง่สัง่ใหม้กีาร
ใหส้นิไหมทดแทนและการบ่งบอกว่าค าวนิิจฉยัดงักล่าวไดถู้กด าเนินการหรอืไม่รวมทัง้ข้
อมลูใดๆ เกีย่วกบัลกัษณะของการทรมาน 
สถานะและการระบุตวัผูเ้สยีหายและจ านวนค่าสนิไหมทดแทน 
หรอืการเยยีวยาแกไ้ขอย่างอื่นทีจ่ดัให้ 
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• โครงงานการฟ้ืนฟูทีม่อียู่ในประเทศส าหรบัผูเ้สยีหายจากการทรมาน 
 

• ขอ้มลูเกีย่วกบัมาตรการใดๆ 
นอกเหนือจากค่าสนิไหมทดแทนเพือ่ท าใหก้ารเคารพในศกัดิศ์รขีองผูเ้สยีหาย 
สทิธใินความปลอดภยัและการคุม้ครองสุขภาพอนามยัของผูเ้สยีหายกลบัคนืมาดงัเดมิเ
พือ่ป้องกนัการเกดิเหตุซ ้าๆ อกี 
และเพือ่ช่วยเหลอืในการฟ้ืนฟูและการกลบัคนืสูป่ระชาคมของผูเ้สยีหาย 

 
มาตรา 15 

 
24. ตามขอ้ก าหนดนี้ 
รฐัจะตอ้งรบัประกนัว่าค าใหก้ารทีเ่ป็นผลมาจากการทรมานจะไม่ถูกน าไปใชเ้ป็นพยานหลกัฐานใ
นกระบวนพจิารณาใดๆยกเวน้ต่อบุคคลซึง่ถูกกล่าวหาเรื่องการทรมานเป็นหลกัฐานว่าไดม้คี าให้
การดงักล่าว รายงานควรจะประกอบดว้ยขอ้มลูเกีย่วกบั 
 

• ขอ้ก าหนดทางกฎหมายเกี่ยวกบัขอ้หา้มการใชค้ าใหก้ารซึง่ไดม้าจากการทรมานเป็นอง
คป์ระกอบของการพสิูจน์ 

 
• ตวัอย่างของคดซีึง่ขอ้ก าหนดเช่นว่านี้ถูกน ามาใช้ 

 
• ขอ้มลูเกีย่วกบัว่าพยานหลกัฐานทางออ้มจะรบัฟังไดห้รอืไม่ถา้สามารถน ามาใชไ้ดใ้นระ

บบกฎหมายของรฐัภาค ี
 

มาตรา 16 
 
25. มาตรานี้จะบงัคบัขอ้ผกูพนักบัรฐัเพือ่หา้มกระท าการปฏบิตัหิรอืการลงโทษทีท่ารุณ โหดรา้ย 
หรอืท าใหเ้สือ่มเสยีศกัดิศ์ร ีรายงานควรจะประกอบดว้ยขอ้มลูเกีย่วกบั 
 

• ขอบเขตซึง่การกระท าการปฏบิตัหิรอืการลงโทษทีท่ารุณ โหดรา้ย 
หรอืทีท่ าใหเ้สือ่มเสยีศกัดิศ์รไีดถู้กรฐัภาคที าใหเ้ป็นสิง่ผดิกฎหมาย 
ขอ้มลูเกีย่วกบัว่าการกระท าเหล่านี้ถูกก าหนดไวห้รอืไม่หรอืมฉิะนัน้แลว้กไ็ดถู้กก าหนด
ไวใ้นกฎหมายภายในประเทศ 

 
• มาตรการซึง่รฐัภาคอีาจจะด าเนินการเพือ่ป้องกนัการกระท าเช่นว่านี้ 
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• สภาพความเป็นอยู่ในศูนยก์กัขงัของต ารวจและเรอืนจ า 

รวมทัง้สถานทีส่ าหรบัสตรแีละผูเ้ยาว ์
รวมทัง้ว่าบุคคลดงักล่าวถูกกกัขงัไวแ้ยกจากประชากรทีเ่ป็นบุรุษ/ผูใ้หญ่ทีเ่หลอืหรอืไม่ 
ประเดน็ปัญหาทีเ่กีย่วขอ้งกบัความแออดั ความรุนแรงระหว่างนกัโทษ 
มาตรการทางวนิยัต่อผูต้อ้งขงั สภาพทางการแพทยแ์ละสุขาภบิาล 
โรคภยัไขเ้จบ็ทีเ่ป็นร่วมกนัมากทีสุ่ด และการรกัษาพยาบาลในเรอืนจ า 
หนทางการไดร้บัอาหาร 
และเงือ่นไขในการกกัขงัผูเ้ยาวค์วรจะไดร้บัการพจิารณาโดยเฉพาะ 

 
ข. รายงานตามรอบเวลา 

 
รายงานตามรอบเวลาโดยรฐัภาคคีวรจะถูกน าเสนอเป็นสามสว่นดงัต่อไปนี้ 
 

ส่วนท่ี 2 
ข้อมูลเก่ียวกบัมาตรการใหม่และการพฒันาใหม่ท่ีเก่ียวกบัการด าเนินการตามอนุสญัญา

ตามล าดบัของมาตรา 1 ถึง 16 ตามท่ีเหมาะสม 
 

(ก) สว่นน้ีควรจะบรรยายโดยละเอยีดถงึ 
 

(1)
 มาตรการใหม่ใดๆซึง่รฐัภาคใีชเ้พือ่ด าเนินการตามอนุสญัญาในระหว่างช่วงระย
ะเวลาซึง่ขยายจากวนัเดอืนปีทีส่ง่มอบรายงานฉบบัก่อนหน้านัน้ไปยงัวนัเดอืนปีที่
สง่มอบรายงานตามรอบเวลาทีค่ณะกรรมาธกิารจะพจิารณา 

 
(2)

 การพฒันาใดๆอย่างใหม่ซึง่ไดเ้กดิขึน้ในระหว่างช่วงระยะเวลาเดยีวกนัและเกีย่
วขอ้งกบัการด าเนินการตามอนุสญัญา 

 

 
 อยู่ในเอกสาร CAT/C/14/Rev.1 เรื่อง 
แนวทางทัว่ไปเกีย่วกบัรปูแบบและเนื้อหาของรายงานตามรอบเวลาทีร่ฐัภาคจีะส่งมอบตามมาตรา 19 วรรค 1 ของอนุสญัญา 
ซึง่คณะกรรมาธกิารต่อตา้นการทรมานไดน้ ามาใชใ้นการประชุมครัง้ที ่85 ของคณะกรรมาธกิาร (สมยัประชุมทีห่ก) เมื่อวนัที ่30 
เมษายน 2534 และไดร้บัการทบทวนแกไ้ขในการประชุมครัง้ที ่ 318 ของคณะกรรมาธกิาร (สมยัประชุมทีย่ ีส่บิ) เมื่อวนัที ่ 18 
พฤษภาคม 2541 
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(ข) โดยเฉพาะคอื รฐัภาคคีวรจะใหข้อ้มลูเกีย่วกบั 
 

(1)
 การเปลีย่นแปลงใดๆในนิตบิญัญตัแิละในสถาบนัซึง่มผีลต่อการด าเนินการตาม
อนุสญัญาเกีย่วกบัอาณาเขตใดๆภายใตเ้ขตอ านาจของรฐัภาคดีงักล่าว 
โดยเฉพาะคอืเกีย่วกบัสถานทีก่กัขงัและเกีย่วกบัการฝึกอบรมใหแ้ก่บุคลากรผูร้กั
ษากฎหมายและบุคลากรทางการแพทย์ 

 
(2)

 ค าพพิากษาบรรทดัฐานใหม่ใดๆทีม่คีวามเกี่ยวขอ้งส าหรบัการด าเนินการตามอ
นุสญัญา 

 
(3) การรอ้งทุกข ์ การสอบสวน การฟ้องคดอีาญาอุกฉกรรจ ์ กระบวนพจิารณา 

ค าตดัสนิลงโทษ การชดใชค้่าเสยีหาย 
และการใหส้นิไหมทดแทนส าหรบัการกระท าทรมานและการปฏบิตัหิรอืการลงโท
ษทีท่ารุณ โหดรา้ย หรอืทีท่ าใหเ้สือ่มเสยีศกัดิศ์รี 

 
(4)

 ขอ้ขดัขอ้งใดๆซึง่ท าใหร้ฐัภาคไีม่อาจปฏบิตัขิอ้ผกูพนัซึง่เป็นหน้าทีข่องรฐัภาคตี
ามอนุสญัญา 

 
ส่วนท่ี 3 ข้อมูลเพ่ิมเติมซ่ึงขอโดยคณะกรรมาธิการ 

 
สว่นน้ีควรจะประกอบดว้ยขอ้มลูใดๆซึง่ขอโดยคณะกรรมาธกิารและรฐัภาคไีม่ไดจ้ดัใหใ้

นระหว่างการพจิารณารายงานฉบบัก่อนของรฐัภาคขีองคณะกรรมาธกิาร 
ถา้รฐัภาคไีดจ้ดัใหข้อ้มลูในการตดิต่อสือ่สารครัง้ต่อมาหรอืในรายงานเพิม่เตมิซึง่ถูกส่งมอบใหต้า
มระเบยีบขอ้ 67 วรรค 2 ของระเบยีบวธิดี าเนินการของคณะกรรมาธกิาร 
รฐัภาคไีม่จ าเป็นตอ้งท าซ ้าอกี 
 

ส่วนท่ี 4 การปฏิบติัตามข้อสรปุและค าแนะน าของคณะกรรมาธิการ 
 

สว่นน้ีควรจะใหข้อ้มลูเกีย่วกบัมาตรการทีร่ฐัภาคใีชเ้พือ่ปฏบิตัติามขอ้สรุปและค าแนะน า
ซึง่คณะกรรมาธกิารแจง้แก่รฐัภาคใีนตอนทา้ยของการพจิารณารายงานเบือ้งตน้และรายงานตาม
รอบเวลาของรฐัภาคขีองคณะกรรมาธกิาร 
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บทท่ี 7 
 

คณะกรรมาธิการสิทธิเดก็ 
 

ก. รายงานเบือ้งต้น 
 
ค าน า 
 
1. มาตรา 44 วรรค 1 ของอนุสญัญาว่าดว้ยสทิธเิดก็ก าหนดว่า 
“รฐัภาคจีะด าเนินการสง่มอบรายงานว่าดว้ยมาตรการทีร่ฐัภาคไีดน้ ามาใชซ้ึง่มผีลต่อสทิธทิีไ่ดร้บั
การรบัรองในมาตรการดงักล่าวและว่าดว้ยความก้าวหน้าทีไ่ดส้รา้งขึน้ในการไดป้ระโยชน์จากสทิ
ธเิหล่านัน้ใหแ้ก่คณะกรรมาธกิารผ่านทางเลขาธกิารสหประชาชาต:ิ 
 

(ก) ภายในสองปีทีอ่นุสญัญามผีลบงัคบัใชส้ าหรบัรฐัภาคทีีเ่กีย่วขอ้ง 
 

(ข) หลงัจากนัน้ทุกหา้ปี” 
 
2. มาตรา 44 ของอนุสญัญายงัก าหนดต่อไปอกีในวรรค 2 
ว่าใหร้ายงานซึง่สง่มอบใหแ้ก่คณะกรรมาธกิารสทิธเิดก็ระบุปัจจยัและขอ้ขดัขอ้ง (ถา้ม)ี 
ซึง่มผีลต่อการปฏบิตัขิอ้ผกูพนัตามอนุสญัญาใหค้รบถว้นและยงัใหม้ขีอ้มลูทีพ่อเพยีงอกีดว้ยเพือ่
ใหค้ณะกรรมาธกิารสามารถท าความเขา้ใจการด าเนินการตามอนุสญัญาในประเทศทีเ่กีย่วขอ้งไ
ดอ้ย่างทัว่ถงึ 
 
3. คณะกรรมาธกิารเชื่อว่ากระบวนการจดัท ารายงานเพือ่สง่มอบใหแ้ก่คณะกรรมาธกิารจะใหโ้
อกาสส าคญัส าหรบัท าการทบทวนแกไ้ขมาตรการต่างๆอย่างทัว่ถงึเพือ่ด าเนินการประสานกฎห
มายและนโยบายแห่งชาตใิหเ้ขา้กบัอนุสญัญาและเพือ่เฝ้าตรวจความกา้วหน้าทีไ่ดส้รา้งขึน้ในกา
รไดป้ระโยชน์จากสทิธทิีก่ าหนดไวใ้นอนุสญัญา 
นอกจากนี้กระบวนการยงัควรจะเป็นกระบวนการทีส่ง่เสรมิและอ านวยความสะดวกใหก้บัการมสี่
วนร่วมของประชาชนและการตรวจสอบนโยบายของรฐับาลโดยสาธารณชน 
 

 
 อยู่ในเอกสาร CRC/C/5 เรื่อง แนวทางทัว่ไปเกีย่วกบัรปูแบบและเนื้อหาของรายงานเบื้องตน้ทีร่ฐัภาคจีะส่งมอบตามมาตรา 44 
วรรค 1 (a) ของอนุสญัญา ซึง่คณะกรรมการสทิธเิดก็ไดน้ ามาใชใ้นการประชุมครัง้ที ่ 22 ของคณะกรรมาธกิาร 
(สมยัประชุมทีห่นึ่ง) เมื่อวนัที ่15 ตุลาคม 2534 
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4. คณะกรรมาธกิารพจิารณาเหน็ว่ากระบวนการท ารายงานจะเป็นการตอกย ้าอย่างต่อเนื่องขอ
งรฐัภาคถีงึขอ้ผกูมดัเพือ่ใหค้วามเคารพและรบัประกนัการปฏบิตัติามสทิธทิีก่ าหนดไวใ้นอนุสญั
ญาและท าหน้าทีเ่ป็นพาหนะส าคญัส าหรบัการท าใหเ้กดิการแลกเปลีย่นความคดิเหน็ทีเ่ป็นประโ
ยชน์ระหว่างรฐัภาคกีบัคณะกรรมาธกิาร 
 
5. สว่นทัว่ไปของรายงานของรฐัภาคซีึง่เกีย่วขอ้งกบัเรื่องทีอ่ยู่ในความสนใจขององคก์รเฝ้าตรว
จตามตราสารสทิธมินุษยชนระหว่างประเทศฉบบัต่างๆควรจะถูกจดัท าตาม 
“แนวทางโดยรวมส าหรบัสว่นเบือ้งตน้ของรายงานของรฐัภาคทีีเ่กีย่วกบัการด าเนินการตามอนุสั
ญญาว่าดว้ยสทิธเิดก็ 
 
6. คณะกรรมาธกิารมเีจตนารมณ์จะสรา้งแนวทางส าหรบัการจดัท ารายงานตามรอบเวลาซึง่จะ
ตอ้งสง่มอบตามมาตรา 44 วรรค 1 (ข) ของอนุสญัญาเมื่อถงึก าหนดเวลา 
 
7. รายงานควรจะประกอบดว้ยส าเนาของเอกสารหลกัของฝ่ายนิตบิญัญตัแิละฝ่ายอื่นๆตลอดจ
นขอ้มลูทางสถติโิดยละเอยีดและสิง่บ่งบอกทีอ่า้งถงึในขอ้มลูดงักล่าวซึง่จะถูกสง่ใหก้รรมการของ
คณะกรรมาธกิาร แต่อยา่งไรกต็ามควรจะค านึงว่าดว้ยเหตุผลทางเศรษฐกจิ 
จะไม่มกีารแปลหรอืท าซ ้ารายงานดงักล่าวเพือ่การแจกจ่ายทัว่ไป 
ดงันัน้จงึเป็นทีพ่งึประสงคว์่าเมื่อขอ้ความในเอกสารไม่ไดถู้กกล่าวอา้งจรงิอยู่ในหรอืไม่ไดแ้นบท้
ายรายงานเองแลว้ 
รายงานควรจะมขีอ้มลูอย่างพอเพยีงเพือ่ใหส้ามารถท าความเขา้ใจไดโ้ดยไม่ตอ้งอา้งองิถงึขอ้คว
ามเหล่านัน้ 
 
8. ขอ้ก าหนดของอนุสญัญาไดถู้กแบ่งหมู่ไวต้ามสว่นต่างๆโดยใหค้วามส าคญัอย่างเท่าเทยีมกั
นกบัสทิธทิัง้หมดทีอ่นุสญัญาใหก้ารรบัรอง 
 
มาตรการทัว่ไปในการด าเนินการ 
 
9. ตามหมวดนี้ รฐัภาคจีะถูกรอ้งขอใหจ้ดัใหข้อ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งตามมาตรา 4 
ของอนุสญัญารวมทัง้ขอ้มลูเกีย่วกบั 
 

(ก) 
มาตรการทีใ่ชเ้พือ่ประสานกฎหมายและนโยบายแห่งชาตใิหเ้ขา้กบัขอ้ก าหนดของอนุสญัญา 
และ 
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(ข) 
กลไกทีม่อียู่หรอืทีว่างแผนไวใ้นระดบัชาตหิรอืทอ้งถิน่ส าหรบัประสานนโยบายทีเ่กี่ยวกบัเดก็แล
ะส าหรบัเฝ้าตรวจการด าเนินการตามอนุสญัญา 
 
10. นอกจากนี้ 
รฐัภาคจีะไดร้บัการรอ้งขอใหก้ล่าวถงึมาตรการซึง่ไดใ้ชห้รอืคาดการณ์ไวต้ามมาตรา 42 
ของอนุสญัญาเพือ่ท าใหห้ลกัการและขอ้ก าหนดของอนุสญัญาไดเ้ป็นทีท่ราบกนัอย่างกวา้งขวาง
โดยวถิทีางทีเ่หมาะสมและมกีารปฏบิตัเิหมอืนกนัส าหรบัผูใ้หญ่และเดก็ 
 
11. รฐัภาคยีงัจะไดร้บัการรอ้งขอใหก้ล่าวถงึมาตรการเหล่านัน้ทีไ่ดใ้ชห้รอืคาดการณ์ไวต้ามมาต
รา 44 วรรค 6 
ของอนุสญัญาอกีดว้ยเพือ่ท าใหร้ายงานของรฐัภาคดีงักล่าวเป็นทีแ่พร่หลายอย่างกวา้งขวางในห
มู่สาธารณชนสว่นใหญ่ในประเทศของตนเอง 
 
นิยามของเดก็ 
 
12. ตามหมวดนี้ รฐัภาคจีะไดร้บัการรอ้งขอใหจ้ดัใหข้อ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งตามมาตรา 1 
ของอนุสญัญาเกีย่วกบันิยามของเดก็ตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของรฐัภาค ี โดยเฉพาะคอื 
รฐัภาคจีะไดร้บัการรอ้งขอใหจ้ดัใหข้อ้มลูเรื่องอายุบรรลุนิตภิาวะและเรื่องอายุขัน้ต ่าทางกฎหมาย
ทีก่ าหนดไวส้ าหรบัจุดประสงคต์่างๆ รวมทัง้นอกจากทีก่ล่าวมาแลว้คอื 
การไดร้บัค าปรกึษาทางกฎหมายหรอืทางการแพทยโ์ดยโดยไม่ตอ้งไดร้บัความยนิยอมจากบดิา
มารดา การสิน้สุดการศกึษาภาคบงัคบั การรบัจา้งท างานไม่เตม็เวลา 
การรบัจา้งท างานเตม็เวลา การรบัจา้งท างานอนัตราย การยนิยอมมเีพศสมัพนัธ ์ การสมรส 
การสมคัรใจเขา้เป็นทหาร การถูกเกณฑเ์ป็นทหาร การใหก้ารในศาลโดยสมคัรใจ 
ความรบัผดิทางอาญา การถูกบงัคบัใหส้ญูเสยีเสรภีาพ การถูกจ าคุก 
และการบรโิภคแอลกอฮอลห์รอืสารบงัคบัควบคุมอื่นๆ 
 
หลกัทัว่ไป 
 
13. ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งรวมทัง้มาตรการหลกัของฝ่ายนิตบิญัญตั ิ ฝ่ายตุลาการ ฝ่ายบรหิาร 
หรอืฝ่ายอื่นๆทีบ่งัคบัใชอ้ยู่หรอืทีค่าดการณ์ไว ้
ปัจจยัและขอ้ขดัขอ้งทีป่ระสบและความก้าวหน้าทีไ่ดบ้รรลุในการด าเนินการตามขอ้ก าหนดของอ
นุสญัญา และล าดบัความส าคญัของการด าเนินการ 
และเป้าหมายเฉพาะส าหรบัอนาคตควรจะไดร้บัการจดัใหไ้วเ้กีย่วกบั 
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(ก) การไม่เลอืกปฏบิตั ิ(มาตรา 2) 

 
(ข) ผลประโยชน์ดทีีสุ่ดของเดก็ (มาตรา 3) 

 
(ค) สทิธใินชวีติ ความอยู่รอด และพฒันาการ (มาตรา 6) 

 
(ง) การเคารพในความคดิเหน็ของเดก็ (มาตรา 12) 

14. นอกจากนี้แลว้ 
รฐัภาคจีะไดร้บัการกระตุ้นสนบัสนุนใหจ้ดัใหข้อ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งเกีย่วกบัการใชห้ลกัการเหล่าน้ีในก
ารด าเนินการตามมาตราต่างๆซึง่มอียู่ในทีอ่ื่นของแนวทางเหล่านี้ 
 
สิทธิพลเมืองและเสรีภาพ 
 
15. ตามหมวดนี้ 
รฐัภาคจีะไดร้บัการรอ้งขอใหจ้ดัใหข้อ้มลูทีเ่กี่ยวขอ้งรวมทัง้มาตรการหลกัของฝ่ายนิตบิญัญตั ิ
ฝ่ายตุลาการ ฝ่ายบรหิาร หรอืฝ่ายอื่นๆทีบ่งัคบัใชอ้ยู่ 
ปัจจยัและขอ้ขดัขอ้งทีป่ระสบและความก้าวหน้าทีไ่ดบ้รรลุในการด าเนินการตามขอ้ก าหนดทีเ่กีย่
วขอ้งของอนุสญัญา 
และล าดบัความส าคญัของการด าเนินการและเป้าหมายเฉพาะส าหรบัอนาคตเกีย่วกบั 
 

(ก) ชื่อและสญัชาต ิ(มาตรา 7) 
 

(ข) การรกัษาเอกลกัษณ์ (มาตรา 8) 
 

(ค) เสรภีาพในการแสดงออก (มาตรา 13) 
 

(ง) หนทางในการเขา้ถงึขอ้มลูทีเ่หมาะสม (มาตรา 17) 
 

(จ) เสรภีาพในความคดิ มโนธรรม และศาสนา (มาตรา 14) 
 

(ฉ) เสรภีาพในการตัง้สมาคมและและการชุมนุมโดยสงบ (มาตรา 15) 
 

(ช) การคุม้ครองความเป็นส่วนตวั (มาตรา 16) 
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(ซ) สทิธทิีจ่ะไม่ตอ้งถูกทรมาน หรอืไดร้บัการปฏบิตัหิรอืการลงโทษทีท่ารุณ โหดรา้ย 

หรอืท าใหเ้สือ่มเสยีศกัดิศ์ร ี(มาตรา 37 (ก)) 
 
สภาพแวดล้อมท่ีเป็นครอบครวัและการดแูลท่ีเป็นทางเลือก 
 
16. ตามหมวดนี้ 
รฐัภาคจีะไดร้บัการรอ้งขอใหจ้ดัใหข้อ้มลูทีเ่กี่ยวขอ้งรวมทัง้มาตรการหลกัของฝ่ายนิตบิญัญตั ิ
ฝ่ายตุลาการ ฝ่ายบรหิาร หรอืฝ่ายอื่นๆทีบ่งัคบัใชอ้ยู่ โดยเฉพาะคอื วธิทีีห่ลกัการของ 
“ผลประโยชน์ดทีีสุ่ดของเดก็” และ “การเคารพในความคดิเหน็ของเดก็” 
ถูกสะทอ้นออกมาในสิง่ดงักล่าว 
ปัจจยัและขอ้ขดัขอ้งทีป่ระสบและความก้าวหน้าทีไ่ดบ้รรลุในการด าเนินการตามขอ้ก าหนดทีเ่กีย่
วขอ้งของอนุสญัญา 
และการด าเนินการตามล าดบัความส าคญัและเป้าหมายเฉพาะส าหรบัอนาคตเกีย่วกบั 
 

(ก) การแนะน าของบดิามารดา (มาตรา 5) 
 

(ข) ความรบัผดิชอบของบดิามารดา (มาตรา 18 วรรค 1-2) 
 

(ค) การแยกจากบดิามารดา (มาตรา 9) 
 

(ง) การกลบัคนืสูค่รอบครวั (มาตรา 10) 
 

(จ) การไดค้่าอุปการะเลีย้งดูเดก็กลบัคนืมา (มาตรา 27 วรรค 4) 
 

(ฉ) เดก็ทีต่อ้งสญูเสยีสภาพแวดลอ้มของครอบครวั (มาตรา 20) 
 

(ช) การรบัเป็นบุตรบุญธรรม (มาตรา 21) 
 

(ซ) การยา้ยทีผ่ดิกฎหมายและการไม่ไดก้ลบัคนืมา (มาตรา 11) 
 

(ฌ) การกระท าทารุณและการทอดทิง้ (มาตรา 19) 
รวมทัง้การฟ้ืนคนืสภาพทางกายและทางจติวทิยา และการกลบัคนืสูส่งัคม (มาตรา 39) 
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(ญ) การทบทวนการจดัทีอ่ยู่อาศยัใหเ้ดก็ตามรอบเวลา (มาตรา 25) 
 
17. นอกจากนี้แลว้ 
รฐัภาคจีะไดร้บัการรอ้งขอใหจ้ดัใหข้อ้มลูเกีย่วกบัจ านวนเดก็ต่อปีภายในระยะเวลาการรายงานใ
นกลุ่มต่อไปนี้แต่ละกลุ่มโดยแบ่งตาม กลุ่มอายุ เพศ ภูมหิลงัทางชาตพินัธุห์รอืสญัชาต ิ
และสภาพแวดลอ้มชนบทหรอืเมอืง ไดแ้ก่ เดก็เร่ร่อน 
เดก็ถูกกระท าทารุณหรอืถูกทอดทิง้ซึง่ถูกน ามาอุปการะคุ้มครอง 
เดก็ซึง่ถูกจดัใหอ้ยู่อาศยัในบา้นเดก็ก าพรา้ เดก็ซึง่ถูกจดัใหอ้ยู่ในสถานบ าบดัรกัษา 
เดก็ซึง่ถูกจดัใหไ้ดร้บัเป็นบุตรบุญธรรมในประเทศ 
เดก็ซึง่เขา้ประเทศผ่านทางกระบวนการรบัเป็นบุตรบุญธรรมระหว่างประเทศ 
และเดก็ซึง่ออกจากประเทศผ่านทางกระบวนการรบัเป็นบุตรบุญธรรมระหว่างประเทศ 
 
18. รฐัภาคจีะไดร้บัการกระตุ้นสนบัสนุนใหจ้ดัใหข้อ้มลูทางสถติทิีเ่กีย่วขอ้งเพิม่เตมิและสิง่บ่งบอ
กทีเ่กีย่วขอ้งกบัเดก็ทีค่รอบคลุมอยู่ในหมวดนี้ 
สุขภาพและสวสัดิการพื้นฐาน 
 
19. ตามหมวดนี้ 
รฐัภาคจีะไดร้บัการรอ้งขอใหจ้ดัใหข้อ้มลูทีเ่กี่ยวขอ้งรวมทัง้มาตรการหลกัของฝ่ายนิตบิญัญตั ิ
ฝ่ายตุลาการ ฝ่ายบรหิาร หรอืฝ่ายอื่นๆทีบ่งัคบัใชอ้ยู่ 
โครงสรา้งพืน้ฐานในรูปสถาบนัส าหรบัด าเนินการนโยบายในดา้นนี้ โดยเฉพาะคอื 
การเฝ้าตรวจกลยุทธแ์ละกลไก 
และปัจจยัและขอ้ขดัขอ้งทีป่ระสบและความกา้วหน้าทีไ่ดบ้รรลุในการด าเนินการตามขอ้ก าหนดที่
เกีย่วขอ้งของอนุสญัญาเกีย่วกบั 
 

(ก) ความอยู่รอดและพฒันาการ (มาตรา 6 วรรค 2) 
 

(ข) เดก็ทีม่คีวามพกิาร (มาตรา 23) 
 

(ค) สุขภาพและบรกิารสุขภาพ (มาตรา 24) 
 

(ง) บรกิารประกนัสงัคมและการดแูลเดก็ และสิง่อ านวยความสะดวก (มาตรา 26 และ 18 
วรรค 3) 
 

(จ) มาตรฐานการครองชพี (มาตรา 27 วรรค 1-3) 
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20. นอกจากขอ้มลูทีจ่ดัใหต้ามวรรค 9 (ข) ของแนวทางเหล่านี้แลว้ 
รฐัภาคจีะไดร้บัการรอ้งขอใหร้ะบุลกัษณะและขอบเขตของความร่วมมอืกบัองคก์รทอ้งถิน่และระ
ดบัชาตใินลกัษณะของรฐับาลหรอืองคก์รพฒันาเอกชน ดงัเช่น 
สถาบนัของนกัสงัคมสงเคราะหเ์กีย่วกบัการด าเนินการดา้นนี้ของอนุสญัญา 
รฐัภาคจีะถูกกระตุ้นสง่เสรมิใหจ้ดัใหข้อ้มลูทางสถติทิีเ่กี่ยวขอ้งเพิม่เตมิและสิง่บ่งบอกทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัเดก็ทีค่รอบคลุมไวใ้นหมวดนี้ 
 
การศึกษา ยามว่าง และกิจกรรมทางวฒันธรรม 
 
21. ตามหมวดนี้ 
รฐัภาคจีะไดร้บัการรอ้งขอใหจ้ดัใหข้อ้มลูทีเ่กี่ยวขอ้งรวมทัง้มาตรการหลกัของฝ่ายนิตบิญัญตั ิ
ฝ่ายตุลาการ ฝ่ายบรหิาร หรอืฝ่ายอื่นๆ ทีบ่งัคบัใชอ้ยู่ 
โครงสรา้งพืน้ฐานในรูปสถาบนัส าหรบัด าเนินการนโยบายในดา้นนี้ โดยเฉพาะคอื 
การเฝ้าตรวจกลยุทธแ์ละกลไก 
และปัจจยัและขอ้ขดัขอ้งทีป่ระสบและความกา้วหน้าทีไ่ดบ้รรลุในการด าเนินการตามขอ้ก าหนดที่
เกีย่วขอ้งของอนุสญัญาเกีย่วกบั 
 

(ก) การศกึษาซึง่รวมทัง้การฝึกอาชพีและการแนะแนวทาง (มาตรา 28) 
(ข) ความมุ่งหมายของการศกึษา (มาตรา 29) 

 
(ค) ยามว่าง สนัทนาการ และกจิกรรมทางวฒันธรรม (มาตรา 31) 

 
22. นอกจากขอ้มลูทีจ่ดัใหต้ามวรรค 9 (ข) ของแนวทางเหล่านี้แลว้ 
รฐัภาคจีะไดร้บัการรอ้งขอใหร้ะบุลกัษณะและขอบเขตของความร่วมมอืกบัองคก์รทอ้งถิน่และระ
ดบัชาตใินลกัษณะของรฐับาลหรอืองคก์รพฒันาเอกชน ดงัเช่น 
สถาบนัของนกัสงัคมสงเคราะหเ์กีย่วกบัการด าเนินการดา้นนี้ของอนุสญัญา 
รฐัภาคจีะถูกกระตุ้นสง่เสรมิใหจ้ดัใหข้อ้มลูทางสถติทิีเ่กี่ยวขอ้งเพิม่เตมิและสิง่บ่งบอกทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัเดก็ทีค่รอบคลุมไวใ้นหมวดนี้ 
 
มาตรการคุ้มครองพิเศษ 
 
23. ตามหมวดนี้ 
รฐัภาคจีะไดร้บัการรอ้งขอใหจ้ดัใหข้อ้มลูทีเ่กี่ยวขอ้งรวมทัง้มาตรการหลกัของฝ่ายนิตบิญัญตั ิ



HRI/GEN/2/Rev.4 125 

ฝ่ายตุลาการ ฝ่ายบรหิาร หรอืฝ่ายอื่นๆทีบ่งัคบัใชอ้ยู่ 
ปัจจยัและขอ้ขดัขอ้งทีป่ระสบและความก้าวหน้าทีไ่ดบ้รรลุในการด าเนินการตามขอ้ก าหนดทีเ่กีย่
วขอ้งของอนุสญัญา 
และล าดบัความส าคญัของการด าเนินการและเป้าหมายเฉพาะส าหรบัอนาคตเกีย่วกบั 
 

(ก) เดก็ในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
 

(1) เดก็ลีภ้ยั (มาตรา 22) 
 

(2) เดก็ในภาวะสงคราม (มาตรา 38) 
รวมทัง้การฟ้ืนคนืสภาพทางกายและทางจติวทิยา และการกลบัคนืสูส่งัคม (มาตรา 39) 
 

(ข) เดก็ท าผดิกฎหมาย 
 

(1) การบรหิารงานยุตธิรรมเยาวชน (มาตรา 40) 
 

(2) เดก็ซึง่ตอ้งสญูเสยีเสรภีาพ รวมทัง้รูปแบบใดๆของการกกัขงั การจ าคุก 
หรอืการจดัใหอ้ยู่ในสภาพถูกควบคุม (มาตรา 37 (ข), (ค) และ (ง)) 
 

(3) การลงโทษเยาวชน โดยเฉพาะคอื 
การหา้มลงโทษประหารชวีติและการจ าคุกตลอดชวีติ (มาตรา 37 (ก)) 
 

(4) การฟ้ืนคนืสภาพทางกายและทางจติวทิยา และการกลบัคนืสูส่งัคม (มาตรา 39) 
 

(ค) เดก็ในสถานการณ์ของการแสวงหาประโยชน์ 
รวมทัง้การฟ้ืนคนืสภาพทางกายและทางจติวทิยา และการกลบัคนืสูส่งัคม (มาตรา 39) 
 

(1) การแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกจิ รวมทัง้แรงงานเดก็ (มาตรา 32) 
 

(2) การใชย้าในทางทีผ่ดิ (มาตรา 33) 
 

(3) การแสวงหาประโยชน์ทางเพศ และการทารุณทางเพศ (มาตรา 34) 
 

(4) รปูแบบอื่นๆของการแสวงหาประโยชน์ (มาตรา 36) 
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(5) การขาย การคา้ผดิกฎหมาย และการลกัพาตวั (มาตรา 35) 

 
(ง) เดก็ในกลุ่มชนกลุ่มน้อยหรอืชนพืน้เมอืงดัง้เดมิ (มาตรา 30) 

 
24. นอกจากนี้ 
รฐัภาคจีะถูกกระตุ้นสง่เสรมิใหจ้ดัใหข้อ้มลูทางสถติเิฉพาะและสิง่บ่งบอกเกีย่วกบัเดก็ทีค่รอบคลุ
มไวโ้ดยวรรค 23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข. รายงานตามรอบเวลา‡‡ 
 
ค าน าและจดุประสงคข์องการท ารายงาน 
 
1. แนวทางเหล่านี้ส าหรบัรายงานตามรอบเวลาจะแทนทีแ่นวทางซึง่คณะกรรมาธกิารไดน้ ามาใ
ชใ้นสมยัประชุมทีส่บิสามของคณะกรรมาธกิารเมื่อวนัที ่11 ตุลาคม 2539 (เอกสาร CRC/C/58) 
แนวทางนี้จะไม่มผีลกระทบต่อการรอ้งขอใดๆทีค่ณะกรรมาธกิารอาจจะท าการตามมาตรา 44 
วรรค 4 
ของอนุสญัญาว่าดว้ยสทิธเิดก็ส าหรบัใหร้ฐัภาคจีดัหาขอ้มลูเพิม่เตมิทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการด าเนินการ
ตามอนุสญัญา 

 
‡‡ อยู่ในเอกสาร CRC/C/58/Rev.1 เรื่อง 
แนวทางทัว่ไปเกีย่วกบัรปูแบบและเนื้อหาของรายงานตามรอบเวลาซึง่รฐัภาคจีะส่งมอบตามมาตรา 44 วรรค 1 (b) 
ของอนุสญัญา ซึง่ถูกน ามาใชโ้ดยคณะกรรมาธกิารในสมยัประชุมทีส่ามสบิเกา้ของคณะกรรมาธกิารเมื่อวนัที ่3 มถิุนายน 2548 
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2. แนวทางเหล่านี้จะครอบคลุมรายงานตามรอบเวลาทุกฉบบัทีส่ง่มอบหลงัจากวนัที ่ 31 
ธนัวาคม 2548 
แนวทางเหล่านี้จะประกอบดว้ยภาพรวมของจุดประสงคแ์ละการจดัรูปแบบรายงานและขอ้มลูส า
คญัทีก่ าหนดไวต้ามอนุสญัญา 
ในทีสุ่ดภาคผนวกจะจดัใหร้ายละเอยีดมากขึน้อกีเกีย่วกบัชนิดของขอ้มลูทางสถติทิีค่ณะกรรมาธิ
การก าหนดไวต้ามขอ้ก าหนดส าคญัของอนุสญัญา 
 
3. แนวทางเหล่านี้จะแบ่งหมู่มาตราชองอนุสญัญาเป็นกลุ่มโดยมจุีดประสงคจ์ะช่วยรฐัภาคใีนกา
รจดัท ารายงานของตน 
วธินีี้จะสะทอ้นใหเ้หน็ภาพโดยรวมเกี่ยวกบัสทิธขิองเดก็ทีอ่นุสญัญามุ่งหมายไว ้ กล่าวคอื 
สทิธเิหล่านัน้จะไม่สามารถแบ่งแยกไดแ้ละมคีวามเกี่ยวขอ้งกนั 
และควรจะใหค้วามส าคญัอย่างเท่าเทยีมกนัส าหรบัสทิธแิต่ละอย่างและทัง้หมดทีไ่ดร้บัการรบัรอ
งในอนุสญัญา 
 
4. รายงานตามรอบเวลาควรจะจดัใหเ้กณฑส์ าหรบัคณะกรรมาธกิารแลกเปลีย่นความเหน็อย่าง
สรา้งสรรคก์บัรฐัภาคเีกีย่วกบัการด าเนินการตามอนุสญัญาและการไดป้ระโยชน์จากสทิธมินุษยช
นของเดก็ในรฐัภาค ี
ดงันัน้รายงานจะตอ้งมคีวามสมดุลในการในการกล่าวถงึสถานการณ์ทางกฎหมายตามรูปแบบแ
ละสถานการณ์ในทางปฏบิตั ิ เพราะฉะนัน้ 
คณะกรรมาธกิารจะขอใหร้ฐัภาคจีดัใหข้อ้มลูส าหรบัแต่ละกลุ่มเกีย่วกบัการตดิตาม การเฝ้าตรวจ 
การจดัสรรทรพัยากร ขอ้มลูทางสถติ ิ และสิง่ทา้ทายส าหรบัการด าเนินการดงัทีร่ะบุไวใ้นวรรค 5 
ต่อไปนี้ 
 
 
หมวดท่ี 1: การจดัรปูแบบรายงาน 
 
5. ตามมาตรา 44 วรรค 3 ของอนุสญัญา 
เม่ือรฐัภาคีได้ส่งมอบรายงานเบือ้งต้นฉบบัสมบูรณ์ให้แก่คณะกรรมาธิการหรือได้จดัให้
ข้อมูลโดยละเอียดแก่คณะกรรมาธิการก่อนหน้านัน้แล้ว 
รฐัภาคีไม่จ าเป็นต้องให้ข้อมูลนัน้ซ า้อีกในรายงานฉบบัต่อๆมาของตน 
แต่อย่างไรกต็ามรฐัภาคีควรจะอ้างอิงถึงข้อมูลท่ีได้ส่งมาแล้วก่อนหน้านัน้และบ่งบอกกา
รเปล่ียนแปลงใดๆท่ีได้เกิดขึ้นในระหว่างช่วงระยะเวลาการรายงาน 
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6. ขอ้มลูทีใ่หไ้วใ้นรายงานของรฐัภาคขีองแต่ละกลุ่มทีร่ะบุโดยคณะกรรมาธกิารควรจะด าเนินต
ามแนวทางนี้และโดยเฉพาะคอืภาคผนวกโดยค านึงถงึรูปแบบและเนื้อหา 
ในการนี้รฐัภาคคีวรจะใหข้อ้มลูส าหรบัแต่ละกลุ่มหรอืส าหรบัมาตราเฉพาะเมื่อมคีวามเกีย่วขอ้งต
ามความเหมาะสมในเรื่องต่อไปนี้ 
 

(ก) การตดิตาม 
ในวรรคแรกของแต่ละกลุ่มควรจะรวมไวอ้ย่างเป็นระบบไปถงึขอ้มลูเกีย่วกบัมาตรการทีใ่ชก้บัขอ้
สงัเกตโดยสรุปทีค่ณะกรรมาธกิารไดน้ ามาใชเ้กีย่วกบัรายงานฉบบัก่อนหน้านัน้ 
 

(ข) โครงงานระดบัชาตทิีส่มบูรณ์ – การเฝ้าตรวจ 
วรรคต่อๆมาควรจะมขีอ้มลูอย่างเพยีงพอเพือ่ใหค้ณะกรรมาธกิารสามารถท าความเขา้ใจการด าเ
นินการตามอนุสญัญาในประเทศทีเ่กีย่วขอ้งไดอ้ย่างทัว่ถงึตลอดจนกลไกทีไ่ดจ้ดัตัง้ขึน้ภายในรฐั
บาลเพือ่เฝ้าตรวจความกา้วหน้า 
ใหร้ฐัภาคใีหข้อ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งรวมทัง้ทีเ่กีย่วกบัมาตรการหลกัของฝ่ายนิตบิญัญตั ิ ฝ่ายตุลาการ 
ฝ่ายบรหิาร หรอืฝ่ายอื่นๆ ทีบ่งัคบัใชอ้ยู่หรอืทีค่าดการณ์ไว ้
หมวดนี้ไม่ควรจะจ ากดัอยู่แต่เพยีงการแสดงรายการมาตรการทีน่ ามาใชใ้นประเทศในปีทีผ่่านมา
เมื่อไม่นานนี้ 
แต่ควรจะใหข้อ้มลูทีช่ดัเจนเกีย่วกบัเป้าหมายและตารางเวลาของมาตรการเหล่านัน้และการทีม่า
ตรการดงักล่าวมผีลกระทบอย่างไรต่อความเป็นจรงิทางเศรษฐกจิ การเมอืง 
และสงัคมอย่างแทจ้รงิและเงื่อนไขทัว่ไปทีม่อียู่ในประเทศ 
 

(ค) การจดัสรรทรพัยากรงบประมาณและทรพัยากรอืน่ๆ 
ใหร้ฐัภาคใีหข้อ้มลูเกีย่วกบัจ านวนและจ านวนรอ้ยละของงบประมาณของชาต ิ
(ในระดบัสว่นกลางและระดบัทอ้งถิน่) เป็นรายปีทีใ่หเ้ฉพาะกบัเดก็รวมทัง้ 
(เมื่อมคีวามเหมาะสม) จ านวนรอ้ยละของการจดัหาเงนิจากภายนอกของงบประมาณของชาต ิ
(ผ่านทางผูบ้รจิาค สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศ และการธนาคารเอกชน) 
ส าหรบัโครงงานทีเ่กี่ยวขอ้งในแต่ละกลุ่ม ในการนี้ (เมื่อมคีวามเหมาะสม) 
รฐัภาคคีวรจะใหข้อ้มลูเกีย่วกบักลยุทธแ์ละโครงงานลดความยากจนและปัจจยัอื่นๆ 
ซึง่มหีรอือาจจะมผีลกระทบต่อการด าเนินงานตามอนุสญัญา 

(ง) ขอ้มลูทางสถติ ิ เมื่อมคีวามเหมาะสม 
รฐัภาคคีวรจะใหข้อ้มลูทางสถติเิป็นรายปีโดยแยกตามอายุ/กลุ่มอายุ เพศ 
พืน้ทีใ่นเมอืง/ในชนบท คนในกลุ่มชนกลุ่มน้อย และ/หรอื กลุ่มชนพืน้เมอืงดัง้เดมิ ชาตพินัธุ ์
ความดอ้ยโอกาส ศาสนา หรอืประเภทอื่นตามความเหมาะสม 
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(จ) ปัจจยัและขอ้ขดัขอ้ง ในวรรคสุดทา้ยควรจะกล่าวถงึปัจจยัและขอ้ขดัขอ้งใดๆ (ถา้ม)ี 
ซึง่มผีลต่อการปฏบิตัขิอ้ผกูพนัตามขอ้ผกูพนัของของรฐัภาคจีนครบถว้นส าหรบักลุ่มทีเ่กีย่วขอ้ง
ตลอดจนขอ้มลูเกีย่วกบัเป้าหมายทีก่ าหนดไวส้ าหรบัอนาคต 
 
7. รายงานควรจะประกอบดว้ยส าเนาของเอกสารหลกัของฝ่ายนิตบิญัญตัแิละค าวนิิจฉัยของฝ่า
ยตุลาการตลอดจนขอ้มลูแยกประเภท ขอ้มลูทางสถติ ิ
สิง่บ่งบอกทีอ่า้งถงึในขอ้มลูดงักล่าวและการวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งโดยละเอยีด 
ขอ้มลูควรจะถูกแยกประเภทดงัทีบ่รรยายไวข้า้งตน้และการเปลีย่นแปลงซึง่ไดเ้กดิขึน้ตัง้แต่รายง
านฉบบัก่อนควรจะไดร้บัการบ่งบอกไว ้
เอกสารขอ้มลูนี้จะถูกสง่ใหก้รรมการของคณะกรรมาธกิาร 
แต่อย่างไรกต็ามควรจะค านึงว่าดว้ยเหตุผลทางเศรษฐกจิ 
จะไม่มกีารแปลหรอืท าซ ้าเอกสารเหล่านี้เพือ่การแจกจ่ายทัว่ไป 
ดงันัน้จงึเป็นทีพ่งึประสงคว์่าเมื่อขอ้ความในเอกสารไม่ไดถู้กกล่าวอา้งจรงิอยู่ในหรอืไม่ไดแ้นบท้
ายรายงานเองแลว้ 
รายงานควรจะมขีอ้มลูอย่างพอเพยีงเพือ่ใหส้ามารถท าความเขา้ใจไดอ้ย่างชดัเจนโดยไม่ตอ้งอา้
งองิถงึขอ้ความเหล่านัน้ 
 
8. คณะกรรมาธกิารจะขอใหร้ายงานมสีารบญัและเรยีงตามล าดบัตวัเลขไปจนถงึตอนทา้ยและใ
หพ้มิพล์งบนกระดาษขนาด A4 
เพือ่เป็นการอ านวยความสะดวกในการแจกจ่ายรายงานและในการสง่ใหค้ณะกรรมาธิการพจิาร
ณา 
 
หมวดท่ี 2: ข้อมูลส าคญัท่ีต้องมีอยู่ในรายงาน 
 

1. มาตรการทัว่ไปของการด าเนินการ 
(มาตรา 4, 42 และ 44 วรรค 6 ของอนุสญัญา) 

 
9. ตามกลุ่มนี้ รฐัภาคจีะไดร้บัการรอ้งขอใหป้ฏบิตัติามขอ้ก าหนดในวรรค 5 และ 6 ขา้งตน้ 
ความเหน็ทัว่ไปฉบบัที ่ 2 (2545) ว่าดว้ยบทบาทของสถาบนัสทิธมินุษยชนอสิระแห่งชาต ิ
และความเหน็ทัว่ไปฉบบัที ่ 5 (2546) 
ว่าดว้ยมาตรการทัว่ไปของการด าเนินการตามอนุสญัญาว่าดว้ยสทิธเิดก็ 
 
10. รฐัภาคซีึง่ไดแ้สดงขอ้สงวนต่ออนุสญัญาควรจะระบุการพจิารณาว่าจ าเป็นหรอืไม่ทีร่ฐัภาคจีะ
คงขอ้สงวนไว ้
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และควรจะระบุดว้ยว่ารฐัภาคมีแีผนหรอืไม่ทีจ่ะจ ากดัผลของขอ้สงวนและขอถอนขอ้สงวนออกไป
ในทีสุ่ด และหากว่าเป็นไปได ้ใหร้ะบุตารางเวลาส าหรบัการด าเนินการดงักล่าว 
 
11.  รฐัภาคจีะไดร้บัการรอ้งขอใหจ้ดัใหข้อ้มลูทีเ่กี่ยวขอ้งตามมาตรา 4 ของอนุสญัญา 
รวมทัง้ขอ้มลูเกีย่วกบัมาตรการทีน่ ามาใชเ้พือ่ท าใหก้ารบญัญัตกิฎหมายและการปฏบิตัภิายในป
ระเทศสอดคลอ้งทุกประการกบัหลกัการและขอ้ก าหนดของอนุสญัญา 
 
12. (ก) 
รฐัภาคทีีใ่หค้วามช่วยเหลอืระหว่างประเทศหรอืความช่วยเหลอืดา้นการพฒันาควรจะใหข้อ้มลูเกี่
ยวกบัทรพัยากรมนุษยแ์ละทรพัยากรการเงนิทีจ่ดัสรรใหก้บัโครงงานส าหรบัเดก็โดยเฉพาะคอืภ
ายในโครงงานความช่วยเหลอืแบบทวภิาค ี
 

(ข) 
รฐัภาคทีีร่บัความช่วยเหลอืระหว่างประเทศหรอืความช่วยเหลอืดา้นการพฒันาควรจะใหข้อ้มลูเ
กีย่วกบัทรพัยากรทัง้หมดทีไ่ดร้บัและจ านวนรอ้ยละทีถู่กจดัสรรใหโ้ครงงานส าหรบัเดก็ 
 
13. เมื่อพจิารณาว่าอนุสญัญาเป็นการก าหนดมาตรฐานขัน้ต ่าส าหรบัสทิธเิดก็และเมื่อค านึงถงึม
าตรา 4 
รฐัภาคคีวรจะกล่าวถงึขอ้ก าหนดใดๆของการบญัญตักิฎหมายภายในประเทศทีส่ามารถท าใหส้ทิ
ธเิดก็ทีก่ าหนดไวใ้นอนุสญัญาเป็นความจรงิขึน้มาไดม้ากยิง่ขึน้ 
 
14. รฐัภาคคีวรจะใหข้อ้มลูเกีย่วกบัการเยยีวยาแกไ้ขทีม่แีละหนทางความสามารถในการเขา้ถงึใ
หก้บัเดก็ในกรณีทีม่กีารฝ่าฝืนสทิธทิีไ่ดร้บัการรบัรองโดยอนุสญัญา 
ตลอดจนขอ้มลูเกีย่วกบักลไกทีม่อียู่ในระดบัชาตหิรอืทอ้งถิน่ส าหรบัประสานงานนโยบายทีเ่กีย่ว
ขอ้งกบัเดก็และส าหรบัเฝ้าตรวจการด าเนินการตามอนุสญัญา 
 
15. รฐัภาคคีวรจะระบุว่ามสีถาบนัสทิธมินุษยชนอสิระแห่งชาตหิรอืไม่และกล่าวถงึกระบวนการแ
ต่งตัง้กรรมการของสถาบนัและอธบิายอาณตัแิละบทบาทของสถาบนัดงักล่าวเกีย่วกบัการสง่เสริ
มและการคุม้ครองสทิธเิดก็ตามทีส่รุปไวโ้ดยสงัเขปในความเหน็ทัว่ไปฉบบัที ่ 2 (2545) 
ของคณะกรรมาธกิาร 
นอกจากนี้ใหร้ะบุดว้ยว่าสถาบนัสทิธมินุษยชนแห่งชาตนิี้ไดร้บัการสนบัสนุนทางการเงนิอย่างไร 
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16. รฐัภาคคีวรจะกล่าวถงึมาตรการทีไ่ดท้ าหรอืทีค่าดการณ์ไวต้ามมาตรา 42 
ของอนุสญัญาเพือ่ท าใหห้ลกัการและขอ้ก าหนดของอนุสญัญาไดเ้ป็นทีท่ราบกนัอย่างกวา้งขวางเ
หมอืนกนัโดยผูใ้หญ่และเดก็ 
 
17. นอกจากนี้รฐัภาคคีวรจะกล่าวถงึมาตรการทีไ่ดท้ าหรอืทีค่าดการณ์ไวต้ามมาตรา 44 วรรค 6 
เพือ่ท าใหร้ายงานของรฐัภาคมีใีหก้บัสาธารณชนสว่นใหญ่ในประเทศของตนเองอย่างกวา้งขวาง
อกีดว้ย เมื่อมคีวามเหมาะสม 
มาตรการเหล่านี้ควรจะประกอบดว้ยค าแปลขอ้สงัเกตโดยสรุปของคณะกรรมาธกิารทีไ่ดน้ ามาใช้
ภายหลงัการพจิารณารายงานฉบบัก่อนเป็นภาษาทางการและภาษาชนกลุ่มน้อยและการแพร่หล
ายของค าแปลดงักล่าวอย่างกวา้งขวางอกีดว้ยรวมทัง้ผ่านทางสือ่สิง่พมิพแ์ละสือ่อเิลก็ทรอนิกส์ 
 
18. รฐัภาคคีวรจะใหข้อ้มลูเกีย่วกบัความร่วมมอืกบัองคก์รสงัคมพลเมอืงรวมทัง้องคก์รพฒันาเอ
กชนและกลุ่มของเดก็และกลุ่มเยาวชนโดยค านึงถงึการด าเนินการทุกดา้นของอนุสญัญา 
นอกจากนี้โปรดกล่าวอกีดว้ยถงึลกัษณะทีร่ายงานนี้ถูกจดัท าขึน้มาและขอบเขตซึง่ไดร้บัการปรกึ
ษาจากองคก์รพฒันาเอกชน (NGOs) กลุ่มเยาวชนและกลุ่มอื่นๆ 
 

2. นิยามของเดก็ 
(มาตรา 1) 

 
19. รฐัภาคยีงัไดร้บัการรอ้งขออกีดว้ยใหจ้ดัใหข้อ้มลูทีไ่ดร้บัการปรบัปรุงใหท้นัสมยัเกีย่วกบัมาต
รา 1 
ของอนุสญัญาเกีย่วกบันิยามของเดก็ตามกฎหมายและขอ้บงัคบัภายในประเทศของรฐัภาคโีดยร
ะบุความแตกต่างใดๆระหว่างเดก็ผูห้ญงิและเดก็ผูช้าย 
 

3. หลกัทัว่ไป 
(มาตรา 2, 3, 6 และ 12) 

 
20. ตามกลุ่มนี้ รฐัภาคจีะไดร้บัการรอ้งขอใหป้ฏบิตัติามขอ้ก าหนดในวรรค 5 และ 6 ขา้งตน้ 
 
21. รฐัภาคคีวรจะใหข้อ้มลูทีเ่กี่ยวขอ้งเกีย่วกบั 
 

(ก) การไม่เลอืกปฏบิตั ิ(มาตรา 2) 
 

(ข) ผลประโยชน์ดทีีสุ่ดของเดก็ (มาตรา 3) 
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(ค) สทิธใินชวีติ ความอยู่รอด และพฒันาการ (มาตรา 6) 

 
(ง) การเคารพในความคดิเหน็ของเดก็ (มาตรา 12) 

 
22. นอกจากนี้ควรจะอา้งองิถงึการด าเนินการตามสทิธเิหล่านี้เกีย่วกบัเดก็ในกลุ่มเสยีเปรยีบทีสุ่
ดอกีดว้ย 
 
23. ในสว่นทีเ่กีย่วกบัมาตรา 2 
ควรจะใหข้อ้มลูอกีดว้ยเกีย่วกบัมาตรการทีใ่ชเ้พือ่คุม้ครองเดก็จากความเกลยีดกลวัต่างชาตแิละ
รปูแบบอื่นๆของการไม่อดทน ในสว่นทีเ่กีย่วกบัมาตรา 6 
ควรจะใหข้อ้มลูอกีดว้ยเกีย่วกบัมาตรการทีใ่ชเ้พือ่รบัประกนัว่าบุคคลอายุต ่ากว่า 18 
จะไม่ตอ้งไดร้บัโทษประหารชวีติ และการเสยีชวีติของเดก็จะไดร้บัการบนัทกึไว ้
และหากว่าเหมาะสม กจ็ะไดร้บัการสบืสวนและรายงาน 
ตลอดจนเกีย่วกบัมาตรการทีน่ ามาใชเ้พือ่ป้องกนัอตัวนิิบาตกรรมในหมู่เดก็และเพือ่เฝ้าตรวจเห
ตุของการดงักล่าว และเพือ่รบัประกนัความอยู่รอดของเดก็ทุกวยัโดยเฉพาะคอืวยัรุ่น 
และใหพ้ยายามอย่างเตม็ทีเ่พือ่รบัประกนัใหม้คีวามเสีย่งน้อยทีสุ่ดซึง่เดก็กลุ่มนัน้อาจจะตอ้งเผชิ
ญโดยเฉพาะ (ตวัอย่างเช่น โรคตดิต่อทางเพศ หรอืความรุนแรงในทอ้งถนน) 
 

4. สิทธิพลเมืองและเสรีภาพ 
(มาตรา 7, 8, 13-17 และ 37 (a)) 

 
24. ตามกลุ่มนี้ รฐัภาคจีะไดร้บัการรอ้งขอใหป้ฏบิตัติามขอ้ก าหนดในวรรค 5 และ 6 ขา้งตน้ 
 
25. รฐัภาคคีวรจะใหข้อ้มลูทีเ่กี่ยวขอ้งเกีย่วกบั 
 

(ก) ชื่อและสญัชาต ิ(มาตรา 7) 
 

(ข) การรกัษาเอกลกัษณ์ (มาตรา 8) 
 

(ค) เสรภีาพในการแสดงออก (มาตรา 13) 
 

(ง) เสรภีาพในความคดิ มโนธรรม และศาสนา (มาตรา 14) 
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(จ) เสรภีาพในการตัง้สมาคมและและการชุมนุมโดยสงบ (มาตรา 15) 
 

(ฉ) การคุม้ครองความเป็นส่วนตวั (มาตรา 16) 
 

(ช) หนทางในการเขา้ถงึขอ้มลูทีเ่หมาะสม (มาตรา 17) 
 

(ซ) สทิธทิีจ่ะไม่ตอ้งถูกทรมาน หรอืไดร้บัการปฏบิตัหิรอืการลงโทษทีท่ารุณ โหดรา้ย 
หรอืท าใหเ้สือ่มเสยีศกัดิศ์ร ีรวมทัง้การลงโทษทางกาย (มาตรา 37 (ก)) 
 
26. นอกจากทีก่ล่าวมาแลว้ รฐัภาคคีวรจะอา้งองิถงึเดก็ทีม่คีวามพกิาร 
เดก็ทีม่ชีวีติอยู่อย่างยากจน เดก็ทีเ่กดินอกสมรส เดก็แสวงหาทีล่ีภ้ยัและเด็กลีภ้ยั 
และเดก็ทีอ่ยู่ในกลุ่มชนพืน้เมอืงดัง้เดมิ และ/หรอื ชนกลุ่มน้อย 
 

5. สภาพแวดล้อมครอบครวัและการดแูลท่ีเป็นทางเลือก 
(มาตรา 5, 9-11, 18 วรรค 1 และ 2 มาตรา 19-21, 25, 27 วรรค 4 และ มาตรา 39) 

 
27. ตามกลุ่มนี้ รฐัภาคจีะไดร้บัการรอ้งขอใหป้ฏบิตัติามขอ้ก าหนดในวรรค 5 และ 6 ขา้งตน้ 
 
28. รฐัภาคคีวรจะใหข้อ้มลูทีเ่กี่ยวขอ้งรวมทัง้มาตรการหลกัของฝ่ายนิตบิญัญตั ิ ฝ่ายตุลาการ 
ฝ่ายบรหิาร หรอืฝ่ายอื่นๆทีบ่งัคบัใชอ้ยู่ โดยเฉพาะคอืการทีห่ลกัการของ 
“ผลประโยชน์ดทีีสุ่ดของเดก็” (มาตรา 3) และ “การเคารพในความคดิเหน็ของเดก็” (มาตรา 12) 
จะถูกสะทอ้นออกมาอย่างไรในการพจิารณาปัญหาเรื่องต่อไปนี้ 
 

(ก) การแนะน าของบดิามารดา (มาตรา 5) 
 

(ข) ความรบัผดิชอบของบดิามารดา (มาตรา 18 วรรค 1 และ 2) 
 

(ค) การแยกจากบดิามารดา (มาตรา 9) 
 

(ง) การกลบัคนืสูค่รอบครวั (มาตรา 10) 
 

(จ) การไดค้่าอุปการะเลีย้งดูเดก็กลบัคนืมา (มาตรา 27 วรรค 4) 
 

(ฉ) เดก็ทีต่อ้งสญูเสยีสภาพแวดลอ้มของครอบครวั (มาตรา 20) 
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(ช) การรบัเป็นบุตรบุญธรรม (มาตรา 21) 

 
(ซ) การยา้ยทีผ่ดิกฎหมายและการไม่ไดก้ลบัคนืมา (มาตรา 11) 

 
(ฌ) การกระท าทารุณและการทอดทิง้ (มาตรา 19) 

รวมทัง้การฟ้ืนคนืสภาพทางกายและทางจติวทิยา และการกลบัคนืสูส่งัคม (มาตรา 39) 
 

(ญ) การทบทวนการจดัทีอ่ยู่อาศยัใหเ้ดก็ตามรอบเวลา (มาตรา 25) 
 
29. นอกจากนี้รายงานควรจะใหข้อ้มลูเกีย่วกบัความตกลง สนธสิญัญา 
หรอือนุสญัญาทวภิาคหีรอืพหุภาคใีดๆทีเ่กีย่วขอ้งซึง่รฐัภาคไีดล้งนามไวห้รอืซึง่รฐัภาคอีาจจะได้
ยอมรบัแลว้อกีดว้ย โดยเฉพาะคอืทีเ่กีย่วกบัมาตรา 11, 18 หรอื 21 
และผลกระทบของความตกลง สนธสิญัญา หรอือนุสญัญาดงักล่าว 
 

6. สุขภาพและสวสัดิการพื้นฐาน 
(มาตรา 6, 18 วรรค 3 มาตรา 23, 24, 26 และ 27 วรรค 1-3) 

 
30. ตามกลุ่มนี้ รฐัภาคจีะไดร้บัการรอ้งขอใหป้ฏบิตัติามขอ้ก าหนดในวรรค 5 และ 6 ขา้งตน้ 
และความเหน็ทัว่ไปฉบบัที ่ 3 (2546) 
เรื่องไวรสัภูมคิุม้กนับกพร่องในคน/กลุ่มอาการภูมคิุม้กนับกพร่อง (HIV/AIDS) และสทิธเิดก็ 
และความเหน็ทัว่ไปฉบบัที ่ 4 (2546) 
เรื่องสุขภาพและพฒันาการของเดก็วยัรุ่นในบรบิทของอนุสญัญาว่าดว้ยสทิธเิดก็ 
 
31. รฐัภาคคีวรจะใหข้อ้มลูทีเ่กี่ยวขอ้งเกีย่วกบั 
 

(ก) ความอยู่รอดและพฒันาการ (มาตรา 6 วรรค 2) 
 

(ข) เดก็ทีม่คีวามพกิาร (มาตรา 23) 
 

(ค) สุขภาพและบรกิารสุขภาพ (มาตรา 24) 
 

(ง) บรกิารประกนัสงัคมและการดแูลเดก็ และสิง่อ านวยความสะดวก (มาตรา 26 และ 18 
วรรค 3) 
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(จ) มาตรฐานการครองชพี (มาตรา 27 วรรค 1-3) 

 
32. ในสว่นทีเ่กีย่วกบัมาตรา 24 
รายงานควรจะมขีอ้มลูเกีย่วกบัมาตรการและนโยบายส าหรบัการด าเนินการตามสทิธใินสุขภาพร
วมทัง้ความพยายามต่อสูก้บัโรค ดงัเช่น 
ไวรสัภูมคิุม้กนับกพร่องในคน/กลุ่มอาการภูมคิุม้กนับกพร่อง (HIV/AIDS) 
(ดคูวามเหน็ทัว่ไปฉบบัที ่ 3 (2546)) ไขจ้บัสัน่และวณัโรค โดยเฉพาะคอื 
ในหมู่กลุ่มพเิศษของเดก็ทีม่คีวามเสีย่งสงู เมื่อค านึงถงึความเหน็ทัว่ไปฉบบัที ่ 4 (2546) 
กค็วรจะรวมขอ้มลูเกี่ยวกบัมาตรการทีไ่ดท้ าเพือ่สง่เสรมิและคุม้ครองสทิธคินหนุ่มสาวในบรบิทข
องสุขภาพเดก็วยัรุ่นเอาไวด้ว้ย 
นอกจากนี้รายงานกค็วรจะบ่งบอกอกีดว้ยถงึมาตรการทางกฎหมายทีไ่ดป้ระกาศใชเ้พือ่หา้มการ
ปฏบิตัติามจารตีประเพณีทีเ่ป็นอนัตราย รวมทัง้การตดัขลบิอวยัวะเพศสตร ี
และเพือ่สง่เสรมิกจิกรรมเพิม่การรบัรูเ้พือ่สรา้งความรูส้กึอ่อนไหวใหแ้ก่ทุกฝ่ายทีเ่กี่ยวขอ้งรวมทั ้
งผูน้ าประชาคมและผูน้ าศาสนาในเรื่องทีเ่ป็นอนัตรายของการปฏบิตัสิิง่เหล่านี้ 
 

7. การศึกษา เวลาว่าง และกิจกรรมทางวฒันธรรม 
(มาตรา 28, 29 และ 31) 

 
33. ตามกลุ่มนี้ รฐัภาคจีะไดร้บัการรอ้งขอใหป้ฏบิตัติามขอ้ก าหนดในวรรค 5 และ 6 ขา้งตน้ 
และความเหน็ทัว่ไปฉบบัที ่1 (2544) เรื่องความมุ่งหมายของการศึกษา 
 
34. รฐัภาคคีวรจะใหข้อ้มลูทีเ่กี่ยวขอ้งเกีย่วกบั 
 

(ก) การศกึษาซึง่รวมทัง้การฝึกอาชพีและการแนะแนวทาง (มาตรา 28) 
 

(ข) ความมุ่งหมายของการศกึษา (มาตรา 29) โดยอา้งองิถงึคุณภาพของการศกึษาดว้ย 
 

(ค) การพกัผ่อน ยามว่าง สนัทนาการ และกจิกรรมทางวฒันธรรมและทางดา้นศลิปะ 
 
35. ในสว่นทีเ่กีย่วกบัมาตรา 28 
รายงานกค็วรจะใหข้อ้มลูอกีดว้ยเกีย่วกบัประเภทหรอืกลุ่มเดก็ใดๆซึง่ไม่ไดร้บัประโยชน์จากสทิ
ธใินการศกึษา (เนื่องจากขาดหนทางเขา้ถงึหรอืเพราะว่าไดเ้ลกิไปหรอืถูกกดีกนัจากโรงเรยีน) 
และพฤตกิารณ์ซึง่เดก็อาจจะถูกกดีกนัจากโรงเรยีนเป็นการชัว่คราวหรอือย่างถาวร 
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(ตวัอย่างเช่น ความพกิาร สญูเสยีเสรภีาพ ตัง้ครรภ ์
หรอืการตดิเชือ้ไวรสัภูมคิุม้กนับกพร่องในคน/กลุ่มอาการภูมคิุม้กนับกพร่อง (HIV/AIDS)) 
รวมทัง้การจดัการใดๆซึง่ท าเพือ่แกปั้ญหาสถานการณ์เช่นว่าน้ีและเพือ่จดัใหก้ารศกึษาทีเ่ป็นทา
งเลอืก 
 
36. รฐัภาคคีวรจะระบุลกัษณะและขอบเขตของความร่วมมอืกบัองคก์รระดบัทอ้งถิน่หรอืระดบัช
าตใินลกัษณะของรฐับาลหรอืขององคก์รพฒันาเอกชน ดงัเช่น 
สมาคมครเูกีย่วกบัการด าเนินการตามสว่นน้ีของอนุสญัญา 
 
 

8. มาตรการคุ้มครองพิเศษ 
(มาตรา 22, 30, 32-36, 37 (ข)- (ง), 38, 39 และ 40) 

 
37. ตามกลุ่มนี้ รฐัภาคจีะไดร้บัการรอ้งขอใหป้ฏบิตัติามขอ้ก าหนดในวรรค 5 และ 6 ขา้งตน้ 
และความเหน็ทัว่ไปฉบบัที ่ 6 (2548) 
เรื่องการปฏบิตัติ่อเดก็ซึง่ไม่มผีูด้แูลและเดก็ซึง่พลดัพรากอยู่นอกประเทศถิน่ก าเนิดของตน 
 
38. รฐัภาคจีะไดร้บัการรอ้งขอใหจ้ดัใหข้อ้มลูทีเ่กี่ยวขอ้งเรื่องมาตรการทีใ่ชเ้พือ่คุม้ครอง 
 

(ก) เดก็ในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
 

(6) เดก็ลีภ้ยั (มาตรา 22) 
 

(7) เดก็ในภาวะสงคราม (มาตรา 38) 
รวมทัง้การฟ้ืนคนืสภาพทางกายและทางจติวทิยา และการกลบัคนืสูส่งัคม 
(มาตรา 39) 

 
(ข) เดก็ท าผดิกฎหมาย 

 
(8) การบรหิารงานยุตธิรรมเยาวชน (มาตรา 40) 

 
(9) เดก็ซึง่ตอ้งสญูเสยีเสรภีาพ รวมทัง้รปูแบบใดๆของการกกัขงั การจ าคุก 

หรอืการจดัใหอ้ยู่ในสภาพถูกควบคุม (มาตรา 37 (ข), (ค) และ (ง)) 
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(10) การลงโทษเยาวชน โดยเฉพาะคอื 
การหา้มลงโทษประหารชวีติและการจ าคุกตลอดชวีติ (มาตรา 37 (ก)) 

 
(11) การฟ้ืนคนืสภาพทางกายและทางจติวทิยา และการกลบัคนืสูส่งัคม (มาตรา 39) 

 
(ค) เดก็ในสถานการณ์ของการแสวงหาประโยชน์ 

รวมทัง้การฟ้ืนคนืสภาพทางกายและทางจติวทิยา และการกลบัคนืสูส่งัคม (มาตรา 39) 
 

(12) การแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกจิ รวมทัง้แรงงานเดก็ (มาตรา 32) 
 

(13) การใชย้าในทางทีผ่ดิ (มาตรา 33) 
 

(14) การแสวงหาประโยชน์ทางเพศ และการทารุณทางเพศ (มาตรา 34) 
 

(15) รปูแบบอื่นๆของการแสวงหาประโยชน์ (มาตรา 36) 
 

(16) การขาย การคา้ผดิกฎหมาย และการลกัพาตวั (มาตรา 35) 
 

(ง) เดก็ในกลุ่มชนกลุ่มน้อยหรอืชนพืน้เมอืงดัง้เดมิ (มาตรา 30) 
 

(จ) เดก็ซึง่ใชช้วีติหรอืท างานอยู่ตามทอ้งถนน 
 
39. ในสว่นทีเ่กีย่วกบัมาตรา 22 
รายงานกค็วรจะใหข้อ้มลูอกีดว้ยเกีย่วกบัอนุสญัญาระหว่างประเทศและตราสารอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้ง
ซึง่รฐัเป็นภาคอียู่รวมทัง้ทีเ่กี่ยวขอ้งกบักฎหมายผูล้ีภ้ยัระหว่างประเทศ 
ตลอดจนสิง่บ่งบอกทีเ่กีย่วขอ้งซึง่ไดร้บัการระบุและถูกใช ้
โครงงานทีเ่กีย่วขอ้งของความร่วมมอืทางวชิาการและความช่วยเหลอืระหว่างประเทศ 
ตลอดจนขอ้มลูเกีย่วกบัการละเมดิทีผู่ต้รวจสอบไดพ้บเหน็และไดใ้ชว้ธิกีารบงัคบั 
 
40. รายงานควรจะกล่าวต่อไปถงึกจิกรรมการฝึกอบรมทีไ่ดร้บัการพฒันาขึน้มาส าหรบัผูป้ระกอ
บวชิาชพีทัง้หลายทีเ่กีย่วขอ้งระบบกระบวนการยุตธิรรมส าหรบัเยาวชน 
รวมทัง้ผูพ้พิากษาและตุลาการ อยัการ ทนายความ เจา้หน้าทีผู่ร้กัษากฎหมาย 
เจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืง และนกัสงัคมสงเคราะห ์
เกีย่วกบัขอ้ก าหนดของอนุสญัญาและตราสารระหว่างประเทศอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้งในดา้นกระบวนกา
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รยุตธิรรมส าหรบัเยาวชน 
รวมทัง้ระเบยีบมาตรฐานขัน้ต ่าของสหประชาชาตสิ าหรบัการบรหิารกระบวนการยุตธิรรมส าหรั
บเยาวชน (ระเบยีบกรุงปักกิง่) (มตทิี ่ 40/33 ของสมชัชาใหญ่) 
แนวทางของสหประชาชาตสิ าหรบัการคุม้ครองการกระท าความผดิอาญาของเยาวชน 
(แนวทางกรุงรยิาดห)์ (มตทิี ่ 45/112 ของสมชัชาใหญ่) 
และระเบยีบของสหประชาชาตสิ าหรบัการคุม้ครองเยาวชนซึง่ตอ้งสญูเสยีเสรภีาพ (มตทิี ่
45/113 ของสมชัชาใหญ่) 
 
41. ในสว่นทีเ่กีย่วกบัมาตรา 32 
รายงานกค็วรจะใหข้อ้มลูอกีดว้ยเกีย่วกบัอนุสญัญาระหว่างประเทศและตราสารอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้ง
ซึง่รฐัเป็นภาคอียู่ 
รวมทัง้ในกรอบงานขององคก์ารแรงงานระหว่างประเทศตลอดจนสิง่บ่งบอกทีเ่กีย่วขอ้งทีไ่ดร้บัก
ารระบุและถูกใช ้
โครงงานทีเ่กีย่วขอ้งของความร่วมมอืทางวชิาการและความช่วยเหลอืระหว่างประเทศตลอดจนข้
อมลูเกีย่วกบัการละเมดิทีผู่ต้รวจสอบไดพ้บเหน็และไดใ้ชว้ธิกีารบงัคบั 
 

9. พิธีสารทางเลือกในอนุสญัญาว่าด้วยสิทธิเดก็ 
 
42. รฐัภาคทีีไ่ดใ้หส้ตัยาบนัแก่พธิสีารทางเลอืกในอนุสญัญาว่าดว้ยสทิธเิดก็ – 
พธิสีารทางเลอืกในอนุสญัญาว่าดว้ยสทิธเิดก็เรื่องการเกี่ยวขอ้งของเดก็ในภาวะสงคราม 
พธิสีารทางเลอืกในอนุสญัญาว่าดว้ยสทิธเิดก็เรื่องการซื้อขายเดก็ การคา้ประเวณีเดก็ 
และสือ่ลามกเดก็ฉบบัหนึ่งหรอืทัง้สองฉบบั 
หากว่าหลงัจากรฐัภาคไีดส้ง่มอบรายงานเบือ้งตน้ของตนส าหรบัแต่ละฉบบัของตราสารทางเลอืก
สองฉบบัแลว้ (ดแูนวทางแต่ละอย่าง เอกสาร CRC/OP/AC/1 และ CRC/OP/SA/1) 
โปรดใหข้อ้มลูโดยละเอยีดเรื่องมาตรการทีใ่ชเ้กีย่วกบัค าแนะน าทีใ่หโ้ดยคณะกรรมาธกิารในขอ้สั
งเกตโดยสรุปเกี่ยวกบัรายงานฉบบัสุดทา้ยทีส่ง่มอบใหค้ณะกรรมาธกิาร 
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ภาคผนวก 
 
ภาคผนวกแนบท้ายค าแนะน าทัว่ไปเก่ียวกบัรปูแบบและเน้ือหาของรายงานตามรอบเวล

าท่ีรฐัภาคีจะส่งมอบตามมาตรา 44 วรรค 1 (b) ของอนุสญัญา 
 

ค าน า 
 
1. ในการจดัท ารายงานตามรอบเวลาของตน 
รฐัภาคคีวรจะปฏบิตัติามแนวทางทัว่ไปเกีย่วกบัรปูแบบและเนื้อหาและหากว่าเหมาะสมและรวม
ไปถงึขอ้มลูและและขอ้มลูทางสถติทิีแ่ยกประเภทและสิง่บ่งบอกอื่นๆตามทีภ่าคผนวกนี้รอ้งขอไว ้
ในภาคผนวกนี้ การอา้งองิถงึขอ้มลูแยกประเภทจะรวมไปถงึสิง่บ่งบอก เช่น อายุ และ/หรอื 
กลุ่มอายุ เพศ สถานทีใ่นพืน้ทีช่นบท/เมอืง เป็นชนกลุ่มน้อย และ/หรอื กลุ่มคนพืน้เมอืงดัง้เดมิ 
ชาตพินัธุ ์ศาสนา ความพกิาร หรอืประเภทอื่นใดทีพ่จิารณาว่าเหมาะสม 
 
2. ขอ้มลูและขอ้มลูแยกประเภททีจ่ดัใหโ้ดยรฐัภาคคีวรจะครอบคลุมระยะเวลาทีท่ ารายงานตัง้แ
ต่การพจิารณารายงานสุดทา้ยของรฐัภาค ี
รฐัภาคคีวรจะอธบิายหรอืแสดงความเหน็อกีดว้ยเกี่ยวกบัการเปลีย่นแปลงในสาระส าคญัทีไ่ดเ้กิ
ดขึน้ในช่วงระยะเวลาทีท่ ารายงาน 
 

1. มาตรการทัว่ไปของการด าเนินการ 
(มาตรา 4, 42 และ 44 วรรค 6) 

 
3. รฐัภาคคีวรจะใหข้อ้มลูทางสถติเิรื่องการฝึกอบรมทีจ่ดัใหเ้กีย่วกบัอนุสญัญาส าหรบัผูป้ระกอ
บวชิาชพีทีท่ างานกบัเดก็และเพือ่เดก็รวมทัง้แต่ไม่จ ากดัถงึ 
 

(ก) บุคลากรในฝ่ายตุลาการซึง่รวมทัง้ผูพ้พิากษาและตุลาการ 
 

(ข) บุคลากรผูร้กัษากฎหมาย 
 

(ค) คร ู
 

(ง) บุคลากรดา้นการดแูลสุขภาพ 
 

(จ) นกัสงัคมสงเคราะห์ 
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2. นิยามของเดก็ 

(มาตรา 1) 
 
4. รฐัภาคคีวรจะใหข้อ้มลูแยกประเภทดงัทีก่ล่าวไวใ้นวรรค 1 
ขา้งตน้เกีย่วกบัจ านวนและสดัสว่นของเดก็อายุต ่ากว่า 18 ปีซึ่งอาศยัอยู่ในรฐัภาคี 
 

3. หลกัทัว่ไป 
(มาตรา 2, 3, 6 และ 12) 

 
สิทธิในชีวิต ความอยู่รอด และพฒันาการ (มาตรา 6) 
5. รฐัภาคไีดร้บัค าแนะน าใหจ้ดัใหข้อ้มลูทีแ่ยกประเภทตามทีก่ล่าวไว้ในวรรค 1 
ขา้งตน้เรื่องการเสยีชวีติของผูอ้ายุต ่ากว่า 18 ปี 
 

(ก) อนัเป็นผลมาจากการวสิามญัฆาตกรรม การประหารชวีติอย่างรวบรดัหรอืโดยพลการ 
 

(ข) อนัเป็นผลมาจากการลงโทษประหารชวีติ 
 

(ค) 
เนื่องจากความเจบ็ป่วยซึง่รวมทัง้จากไวรสัภูมคิุม้กนับกพร่องในคน/กลุ่มอาการภูมคิุ้มกนับกพร่
อง (HIV/AIDS) ไขจ้บัสัน่ วณัโรค โรคโปลโิอ โรคตบัอกัเสบ 
และการตดิเชือ้เฉียบพลนัทางระบบการหายใจ 
 

(ง) อนัเป็นผลมาจากการจราจรหรอือุบตัเิหตุอื่นๆ 
 

(จ) อนัเป็นผลมาจากฆาตกรรมและรูปแบบความรุนแรงอื่นๆ 
 

(ฉ) เนื่องจากอตัวนิิบาตกรรม 
 
การเคารพในความคิดเหน็ของเดก็ (มาตรา 12) 
6. รฐัภาคคีวรจะใหข้อ้มลูเกีย่วกบัจ านวนองคก์รหรอืสมาคมเดก็และเยาวชนและจ านวนสมาชกิ
ซึง่องคก์รดงักล่าวเป็นผูแ้ทน 
 
7. รฐัภาคคีวรจะใหข้อ้มลูเกีย่วกบัจ านวนโรงเรยีนซึง่มสีภานกัเรยีนอสิระ 
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4. สิทธิพลเมืองและเสรีภาพ 
(มาตรา 7, 8, 13-17 และ 37 (ก)) 

 
การลงทะเบียนเกิด (มาตรา 7) 
8. ควรจะจดัใหข้อ้มลูเกีย่วกบัจ านวนและจ านวนรอ้ยละของเดก็ซึง่ไดร้บัการลงทะเบยีนภายหลั
งการเกดิและเมื่อมกีารลงทะเบยีนเช่นว่านี้ 
 
หนทางในการเข้าถึงข้อมูลท่ีเหมาะสม (มาตรา 17) 
9. รายงานควรจะมสีถติเิกีย่วกบัจ านวนหอ้งสมุดทีเ่ดก็จะสามารถมหีนทางเขา้ถงึไดร้วมทัง้หอ้ง
สมุดเคลื่อนที ่
 
สิทธิท่ีจะไม่ต้องถกูทรมานหรือได้รบัการปฏิบติัหรือการลงโทษอย่างอ่ืนท่ีทารณุ โหดร้าย 
หรือท าให้เส่ือมเสียศกัด์ิศรี 
10. รฐัภาคคีวรจะใหข้อ้มลูแยกประเภทตามทีก่ล่าวถงึในวรรค 1 
ขา้งตน้และชนิดของการฝ่าฝืนเกีย่วกบั 
 

(ก) จ านวนเดก็ทีไ่ดร้บัการรายงานว่าเป็นผูเ้สยีหายจากการทรมาน 
 

(ข) 
จ านวนเดก็ทีไ่ดร้บัการรายงานว่าเป็นผูเ้สยีหายจากการปฏบิตัอิย่างอื่นหรอืรปูแบบการลงโทษอื่
นๆทีท่ารุณ โหดรา้ย 
หรอืท าใหเ้สือ่มเสยีศกัดิศ์รรีวมทัง้การบงัคบัใหส้มรสหรอืการขลบิตดัอวยัวะเพศหญงิ 
 

(ค) จ านวนและจ านวนรอ้ยละของการฝ่าฝืนทีไ่ดร้บัการรายงานทัง้ตามขอ้ (a) และ (b) 
ซึง่เป็นผลใหม้คี าวนิิจฉยัของศาลหรอืการตดิตามผลชนิดอื่นๆ 
 

(ง) 
จ านวนและจ านวนรอ้ยละของเดก็ซึง่ไดร้บัการดแูลเป็นพเิศษในการฟ้ืนคนืสภาพและการกลบัเข้
าสูส่งัคม 
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(จ) 
จ านวนโครงงานทีไ่ดด้ าเนินการเพือ่ป้องกนัความรุนแรงในสถาบนัและจ านวนการฝึกอบรมใหแ้
ก่พนกังานของสถาบนัในประเดน็ปัญหานี้ 
 
 
 
 

5. สภาพแวดล้อมการเป็นครอบครวัและการดแูลท่ีเป็นทางเลือก 
 
การสนับสนุนครอบครวั (มาตรา 5 และ 18 วรรค 1 และ 2) 
11. รฐัภาคคีวรจะใหข้อ้มลูแยกประเภทตามทีก่ล่าวไวใ้นวรรค 1 ขา้งตน้เกี่ยวกบั 
 

(ก) 
จ านวนบรกิารและโครงงานทีม่คีวามมุ่งหมายจะใหค้วามช่วยเหลอืทีเ่หมาะสมแก่บดิามารดาและ
ผูป้กครองตามกฎหมายในการด าเนินความรบัผดิชอบของตนในการเลีย้งดเูดก็ 
และจ านวนและจ านวนรอ้ยละของเดก็และครอบครวัทีไ่ดร้บัประโยชน์จากบรกิารและโครงงานเห
ล่านี้ 
 

(ข) จ านวนบรกิารและสิง่อ านวยความสะดวกดแูลเดก็ทีม่อียู่ 
และจ านวนรอ้ยละของเดก็และครอบครวัทีม่หีนทางเขา้ถงึบรกิารเหล่านี้ 
 
เดก็ซ่ึงปราศจากการดแูลของบิดามารดา (มาตรา 9 วรรค 1-4 มาตรา 21 และ 25) 
12. ส าหรบัเดก็ซึง่ถูกแยกจากบดิามารดา 
รฐัภาคคีวรจะใหข้อ้มลูแยกประเภทตามทีก่ล่าวถงึในวรรค 1 ขา้งตน้เกี่ยวกบั 
 

(ก) จ านวนเดก็ซึง่ปราศจากการดแูลของบดิามารดาโดยแยกประเภทตามสาเหตุ 
(กล่าวคอื เนื่องจากภาวะสงคราม ความยากจน การถูกทอดทิง้อนัเป็นผลมาจากการเลอืกปฏบิตั ิ
ฯลฯ) 
 

(ข) จ านวนเดก็ซึง่ถูกแยกจากบดิามารดาของตนอนัเป็นผลมาจากค าวนิิจฉยัของศาล 
(นอกจากทีก่ล่าวมาแลว้ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัสถานการณ์การกกัขงั การจ าคุก การเนรเทศ 
หรอืการถูกสง่ตวัออกนอกประเทศ) 
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(ค) จ านวนสถาบนัส าหรบัเดก็เหล่านี้แบ่งตามภูมภิาค 
จ านวนทีส่ถาบนัเหล่านี้จะสามารถรบัไวไ้ด ้ อตัราสว่นของผูด้แูลเทยีบกบัเดก็ 
และจ านวนบา้นสงเคราะหเ์ดก็ 
 

(ง) 
จ านวนและจ านวนรอ้ยละของเดก็ซึง่ถูกแยกจากบดิามารดาทีก่ าลงัอยู่อาศยัในสถาบนัหรอืกบัคร
อบครวัอุปการะตลอดจนระยะเวลาการจดัใหอ้ยู่อาศยัและความถีใ่นการทบทวนของการจดัใหอ้ยู่
อาศยั 
 

(จ) 
จ านวนและจ านวนรอ้ยละของเดก็ซึง่ไดก้ลบัคนืไปอยู่กบับดิามารดาของตนหลงัจากการจดัใหอ้ยู่
อาศยั 
 

(ฉ) จ านวนเดก็ในโครงงานรบัเป็นบุตรบุญธรรมภายในประเทศ 
(อย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ) 
และระหว่างประเทศโดยแบ่งตามอายุและขอ้มลูเกีย่วกบัประเทศตน้ก าเนิด 
และการรบัเป็นบุตรบุญธรรมส าหรบัเดก็ทีเ่กี่ยวขอ้ง 
 
การกลบัคืนสู่ครอบครวั (มาตรา 10) 
13. รฐัภาคคีวรจะใหข้อ้มลูซึ่งแบ่งตามเพศ อายุ 
สญัชาตแิละชาตพินัธุด์ ัง้เดมิเกีย่วกบัจ านวนเดก็ซึง่ไดเ้ขา้หรอืไดอ้อกจากประเทศเพือ่จุดประสงค์
ในการกลบัคนืสูค่รอบครวัรวมทัง้จ านวนเดก็ลีภ้ยัและเดก็แสวงหาทีล่ีภ้ยัซึง่ไม่มผีูด้แูล 
 
การย้ายท่ีผิดกฎหมายและการไม่ได้กลบัคืนมา (มาตรา 11) 
14. รฐัภาคคีวรจะใหข้อ้มลูซึ่งแบ่งตามทีก่ล่าวไวใ้นวรรค 1 ขา้งตน้ตลอดจนตามสญัชาตดิัง้เดมิ 
สถานทีอ่ยู่อาศยั สถานะทางครอบครวัเกีย่วกบั 
 

(ก) จ านวนเดก็ซึง่ถูกลกัพาจากและไปยงัรฐัภาค ี
 

(ข) จ านวนผูก้ระท าความผดิทีถู่กจบัและจ านวนรอ้ยละของผูซ้ึง่ถูกลงโทษในศาล (อาญา) 
 
ควรจะรวมขอ้มลูเกี่ยวกบัความสมัพนัธร์ะหว่างเดก็และผูก้ระท าความผดิในการยา้ยทีผ่ดิกฎหมา
ยไวด้ว้ย 
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การกระท าทารณุและการทอดท้ิง (มาตรา 19) 
รวมทัง้การฟ้ืนคืนสภาพทางกายและทางจิตวิทยา และการกลบัคืนสู่สงัคม (มาตรา 39) 
15. รฐัภาคคีวรจะใหข้อ้มลูซึ่งแบ่งตามทีก่ล่าวไวใ้นวรรค 1 ขา้งตน้เกีย่วกบั 
 

(ก) 
จ านวนและจ านวนรอ้ยละของเดก็ซึง่ไดร้บัรายงานว่าเป็นผูเ้สยีหายจากการกระท าทารุณ 
และ/หรอื การทอดทิง้โดยบดิามารดาหรอืญาต/ิผูใ้หก้ารดแูลอื่นๆ 
 

(ข) 
จ านวนและรอ้ยละของกรณีเหล่านัน้ซึง่ไดร้บัรายงานซึง่เป็นผลใหม้กีารลงโทษหรอืรูปแบบอื่นๆ
ของการตดิตามผลส าหรบัผูก้ระท าความผดิ 
 

(ค) 
จ านวนและจ านวนรอ้ยละของเดก็ซึง่ไดร้บัการดแูลเป็นพเิศษในการฟ้ืนคนืสภาพและการกลบัเข้
าสูส่งัคม 
 
 

6. สุขภาพและสวสัดิการพื้นฐาน 
 
เดก็ท่ีมีความพิการ (มาตรา 23) 
16. รฐัภาคคีวรจะระบุจ านวนและจ านวนรอ้ยละของเดก็ทีม่คีวามพกิารซึ่งแบ่งตามทีก่ล่าวไวใ้นว
รรค 1 ขา้งต้นตลอดจนตามลกัษณะของความพกิาร 
 

(ก) ผูซ้ึง่บดิามารดาไดร้บัวสัดุอุปกรณ์พเิศษหรอืความช่วยเหลอือย่างอื่น 
 

(ข) ซึง่ก าลงัอาศยัอยู่ในสถานบ าบดัรกัษารวมทัง้สถาบนัส าหรบัการเจบ็ป่วยทางจติ 
หรอืภายนอกครอบครวัของตน ดงัเช่นในการดแูลของสถานสงเคราะห์ 
 

(ค) ซึง่ก าลงัเรยีนอยู่ในโรงเรยีนปรกต ิ
 

(ง) ซึง่ก าลงัเรยีนอยู่ในโรงเรยีนพเิศษ 
 
สุขภาพและบริการสุขภาพ (มาตรา 24) 
17. รฐัภาคคีวรจะใหข้อ้มลูซึ่งแบ่งตามทีก่ล่าวไวใ้นวรรค 1 ขา้งตน้เกีย่วกบั 
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(ก) อตัราการตายของทารกและเดก็อายุต ่ากว่าหา้ขวบ 

 
(ข) สดัสว่นของเดก็ซึง่มนี ้าหนกัแรกเกดิต ่า 

 
(ค) สดัสว่นของเดก็ซึง่มนี ้าหนกัต ่ากว่าปรกต ิ ผอมลง 

และเตบิโตชา้อย่างปานกลางและรุนแรง 
 

(ง) 
จ านวนรอ้ยละของครวัเรอืนซึง่ปราศจากหนทางในการเขา้ถงึสิง่อ านวยความสะดวกทางดา้นสุข
อนามยัและหนทางในการเขา้ถงึน ้าดื่มทีม่คีวามปลอดภยั 
 

(จ) จ านวนรอ้ยละของเดก็อายุหน่ึงปีซึง่ไดร้บัการใหว้คัซนีป้องกนัวณัโรค โรคคอตบี 
โรคไอกรน โรคบาดทะยกั และโรคหดั 
 

(ฉ) อตัราการตายของแม่รวมทัง้สาเหตุหลกัของการตาย 
 

(ช) 
สดัสว่นของสตรมีคีรรภ์ซึง่มหีนทางในการเขา้ถงึและไดป้ระโยชน์จากการดแูลสุขภาพก่อนคลอด
และหลงัคลอด 
 

(ซ) สดัสว่นของเดก็ซึง่เกดิในโรงพยาบาล 
 

(ฌ) 
สดัสว่นของบุคลากรซึง่ไดร้บัการฝึกอบรมในการดแูลและการคลอดบุตรในโรงพยาบาล 
 

(ญ) สดัสว่นของแม่ซึง่ฝึกการใหน้มแม่โดยเฉพาะและเป็นเวลานานเท่าใด 
 
18. รฐัภาคคีวรจะใหข้อ้มลูซึ่งแบ่งตามทีก่ล่าวไวใ้นวรรค 1 ขา้งตน้เกีย่วกบั 
 

(ก) 
จ านวน/จ านวนรอ้ยละของเดก็ซึ่งตดิเชือ้ไวรสัภูมคิุม้กนับกพร่องในคน/กลุ่มอาการภูมคิุม้กนับก
พร่อง (HIV/AIDS) 
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(ข) จ านวน/จ านวนรอ้ยละของเดก็ซึง่ไดร้บัความช่วยเหลอืรวมทัง้การบ าบดัรกัษา 
การไดร้บัค าปรกึษา การดแูล และการสนบัสนุนทางการแพทย์ 
 

(ค) จ านวน/จ านวนรอ้ยละของเดก็ซึง่อาศยัอยู่กบัญาต ิอยู่ในการดแูลของสถานสงเคราะห ์
อยู่ในสถานบ าบดัรกัษา หรอือยู่ในทอ้งถนน 
 

(ง) 
จ านวนของครวัเรอืนทีม่เีดก็เป็นหวัหน้าอนัเป็นผลมาจากไวรสัภูมคิุม้กนับกพร่องในคน/กลุ่มอา
การภูมคิุม้กนับกพร่อง (HIV/AIDS) 
 
19. ควรจะจดัใหข้อ้มลูเกีย่วกบัสุขภาพของเดก็วยัรุ่นในเรื่องต่อไปนี้ 
 

(ก) จ านวนของเดก็วยัรุ่นซึ่งไดร้บัผลจากการตัง้ครรภก์่อนวยัอนัควร 
การตดิเชือ้จากโรคตดิต่อทางเพศ ปัญหาเรื่องสุขภาพจติ 
การใชย้าและเครื่องดื่มแอลกอฮอลใ์นทางทีผ่ดิ โดยแบ่งตามทีก่ล่าวไวใ้นวรรค 1 ขา้งตน้ 
 

(ข) 
จ านวนของโครงงานและบรกิารซึง่มุ่งหมายไปทีก่ารป้องกนัและการบ าบดัรกัษาปัญหาสุขภาพข
องเดก็วยัรุ่น 
 
 

7. การศึกษา เวลาว่าง และกิจกรรมทางวฒันธรรม 
 
การศึกษาซ่ึงรวมทัง้การฝึกอาชีพ (มาตรา 28) 
20. ควรจะจดัใหม้ขีอ้มลูซึง่แบ่งตามทีก่ล่าวไวใ้นวรรค 1 ขา้งตน้เกีย่วกบั 
 

(ก) อตัราการรูห้นงัสอืของเดก็และผูใ้หญ่ 
 

(ข) 
อตัราการเขา้เรยีนและการมาเรยีนส าหรบัโรงเรยีนชัน้ประถมและชัน้มธัยมและศูนยฝึ์กอบรมอา
ชพี 
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(ค) 
อตัราการคงอยู่และจ านวนรอ้ยละของการออกกลางคนัจากโรงเรยีนชัน้ประถมและชัน้มธัยมและ
ศูนยฝึ์กอบรมอาชพี 
 

(ง) 
อตัราสว่นจ านวนครตู่อจ านวนนกัเรยีนโดยเฉลีย่โดยมสีิง่บ่งบอกของความไม่เท่าเทยีมกนัของภู
มภิาคหรอืชนบท/เมอืงที่มสีาระส าคญัใดๆ 
 

(จ) จ านวนรอ้ยละของเดก็ในระบบการศกึษานอกโรงเรยีน 
 

(ฉ) จ านวนรอ้ยละของเดก็ซึ่งเขา้รบัการศกึษาในระดบัอนุบาล 
 

8. มาตรการคุ้มครองพิเศษ 
 
เดก็ล้ีภยั (มาตรา 22) 
21. รฐัภาคคีวรจะใหข้อ้มลูซึ่งแบ่งตามทีก่ล่าวไวใ้นวรรค 1 ขา้งตน้ตลอดจนประเทศดงัเดมิ 
สญัชาต ิและสถานะทีม่หีรอืไม่มผีูด้แูลในเรื่อง 
 

(ก) จ านวนเดก็พลดัถิน่ภายในประเทศ เดก็แสวงหาทีล่ี้ภยั เดก็ไม่มผีูด้แูล และเดก็ลีภ้ยั 
 

(ข) 
จ านวนและจ านวนรอ้ยละของเดก็เช่นว่าน้ีซึง่ไปโรงเรยีนและครอบคลุมโดยบรกิารทางดา้นสุขภ
าพ 
 
เดก็ในภาวะสงคราม (มาตรา 38) รวมทัง้การฟ้ืนคืนสภาพทางกายและทางจิตวิทยา 
และการกลบัคืนสู่สงัคม (มาตรา 39) 
22. รฐัภาคคีวรจะใหข้อ้มลูซึ่งแบ่งตามทีก่ล่าวไวใ้นวรรค 1 ขา้งตน้เกีย่วกบั 

(ก) จ านวนและจ านวนรอ้ยละของบุคคลอายุต ่ากว่า 18 
ปีซึง่ถูกเรยีกเขา้ประจ าการหรอือาสาสมคัรเขา้ประจ าการในกองทพัและสดัสว่นของผูม้สีว่นร่วมใ
นการสูร้บ 
 

(ข) 
จ านวนและจ านวนรอ้ยละของเดก็ซึง่ไดถู้กปลดจากประจ าการและกลบัคนืสูป่ระชาคมของตน 
โดยมสีดัสว่นของผูซ้ึง่ไดก้ลบัไปเขา้โรงเรยีนและไดก้ลบัคนืสูค่รอบครวัของตน 
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(ค) จ านวนและจ านวนรอ้ยละของความสญูเสยีเดก็เนื่องจากภาวะสงคราม 

 
(ง) จ านวนของเดก็ซึง่ได้รบัความช่วยเหลอืดา้นมนุษยธรรม 

 
(จ) จ านวนของเดก็ซึง่ไดร้บัการบ าบดัรกัษาทางการแพทย ์ และ/หรอื 

ทางจติวทิยาอนัเป็นผลมาจากภาวะสงคราม 
 
การบริหารกระบวนการยุติธรรมส าหรบัเยาวชน (มาตรา 40) 
23. รฐัภาคคีวรจะจดัใหข้อ้มลูซึง่แบ่งตามความเหมาะสม (ตามทีก่ล่าวไวใ้นวรรค 1 
ขา้งตน้รวมทัง้ตามชนิดของอาชญากรรม) เกีย่วกบั 
 

(ก) จ านวนบุคคลซึง่อายุต ่ากว่า 18 
ปีทีถู่กต ารวจจบักุมเนื่องจากถูกกล่าวหาว่าท าผดิกฎหมาย 
 

(ข) จ านวนรอ้ยละของคดซีึง่ไดม้กีารใหค้วามช่วยเหลอืทางกฎหมายหรอือย่างอื่น 
 

(ค) จ านวนและจ านวนรอ้ยละของบุคคลอายุต ่ากว่า 18 
ปีซึง่ศาลพบว่ามคีวามผดิจาการกระท าผดิและไดร้บัโทษรอการลงอาญาหรอืไดร้บัการลงโทษอย่
างอื่นนอกเหนือไปจากการสูญเสยีเสรภีาพ 
 

(ง) จ านวนของบุคคลอายุต ่ากว่า 18 ปี 
ซึง่เขา้ร่วมในโครงงานคุมประพฤตขิองการดดันิสยัพเิศษ 
 

(จ) จ านวนรอ้ยละของคดกีระท าความผดิซ ้า 
 
 
 
 
เดก็ซ่ึงสูญเสียเสรีภาพของตนรวมทัง้รปูแบบใดๆของการกกัขงั การจ าคกุ 
หรือการจดัให้อยู่ในสภาพถกูควบคมุ (มาตรา 37 (ข) - (ง)) 
24. รฐัภาคคีวรจะจดัใหข้อ้มลูซึง่แบ่งตามความเหมาะสม (ตามทีก่ล่าวไวใ้นวรรค 1 
ขา้งตน้รวมทัง้สถานะทางสงัคม ก าเนิดและชนิดของอาชญากรรม) 
เกีย่วกบัเดก็ซึง่ท าผดิกฎหมายในเรื่องต่อไปนี้ 
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(ก) จ านวนบุคคลอายุต ่ากว่า 18 

ปีซึง่ถูกกกัขงัอยู่ในสถานีต ารวจหรอืถูกกกัขงัก่อนการพจิารณาคดหีลงัจากถูกกล่าวหาว่ากระท า
อาชญากรรมทีถู่กแจง้ความต่อเจา้หน้าทีต่ ารวจและระยะเวลาเฉลีย่ของการกกัขงั 
 

(ข) จ านวนสถานกกัขงัโดยเฉพาะส าหรบับุคคลอายุต ่ากว่า 18 ปีซึง่ถูกอา้ง ถูกกล่าวหา 
และถูกระบุว่าไดล้ะเมดิกฎหมายอาญา 
 

(ค) จ านวนบุคคลอายุต ่ากว่า 18 ปีในสถานกกัขงัเหล่านี้และระยะเวลาถูกกกัขงั 
 

(ง) จ านวนบุคคลอายุต ่ากว่า 18 
ปีซึง่ถูกกกัขงัอยู่ในสถานกกัขงัซึง่ไม่ใช่ส าหรบัเดก็โดยเฉพาะ 
 

(จ) จ านวนและจ านวนรอ้ยละของบุคคลอายุต ่ากว่า 18 
ปีซึง่ศาลพบว่ามคีวามผดิจากการกระท าผดิ 
และไดถู้กลงโทษกกัขงัและระยะเวลาเฉลีย่ของการกกัขงั 
 

(ฉ) 
จ านวนของคดทีีไ่ดร้บัการรายงานถงึการกระท าทารุณและทุรกรรมต่อบุคคลอายุต ่ากว่า 18 
ปีซึง่เกดิขึน้ในระหว่างทีบุ่คคลดงักล่าวถูกจบักุมและถูกกกัขงัหรอืถูกจ าคุก 
 
การแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากเดก็ รวมทัง้แรงงานเดก็ (มาตรา 32) 
25. ส าหรบัมาตรการคุม้ครองพเิศษ 
รฐัภาคคีวรจะใหข้อ้มลูทางสถติซิึง่แบ่งตามทีก่ล่าวไวใ้นวรรค 1 ขา้งตน้เกี่ยวกบั 
 

(ก) 
จ านวนและจ านวนรอ้ยละของเดก็อายุต ่ากว่าอายุขัน้ต ่าส าหรบัการจา้งงานซึง่เกี่ยวขอ้งกบัแรงงา
นเดก็ตามทีก่ าหนดโดยอนุสญัญาอายุขัน้ต ่า 2516 (ฉบบัที ่ 138) 
และอนุสญัญารูปแบบเลวทีสุ่ดของแรงงานเดก็ 2542 (ฉบบัที ่ 182) 
ขององคก์ารแรงงานระหว่างประเทศซึง่แบ่งตามชนิดของการจา้งงาน 
 

(ข) 
จ านวนและจ านวนรอ้ยละของเดก็ซึง่มหีนทางในการเขา้ถงึการช่วยเหลอืใหฟ้ื้นคนืสภาพและการ
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กลบัคนืสูส่ภาพเดมิรวมทัง้การศกึษาขัน้พืน้ฐาน และ/หรอื 
การฝึกอบรมอาชพีโดยไม่ตอ้งเสยีค่าใชจ่้าย 
 
การใช้ยาและสารกระตุ้นในทางท่ีผิด (มาตรา 33) 
26. ใหจ้ดัใหข้อ้มลูเกีย่วกบั 
 

(ก) จ านวนเดก็ผูเ้สยีหายจากการใชส้ารกระตุน้ในทางทีผ่ดิ 
 

(ข) จ านวนซึง่ไดร้บับรกิารบ าบดัรกัษา ความช่วยเหลอื และการฟ้ืนคนืสภาพ 
 
การแสวงหาประโยชน์ทางเพศ การใช้เร่ืองทางเพศในทางท่ีผิด 
และการค้าส่ิงผิดกฎหมายทางเพศ (มาตรา 34) 
27. รฐัภาคคีวรจะใหข้อ้มลูซึ่งแบ่งตามทีก่ล่าวไวใ้นวรรค 1 
ขา้งตน้ตลอดจนตามชนิดของการฝ่าฝืนซึง่ไดร้บัการรายงานเกีย่วกบั 
 

(ก) จ านวนเดก็ซึง่เกี่ยวขอ้งกบัการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ รวมทัง้การคา้ประเวณี 
สิง่ลามกอนาจาร และการคา้สิง่ผดิกฎหมายทางเพศ 
 

(ข) จ านวนเดก็ซึ่งเกีย่วขอ้งกบัการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ รวมทัง้การคา้ประเวณี 
สิง่ลามกอนาจาร 
และการคา้สิง่ผดิกฎหมายทางเพศซึง่ไดร้บัหนทางในการเขา้ถงึโครงงานฟ้ืนฟูสภาพ 
 

(ค) จ านวนคดกีารแสวงหาประโยชน์ทางเพศในเชงิพาณิชย ์
การใชเ้รื่องทางเพศในทางทีผ่ดิ การซือ้ขายเดก็ การลกัพาตวัเดก็ 
และความรุนแรงต่อเดก็ซึง่ไดร้บัการรายงานในระหว่างช่วงระยะเวลาท ารายงาน 
 

(ง) 
จ านวนและจ านวนรอ้ยละของกรณีต่างๆซึง่เป็นผลใหม้กีารลงโทษโดยมขีอ้มลูเกีย่วกบัประเทศต้
นก าเนิดของผูก้ระท าความผดิและลกัษณะของการลงโทษทีบ่งัคบัใช้ 
 

(จ) จ านวนเดก็ซึง่ถูกคา้ขายเพือ่ความมุ่งหมายอื่นๆรวมทัง้แรงงาน 
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(ฉ) 
จ านวนเจา้หน้าทีช่ายแดนและเจา้หน้าทีผู่ร้กัษากฎหมายซึง่ไดร้บัการฝึกอบรมทีม่จุีดมุ่งหมายจะ
ป้องกนัการคา้ขายเดก็และเพือ่เป็นการใหค้วามเคารพในศกัดิศ์รขีองเดก็ 
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บทท่ี 8 
 

ตราสารทางเลือกในอนุสญัญาว่าด้วยสิทธิเดก็เรื่องการเก่ียวข้องของเดก็ในภา

วะสงคราม 
 

ค าน า 
 
1. ตามมาตรา 8 วรรค 1 ของพธิสีารทางเลอืก 
ภายในสองปีหลงัจากพธิสีารทางเลอืกมผีลบงัคบัใชส้ าหรบัรฐัภาคทีีเ่กีย่วขอ้ง 
ใหร้ฐัภาคสีง่มอบรายงานต่อคณะกรรมาธกิารสทิธเิดก็โดยใหข้อ้มลูทุกอย่างเกีย่วกบัมาตรการที่
รฐัภาคไีดใ้ชเ้พือ่ด าเนินการตามขอ้ก าหนดของพธิสีารทางเลอืก หลงัจากนัน้แลว้ ตามมาตรา 8 
วรรค 2 ของพธิสีารทางเลอืก 
ใหร้ฐัภาครีวมขอ้มลูเพิม่เตมิใดๆเกีย่วกบัการด าเนินการตามพธิสีารทางเลอืกไวใ้นรายงานทีร่ฐัภ
าคสีง่มอบใหแ้ก่คณะกรรมาธกิารสทิธเิดก็ตามมาตรา 44 วรรค 1 (ข) ของอนุสญัญา 
ใหร้ฐัภาคใีนพธิสีารทางเลอืกซึง่ไม่ไดเ้ป็นภาคใีนอนุสญัญาสง่มอบรายงานทุกหา้ปีหลงัจากการส่
งมอบรายงานฉบบัขอ้มลูทุกอย่างแลว้ 
 
2. ตามมาตรา 8 วรรค 3 ของพธิสีารทางเลอืก 
คณะกรรมาธกิารอาจจะขอขอ้มลูเพิม่เตมิจากรฐัภาคเีกีย่วกบัการด าเนินการตามพธิสีารทางเลอื
กกไ็ด ้
 
3. รายงานควรจะใหข้อ้มลูเกีย่วกบัมาตรการทีน่ ามาใชโ้ดยรฐัภาคเีพือ่ใหม้ผีลต่อสทิธทิีก่ าหนด
ไวใ้นพธิสีารทางเลอืกและเกีย่วกบัความก้าวหน้าทีเ่กดิขึน้ในการไดร้บัประโยชน์จากสทิธเิหล่านั ้
นและควรจะระบุปัจจยัและขอ้ขดัขอ้ง (ถา้ม)ี 
ซึง่มผีลต่อระดบัของการปฏบิตัขิอ้ผกูพนัตามพธิสีารทางเลอืกจนครบถว้น 
 
4. รายงานควรจะถูกแนบดว้ยส าเนาเอกสารหลกัของฝ่ายนิตบิญัญตัแิละค าวนิิจฉัยของฝ่ายตุล
าการ 
ค าสัง่ทีเ่กีย่วขอ้งของฝ่ายบรหิารและฝ่ายอื่นๆใหแ้ก่กองทพัทัง้ในลกัษณะพลเรอืนและทหารตลอ
ดจนขอ้มลูทางสถติโิดยละเอยีด 
สิง่บ่งบอกทีถู่กอา้งองิถงึในเอกสารดงักล่าวและการวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

 
 น ามาใชโ้ดยคณะกรรมาธกิารในการประชุมครัง้ที ่ 736 ของคณะกรรมาธกิาร (สมยัประชุมทีย่ ีส่บิแปด) เมื่อวนัที ่ 3 ตุลาคม 
2544 
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ในการรายงานถงึคณะกรรมาธกิาร 
รฐัภาคคีวรจะระบุว่าการด าเนินการตามพธิสีารทางเลอืกจะสอดคลอ้งอย่างไรกบัหลกัการทัว่ไปข
องอนุสญัญาว่าดว้ยสทิธเิดก็ ซึง่ไดแ้ก่ การไม่เลอืกปฏบิตั ิ ผลประโยชน์ดทีีสุ่ดของเดก็ 
สทิธใินชวีติ ความอยู่รอด และพฒันาการ และการเคารพในความคดิเหน็ของเดก็ นอกจากนี้ 
กค็วรจะกล่าวถงึกระบวนการจดัท ารายงานแก่คณะกรรมาธกิารรวมทัง้การเกี่ยวขอ้งของหน่วยง
านรฐับาลและขององคก์รพฒันาเอกชนในการร่างและการแพร่กระจายของรายงาน 
ทา้ยทีสุ่ดแลว้ 
รายงานกค็วรจะระบุวนัเดอืนปีอา้งองิทีใ่ชเ้มื่อก าหนดหาว่าบุคคลจะอยู่ในขดีจ ากดัอายุหรอืไม่ 
(เช่น วนัเดอืนปีเกดิของบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง 
หรอืวนัแรกของปีซึง่บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งมอีายุครบวยันัน้) 
 

มาตรา 1 
 
5. โปรดใหข้อ้มลูเกีย่วกบับรรดามาตรการทีใ่ชร้วมทัง้ในของลกัษณะของฝ่ายนิตบิญัญตั ิ
ฝ่ายบรหิาร หรอืฝ่ายอื่นเพือ่รบัประกนัว่าทหารในกองทพัซึ่งยงัอายุไม่ถงึ 18 
ปีจะไม่เขา้ไปมสีว่นร่วมโดยตรงในการสูร้บ ในการนี้ โปรดใหข้อ้มลูโดยเฉพาะเกี่ยวกบั 
 

(ก) ความหมายของ “การเขา้ไปมสีว่นร่วมโดยตรง” 
ในการบญัญตักิฎหมายและการปฏบิตัขิองรฐัทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

(ข) มาตรการทีใ่ชเ้พือ่หลกีเลีย่งไม่ใหท้หารในกองทพัซึง่ยงัอายุไม่ถงึ 18 
ปีถูกสง่ไปประจ าการหรอืไปอยู่ในพืน้ทีซ่ึง่มกีารสูร้บอยู่และอุปสรรคทีป่ระสบเมื่อใชม้าตรการเห
ล่านี้ 
 

(ค) ขอ้มลูแยกของทหารในกองทพัซึ่งอายุต ่ากว่า 18 
ปีทีถู่กจบัเป็นเชลยแมว้่าจะไม่ไดเ้ขา้ร่วมในการสูร้บโดยตรง เมื่อมคีวามเกี่ยวขอ้ง 
 

มาตรา 2 
 
6. โปรดระบุมาตรการทัง้หมดทีใ่ชร้วมทัง้ในของลกัษณะของฝ่ายนิตบิญัญตั ิ ฝ่ายบรหิาร 
หรอืฝ่ายอื่นเพือ่รบัประกนัว่าบุคคลซึง่อายุไม่ถงึ 18 ปีจะไม่ถูกเกณฑเ์ขา้ประจ าการในกองทพั 
ในการนี้ นอกจากทีก่ล่าวมาแลว้ รายงานควรจะใหข้อ้มูลเกีย่วกบั 
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(ก) กระบวนการเกณฑเ์ขา้ประจ าการ (กล่าวคอื 
ตัง้แต่การขึน้ทะเบยีนไปจนถงึการเขา้ไปประจ าการอยู่ในกองทพั) 
โดยระบุอายุขัน้ต ่าทีเ่กีย่วกบัแต่ละขัน้ตอนและทีจุ่ดใดในกระบวนการทีผู่ถู้กเกณฑเ์ขา้ไปเป็นทห
ารในกองทพั 
 

(ข) 
เอกสารทีพ่จิารณาว่าน่าเชื่อถอืซึง่ตอ้งใชเ้พือ่ตรวจสอบอายุก่อนจะถูกรบัเขา้เป็นทหารเกณฑ ์
(สตูบิตัร หนงัสอืใหก้ารรบัรอง ฯลฯ) 
 

(ค) 
ขอ้ก าหนดใดๆทางกฎหมายทีส่ามารถลดอายุการเกณฑท์หารลงมาไดใ้นเหตุการณ์พเิศษ (เช่น 
สถานการณ์ฉุกเฉิน) 
ในการนี้โปรดใหข้อ้มลูเรื่องอายุทีส่ามารถถูกลดลงมาไดแ้ละกระบวนการส าหรบัและเงือ่นไขของ
การเปลีย่นแปลงนัน้ 
 

(ง) 
อายุขัน้ต ่าของการถูกเกณฑเ์ขา้เป็นทหารประจ าการส าหรบัรฐัภาคซีึง่การเกณฑท์หารไดถู้กระงั
บไวแ้ต่ไม่ไดย้กเลกิ และการเกณฑท์หารจะถูกน ามาใชอ้กีไดอ้ย่างไรตามเงื่อนไขอะไร 
 

มาตรา 3 
 
วรรค 1 
7. รายงานควรจะมขีอ้มลูต่อไปนี้ 
 

(ก) 
อายุขัน้ต ่าซึง่ก าหนดไวส้ าหรบัการอาสาสมคัรเขา้ประจ าการในกองทพัตามค าประกาศทีส่ง่มอบเ
มื่อใหส้ตัยาบนัหรอืภาคยานุวตัหิรอืมกีารเปลีย่นแปลงใดๆภายหลงัจากนัน้ 
 

(ข) ขอ้มลูแยก (ตวัอยา่งเช่น ตามเพศ อายุ ภูมภิาค พืน้ทีช่นบท/ในเมอืง 
และก าเนิดทางสงัคมและชาตพินัธุ ์ และต าแหน่งทางทหาร) เกี่ยวกบัเดก็อายุต ่ากว่า 18 
ปีซึง่อาสาสมคัรเขา้ประจ าการในกองทพัแห่งชาต ิเมื่อมคีวามเกีย่วขอ้ง 
 

(ค) มาตรการทีใ่ชต้ามมาตรา 38 วรรค 3 
ของอนุสญัญาว่าดว้ยสทิธเิดก็เพือ่รบัประกนัว่าในการจดัหาบุคคลเหล่านัน้ซึง่มอีายุถงึขัน้ต ่าทีก่ า
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หนดไวส้ าหรบัอาสาสมคัรเขา้ประจ าการแต่ซึง่ยงัมอีายุไม่ถงึ 18 ปี 
จะใหล้ าดบัความส าคญัก่อนแก่ผูซ้ึง่มอีายุมากทีสุ่ด 
ในการนี้โปรดใหข้อ้มลูเกีย่วกบัมาตรการคุม้ครองพเิศษซึง่น ามาใชก้บัผูส้มคัรซึง่อายุต ่ากว่า 18 
ปี เมื่อมคีวามเกีย่วขอ้ง 
 
วรรค 2 และ 4 
8. รายงานควรจะใหข้อ้มลูเกีย่วกบั 
 

(ก) 
การอภปิรายถกเถยีงซึง่ไดม้ขีึน้ในรฐัภาคกี่อนการน าค าประกาศผกูพนัมาใชแ้ละผูซ้ึ่งเกีย่วขอ้งใ
นการอภปิรายถกเถยีงนัน้ 
 

(ข) การอภปิรายถกเถยีง การรเิริม่ หรอืการรณรงคใ์ดๆในระดบัชาต ิ (หรอืภูมภิาค 
ทอ้งถิน่ ฯลฯ) 
ซึง่มคีวามมุ่งหมายในการสรา้งแรงสนบัสนุนค าประกาศถา้ค าประกาศก าหนดอายุขัน้ต ่าไวต้ ่ากว่
า 18 ปี เมื่อมคีวามเกี่ยวขอ้ง 
 
วรรค 3 
9. เกีย่วกบัการป้องกนัขัน้ต ่าซึ่งรฐัภาคจีะคงรกัษาไวเ้กีย่วกบัการอาสาสมคัรเขา้ประจ าการ 
รายงานควรจะใหข้อ้มลูเกีย่วกบัการด าเนินการป้องกนัเหล่านี้และระบุสิง่ต่อไปนี้นอกจากทีก่ล่าว
มาแลว้ 
 

(ก) 
การกล่าวโดยละเอยีดถงึขัน้ตอนวธิกีารทีใ่ชส้ าหรบัการรบัสมคัรเขา้ประจ าการดงักล่าวเริม่ตัง้แต่
การแสดงเจตนาจะอาสาสมคัรไปจนถงึการเขา้เป็นทหารประจ าการในกองทพั 
 

(ข) การตรวจทางการแพทยท์ีค่าดการณ์ไวก้่อนทีจ่ะรบัสมคัรอาสาสมคัรได ้
 

(ค) เอกสารทีต่อ้งใชเ้พือ่ตรวจสอบอายุของอาสาสมคัร (สตูบิตัร หนงัสอืใหก้ารรบัรอง 
ฯลฯ) 
 

(ง) 
ขอ้มลูทีม่ใีหก้บัอาสาสมคัรและแก่บดิามารดาหรอืผูป้กครองตามกฎหมายของอาสาสมคัรซึ่งท าใ
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หบุ้คคลดงักล่าวสามารถสรุปความเหน็ของตนเองไดแ้ละท าใหไ้ดท้ราบถงึหน้าที่ซึง่เกีย่วขอ้งกบั
การประจ าการเป็นทหาร โดยควรจะแนบส าเนาเอกสารใดๆทีใ่ชเ้พือ่จุดประสงคน์ี้มากบัรายงาน 
 

(จ) 
ระยะเวลาประจ าการขัน้ต ่าทีม่ผีลบงัคบัและเงือ่นไขส าหรบัการปลดประจ าการก่อนก าหนด 
การใชก้ระบวนการยุตธิรรมหรอืวนิยัของทหารกบัผูส้มคัรอายุต ่ากว่า 18 
ปีและขอ้มลูแยกเรื่องจ านวนของผูส้มคัรซึ่งถูกด าเนินคดหีรอืถูกกกัขงั 
การลงโทษขัน้ต ่าสุดและขัน้สงูสุดทีค่าดการณ์ไวส้ าหรบักรณีหนีประจ าการทหาร 
 

(ฉ) สิง่จงูใจทีก่องทพัแห่งชาตใิชเ้พือ่กระตุน้หาอาสาสมคัร (ทุนการศกึษา การโฆษณา 
การไปพบทีโ่รงเรยีน การแขง่เกมกฬีา ฯลฯ) 
 
วรรค 5 
10. รายงานควรจะใหข้อ้มลูเกีย่วกบั 
 

(ก) อายุขัน้ต ่าในการไปเขา้โรงเรยีนซึ่งด าเนินการหรอือยู่ภายใตก้ารควบคุมของกองทพั 
 

(ข) 
ขอ้มลูแยกเกีย่วกบัโรงเรยีนซึง่ด าเนินการหรอือยู่ภายใต้การควบคุมของกองทพัรวมทัง้จ านวน 
ชนิดของการศกึษาทีจ่ดัใหแ้ละสดัสว่นของการศกึษาวชิาการและการฝึกอบรมทางทหารในหลกั
สตูร ระยะเวลาการศกึษา บุคลากรทางวชิาการ/ทางการทหารทีเ่กี่ยวขอ้ง 
สิง่อ านวยความสะดวกทางการศกึษา ฯลฯ 
 

(ค) 
หลกัสตูรของโรงเรยีนในวชิาหลกัการสทิธมินุษยชนและมนุษยธรรมรวมทัง้ในดา้นทีเ่กีย่วกบัการ
ตระหนกัความจรงิเรื่องสทิธเิดก็ 
 

(ง) ขอ้มลูแยก (ตวัอยา่งเช่น ตามเพศ อายุ ภูมภิาค พืน้ทีช่นบท/ในเมอืง 
และตน้ก าเนิดทางสงัคมและชาตพินัธุ)์ เกีย่วกบันกัเรยีนซึง่เขา้ศกึษาในโรงเรยีนเหล่านี้ 
สถานะของนกัเรยีน (เป็นทหารในกองทพัหรอืไม่) 
สถานะทางทหารของนกัเรยีนในกรณีทีม่กีารระดมพลหรอืมภีาวะสงคราม 
ความจ าเป็นทางทหารอย่างแทจ้รงิหรอืสถานการณ์ฉุกเฉินอื่นใด 
สทิธขิองนกัเรยีนทีจ่ะลาออกจากโรงเรยีนดงักล่าวในเวลาใดๆและไม่มุ่งไปยงัอาชพีทหาร 
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(จ) 
มาตรการทีใ่ชเ้พือ่รบัประกนัว่าวนิยัของโรงเรยีนจะไดร้บัการบรหิารในลกัษณะทีส่อดคลอ้งกบัศั
กดิศ์รคีวามเป็นมนุษยข์องเดก็ และกลไกการรอ้งทุกข์ใดๆทีม่ใีหใ้นการนี้ 
 

มาตรา 4 
 
11. นอกจากทีก่ล่าวมาแลว้ โปรดใหข้อ้มลูเกีย่วกบั 
 

(ก) 
กลุ่มตดิอาวุธซึง่ปฏบิตักิารอยู่ใน/จากอาณาเขตของรฐัภาคหีรอืกบัสถานทีคุ่ม้ภยัในอาณาเขตขอ
งรฐัภาค ี
 

(ข) สถานะของการเจรจาตกลงใดๆระหว่างรฐัภาคแีละกลุ่มตดิอาวุธ 
 

(ค) ขอ้มลูแยก (ตวัอย่างเช่น ตามเพศ อายุ ภูมภิาค พืน้ทีช่นบท/ในเมอืง 
และตน้ก าเนิดทางสงัคมและชาตพินัธุ์ เวลาทีใ่ชอ้ยู่ในกลุ่มตดิอาวุธ 
และเวลาทีใ่ชใ้นการมสีว่นร่วมในการสูร้บ) 
เกีย่วกบัเดก็ซึง่ถูกรบัสมคัรและถูกใชใ้นการสูร้บโดยกลุ่มตดิอาวุธและเกีย่วกบัผูซ้ึง่ถูกรฐัภาคจีบั
กุม 
 

(ง) 
ขอ้ผกูมดัใดๆเป็นหนงัสอืหรอืดว้ยวาจาซึง่กลุ่มตดิอาวุธท าขึน้เพือ่ไม่ใหร้บัสมคัรและใชเ้ดก็อายุ
ต ่ากว่า 18 ปีในการสูร้บ 
 

(จ) 
มาตรการทีร่ฐัภาคนี ามาใชโ้ดยมุ่งหมายไปทีเ่พิม่การรบัรูใ้นหมู่กลุ่มตดิอาวุธและภายในประชาค
มถงึความจ าเป็นตอ้งป้องกนัการรบัสมคัรเดก็อายุต ่ากว่า 18 
ปีและขอ้ผกูพนัตามกฎหมายของเดก็เกีย่วกบัอายุขัน้ต ่าทีก่ าหนดไวใ้นพธิสีารทางเลอืกส าหรบัรั
บสมคัรและเขา้ไปมสีว่นร่วมในการสูร้บ 
 

(ฉ) 
การน ามาตรการทางกฎหมายและค าวนิิจฉัยของฝ่ายตุลาการทีเ่กีย่วขอ้งมาใชซ้ึง่มุ่งหมายไปทีก่
ารหา้มและการท าใหก้ารรบัสมคัรและการใชเ้ดก็อายุต ่ากว่า 18 
ปีในการสูร้บโดยกลุ่มตดิอาวุธเป็นความผดิทางอาญา 
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(ช) โครงงาน (เช่น การรณรงคข์ึน้ทะเบยีน) 

เพือ่ป้องกนัเดก็ซึง่มคีวามเสีย่งสงูทีสุ่ดจากการรบัสมคัรหรอืการใชโ้ดยกลุ่มตดิอาวุธ เช่น 
เดก็ลีภ้ยัและเดก็พลดัถิน่ภายในประเทศ เดก็ขา้งถนน เดก็ก าพรา้จากการถูกรบัสมคัรหรอืถูกใช้ 
 

มาตรา 5 
 
12. โปรดระบุขอ้ก าหนดเหล่านัน้ของการบญัญตักิฎหมายแห่งชาตหิรอืของตราสารระหว่างประเ
ทศและกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศทีบ่งัคบัใชอ้ยู่ในรฐัภาคซีึง่มสีว่นช่วยท าใหส้ทิธเิดก็เ
ป็นความจรงิขึน้มาไดม้ากกว่า 
นอกจากนี้รายงานกค็วรจะใหข้อ้มลูเกี่ยวกบัสถานะของการใหส้ตัยาบนัโดยรฐัภาคขีองตราสารห
ลกัระหว่างประเทศเกีย่วกบัเดก็ในภาวะสงครามและเกี่ยวกบัขอ้ผกูมดัอื่นๆซึง่ด าเนินการโดยรฐั
ภาคเีกีย่วกบัประเดน็ปัญหานี้อกีดว้ย 
 

มาตรา 6 
 
วรรค 1 และ 2 
13. ใหร้ะบุมาตรการซึง่น ามาใชเ้พือ่รบัประกนัการด าเนินการทีม่ปีระสทิธผิลและการบงัคบัใชข้อ้
ก าหนดของพธิสีารทางเลอืกภายในเขตอ านาจของรฐัภาครีวมทัง้ขอ้มลูเกีย่วกบั 
 

(ก) 
การทบทวนใดๆของการบญัญตักิฎหมายภายในประเทศและการแกไ้ขเพิม่เตมิทีน่ าเสนอเขา้มา 
 

(ข) 
สถานะทางกฎหมายของพธิสีารทางเลอืกในกฎหมายแห่งชาตแิละความสามารถน ามาบงัคบัใชไ้
ดใ้นเขตอ านาจภายในประเทศตลอดจนเจตนารมณ์ของรฐัภาคใีนการถอนขอ้สงวนทีม่อียู่ต่อพธิี
สารทางเลอืกเมื่อมคีวามเกี่ยวขอ้ง 
 

(ค) 
หน่วยงานหรอืองคก์รของรฐับาลซึง่มหีน้าทีร่บัผดิชอบการด าเนินการตามพธิสีารทางเลอืกและก
ารประสานงานของหน่วยงานดงักล่าวกบัเจา้พนกังานในภูมภิาคและทอ้งถิน่ตลอดจนกบัสงัคมพ
ลเมอืง 
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(ง) 
กลไกและวถิทีางซึง่ถูกใชส้ าหรบัเฝ้าตรวจและประเมนิผลการด าเนินการตามพธิสีารทางเลอืกตา
มรอบเวลา 
 

(จ) 
มาตรการทีน่ ามาใชเ้พือ่รบัประกนัการฝึกอบรมบุคลากรรกัษาความสงบเรยีบรอ้ยเรื่องสทิธเิดก็ร
วมทัง้ขอ้ก าหนดของพธิสีารทางเลอืก 
 

(ฉ) 
การแพร่กระจายพธิสีารทางเลอืกเป็นภาษาทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดแก่บรรดาเดก็และผูใ้หญ่โดยเฉพา
ะคอืผูม้หีน้าทีร่บัผดิชอบในการรบัสมคัรทหารประจ าการและการฝึกอบรมทีเ่สนอใหแ้ก่กลุ่มผูป้ร
ะกอบวชิาชพีทัง้หมดซึง่ท างานกบัเดก็และเพือ่เดก็ 
 
วรรค 3 
14. โปรดกล่าวถงึบรรดามาตรการทีน่ ามาใชเ้กีย่วกบัการลดก าลงัรบ การเลกิระดมพล 
(หรอืการปลดจากประจ าการ) 
และขอ้ก าหนดของความช่วยเหลอืทีเ่หมาะสมส าหรบัการฟ้ืนคนืสภาพทางกายและทางจติวทิยา
และการกลบัคนืสูส่งัคมของเดก็โดยพจิารณาสถานการณ์ของเดก็ผูห้ญงิโดยเฉพาะรวมทัง้ขอ้มลูเ
กีย่วกบั 
 

(ก) 
เดก็ซึง่เกีย่วขอ้งในวธิดี าเนินการนัน้เกีย่วกบัการมสีว่นร่วมของเดก็ในโครงงานเช่นว่านี้และเรื่อง
สถานะของเดก็เกี่ยวกบักองทพัและกลุ่มตดิอาวุธ (เช่น 
เดก็เลกิเป็นทหารในกองทพัหรอืของกลุ่มเมื่อใด?) ควรจะแยกขอ้มลูตามอายุและเพศ เป็นดน้ 
 

(ข) งบประมาณทีจ่ดัสรรใหส้ าหรบัโครงงานเหล่านี้ 
บุคลากรทีเ่กี่ยวขอ้งและการฝึกอบรมของบุคลากรดงักล่าว องคก์รทีเ่กีย่วขอ้ง 
ความร่วมมอืระหว่างองคก์รดงักล่าว และการมสีว่นร่วมของสงัคมพลเมอืง ประชาคมทอ้งถิน่ 
ครอบครวั ฯลฯ 
 

(ค) มาตรการต่างๆทีน่ ามาใชเ้พือ่รบัประกนัการกลบัคนืสูส่งัคมของเดก็ เช่น 
การดแูลระหว่างกาล หนทางในการเขา้ถงึการศกึษาและการฝึกอบรมอาชพี 
การกลบัคนืสูค่รอบครวัและประชาคม และมาตรการของฝ่ายตุลาการทีเ่กี่ยวขอ้ง 
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โดยพจิารณาถงึความจ าเป็นเฉพาะของเดก็ทีเ่กีย่วขอ้งโดยขึน้อยู่กบัอายุและเพศของเดก็โดยเฉ
พาะ 
 

(ง) 
มาตรการทีน่ ามาใชเ้พือ่รบัประกนัความลบัเฉพาะและการคุม้ครองเดก็ทีเ่กี่ยวขอ้งในโครงงานดงั
กล่าวจากการเปิดเผยและการแสวงหาประโยชน์ของสือ่ 
 

(จ) 
ขอ้ก าหนดทางกฎหมายทีน่ ามาใชเ้พือ่ท าใหก้ารรบัสมคัรเดก็เป็นความผดิทางอาญาและไม่ว่าอา
ชญากรรมนัน้จะอยู่ในเขตอ านาจของกลไกแสวงหาความยุตธิรรมใดๆโดยเฉพาะซึง่จดัตัง้ขึน้ใน
บรบิทของภาวะสงครามหรอืไม่กต็าม (เช่น ศาลอาชญากรสงคราม 
องคก์รแสวงหาความจรงิและการสมานฉนัท)์ 
มาตรการป้องกนัทีน่ ามาใชเ้พือ่รบัประกนัว่าสทิธเิดก็ในการเป็นผูเ้สยีหายและในการเป็นพยานจ
ะไดร้บัความเคารพในกลไกเหล่านี้ตามอนุสญัญาว่าดว้ยสทิธเิดก็ 
 

(ฉ) 
ความรบัผดิทางอาญาของเดก็ส าหรบัอาชญากรรมทีเ่ดก็อาจจะไดก้ระท าไปในระหว่างทีเ่ดก็ประ
จ าการอยู่ในกองทพัหรอืกลุ่มตดิอาวุธและขัน้ตอนวธิกีารของฝ่ายตุลาการทีบ่งัคบัใชอ้ยู่ตลอดจน
มาตรการป้องกนัเพือ่รบัประกนัว่าสทิธเิดก็จะไดร้บัความเคารพ 
 

(ช) ขอ้ก าหนดของขอ้ตกลงสนัตภิาพเรื่องการลดก าลงัรบ การเลกิระดมพล และ/หรอื 
การฟ้ืนคนืสภาพทางกายและทางจติวทิยาและการกลบัคนืสูส่งัคมของนกัรบเดก็ 
 

มาตรา 7 
 
15. รายงานควรจะใหข้อ้มลูเรื่องความร่วมมอืในการด าเนินการตามพธิสีารทางเลอืกรวมทัง้ผ่าน
ทางความร่วมมอืทางวชิาการและความช่วยเหลอืทางการเงนิ ในการน้ี 
นอกจากทีก่ล่าวมาแลว้ทัง้หมด 
รายงานควรจะใหข้อ้มลูในขอบเขตของความร่วมมอืทางวชิาการหรอืความช่วยเหลอืทางการเงนิ
ซึง่รฐัภาคไีดร้อ้งขอหรอืไดเ้สนอมา โปรดระบุถ้ารฐัภาคอียู่ในฐานะใหค้วามช่วยเหลอืทางการเงนิ 
และใหก้ล่าวถงึโครงงานพหุภาค ี ทวภิาค ี
หรอืโครงงานอื่นๆซึ่งไดถู้กด าเนินการดว้ยความช่วยเหลอืนัน้ 
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บทท่ี 9 
 

พิธีสารทางเลือกในอนุสญัญาว่าด้วยสิทธิเดก็เรื่องการซ้ือขายเดก็ 
การค้าประเวณีเดก็ และส่ือลามกเดก็§§ 

 
ค าน า 

 
ตามมาตรา 12 วรรค 1 ของตราสารทางเลอืก 

ภายในสองปีหลงัจากพธิสีารทางเลอืกมผีลบงัคบัใชส้ าหรบัรฐัภาคทีีเ่กีย่วขอ้ง 
ใหร้ฐัภาคแีต่ละรฐัสง่มอบรายงานต่อคณะกรรมาธกิารสทิธเิดก็ (“คณะกรรมาธกิาร”) 
ใหข้อ้มลูทุกอย่างเกี่ยวกบัมาตรการทีร่ฐัภาคไีดใ้ชเ้พือ่ด าเนินการตามขอ้ก าหนดของพธิสีารทางเ
ลอืก หลงัจากนัน้แลว้ ตามมาตรา 12 วรรค 2 ของพธิสีารทางเลอืก 
ใหร้ฐัภาคซีึง่ไดส้ง่มอบรายงานเบือ้งตน้ของตนตามตราสารน้ีรวมขอ้มลูเพิม่เตมิใดๆเกีย่วกบัการ
ด าเนินการตามพธิสีารทางเลอืกไวใ้นรายงานต่างๆซึง่รฐัภาคสีง่มอบใหแ้ก่คณะกรรมาธกิารตาม
มาตรา 44 วรรค 1 (ข) ของอนุสญัญา 
ใหร้ฐัภาคใีนพธิสีารทางเลอืกซึง่ไม่ไดเ้ป็นภาคใีนอนุสญัญาสง่มอบรายงานภายในสองปีภายหลงั
ทีพ่ธิสีารมผีลบงัคบัใชแ้ละทุกหา้ปีหลงัจากนัน้ 
 

แนวทางเกี่ยวกบัรายงานเบื้องตน้ทีจ่ะสง่มอบโดยรฐัภาคตีามมาตรา 12 วรรค 1 
ของพธิสีารทางเลอืกไดถู้กน ามาใชโ้ดยคณะกรรมาธกิารในการประชุมครัง้ที ่ 777 
ของคณะกรรมาธกิารเมื่อวนัที ่ 1 กุมภาพนัธ์ 2545 
กระบวนการทบทวนรายงานทีไ่ดร้บัไดท้ าใหค้ณะกรรมาธกิารน าแนวทางทีไ่ดร้บัการแกไ้ขมาใชเ้
พือ่ช่วยใหร้ฐัภาคทีีย่งัไม่ไดท้ ารายงานมคีวามเขา้ใจไดด้ขีึน้ในชนิดของขา่วสารและขอ้มลูทีร่ฐัภา
คพีจิารณาว่าจ าเป็นเพือ่ท าความเขา้ใจและประเมนิผลความกา้วหน้าซึง่รฐัภาคไีดท้ าไวใ้นการด า
เนินการขอ้ผกูพนัของตนและท าใหร้ฐัภาคสีามารถจดัให้ขา่วสารและขอ้มลูดงักล่าวไดโ้ดยมขีอ้สั
งเกตและค าแนะน าทีเ่หมาะสม 
 

แนวทางทีไ่ดร้บัการแกไ้ขจะถูกแบ่งออกเป็นแปดหมวด หมวด 1 
จะมแีนวทางทัว่ไปเกี่ยวกบักระบวนการท ารายงาน หมวด 2 จะเกีย่วกบัขอ้มลู และหมวด 3 
จะเกีย่วกบัมาตรการทัว่ไปในการด าเนินการทีเ่กี่ยวขอ้งกบัพธิสีารนี้ หมวด 4 ถงึ 8 

 
§§ อยู่ในเอกสาร CRC/C/OPSC/2 เรื่อง แนวทางเกีย่วกบัรายงานเบื้องตน้ทีร่ฐัภาคจีะส่งมอบตามมาตรา 12 (1) 
ของพธิสีารทางเลอืกในอนุสญัญาว่าดว้ยสทิธเิดก็เรือ่งการซื้อขายเดก็ การคา้ประเวณีเดก็ และสือ่ลามกเดก็ 
ซึง่ไดน้ ามาใชโ้ดยคณะกรรมาธกิารสทิธเิดก็ในสมยัประชุมทีส่ ีส่บิสามของคณะกรรมาธกิารเมื่อวนัที ่29 กนัยายน 2549 
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จะเกีย่วกบัขอ้ผกูพนัทีส่ าคญัซึง่พธิสีารใหก้ารรบัรองหมวด 4 
จะเกีย่วกบัการป้องกนัการซื้อขายเดก็ การคา้ประเวณีเดก็ และสือ่ลามกเดก็ หมวด 5 
จะเกีย่วกบัการท าใหก้ารปฏบิตัเิหล่านี้และเรื่องทีเ่กี่ยวขอ้งเป็นความผดิทางอาญา หมวด 6 
จะเกีย่วกบัการคุม้ครองสทิธเิดก็ผูเ้สยีหาย หมวด 7 
จะเกีย่วกบัความช่วยเหลอืและความร่วมมอืระหว่างประเทศ และ หมวด 8 
จะเกีย่วกบัขอ้ก าหนดอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้งของกฎหมายประจ าชาตหิรอืระหว่างประเทศ 
 

โดยเฉพาะคอื 
คณะกรรมาธกิารตอ้งการใหร้ฐัภาคสีนใจในภาคผนวกของแนวทางเหล่านี้ซึง่ใหแ้นวทางเพิ่มเตมิ
เกีย่วกบัประเดน็ปัญหาบางเรื่องและสิง่บ่งบอกเพิม่เตมิเกีย่วกบัขอ้มลูทีจ่ าเป็นส าหรบัรายงานทุ
กอย่างของรฐัภาคเีรื่องการด าเนินการตามพธิสีารนี้ 
 

1. แนวทางทัว่ไป 
 
1. รายงานต่างๆซึง่สง่มอบตามมาตรา 12 วรรค 1 
ของพธิสีารควรจะมกีารกล่าวถงึกระบวนการจดัท ารายงานรวมทัง้การด าเนินการร่วมจากหน่วย
งานของรฐับาลและองคก์รพฒันาเอกชนในการร่างและการแพร่กระจายรายงานดงักล่าว 
รายงานต่างๆของรฐัสหพนัธแ์ละรฐัซึง่มอีาณาเขตในภาวะพึง่พงิหรอืรฐับาลเขตปกครองตนเองค
วรจะมขีอ้มลูสรุปและเชงิวเิคราะหว์่ามสีว่นร่วมในรายงานอย่างไร 
 
2. รายงานต่างๆควรจะระบุว่าหลกัการทัว่ไปของอนุสญัญาซึง่ไดแ้ก่การไม่เลอืกปฏบิตั ิ
การเป็นความส าคญัอนัดบัหนึ่งของผลประโยชน์ดทีีสุ่ดของเดก็ สทิธใินชวีติ 
ความอยู่รอดและพฒันาการ 
และการเคารพในความคดิเหน็ของเดก็ไดถู้กน ามาพจิารณาในการก าหนดรูปแบบและการด าเนิ
นการมาตรการทีร่ฐัภาคนี ามาใชต้ามพธิสีาร (ดภูาคผนวก) 
 
3. เนื่องจากพธิสีารมเีจตนารมณ์จะด าเนินการตามอนุสญัญาว่าดว้ยสทิธเิดก็ต่อไปโดยเฉพาะคื
อในมาตรา 1, 11, 21, 32, 34, 35 และ 36 รายงานทีส่ง่มอบตามมาตรา 12 
ของพธิสีารกค็วรจะระบุว่าวธิแีละขอบเขตในการใชม้าตรการเพือ่ด าเนินการตามพธิสีารไดม้สีว่น
ในการด าเนินการตามอนุสญัญาอย่างไรโดยเฉพาะคอืในมาตราทีร่ะบุไวข้า้งต้น 
 
4. รายงานต่างๆควรจะมขีอ้มลูเกีย่วกบัสถานะทางกฎหมายของพธิสีารในกฎหมายภายในประ
เทศของรฐัภาคแีละการสามารถน ามาบงัคบัใชไ้ดใ้นเขตอ านาจภายในประเทศทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้
ง 
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5. นอกจากนี้รฐัภาคกีค็วรจะไดร้บัการรอ้งขอใหร้วมขอ้มลูเกีย่วกบัเจตนารมณ์ของรฐัภาคทีีจ่ะ
ถอนขอ้สงวนใดๆ ทีร่ฐัภาคมีไีวส้ าหรบัพธิสีารอยู่ในรายงานดว้ยเมื่อมคีวามเหมาะสม 
 
6. นอกจากขอ้มลูเกีย่วกบัมาตรการทีใ่ชเ้พือ่ด าเนินการตามพธิสีารแลว้ รายงานกค็วรจะมี 
 

(ก) ขอ้มลูเกีย่วกบัความก้าวหน้าทีไ่ดส้รา้งขึน้ในการขจดัการซือ้ขายเดก็ 
การคา้ประเวณีเดก็ 
และสือ่ลามกเดก็รวมทัง้ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งซึง่สามารถก าหนดในเชงิปรมิาณได ้
และในการรบัประกนัการคุม้ครองและการไดป้ระโยชน์จากสทิธทิีก่ าหนดไวใ้นพธิสีาร 
 

(ข) การวเิคราะหปั์จจยัและขอ้ขดัขอ้ง (ถา้ม)ี 
ซึง่มผีลต่อระดบัของการปฏบิตัขิอ้ผกูพนัตามพธิสีารจนครบถว้น และ 
 

(ค) ขอ้มลูจากเขตปกครองตนเองและอาณาเขตทัง้หมดในรฐัภาคใีนฉบบัสรุป 
(เอกสารขอ้ความเตม็ของขอ้มลูเกีย่วกบัเขตดนิแดนดงักล่าวอาจจะแนบทา้ยเป็นภาคผนวกของ
รายงานกไ็ด)้ 
 
7. รายงานต่างๆควรจะกล่าวถงึการด าเนินการตามพธิสีารอย่างละเอยีดเกี่ยวกบัอาณาเขตและ
บุคคลทัง้หมดทีร่ฐัภาคใีชเ้ขตอ านาจเหนือรวมทัง้ทุกสว่นของรฐัสหพนัธ ์ อาณาเขตในการพึง่พงึ 
หรอืทีป่กครองตนเอง ก าลงัทหารทัง้หมดของรฐัภาค ี
และสถานทีทุ่กแห่งซึง่ก าลงัทหารดงักล่าวใชอ้ านาจควบคุมอยู่โดยพฤตนิัย 
 
8. รฐัภาคจีะไดร้บัการรอ้งขอใหส้ง่มอบส าเนาเอกสารขอ้ความหลกัของฝ่ายนิตบิญัญตั ิ
ฝ่ายบรหิาร และฝ่ายอื่นๆทีเ่กี่ยวขอ้ง ค าวนิิจฉยัของฝ่ายตุลาการ 
และการศกึษาหรอืรายงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

2. ข้อมูล 
 
9. ขอ้มลูซึง่รวมอยู่ในรายงานทีส่ง่มอบตามมาตรา 12 
ของพธิสีารควรจะถูกแยกจนถงึขอบเขตทีเ่ป็นไปไดต้ามเพศ ภูมภิาค อายุ 
และตามสญัชาตแิละชาตพินัธุ ์ (ถา้มคีวามเกีย่วขอ้ง) 
และหลกัเกณฑอ์ื่นใดทีร่ฐัภาคพีจิารณาว่าเกี่ยวขอ้งและจะช่วยใหค้ณะกรรมาธกิารท าความเขา้ใ
จไดด้ยีิง่ขึน้ในความก้าวหน้าทีไ่ดส้รา้งขึน้ในการด าเนินการตามพธิสีารและช่องว่างหรอืสิง่ทา้ทา
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ยใดๆทีเ่หลอือยู่ 
นอกจากนี้รายงานกค็วรจะมขีอ้มลูเกีย่วกบักลไกและวธิดี าเนินการทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู
เหล่านี้อกีดว้ย 
 
10. รายงานต่างๆควรจะสรุปขอ้มลูทีม่อียู่เกี่ยวกบัเหตุเรื่องซื้อขายเดก็ในรฐัภาคซีึ่งรวมทัง้ 
 

(ก) การซือ้ขายหรอืสง่เดก็ไปเพือ่ความมุ่งหมายในการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ 
 

(ข) การสง่อวยัวะของเดก็แสวงหาก าไร 
 

(ค) การใชแ้รงงานเดก็ดว้ยการบงัคบั (ดภูาคผนวก) 
 

(ง) 
จ านวนเดก็ทีถู่กรบัเป็นบุตรบุญธรรมผ่านทางการด าเนินการของคนกลางโดยใชว้ธิกีารซึง่ไม่สอ
ดคลอ้งกบัมาตรา 21 ของอนุสญัญาหรอืมาตรฐานระหว่างประเทศอื่นๆทีส่ามารถบงัคบัใชไ้ด้ 
 

(จ) 
รปูแบบอื่นใดของการซือ้ขายเดก็ซึง่เกดิขึน้ภายในรฐัภาครีวมทัง้ขอ้ปฏบิตัใิดๆตามจารตีประเพ
ณีทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสง่เดก็โดยบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลใดๆไปยงับุคคลหรอืกลุ่มบุคคลอกีกลุ่มหนึ่ง
เพือ่การตอบแทนในรปูใดๆและสิง่บ่งบอกใดๆทีม่อียู่ของจ านวนเดก็ซึ่งไดร้บัผลจากการปฏบิตัเิ
ช่นว่านี้ 
 

(ฉ) จ านวนเดก็ผูเ้สยีหายจากการซือ้ขายไม่ว่าภายในอาณาเขตของรฐัภาค ี
จากอาณาเขตของรฐัภาคไีปยงัรฐัอื่นๆ หรอืจากรฐัอื่นๆมายงัอาณาเขตของรฐัภาค ี
รวมทัง้ขอ้มลูเกีย่วกบัชนิดของการแสวงหาประโยชน์ซึง่เดก็ดงักล่าวถูกซือ้ขาย (ดภูาคผนวก) 
และ 
 

(ช) 
ขอ้มลูทีจ่ดัใหค้วรจะแสดงการเพิม่ขึน้หรอืการลดลงของการปฏบิตัเิหล่านี้เมื่อเวลาผ่านไป 
เมื่อเป็นไปได ้
 
11. รายงานต่างๆ ควรจะสรุปขอ้มลูทีม่อียู่เกีย่วกบัการคา้ประเวณีเดก็ซึง่รวมทัง้ 
 

(ก) จ านวนบุคคลอายุต ่ากว่า 18 ปีซึง่เกีย่วขอ้งในการคา้ประเวณีในรฐัภาคี 
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(ข) การเพิม่ขึน้หรอืการลดลงของการคา้ประเวณีเดก็หรอืรูปแบบใดๆ 

โดยเฉพาะของการคา้ประเวณีเดก็เมื่อเวลาผ่านไป (ดภูาคผนวก) และ 
 

(ค) 
ขอบเขตซึง่การคา้ประเวณีเดก็เกีย่วขอ้งกบัการท่องเทีย่วทางเพศภายในอาณาเขตของรฐัภาค ี
หรอืรฐัภาคไีดต้รวจพบความพยายามสง่เสรมิการท่องเทีย่วทางเพศภายในอาณาเขตของตนซึง่เ
กีย่วขอ้งกบัการคา้ประเวณีเดก็ในประเทศอื่นๆ 
 
12. รายงานต่างๆควรจะสรุปขอ้มลูทีม่อียู่เกี่ยวกบัขอบเขตซึ่งสือ่ลามกแสดงใหเ้หน็บุคคลซึง่จรงิ
ๆแลว้หรอืดเูหมอืนว่าอายุต ่ากว่า 18 ปีถูกผลติขึน้ ถูกน าเขา้ ถูกจ าหน่าย 
หรอืถูกบรโิภคภายในอาณาเขตของรฐัภาค ี และการเพิม่ขึน้หรอืการลดลงของการผลติ 
การน าเขา้ การจ าหน่าย หรอืการบรโิภคสือ่ลามกเดก็ซึง่ไดถู้กวดัหรอืถูกตรวจพบ ซึ่งรวมทัง้ 

(ก) ภาพถ่ายและสิง่พมิพอ์ื่นๆ 
 

(ข) วดีทิศัน์ ภาพยนตร ์และวสัดุซึง่ถูกบนัทกึดว้ยวธิอีเิลก็ทรอนิกส์ 
 

(ค) เวบ็ไซตใ์นอนิเทอรเ์น็ตซึง่มภีาพถ่าย วดีทิศัน์ ภาพยนตร ์
หรอืภาพยนตรก์ารต์ูนซึง่แสดง เสนอ หรอืโฆษณาสือ่ลามกเดก็ และ 
 

(ง) การแสดงสดจรงิ 
 
รายงานควรจะมขีอ้มลูใดๆทีม่ใีหเ้กีย่วกบัจ านวนการด าเนินคดแีละการพพิากษาลงโทษส าหรบัค
วามผดิเช่นว่าน้ีโดยแยกตามลกัษณะของความผดิ (ซือ้ขายเดก็ คา้ประเวณีเดก็ 
หรอืสือ่ลามกเดก็) 
 

3. มาตรการทัว่ไปชองการด าเนินการ 
 
13. รายงานต่างๆทีถู่กสง่มอบควรจะมขีอ้มลูเกีย่วกบั 
 

(ก) บรรดากฎหมาย ค าสัง่ศาล และขอ้บงัคบัซึง่น ามาใชโ้ดยการบญัญตักิฎหมายของชาต ิ
รฐั หรอืภูมภิาค หรอืองคก์รอื่นๆผูม้อี านาจของรฐัภาคเีพือ่จะใหม้ผีลต่อพธิสีาร (ดภูาคผนวก) 
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(ข) หลกันิตศิาสตรใ์ดๆทีส่ าคญัซึง่น ามาใชโ้ดยศาลของรฐัภาคเีกีย่วกบัการซือ้ขายเดก็ 
การคา้ประเวณีเดก็ และสือ่ลามกเดก็ โดยเฉพาะคอืหลกันิตศิาสตรท์ีใ่ชก้บัอนุสญัญา พธิสีาร 
หรอืตราสารระหว่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้งซึง่กล่าวถงึโดยแนวทางเหล่านี้ 
 

(ค) 
หน่วยงานหรอืองคก์รของรฐับาลซึง่มหีน้าที่ความรบัผดิชอบในเบือ้งตน้ส าหรบัการด าเนินการตา
มพธิสีารนี้และกลไกทีไ่ดถู้กจดัตัง้ขึน้หรอืถูกใชเ้พือ่รบัประกนัการประสานงานระหว่างหน่วยงาน
เหล่านัน้และเจา้พนกังานภูมภิาคและทอ้งถิน่ทีเ่กีย่วขอ้งตลอดจนกบัสงัคมพลเมอืงรวมทัง้ภาคธุ
รกจิ สือ่ และวงวชิาการ 
 

(ง) 
การแพรก่ระจายพธิสีารและการฝึกอบรมทีเ่หมาะสมซึง่เสนอใหแ้ก่กลุ่มวชิาชพีหรอืกึ่งวชิาชพีทีเ่
กีย่วขอ้งรวมทัง้เจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืงและผูร้กัษากฎหมาย ผูพ้พิากษา นกัสงัคมสงเคราะห ์
คร ูและสมาชกิสภานิตบิญัญตั ิ
 

(จ) 
กลไกและวธิดี าเนินการทีใ่ชเ้พือ่เกบ็รวบรวมและประเมนิผลขอ้มลูและข่าวสารอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้งกั
บการด าเนินการตามพธิสีารนี้ในลกัษณะตามรอบเวลาหรอือย่างต่อเนื่อง 
 

(ฉ) 
งบประมาณทีจ่ดัสรรใหก้จิกรรมต่างๆของรฐัภาคทีีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนินการตามพธิสีารนี้ 
 

(ช) กลยุทธโ์ดยรวมของรฐัภาคสี าหรบัขจดัการซื้อขายเดก็ การคา้ประเวณีเด็ก 
และสือ่ลามกเดก็และการคุม้ครองผูเ้สยีหาย และแผนงานใดๆในระดบัชาตหิรอืภูมภิาค 
หรอืโดยเฉพาะคอืแผนงานในทอ้งถิน่ทีส่ าคญัซึง่ถูกน ามาใชเ้พือ่เสรมิสรา้งความพยายามทีจ่ะด า
เนินการตามพธิสีารน้ีหรอืสว่นประกอบใดๆของแผนงานส าหรบัสรา้งความกา้วหน้าในสทิธเิดก็ 
สทิธสิตร ี
หรอืสทิธมินุษยชนทีม่สีว่นประกอบซึง่มุ่งหมายไปทีก่ารขจดัขอ้ปฏบิตัเิหล่านี้หรอืการคุม้ครองผูเ้
สยีหาย 
 

(ซ) การมสีว่นร่วมของสงัคมพลเมอืงใหก้บัความพยายามเพือ่ขจดัการซือ้ขายเดก็ 
การคา้ประเวณีเดก็ และสือ่ลามกเดก็ และ 
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(ฌ) 
บทบาทซึง่แสดงโดยผูต้รวจการตามกฎหมายส าหรบัเด็กหรอืสถาบนัสาธารณะอสิระส าหรบัสทิธิ
เดก็ (ถา้ม)ี ในการด าเนินการตามพธิสีารน้ีหรอืในการเฝ้าตรวจการด าเนินการตามพธิสีาร 
(ดภูาคผนวก) 
 

4. การป้องกนั (มาตรา 9 วรรค 1 และ 2) 
 
14. โดยค านึงว่ามาตรา 9 วรรค 1 ของพธิสีารก าหนดใหร้ฐัภาคใีห ้ “ความสนใจเป็นพเิศษ” 
กบัการคุม้ครองเดก็ซึ่งม ี “ความเสีย่งเป็นพเิศษ” จากการซือ้ขายเดก็ การคา้ประเวณีเดก็ 
และสือ่ลามกเดก็ รายงานต่างๆ 
ควรจะกล่าวถงึวธิกีารทีใ่ชเ้พือ่ระบุตวัเดก็ซึง่มคีวามเสีย่งเป็นพเิศษจากขอ้ปฏบิตัเิช่นว่าน้ี เช่น 
เดก็ขา้งถนน เดก็ผูห้ญงิ เดก็ซึง่อาศยัอยู่ในพืน้ทีห่่างไกล และผู้ซึง่มชีวีติอยู่ในความยากจน 
นอกจากนี้รายงานกค็วรจะกล่าวถงึโครงงานทางสงัคมและนโยบายซึง่ไดถู้กน ามาใชห้รอืถูกเสริ
มสรา้งเพือ่คุม้ครองเดก็ โดยเฉพาะเป็นพเิศษคอื เดก็ซึง่มคีวามเสีย่งจากขอ้ปฏบิตัเิช่นว่านี้ (เช่น 
ในดา้นสุขภาพและการศกึษา) ตลอดจนมาตรการใดๆ 
ของฝ่ายบรหิารหรอืมาตรการตามกฎหมาย 
(นอกเหนือไปจากทีไ่ดก้ล่าวถงึในการตอบสนองต่อแนวทางทีม่อียู่ในหมวด 5) 
ซึง่ไดถู้กน ามาใชเ้พือ่คุม้ครองเดก็จากขอ้ปฏบิตัเิหล่านี้รวมทัง้การลงทะเบยีนราษฎรซ์ึง่มุ่งหมาย
ทีจ่ะป้องกนัการน ามาใชใ้นทางทีผ่ดิ นอกจากนี้รายงานต่างๆ กค็วรจะสรุปขอ้มลูใดๆ 
ทีม่อียู่เกีย่วกบัผลกระทบของมาตรการทางสงัคมเช่นว่านี้และมาตรการอื่นๆ อกีดว้ย 
 
15. รายงานควรจะกล่าวถงึการรณรงคใ์ดๆหรอืมาตรการอื่นๆทีไ่ดถู้กใชเ้พือ่สง่เสรมิการรบัรูข้อง
สาธารณชนถงึอนัตรายทีเ่กดิจากการซือ้ขายเดก็ การคา้ประเวณีเดก็ 
และสือ่ลามกเดก็ตามทีก่ าหนดโดยมาตรา 9 วรรค 2 ของพธิสีารซึง่รวมทัง้ 
 

(ก) 
มาตรการทีม่คีวามมุ่งหมายโดยเฉพาะไปยงัการท าใหเ้ดก็ทราบถงึอนัตรายทีเ่กดิขึน้จากการปฏิ
บตัเิช่นว่าน้ีและทราบถงึทรพัยากรและแหล่งความช่วยเหลอืทีม่เีจตนาจะป้องกนัเดก็จากการตกเ
ป็นเหยื่อของการปฏบิตัดิงักล่าว 
 

(ข) โครงงานทีม่เีป้าหมายไปยงักลุ่มเฉพาะใดๆนอกเหนือจากเดก็และสาธารณชนทัว่ไป 
(เช่น นกัท่องเทีย่ว ผูป้ฏบิตังิานขนสง่และโรงแรม ผูใ้หญ่ซึง่ท างานในธุรกจิทางเพศ ทหาร 
บุคลากรราชทณัฑ)์ 
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(ค) บทบาทขององคก์รพฒันาเอกชน (NGOs) สือ่ ภาคเอกชน และประชาคม 
โดยเฉพาะคอืเดก็ ในรูปแบบและการด าเนินการของมาตรการรบัรูด้งัทีก่ล่าวถงึขา้งตน้ และ 
 

(ง) 
ขัน้ตอนใดๆทีใ่ชเ้พือ่วดัและประเมนิประสทิธผิลของมาตรการทีก่ล่าวถงึขา้งตน้และผลทีไ่ดร้บั 
 

5. ข้อห้ามและเรื่องท่ีเก่ียวข้อง 
(มาตรา 3; 4, วรรค 2 และ 3; 5; 6 และ 7) 

 
16. รายงานต่างๆ 
ควรจะใหข้อ้มลูเกีย่วกบักฎหมายอาญาหรอืกฎหมายเกี่ยวกบัการลงโทษทางอาญาทุกฉบบัทีม่บีั
งคบัใชอ้ยู่ซึง่ครอบคลุมและก าหนดการกระท าและกจิกรรมทีไ่ดร้ะบุไวเ้ป็นขอ้ต่างๆ ในมาตรา 3 
วรรค 1 ของพธิสีารซึง่รวมทัง้ 
 

(ก) องคป์ระกอบเป็นรูปธรรมของความผดิเช่นว่าน้ีทัง้หมดรวมทัง้การอา้งองิใดๆ 
ถงึอายุของผูเ้สยีหายและเพศของผูเ้สยีหายหรอืผูก้ระท าความผดิ 
 

(ข) โทษขัน้สงูและขัน้ต ่าทีส่ามารถน ามาใชล้งโทษความผดิเหล่านี้แต่ละอย่างได ้
(ดภูาคผนวก) 
 

(ค) 
ขอ้ต่อสูใ้ดๆและพฤตกิารณ์อนัเป็นเหตุใหเ้พิม่โทษหรอืลดโทษไดโ้ดยเฉพาะกบัความผดิเหล่านี้ 
 

(ง) อายุความส าหรบัความผดิเหล่านี้แต่ละอย่าง 
 

(จ) 
ความผดิอื่นใดทีก่ าหนดไวโ้ดยกฎหมายของรฐัภาคซีึง่รฐัภาคพีจิารณาว่าเกีย่วขอ้งกบัการด าเนิ
นการตามพธิสีารนี้ (ดภูาคผนวก) และ 
 

(ฉ) 
การลงโทษทีส่ามารถบงัคบัใชไ้ดต้ามกฎหมายของรฐัภาคสี าหรบัความพยายามกระท าและการส
มรูร้่วมคดิหรอืมสีว่นร่วมกระท าความผดิซึง่กล่าวไวใ้นการตอบสนองต่อแนวทางนี้ 
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17. รายงานต่างๆ 
ควรจะระบุขอ้ก าหนดใดๆของกฎหมายทีบ่งัคบัใชอ้ยู่ซึง่รฐัภาคพีจิารณาว่าเป็นอุปสรรคในการ
ด าเนินการตามพธิสีารนี้และแผนงานใดๆ ทีร่ฐัภาคตีอ้งน าขอ้ก าหนดดงักล่าวมาทบทวน 
 
18. รายงานต่างๆ 
ควรจะกล่าวถงึกฎหมายใดๆเกีย่วกบัความรบัผดิทางอาญาของนิตบิุคคลส าหรบัการกระท าและ
กจิกรรมทีไ่ดร้ะบุไวเ้ป็นขอ้ต่างๆในมาตรา 3 วรรค 1 
ของพธิสีารและความคดิเหน็เกีย่วกบัประสทิธผิลของกฎหมายดงักล่าวในการป้องปรามการซือ้ข
ายเดก็ การคา้ประเวณีเดก็ และสือ่ลามกเดก็ 
ถา้กฎหมายของรฐัภาคไีม่ไดก้ าหนดความรบัผดิทางอาญาของนิตบิุคคลส าหรบัความผดิเช่นว่า
นี้ รายงานกค็วรจะอธบิายว่าท าไมจงึเป็นเช่นนัน้ 
และจุดยนืของรฐัภาคใีนความเป็นไปไดแ้ละความปรารถนาทีจ่ะแกไ้ขกฎหมายนัน้ 
(ดภูาคผนวก) 
 
19. รายงานต่างๆ 
ของรฐัภาคซีึง่มกีฎหมายอนุญาตการรบัเป็นบุตรบุญธรรมควรจะระบุความตกลงทวภิาคหีรอืพหุ
ภาค ี (ถา้ม)ี 
ทีใ่ชอ้ยู่และมาตรการทีร่ฐัภาคไีดใ้ชเ้พือ่รบัประกนัว่าบุคคลทัง้หมดทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการรบัเดก็เป็น
บุตรบุญธรรมจะกระท าการใหส้อดคลอ้งกบัความตกลงเช่นว่านี้และกบัปฏญิญาว่าดว้ยหลกัการ
ทางสงัคมและทางกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการคุม้ครองและสวสัดกิารของเดก็ (มตสิมชัชาใหญ่ที ่
41/85 เมื่อวนัที ่3 ธนัวาคม 2529) ซึง่รวมทัง้ 
 

(ก) 
มาตรการทางกฎหมายและทางอื่นๆทีใ่ชเ้พือ่ป้องกนัการรบัเป็นบุตรบุญธรรมอย่างผดิกฎหมาย 
เช่น 
การรบัเป็นบุตรบุญธรรมทีไ่ม่ไดร้บัอนุญาตจากเจา้พนกังานผูม้อี านาจหน้าทีส่ าหรบัด าเนินการเ
กีย่วกบัการรบับุตรบุญธรรมภายในประเทศและระหว่างประเทศ 
 

(ข) มาตรการทางกฎหมายและทางอื่นๆ 
ทีใ่ชเ้พือ่ป้องกนัไม่ใหค้นกลางพยายามชกัจงูมารดาหรอืหญงิมคีรรภใ์หย้กบุตรของตนเป็นบุตรบุ
ญธรรมและเพือ่ป้องกนัไม่ใหบุ้คคลหรอืองคท์ีไ่ม่ไดร้บัอนุญาตประกาศโฆษณาบรกิารเกีย่วกบัก
ารรบัเป็นบุตรบุญธรรม 
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(ค) 
ขอ้บงัคบัและการอนุญาตใหอ้งคก์รและปัจเจกชนกระท าการเป็นคนกลางในการรบัเป็นบุตรบุญธ
รรมตลอดจนขอ้ปฏบิตัทิางกฎหมายทีม่มีาจนถงึบดันัน้ 
 

(ง) 
มาตรการทางกฎหมายและทางฝ่ายบรหิารทีใ่ชเ้พือ่ป้องกนัการลกัขโมยเดก็และเพือ่ป้องกนัการ
ลงทะเบยีนเกดิอย่างฉ้อฉลรวมทัง้การลงโทษทางอาญาทีม่ใีชอ้ยู่ 
 

(จ) 
พฤตกิารณ์ซึง่ความยนิยอมของบดิามารดาในการรบัเป็นบุตรบุญธรรมสามารถถูกสละสทิธิไ์ดแ้ล
ะมาตรการป้องกนัใดๆ 
ทีม่อียู่ซึง่ถูกวางรูปแบบมาเพือ่รบัประกนัว่าความยนิยอมไดร้บัการแจง้ใหท้ราบและไดใ้หไ้วโ้ดยเ
สร ีและ 
 

(ฉ) มาตรการทีจ่ะก ากบัดแูลและจ ากดัค่าธรรมเนียมทีเ่รยีกเกบ็โดยองคก์ร หน่วยบรกิาร 
หรอืปัจเจกชนเกีย่วกบัการรบัเป็นบุตรบุญธรรมและการลงโทษทีม่อียู่ส าหรบัการไม่ปฏบิตัติามม
าตรการดงักล่าว 
 
20. รฐัภาคตีามพธิสีารนี้ซึง่อนุญาตการรบัเป็นบุตรบุญธรรมและไม่ไดเ้ป็นภาคใีนอนุสญัญากรุงเ
ฮกว่าดว้ยการคุม้ครองเดก็และความร่วมมอืเกีย่วกบัการรบัเป็นบุตรบุญธรรมระหว่างประเทศ 
(2536) 
จะไดร้บัการรอ้งขอใหร้ะบุว่ารฐัภาคไีดพ้จิารณาจะสมคัรเป็นภาคใีนอนุสญัญาดงักล่าวหรอืไม่แล
ะเหตุผลทีย่งัไม่ไดส้มคัร 
 
21. รายงานต่างๆ ควรจะระบุ 
 

(ก) 
กฎหมายทีบ่งัคบัใชอ้ยู่ซึง่หา้มการผลติและการแพร่กระจายวสัดุประกาศโฆษณาความผดิอย่างใ
ดอย่างหนึ่งทีก่ล่าวไวใ้นพธิสีาร 
 

(ข) การลงโทษมบีงัคบัใชอ้ยู่ 
 

(ค) 
ขอ้มลูหรอืขา่วสารใดๆทีม่อียู่เกีย่วกบัจ านวนการด าเนินคดแีละการพพิากษาลงโทษส าหรบัควา
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มผดิเช่นว่านี้โดยแยกตามลกัษณะของความผดิ (การซือ้ขายเดก็ การคา้ประเวณีเดก็ 
และสือ่ลามกเดก็) และ 
 

(ง) 
ไม่ว่ากฎหมายดงักล่าวจะมปีระสทิธผิลหรอืไม่ในการป้องกนัการประกาศโฆษณาการซือ้ขายเดก็ 
การคา้ประเวณีเดก็ และสือ่ลามกเดก็ และ ถา้หากว่าไม่เป็นเช่นนัน้ ใหแ้สดงเหตุผลว่าท าไม 
และแผนใดๆ ทีร่ฐัมเีพือ่เสรมิสรา้งกฎหมายเช่นว่าน้ี และ/หรอื การบงัคบัใช้กฎหมายดงักล่าว 
22. รายงานต่างๆควรจะระบุขอ้ก าหนดทางกฎหมายซึง่จดัตัง้เขตอ านาจเหนือความผดิทีอ่า้งองิ
ถงึในมาตรา 3 ของพธิสีารรวมทัง้ขอ้มลูเกีย่วกบัมลูเหตุส าหรบัเขตอ านาจนี้ (ดมูาตรา 4 วรรค 1 
และ 3) 
 
23. รายงานต่างๆควรจะระบุไวด้ว้ยถงึขอ้ก าหนดทางกฎหมายซึง่จดัตัง้เขตอ านาจสทิธสิภาพนอ
กอาณาเขตเหนือความผดิเช่นว่านี้ดว้ยมลูเหตุทีก่ล่าวถงึในมาตรา 4 วรรค 2 และ/หรอื 
มลูเหตุอื่นใดของเขตอ านาจซึง่ก าหนดไวโ้ดยกฎหมายของรฐัภาค ี
 
24. รายงานต่างๆ ควรจะกล่าวถงึกฎหมาย นโยบาย 
และขอ้ปฏบิตัขิองรฐัภาคเีกี่ยวกบัการสง่ผูร้า้ยขา้มแดนของบุคคลซึง่ถูกกล่าวหาว่าไดก้ระท าควา
มผดิอย่างหนึ่งอย่างใดหรอืมากกว่าทีก่ล่าวไวใ้นมาตรา 3 ของพธิสีารซึง่รวมทัง้ 
 

(ก) 
ไม่ว่าการสง่ผูร้า้ยขา้มแดนจะก าหนดใหม้สีนธสิญัญาการสง่ผูร้า้ยขา้มแดนกบัรฐัทีร่อ้งขอหรอืไม่ 
และถา้หากว่าไม่เป็นเช่นนัน้ใหร้ะบุเงือ่นไขใดๆ ซึง่ใชใ้นการพจิารณาค าขอใหส้ง่ผูร้า้ยขา้มแดน 
(เช่น ภาวะถอ้ยทถีอ้ยปฏบิตั)ิ 
 

(ข) 
ถา้การสง่ผูร้า้ยขา้มแดนเป็นเงือ่นไขส าหรบัการมสีนธสิญัญาการสง่ผูร้า้ยขา้มแดนบงัคบัใชอ้ยู่ส า
หรบัรฐัภาคแีละรฐัทีร่อ้งขอ ไม่ว่าเจา้พนกังานผูม้อี านาจหน้าทีข่องรฐัภาคจีะรบัรองมาตรา 5 
วรรค 2 
ว่าเป็นเกณฑพ์อเพยีงส าหรบัอนุญาตใหต้ามค าขอใหส้ง่ผูร้า้ยขา้มแดนโดยภาคอีกีฝ่ายหนึ่งในพิ
ธสีารนี้รวมทัง้ในกรณีซึง่ค าขอใหส้ง่ผูร้า้ยขา้มแดนเกี่ยวขอ้งกบับุคคลสญัชาตขิองรฐัทีไ่ดร้บัค าข
อ 
 

(ค) 
ไม่ว่ารฐัภาคจีะไดท้ าสนธสิญัญาสง่ผูร้า้ยขา้มแดนใดๆไวห้รอืไม่กต็ามนบัตัง้แต่เขา้เป็นภาคใีนพิ
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ธสีารนี้หรอืก าลงัเจรจาท าความตกลงในสนธสิญัญาสง่ผูร้า้ยขา้มแดนใดๆ และ 
ถา้หากว่าเป็นเช่นนัน้ 
ไม่ว่าสนธสิญัญาดงักล่าวจะยอมรบัความผดิทีส่มนยักนักบัความผดิซึง่ไดก้ล่าวไวใ้นพธิสีารว่าเป็
นความผดิซึง่สามารถสง่ผูร้า้ยขา้มแดนไดห้รอืไม่กต็าม 
 

(ง) นบัตัง้แต่พธิสีารนี้มผีลบงัคบัใช ้
ไม่ว่ารฐัภาคจีะไดป้ฏเิสธค าขอใดๆหรอืไม่กต็ามส าหรบัการสง่ผูร้า้ยขา้มแดนของบุคคลซึง่อยู่ภา
ยใตเ้ขตอ านาจของรฐัภาคผีูซ้ึง่ถูกกล่าวหาโดยรฐัอกีรฐัหนึ่งในความผดิใดๆทีก่ล่าวถงึไวใ้นพธิสีา
รน้ี และ ถา้หากว่าเป็นเช่นนัน้ ใหแ้สดงเหตุผลส าหรบัการปฏเิสธทีจ่ะส่งผูร้า้ยขา้มแดน 
และไม่ว่าบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งจะไดถู้กอา้งองิถงึเจา้พนกังานผูม้อี านาจหน้าทีข่องรฐัภาคสี าหรบัการ
ด าเนินคดหีรอืไม่กต็าม 
 

(จ) 
จ านวนการรอ้งขอใหส้ง่ผูร้า้ยขา้มแดนส าหรบัความผดิอย่างใดอย่างหนึ่งทีอ่า้งองิถงึพธิสีารทีร่ฐั
ภาคไีดอ้นุญาตใหไ้ปนบัตัง้แต่พธิสีารมผีลบงัคบัใช ้
หรอืนบัตัง้แต่รายงานฉบบัล่าสุดของรฐัภาคเีกี่ยวกบัการด าเนินการตามพธิสีารโดยแบ่งออกตาม
ลกัษณะของความผดิ 
 

(ฉ) นบัตัง้แต่พธิสีารมผีลบงัคบัใช ้
ไม่ว่ารฐัภาคจีะไดร้อ้งขอการสง่ผูร้า้ยขา้มแดนหรอืไม่กต็ามของบุคคลใดๆผูซ้ึง่ถูกกล่าวหาว่ากระ
ท าความผดิอย่างใดอย่างหนึ่งทีอ่า้งองิไวใ้นพธิสีารน้ี และ ถา้หากว่าเป็นเช่นนัน้ 
ไม่ว่าค าขอดงักล่าวจะไดร้บัการปฏบิตัติามโดยรฐัทีไ่ดร้บัการรอ้งขอหรอืไม่กต็าม และ 
 

(ช) ไม่ว่าจะไดม้กีารเสนอ การร่าง หรอืการน ามาใชซ้ึง่กฎหมายบญัญตั ิ ขอ้บงัคบั 
หรอืค าสัง่ศาลเกีย่วกบัการส่งผูร้า้ยขา้มแดนหรอืไม่กต็าม และ ถา้หากว่าเป็นเช่นนัน้ 
ใหร้ะบุผลทีเ่กดิขึน้จากการดงักล่าว (ถา้ม)ี 
ส าหรบัการสง่ผูร้า้ยขา้มแดนของบุคคลผูซ้ึง่ถูกกล่าวหาว่ากระท าความผดิทีส่มนัยกบัการกระท า
ทีก่ล่าวไวใ้นมาตรา 3 ของพธิสีารนี้ 
 
25. รายงานต่างๆ 
ควรจะกล่าวถงึเกณฑท์างกฎหมายรวมทัง้ความตกลงระหว่างประเทศส าหรบัความร่วมมอืกบัรฐั
ภาคอีื่นๆ 
เกีย่วกบัการสบืสวนและอาชญากรและกระบวนวธิกีารสง่ผูร้า้ยขา้มแดนทีน่ ามาใชเ้กี่ยวกบัความ
ผดิทีก่ล่าวถงึในพธิสีาร 
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และนโยบายและขอ้ปฏบิตัขิองรฐัภาคเีกีย่วกบัความร่วมมอืดงักล่าวรวมทัง้ตวัอย่างคดซีึง่รฐัภาคี
ไดร้่วมมอืกบัรฐัภาคอีื่นๆ และขอ้ขดั ขอ้งส าคญัใดๆ 
ทีร่ฐัภาคไีดป้ระสบในการไดร้บัความร่วมมอืของรฐัภาคอีื่นๆ 
 
26. รายงานต่างๆ ควรจะกล่าวถงึกฎหมาย นโยบาย และขอ้ปฏบิตัขิองรฐัภาคเีกี่ยวกบั 
 

(ก) การยดึทรพัยแ์ละการรบิวสัดุ ทรพัยส์นิ และ/หรอื 
สนิคา้อื่นๆทีถู่กใชเ้พือ่กระท าหรอือ านวยความสะดวกในความผดิอย่างใดอย่างหนึ่งทีก่ าหนดไวใ้
นพธิสีาร 
 

(ข) การยดึทรพัยแ์ละการรบิเงนิรายไดจ้ากการก่อใหเ้กดิการกระท าความผดิดงักล่าว และ 
 

(ค) 
การปิดสถานทีซ่ึง่ใชก้ระท าความผดิดงักล่าวรวมทัง้การด าเนินการตามค าขอของรฐัภาคอีื่นๆ 
เพือ่ยดึทรพัยแ์ละรบิวสัดุ ทรพัยส์นิ อุปกรณ์ หรอืเงนิรายไดใ้ดๆ ทีก่ล่าวไวใ้นมาตรา 7 (ก) 
ของพธิสีาร ประสบการณ์ของรฐัภาคเีกีย่วกบัการสนองตอบของภาคอีื่นๆ 
ต่อค าขอของรฐัภาคสี าหรบัการยดึทรพัยแ์ละการรบิสนิคา้และเงนิรายได ้
การบญัญตักิฎหมายใดๆ เกีย่วกบัเรื่องเหล่านี้ซึง่ไดถู้กเสนอ ถูกร่าง 
หรอืถูกออกเป็นกฎหมายนับตัง้แต่ทีพ่ธิสีารนี้มผีลบงัคบัใช ้ และค าวนิิจฉัยใดๆ 
ของฝ่ายตุลาการเกีย่วกบัเรื่องเหล่านี้ทีม่คีวามส าคญัโดยเฉพาะ 
 

6. การคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหาย 
(มาตรา 8 และ 9 วรรค 3 และ 4) 

 
27. รายงานต่างๆ 
ควรจะมขีอ้มลูเกีย่วกบัมาตรการทีน่ ามาใชโ้ดยรฐัภาคเีพื่อด าเนินการตามมาตรา 8 
ของพธิสีารโดยมจุีดประสงคจ์ะรบัประกนัว่าสทิธแิละผลประโยชน์ดทีีสุ่ดของเดก็ซึง่ตกเป็นผูเ้สยี
หายของการปฏบิตัทิีเ่ป็นขอ้หา้มไวต้ามพธิสีารนี้จะไดร้บัการยอมรบั ไดร้บัความเคารพ 
และไดร้บัการคุม้ครองในทุกขัน้ตอนของการสบืสวนและกระบวนพจิารณาทางอาญาซึง่เกีย่วขอ้ง
กบัการปฏบิตัดิงักล่าว 
นอกจากนี้แลว้รฐัยงัอาจประสงคจ์ะกล่าวถงึความพยายามใดๆทีไ่ดท้ าเพือ่ด าเนินการตามแนวท
างเรื่องความยุตธิรรมในเรื่องเกีย่วกบัเดก็ผูเ้สยีหายและพยานของอาชญากรรมซึง่น ามาใชโ้ดยค
ณะมนตรเีศรษฐกจิและสงัคมเมื่อปี 2548 (ดภูาคผนวก) 
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28.  รายงานต่างๆ ควรจะกล่าวถงึกฎหมาย นโยบาย 
และขอ้ปฏบิตัทิัว่ทัง้อาณาเขตของรฐัภาคเีกีย่วกบัการสบืสวนความผดิทีก่ล่าวถงึในพธิสีารในกร
ณีซึง่ดเูหมอืนว่าผูเ้สยีหายอายุต ่ากว่า 18 ปีแต่ไม่ทราบอายุจรงิของผูเ้สยีหาย (ดภูาคผนวก) 
 
29. รายงานต่างๆ ควรจะกล่าวถงึระเบยีบ ขอ้บงัคบั แนวทาง หรอืค าสัง่ใดๆ 
ซึง่ไดถู้กน ามาใชโ้ดยเจา้พนักงานทีเ่กี่ยวขอ้งเพือ่รบัประกนัว่าผลประโยชน์ดทีีสุ่ดของเดก็เป็นขอ้
พจิารณาเบือ้งตน้ในการปฏบิตัทิีก่ระบวนการยุตธิรรมทางอาญาจะใหไ้ดแ้ก่เดก็ซึง่เป็นผูเ้สยีหาย
จากความผดิใดๆ ทีก่ล่าวถงึในพธิสีารนี้ (ดภูาคผนวก) 
 
30. รายงานต่างๆ ควรจะระบุว่าขอ้ก าหนดใดของกฎหมาย วธิดี าเนินการ 
และนโยบายมเีจตนาจะรบัประกนัว่าผลประโยชน์ดทีีสุ่ดของเดก็ผูเ้สยีหายจากความผดิดงักล่าว
จะถูกระบุอย่างพอเพยีงและถูกน ามาพจิารณาในการสบืสวนและกระบวนพจิารณาทางอาญา 
และ ถา้หากว่าไม่เป็นเช่นนัน้ 
จะพจิารณาว่าขัน้ตอนอะไรมคีวามจ าเป็นหรอืจะใชแ้ผนอะไรเพือ่เพือ่ปรบัปรุงแกไ้ขการปฏบิตัติ
ามมาตรา 8 วรรค 3 ของพธิสีาร (ดภูาคผนวก) 
 
31. รายงานต่างๆ ควรจะระบุว่าใชม้าตรการอะไรเพือ่รบัประกนัการฝึกอบรมทางกฎหมาย 
ทางจติวทิยา 
หรอืทางอื่นส าหรบัผูท้ีท่ างานกบัผูเ้สยีหายจากการกระท าผดิซึ่งเป็นขอ้หา้มอยู่ในตราสารน้ี 
(ดภูาคผนวก) 
 
32. รายงานต่างๆ ควรจะระบุมาตรการทีม่อียู่ซึง่ใหเ้งือ่นไขทีจ่ าเป็นแก่หน่วยงาน องคก์ร 
เครอืขา่ย 
และปัจเจกชนเพือ่ใหส้ามารถด าเนินงานของตนไดโ้ดยไม่ตอ้งเกรงกลวัการแทรกสอดหรอืการต
อบโต ้ และ ถา้หากว่าไม่เป็นเช่นนัน้ 
ไดว้างแผนหรอืพจิารณามาตรการอะไรไวว้่าจ าเป็นเพือ่รบัประกนัการปฏบิตัติามมาตรา 8 วรรค 
5 ของพธิสีาร (ดภูาคผนวก) 
33. รายงานต่างๆ ควรจะกล่าวถงึมาตรการป้องกนัพเิศษหรอืมาตรการทดแทนใดๆ 
ทีถู่กน ามาใชห้รอืถูกเสรมิสรา้งเพือ่รบัประกนัว่ามาตรการทีท่ีว่างรปูแบบไวเ้พือ่คุม้ครองสทิธเิดก็
ผูเ้สยีหายจากการกระท าความผดิทีก่ล่าวถงึในพธิสีารน้ีจะไม่มผีลกระทบเกนิสมควรต่อสทิธขิอง
บุคคลผูถู้กกล่าวหาในอนัทีจ่ะไดร้บัการพจิารณาคดอีย่างเป็นธรรมและไม่มอีคต ิ(ดภูาคผนวก) 
 
34.  รายงานต่างๆ 
ควรจะกล่าวถงึโครงงานทีม่อียู่ของรฐัและเอกชนซึง่ใหค้วามช่วยเหลอืแก่เดก็ผู้เสยีหายจากการซื้
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อขาย การคา้ประเวณี 
และสือ่ลามกใหก้ลบัคนืสูส่งัคมโดยใหค้วามสนใจเป็นพเิศษในการกลบัคนืสูค่รอบครวัและการฟ้ื
นคนืสภาพทางกายและทางจติวทิยา (ดูภาคผนวก) 
 
35. นอกจากนี้รายงานต่างๆ 
ควรจะกล่าวอกีดว้ยถงึมาตรการทีร่ฐัภาคใีชเ้พือ่ช่วยใหเ้ดก็ฟ้ืนกลบัคนืสูเ่อกลกัษณ์ของตนเองเมื่
อการแสวงหาประโยชน์ซึง่เดก็ไดป้ระสบมาไดม้ผีลกระทบอย่างรา้ยแรงต่อองคป์ระกอบใดๆ 
ของเอกลกัษณ์ของเดก็ เช่น ชื่อ สญัชาต ิและความผกูพนัในครอบครวั (ดภูาคผนวก) 
 
36. ขอ้มลูทีม่อียู่ในรายงานต่างๆ เกีย่วกบัความช่วยเหลอืในการกลบัคนืสูส่งัคม 
การฟ้ืนคนืสภาพทางกายและทางจติวทิยา 
และการฟ้ืนกลบัคนืสูเ่อกลกัษณ์ควรจะระบุความแตกต่างใดๆระหว่างความช่วยเหลอืใหเ้ดก็ซึง่เ
ป็นคนในสญัชาตหิรอืถูกสนันิษฐานว่าเป็นคนในสญัชาตขิองรฐัภาค ี และผูซ้ึง่ไม่ไดถ้อืสญัชาต ิ
หรอืผูซ้ึง่ไม่ทราบสญัชาต ิ(ดภูาคผนวก) 
 
37. รายงานต่างๆ 
ควรจะมขีอ้มลูเกีย่วกบัการเยยีวยาแกไ้ขและวธิดี าเนินการทีม่อียู่ซึง่อาจน ามาใชไ้ดโ้ดยเดก็ผูเ้สยี
หายจากการซือ้ขาย การคา้ประเวณี 
หรอืสือ่ลามกเพือ่เรยีกค่าสนิไหมทดแทนความเสยีหายจากผูร้บัผดิชอบตามกฎหมาย 
(ดภูาคผนวก) 
 

7. ความช่วยเหลือและความร่วมมือระหว่างประเทศ (มาตรา 10) 
 
38. รายงานต่างๆ ควรจะกล่าวถงึ 
 

(ก) การจดัการใดๆแบบพหุภาค ี แบบภูมภิาค และแบบทวภิาคเีพือ่การป้องกนั 
การตรวจพบ การสบืสวน การด าเนินคด ี
และการลงโทษผูร้บัผดิชอบส าหรบัการกระท าผดิอย่างใดอย่างหนึ่งทีก่ล่าวถงึในพธิสีารนี้ทีร่ฐัภา
คไีดช้่วยร่าง หรอืไดเ้จรจาต่อรอง ไดล้งนาม หรอืไดเ้ขา้เป็นภาค ี
 

(ข) 
ขัน้ตอนทีไ่ดใ้ชเ้พือ่น าวธิดี าเนินการและกลไกมาประสานงานการด าเนินการตามการจดัการเช่น
ว่านี้ และ 
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(ค) ผลทีไ่ดร้บัจากการจดัการเช่นว่าน้ี 
ขอ้ขดัขอ้งใดๆทีส่ าคญัทีไ่ดป้ระสบในการจดัด าเนินการการจดัการดงักล่าวและความพยายามใด
ๆทีไ่ดใ้ชห้รอืพจิารณาว่าจ าเป็นเพือ่ปรบัปรุงแกไ้ขการด าเนินการจดัการเช่นว่านี้ 
 
39. นอกจากนี้รายงานต่างๆ 
ควรจะกล่าวถงึขัน้ตอนอื่นใดอกีดว้ยทีร่ฐัภาคไีดใ้ชเ้พือ่สง่เสรมิความร่วมมอืและการประสานงาน
ระหว่างประเทศเกีย่วกบัการป้องกนั การตรวจพบการสบืสวน การด าเนินคด ี
และการลงโทษส าหรบัการกระท าผดิทีก่ล่าวถงึในพธิสีารระหว่างเจา้พนกังานของตนและองคก์ร
ภูมภิาคหรอืระหว่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้งตลอดจนระหว่างเจา้พนกังานและองคก์รพฒันาเอกชนร
ะดบัชาตแิละระหว่างประเทศ 
 
40. รายงานต่างๆควรจะกล่าวถงึขัน้ตอนใดๆ 
ทีร่ฐัภาคใีชเ้พือ่สนบัสนุนความร่วมมอืระหว่างประเทศเพือ่ช่วยการฟ้ืนคนืสภาพทางกายและทา
งจติวทิยา การกลบัคนืสูส่งัคม 
การสง่ผูเ้สยีหายจากการกระท าผดิกลบัคนืประเทศเดมิตามทีก่ล่าวถงึในพธิสีารนี้รวมทัง้ความช่
วยเหลอืทวภิาคแีละความช่วยเหลอืทางวชิาการ 
และการสนบัสนุนส าหรบักจิกรรมของหน่วยงานหรอืองคก์รระหว่างประเทศ 
การประชุมระหว่างประเทศและการวจิยัระหว่างประเทศหรอืโครงงานฝึกอบรม 
รวมทัง้การสนบัสนุนส าหรบักจิกรรมและโครงงานทีเ่กี่ยวขอ้งขององคก์รพฒันาเอกชนระดบัชาติ
และระหว่างประเทศ 
 
41. รายงานต่างๆ 
ควรจะกล่าวถงึการมสีว่นร่วมของรฐัภาคใีนความร่วมมอืระหว่างประเทศทีถู่กวางรูปแบบเพือ่พจิ
ารณาสาเหตุรากเหงา้ทีม่สีว่นท าใหเ้ดก็มคีวามเสีย่งต่อการซือ้ขาย การคา้ประเวณี สือ่ลามก 
และการท่องเทีย่วทางเพศ โดยเฉพาะคอืความยากจนและการดอ้ยพฒันา 
 

8. ข้อก าหนดอ่ืนๆ ทางกฎหมาย 
 
42. รายงานต่างๆ ควรจะกล่าวถงึ 
 

(ก) ขอ้ก าหนดใดๆ 
ของการบญัญตักิฎหมายภายในประเทศทีบ่งัคบัใชอ้ยู่ในรฐัภาคทีีร่ฐัภาคพีจิารณาเหน็ว่าจะมสีว่
นในการท าใหส้ทิธเิดก็เป็นความจรงิขึน้มาไดม้ากกว่าขอ้ก าหนดของพธิสีารนี้ 
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(ข) ขอ้ก าหนดใดๆ 
ของกฎหมายระหว่างประเทศซึง่ผกูมดัรฐัภาคทีีร่ฐัภาคพีจิารณาเหน็ว่าจะมสีว่นในการท าใหส้ทิธิ
เดก็เป็นความจรงิขึน้มาไดม้ากกว่าขอ้ก าหนดของพธิสีารน้ี 
หรอืทีร่ฐัภาคนี ามาพจิารณาในการใชพ้ธิสีารนี้ และ 
 

(ค) 
สถานะของการใหส้ตัยาบนัโดยรฐัภาคขีองตราสารหลกัระหว่างประเทศเกีย่วกบัการซือ้ขายเดก็ 
การคา้ประเวณีเดก็ สือ่ลามกเดก็ การคา้ขายเดก็อย่างผดิกฎหมาย 
และการท่องเทีย่วทางเพศตลอดจนขอ้ผกูมดัระหว่างประเทศหรอืในภูมภิาคอื่นใดทีด่ าเนินการโ
ดยรฐันัน้เกี่ยวกบัประเดน็ปัญหาเหล่านี้ และอทิธพิลใดๆ 
ทีก่ารด าเนินการของขอ้ผกูมดัดงักล่าวมตี่อการด าเนินการตามพธิสีาร 
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ภาคผนวก 
 

การเชื่อมโยงระหว่างพธิสีารทางเลอืกและการด าเนินการตามอนุสญัญาทีก่ล่าวถงึในแนว

ทาง 2 จะดไูดจ้ากวรรคทีห่นึ่งของอารมัภบทของพธิสีาร 
 

ค าว่าแรงงานถูกบงัคบัทีก่ล่าวถงึในแนวทาง 10 (ค) 
จะรวมไปถงึงานหรอืบรกิารใดๆในสาระส าคญัทีบุ่คคลถูกบงัคบัใหท้ าโดยเจา้หน้าทีข่องรฐั 
เจา้พนกังาน หรอืสถาบนัโดยการคุกคามดว้ยการลงโทษ 
งานหรอืบรกิารซึง่ท าใหภ้าคเอกชนดว้ยการบงัคบั (เช่น สญูเสยีเสรภีาพ การกกัค่าแรงงาน 
การรบิเอกสารประจ าตวั หรอืการคุกคามจะลงโทษ) 
และการปฏบิตัเิยีย่งความเป็นทาสดงัเช่นการไถ่หนี้ 
และการแต่งงานหรอืการหมัน้หมายเดก็เพือ่แลกเปลีย่นค่าตอบแทน 
(ดอูนุสญัญาองคก์ารแรงงานระหว่างประเทศ ฉบบัที ่ 29 (2473) ว่าดว้ยแรงงานถูกบงัคบั 
(มาตรา 2 และ 11) และอนุสญัญาเพิม่เตมิเรื่องการเป็นทาส การคา้ทาส 
และสถาบนัและการปฏบิตัเิยีย่งความเป็นทาส (มาตรา 1)) 
 

การคา้ขายเดก็อย่างผดิกฎหมายดงัทีก่ล่าวถงึในแนวทาง 10 (ฉ) 
จะหมายถงึการรบัสมคัร การขนสง่ การสง่ไป การใหท้ีพ่กัพงิหรอืการรบับุคคลอายุต ่ากว่า 18 
ปีเพือ่ความมุ่งหมายในการแสวงหาประโยชน์ในรปูแบบใดๆรวมทัง้การแสวงหาประโยชน์ทางเพ
ศ 
การแสวงหาประโยชน์จากแรงงานเดก็หรอืการรบัเป็นบุตรบุญธรรมซึง่ฝ่าฝืนมาตรฐานระหว่างป
ระเทศทีเ่กีย่วขอ้งโดยไม่ค านึงว่าเดก็หรอืบดิามารดาของเดก็ไดแ้สดงความยนิยอมส าหรบัการดั
งกล่าวหรอืไม่ (ดพูธิสีารเพือ่ป้องกนั ปราบปราม 
และลงโทษการคา้ขายบุคคลอย่างผดิกฎหมายโดยเฉพาะคอืสตรแีละเดก็ซึง่ประกอบอนุสญัญาส
หประชาชาตติ่อตา้นองคก์รอาชญากรรมขา้มชาต ิ(มาตรา 3 (ก), (ข) และ (ค)))  
 

รปูแบบของการคา้ประเวณีซึง่ตามแนวทาง 11 (ข) ควรจะแยกความแตกต่าง 
(ถา้สามารถท าได)้ รวมไปถงึการคา้ประเวณีรกัต่างเพศและรกัร่วมเพศ 
และการคา้ประเวณีเชงิพาณิชยห์รอืในรปูแบบอื่นๆ 
ดงัเช่นการน าสง่เดก็ใหเ้จา้วดัหรอืผูน้ าศาสนาเพือ่ความมุ่งหมายในการใหบ้รกิารทางเพศ 
ความเป็นทาสทางเพศ 

 
 ดูวรรค 2 ขา้งตน้ แนวทางจะสมนัยกบัหมายเลขวรรค 
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การชกัชวนจากครเูพือ่ใหป้ระโยชน์เป็นพเิศษแลกกบับรกิารทางเพศจากนักเรยีน 
และการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเดก็ท างานบา้น 
 

รฐัอาจประสงคจ์ะเสนอขอ้มูลทีก่ล่าวถงึในแนวทาง 13 (ก) 
ในรปูแบบของตารางกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งและขอ้ก าหนดซึง่เกีย่วขอ้งมากทีสุ่ดของกฎหมายดงัก
ล่าว 
 

บทบาทส าคญัของผูต้รวจการของเดก็และสถาบนัทีค่ลา้ยคลงึกนัซึง่กล่าวถึงในแนวทาง 
13 (ฌ) จะถูกกล่าวถงึโดยคณะกรรมาธกิารในความเหน็ทัว่ไป ฉบบัที ่ 2 เรื่อง 
“บทบาทของสถาบนัสทิธมินุษยชนอสิระแห่งชาตใินการสง่เสรมิและการคุม้ครองสทิธเิดก็” 
ซึง่ถูกน ามาใชใ้นสมยัประชุมทีส่ามสบิเอด็ของคณะกรรมาธกิารเมื่อปี 2545 
 

ขอ้มลูซึง่ถูกจดัใหเ้พือ่สนองตอบแนวทางทีม่อียู่ในหมวด 4 ขา้งตน้ 
โดยเฉพาะคอืในรายงานซึง่ท าโดยรฐัสหพนัธ ์ รฐัซึง่มอีาณาเขตในภาวะพึง่พงิ และ/หรอื 
เขตปกครองตนเอง และรฐัซึง่มรีะเบยีบทางกฎหมายรบัรองกฎของศาสนา กฎของชนเผ่า 
หรอืกฎของชนพืน้เมอืงดัง้เดมิควรจะรวมไปถงึขอ้มลูเรื่องกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งของเขตอ านาจทัง้
หมดซึง่มอี านาจหน้าทีเ่หนือเรื่องเหล่านี้รวมทัง้กฎหมายทีใ่ชก้บักองทพั 
 

การตอบต่อแนวทาง 16 โดยพูอัย่างยิง่คอืวรรคย่อย (ข) 
ของแนวทางควรจะแยกความแตกต่างระหว่างการลงโทษทีใ่ชก้บัผูใ้หญ่ซึง่ถูกพพิากษาลงโทษจ
ากความผดิเช่นว่านี้และเยาวชนซึง่ไดก้ระท าความผดิดงักล่าว มาตรา 3 วรรค 1 
ของพธิสีารก าหนดใหร้ฐัภาค ี “อย่างขัน้ต ่า” 
รบัประกนัว่าการกระท าทีอ่ยู่ในรายการจะถูกครอบคลุมโดยกฎหมายอาญาหรอืกฎหมายทีม่โีทษ
ทางอาญาของรฐัภาค ี ขอ้ผกูพนัทัว่ไปทีก่วา้งขวางกว่าซึง่ถูกก าหนดไวใ้นมาตรา 1 คอืเพือ่ 
“หา้มการซือ้ขายเดก็ การคา้ประเวณีเดก็ และสือ่ลามกเดก็” ดงันัน้แนวทาง 16 (จ) 
จะระบุว่ารายงานควรจะระบุรปูแบบอื่นใดของการซือ้ขาย 
หรอืการกระท าหรอืการละเวน้การกระท าอื่นใดเกีย่วกบัการคา้ประเวณีเดก็หรอืสือ่ลามกเดก็ซึง่ถู
กครอบคลุมโดยกฎหมายอาญาหรอืกฎหมายทีม่โีทษทางอาญาของรฐัภาค ี
นอกจากนี้ในบางประเทศอาชญากรรมบางอย่างอาจจะถูกใชเ้พือ่ด าเนินคดกีารซือ้ขายเดก็ 
การคา้ประเวณีเดก็ 
หรอืสือ่ลามกเดก็แมว้่ากฎหมายดงักล่าวจะไม่ไดห้า้มการกระท าความผดิเหล่านัน้ไวเ้ป็นเช่นนัน้ 
รายงานต่างๆ 
ควรจะกล่าวถงึความผดิเช่นว่านี้และอธบิายการใชก้ฎหมายดงักล่าวกบัการซือ้ขายเดก็ 
การคา้ประเวณีเดก็ และ/หรอื สือ่ลามกเดก็ 
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นิตบิุคคลทีก่ล่าวถงึในแนวทาง 18 

จะเป็นองคก์รนอกเหนือไปจากตวับุคคลซึง่มบีุคลกิภาพทางกฎหมาย 
ดงัเช่นบรษิทัและกจิการธุรกจิอื่นๆ ฝ่ายปกครองทอ้งถิน่หรอืภูมภิาค และมลูนิธ ิ องคก์าร 
และสมาคมซึง่ไดร้บัการยอมรบัอย่างถูกตอ้งตามกฎหมาย 
 

ตราสารทางกฎหมายระหว่างประเทศทีส่ามารถใชไ้ดใ้นแนวทาง 19 จะรวมถงึมาตรา 20 
และ 21 ของอนุสญัญาเมื่อใชร้่วมกนักบัหลกัการทัว่ไปซึง่รบัรองโดยมาตรา 2, 3, 6 และ 12 
ของอนุสญัญา 
อนุสญัญากรุงเฮกว่าดว้ยการคุม้ครองเดก็และความร่วมมอืเกีย่วกบัการรบัเป็นบุตรบุญธรรมระห
ว่างประเทศ (2536) 
ซึง่คณะกรรมาธกิารพจิารณาว่าเป็นตราสารทีเ่หมาะสมเพือ่ใหเ้ป็นไปตามขอ้ผกูพนัทีม่อียู่ในมา
ตรา 21 (จ) ของอนุสญัญา อนุสญัญายุโรปว่าดว้ยการรบัเป็นบุตรบุญธรรม (CETS ฉบบัที ่ 58) 
(2510) กฎบตัรแอฟรกิาว่าดว้ยสทิธแิละสวสัดกิารของเดก็ (2533) 
ปฏญิญาว่าดว้ยหลกัการทางสงัคมและทางกฎหมายทีเ่กีย่วกบัการคุม้ครองและสวสัดกิารของเด็
กโดยการอา้งองิเป็นพเิศษถงึการจดัทีอ่ยู่อาศยัและการรบัเป็นบุตรบุญธรรมส าหรบัเดก็ก าพรา้ใ
นระดบัชาตแิละระหว่างประเทศซึง่น ามาใชโ้ดยสมชัชาใหญ่เมื่อปี 2529 
และสนธสิญัญาทวภิาควี่าดว้ยการรบัเป็นบุตรบุญธรรมฉบบัต่างๆ 
ปฏญิญาว่าดว้ยหลกัการทางสงัคมและทางกฎหมายซึ่งกล่าวไวใ้นอารมัภบทของอนุสญัญาว่าดว้
ยสทิธเิดก็จะสามารถใชไ้ดก้บัทุกรฐัรวมทัง้รฐัซึง่ไม่ไดเ้ป็นภาคใีนสนธสิญัญาฉบบัใดๆทีก่ล่าวถงึ
ขา้งตน้ 
 

ขอ้มลูทีก่ล่าวถงึในแนวทาง 27 ควรจะประกอบดว้ยสิง่ต่อไปนี้ โดยเฉพาะคอื 
 

(ก) กฎหมายใดๆหรอืมาตรฐานทางกฎหมายอื่นๆ 
ซึง่ก าหนดใหผ้ลประโยชน์ดทีีสุ่ดของเดก็ผูเ้สยีหายหรอืเดก็พยานเป็นขอ้พจิารณาในเบือ้งตน้ในเ
รื่องกระบวนการยุตธิรรมทางอาญาเกีย่วกบัการซือ้ขายเดก็ การคา้ประเวณีเดก็ 
และสือ่ลามกเดก็ 
 

(ข) กฎหมายใดๆ หรอืมาตรฐานทางกฎหมาย วธิดี าเนินการ และขอ้ปฏบิตัอิื่นๆ 
เกีย่วกบัการจดัทีอ่ยู่อาศยัใหเ้ดก็ซึง่ไดร้บัการพจิารณาว่าเป็นผูเ้สยีหายจากการซือ้ขาย 
การคา้ประเวณีเดก็ 
หรอืสือ่ลามกเดก็ใหอ้ยู่ในการดแูลคุม้ครองในสิง่อ านวยความสะดวกของต ารวจหรอืของทณัฑส์ถ
าน 
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หรอืสิง่อ านวยความสะดวกสวสัดกิารเดก็ของรฐัในระหว่างระยะเวลาการสบืสวนหรอืกระบวนพจิ
ารณาทางกฎหมายต่อผูก้ระท าความผดิดงักล่าว 
และขอ้มลูเกีย่วกบัจ านวนเดก็ซึง่ถูกจดัใหอ้ยู่ในความดแูลเช่นว่านี้ส าหรบัระยะเวลาการสบืสวนห
รอืกระบวนพจิารณาดงักล่าวโดยแบ่งออก (ถา้สามารถท าได)้ ตามอายุ เพศ 
และถิน่ก าเนิดดัง้เดมิของเดก็ 
ลกัษณะของสิง่อ านวยความสะดวกและระยะเวลาเฉลีย่ของการจดัใหม้ทีีอ่ยู่อาศยั 
 

(ค) หลกัการว่าเดก็จะไม่ตอ้งสญูเสยีเสรภีาพนอกจากว่าเป็นทางเลอืกสุดทา้ยเท่านัน้ 
(ดมูาตรา 37 (ข) ของอนุสญัญา) 
เดก็ผูเ้สยีหายหรอืเดก็พยานไม่ควรจะจดัใหอ้ยู่อาศยัในสิ่งอ านวยความสะดวกของต ารวจหรอืขอ
งทณัฑส์ถานหรอืสิง่อ านวยความสะดวกสวสัดกิารเดก็แบบปิด 
(ยกเวน้ในพฤตกิารณ์รุนแรงพเิศษ) 
เพือ่รบัประกนัการคุม้ครองเดก็และความสามารถมใีหไ้ดใ้นกระบวนพจิารณาทางอาญา 
 

(ง) กฎหมาย วธิดี าเนินการ 
และขอ้ปฏบิตัใิดๆซึง่ยอมใหจ้ดัทีอ่ยู่อาศยัแก่เดก็ซึง่ไดร้บัการพจิารณาว่าเป็นผูเ้สยีหายจากการ
ซือ้ขาย การคา้ประเวณีเดก็ หรอืสือ่ลามกเดก็ใหอ้ยู่ในความดแูลชัว่คราวของญาต ิ
บดิามารดาบุญธรรม ผูป้กครองชัว่คราว 
หรอืองคก์รประชาคมในระหว่างการสบืสวนหรอืกระบวนพจิารณาทางกฎหมายต่อผูก้ระท าควา
มผดิดงักล่าว และขอ้มลูเกีย่วกบัจ านวนเดก็ซึง่ถูกจดัใหอ้ยู่ในสถานทีเ่ช่นนัน้โดยแบ่งออก 
(ถา้สามารถท าได)้ ตามอายุ เพศ และถิน่ก าเนิดดัง้เดมิของเดก็ 
ชนิดของผูใ้หก้ารดแูลและระยะเวลาเฉลีย่ของการจดัใหม้ทีีอ่ยู่อาศยั 
 

(จ) 
มาตรฐานทางกฎหมายใดๆซึง่ถูกน ามาใชโ้ดยค านึงถงึสทิธขิองเดก็ผูเ้สยีหายจากการซือ้ขาย 
การคา้ประเวณีเดก็ 
หรอืสือ่ลามกเดก็ทีจ่ะไดร้บัแจง้ใหท้ราบเกี่ยวกบัสทิธทิางกฎหมายของตนและบทบาทของตนทีจ่
ะมใีนกระบวนพจิารณาทางอาญาเกีย่วกบัการแสวงหาประโยชน์เช่นว่านี้ และขอบเขต 
ก าหนดเวลา และความกา้วหน้าและผลทีอ่อกมาของกระบวนพจิารณาดงักล่าว 
และการปฏบิตัแิละวธิดี าเนินการทีไ่ดถู้กจดัตัง้ขึน้เพือ่ใหข้อ้มลูดงักล่าวแก่เดก็ 
 

(ฉ) 
มาตรฐานทางกฎหมายใดๆซึง่ถูกน ามาใชท้ีค่ านึงถงึสทิธขิองเดก็ผูเ้สยีหายจากการซือ้ขาย 
การคา้ประเวณีเดก็ หรอืสือ่ลามกเดก็ทีจ่ะแสดงหรอืสง่ความคดิเหน็ ความตอ้งการ 
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และความกงัวลของตนเรื่องกระบวนพจิารณาทางอาญาเกีย่วกบัการแสวงหาประโยชน์จากตนแ
ละหน้าทีข่องพนกังานสบืสวน อยัการ และเจา้พนกังานอื่นๆ 
ทีเ่กีย่วขอ้งทีจ่ะน าความคดิเหน็และความกงัวลของตนไปพจิารณา 
วธิกีารและวธิดี าเนินการทีใ่ชเ้พือ่ใหม้คีวามมัน่ใจในความคดิเหน็ ความตอ้งการ 
และความกงัวลของเดก็ผูเ้สยีหายซึง่มอีายุและภูมหิลงัแตกต่างกนั 
และเพือ่ตดิต่อสือ่สารเดก็กบัเจา้พนกังานทีเ่กีย่วขอ้ง 
และขอ้มลูเกีย่วกบัความกา้วหน้าทีไ่ดส้รา้งขึน้และขอ้ขดัขอ้งทีไ่ดป้ระสบ (ถา้ม)ี 
ในการด าเนินการตามมาตรฐานและวธิดี าเนินการดงักล่าว 
 

(ช) โครงงานและบรกิารใดๆ 
ซึง่ใหก้ารสนบัสนุนแก่เดก็ผูเ้สยีหายในระหว่างกระบวนพจิารณาทางอาญาต่อผูท้ีร่บัผดิชอบในก
ารแสวงหาผลประโยชน์จากเดก็ 
สถานทีท่างภูมศิาสตรแ์ละลกัษณะของหน่วยงานหรอืองคก์รซึง่มหีน้าทีร่บัผดิชอบ (เป็นของรฐั 
ไดร้บัการสนับสนุนจากรฐั หรอืไม่ใช่ของรฐั) 
ลกัษณะของบรกิารสนับสนุนทีจ่ดัใหม้าและความคุม้ครอง ขอ้มลูใดๆ ทีม่อียู่เกีย่วกบัอายุ เพศ 
ถิน่ก าเนิดดัง้เดมิ และลกัษณะอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้งของผูร้บัผลประโยชน์ ผลการประเมนิใดๆ 
ของการสนบัสนุนทีใ่หม้า และความคดิเหน็ของรฐัภาคเีกีย่วกบัความพอเพยีงของการคุม้ครอง 
ขอบเขตและคุณภาพของบรกิารทีม่อียู่และแผนงานใดๆ ทีจ่ะขยายบรกิารดงักล่าวออกไป 
 

(ซ) กฎหมายหรอืขอ้บงัคบัใดๆ 
ซึง่ถูกวางรูปแบบมาเพือ่คุม้ครองสทิธใินความเป็นสว่นตวัและป้องกนัการเปิดเผยตวัของผูเ้สยีห
ายจากการกระท าความผดิทีก่ล่าวถงึในพธิสีาร 
และมาตรการอื่นใดทีร่ฐัภาคใีชเ้พือ่คุม้ครองความเป็นสว่นตวัของเดก็และป้องกนัการเปิดเผยตวั
ของเดก็ตลอดจนความคดิเหน็ของรฐัภาควี่ากฎหมาย ขอ้บงัคบั 
และมาตรการอื่นๆมปีระสทิธผิลหรอืไม่ และ ถา้หากว่าไม่ 
ใหแ้สดงเหตุผลว่าท าไมจงึไม่มปีระสทิธผิล 
และรฐัภาคมีแีผนการใดๆเพื่อเพิม่การคุม้ครองสทิธใินความเป็นสว่นตวัของเดก็และป้องกนัการเ
ปิดเผยตวัเดก็ 
 

(ฌ) นโยบาย วธิดี าเนินการ โครงงาน พธิกีาร 
หรอืมาตรการอื่นๆซึง่ไดถู้กจดัใหม้ไีวเ้พือ่รบัประกนัความปลอดภยัของเดก็ผูเ้สยีหายจากการซือ้
ขาย การคา้ประเวณี หรอืสือ่ลามกผูซ้ึง่อาจมคีวามเสีย่งจากการแก้แคน้หรอืการข่มขู่ 
และเพือ่รบัประกนัความปลอดภยัของครอบครวัของเดก็และของพยานซึง่อาจไดร้บัอนัตรายจาก
ความเสีย่งดงักล่าวตลอดจนความคดิเหน็ของรฐัภาควี่ามาตรการดงักล่าวมปีระสทิธผิลหรอืไม่ 
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และถา้หากว่าไม่ ใหแ้สดงเหตุผลว่าท าไมจงึไม่มปีระสทิธผิล และรฐัภาคมีแีผนการใดๆ 
เพือ่เสรมิสรา้งมาตรการดงักล่าว เปลีย่นแปลงแกไ้ขมาตรการดงักล่าว 
หรอืน ามาตรการป้องกนัใหม่มาใช ้และ 
 

(ญ) กฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั แนวทาง 
หรอืนโยบายใดๆซึง่ไดถู้กน ามาใชโ้ดยเจา้พนกังานผูม้อี านาจหน้าทีข่องฝ่ายนิตบิญัญตั ิ
ฝ่ายบรหิาร 
หรอืฝ่ายตุลาการเพือ่หลกีเลีย่งความล่าชา้ทีไ่ม่จ าเป็นในการชี้ขาดคดซีึง่เกีย่วข้องกบัความผดิที่
กล่าวถงึในพธิสีารนี้ 
และในการออกค าสัง่หรอืค าพพิากษาใหจ่้ายค่าสนิไหมทดแทนแก่เดก็ผูเ้สยีหายตลอดจนหลกันิ
ตศิาสตรใ์ดๆ 
ทีศ่าลของรฐัภาคอีาจจะน ามาใชเ้กีย่วกบัมตขิองเรื่องดงักล่าวไดอ้ย่างเหมาะสมกบัเวลา 
 

ขอ้มลูทีก่ล่าวถงึในแนวทาง 28 ควรจะประกอบดว้ยสิง่ต่อไปนี้ โดยเฉพาะคอื 
 

(ก) มาตรการทีใ่ชเ้พือ่ประมาณอายุของผูเ้สยีหายเมื่อไม่มขีอ้พสิจูน์ทางเอกสาร 
 

(ข) มาตรฐานการพสิูจน์อายุของผูเ้สยีหายและการสนันิษฐานทางกฎหมาย (ถา้ม)ี ทีใ่ช ้
และ 
 

(ค) 
หน่วยงานหรอืองคก์รทีม่หีน้าทีร่บัผดิชอบด าเนินการสบืสวนดว้ยจุดประสงคจ์ะก าหนดหาอายุข
องเดก็และวธิกีารทีใ่ชไ้ปการน้ี 
 

ขอ้มลูทีจ่ดัใหใ้นการตอบสนองต่อแนวทาง 28 
ยงัควรจะระบุอกีดว้ยว่าขอ้ขดัขอ้งในการก าหนดหาอายุผูท้ีถู่กสนันิษฐานว่าเป็นเหยื่อจากการกร
ะท าความผดิทีก่ล่าวถงึในพธิสีารเป็นอุปสรรคในสาระส าคญัหรอืไม่ต่อการบงัคบัใชก้ฎหมายและ
การคุม้ครองเดก็อย่างมปีระสทิธผิลต่อการปฏบิตัเิช่นว่านี้ และ ถา้หากว่าเป็นเช่นนัน้ 
ท าไมจงึเป็น และแผนอะไร (ถา้ม)ี ทีร่ฐัภาคตีอ้งตอ้งเอาชนะ 
หรอืการด าเนินการอะไรทีร่ฐัภาคพีจิารณาว่าจ าเป็นเพือ่แกปั้ญหาขอ้ขดัขอ้งดงักล่าว 
นอกจากนี้ขอ้มลูทีจ่ดัใหย้งัควรจะถูกจ าแนกอกีดว้ย (เมื่อมคีวามเกี่ยวขอ้ง) 
ระหว่างความผดิทีไ่ดถู้กกระท าภายในอาณาเขตของรฐัภาคตี่อเดก็ผูซ้ึง่เป็นคนในสญัชาต ิ
และความผดิซึ่งผูเ้สยีหายอาจไม่ใช่คนในสญัชาตขิองรฐัภาค ี
หรอืการกระท าอาจจะเกดิขึน้ในอาณาเขตของรฐัอกีรฐัหนึ่งกไ็ด้ 
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ขอ้มลูทีถู่กจดัใหใ้นการสนองตอบต่อแนวทาง 29 และ 30 ควรจะ 

 
(ก) 

ระบุว่าการบญัญตักิฎหมายของเขตอ านาจทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดของรฐัภาคคี านึงถงึขอ้ก าหนดว่าใ
หผ้ลประโยชน์ดทีีสุ่ดของเดก็เป็นขอ้พจิารณาในเบือ้งตน้ในการปฏบิตัซิึง่กระบวนการยุตธิรรมท
างอาญาสามารถใหไ้ดก้บัเดก็ซึง่เป็นผูเ้สยีหายจากการกระท าผดิอย่างใดอย่างหนึ่งทีก่ล่าวไวใ้น
พธิสีารหรอืไม่ และ ถา้หากว่าไม่เป็นเช่นนัน้ รฐัภาคไีดใ้ชข้ ัน้ตอนอะไร (ถา้ม)ี 
หรอืมแีผนการทีจ่ะใชน้ าหลกัการนี้เขา้ไปไวใ้นการบญัญตักิฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้ง 
 

(ข) กล่าวถงึระเบยีบ แนวทาง นโยบาย หรอืหลกันิตศิาสตรใ์ดๆ 
ว่าผลประโยชน์ดทีีสุ่ดของเดก็จะถูกก าหนดอย่างไรในบรบิทน้ีและวธิกีารทีจ่ะใชเ้พือ่ก าหนดหาผ
ลประโยชน์ดทีีสุ่ดของเดก็ผูเ้สยีหายแต่ละคน 
 

(ค) โดยเฉพาะคอื กล่าวถงึถงึระเบยีบ แนวทาง นโยบาย หรอืหลกันิตศิาสตรใ์ดๆ 
เกีย่วกบัวธิกีารทีใ่ชเ้พือ่พจิารณาความคดิเหน็ของเดก็และน ้าหนกัทีใ่หก้บัความคดิเหน็ดงักล่าวใ
นการก าหนดว่าอะไรคอืผลประโยชน์ดทีีสุ่ดของเดก็ในบรบิทนี้ 
 

(ง) นอกจากนี้ 
กล่าวถงึถงึขัน้ตอนอะไรทีไ่ดใ้ชแ้ละกลไกและวธิดี าเนินการอะไรไดถู้กจดัตัง้เพือ่ใหเ้ดก็ผูเ้สยีหาย
ไดร้บัขอ้มลูเชงิภาวะวสิยัในภาษาทีเ่หมาะสมกบัอายุและภูมหิลงัของเดก็ 
เรื่องการสบืสวนและกระบวนพจิารณาในทางอาญาเกีย่วกบัการกระท าความผดิทีม่ผีลต่อเดก็ 
สทิธขิองเดก็เกีย่วกบัการสบืสวนและกระบวนพจิารณาดงักล่าว และทางเลอืกใดๆ 
หรอืหนทางด าเนินการอื่นๆ ทีเ่ดก็อาจจะม ี
 

(จ) กล่าวถงึการบญัญตักิฎหมาย ขอ้บงัคบั วธิดี าเนินการ นโยบาย 
และหลกันิตศิาสตรใ์ดๆเกีย่วกบัจุดยนืทางกฎหมายของเดก็โดยค านึงถงึค าวนิิจฉยัทีต่อ้งท าเกีย่
วกบักระบวนพจิารณาในทางอาญาส าหรบัการกระท าความผดิต่อเดก็ซึง่รวมทัง้ขดีจ ากดัอายุใด
ๆ 
เกีย่วกบัการตดัสนิใจของเดก็ว่าจะใหก้ารหรอืไม่หรอืมฉิะนัน้แลว้กเ็ขา้ไปมสีว่นร่วมในกระบวนพิ
จารณา อ านาจหน้าทีข่องบดิามารดาหรอืผูป้กครองทีจ่ะท าการตดัสนิใจดงักล่าวส าหรบัเดก็ 
และการแต่งตัง้ผูป้กครองชัว่คราวเพือ่รบัประกนัว่าผลประโยชน์ดทีีสุ่ดของเดก็จะถูกระบุออกมา
และไดร้บัความเคารพในกรณีทีไ่ม่มบีดิามารดาหรอืผูป้กครอง 
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หรอืในกรณีทีอ่าจจะมกีารขดักนัของผลประโยชน์ระหว่างเดก็ผูเ้สยีหายกบับดิามารดาหรอืผูป้ก
ครองตามกฎหมาย และ 
 

(ฉ) กล่าวถงึบทบาท (ถา้ม)ี 
ของหน่วยงานคุม้ครองเดก็หรอืองคก์รสทิธเิดก็ในกระบวนพจิารณาทางอาญาเกีย่วกบัความผดิ
ทีก่ล่าวถงึในพธิสีาร 
โดยเฉพาะคอืบทบาทใดๆทีอ่งคก์รดงักล่าวอาจจะมใีนการป้องกนัผลประโยชน์ดทีีสุ่ดของเดก็ผูเ้
สยีหายหรอืเดก็พยานในกระบวนพจิารณาดงักล่าว 
 

ขอ้มลูซึง่ถูกรอ้งขอตามแนวทาง 31 
ควรจะใหร้ายละเอยีดเกีย่วกบัหน่วยงานหรอืองคก์รทีม่อี านาจหน้าทีส่บืสวน และ/หรอื 
ด าเนินคดกีารกระท าความผดิทีก่ล่าวถงึในพธิสีาร 
และศาลซึง่มอี านาจหน้าทีเ่หนือการกระท าความผดิเหล่านี้ทัว่ทัง้อาณาเขตหรอือาณาเขตต่างๆ 
ของรฐัภาค ี
และไม่ว่าการตดิต่อกบัเดก็ผูเ้สยีหายและพยานโดยพนกังานขององคก์รดงักล่าวจะถูกจ ากดัอยู่กั
บเจา้หน้าทีซ่ึง่ไดร้บัมอบหมายเฉพาะคดทีีเ่กีย่วกบัเดก็ ขอ้ก าหนดเฉพาะใดๆ 
เกีย่วกบัการศกึษาเรื่องสทิธเิดก็และจติวทิยาเดก็หรอืพฒันาการทีใ่ชไ้ดก้บัการรบัสมคัรหรอืการ
แต่งตัง้พนกังานซึง่มกีารตดิต่อกบัเดก็ 
โครงงานฝึกอบรมในระดบัแรกเขา้หรอืใหบ้รกิารซึง่ใหก้ารฝึกอบรมในดา้นกฎหมาย จติวทิยา 
และทีเ่กีย่วขอ้งอย่างอื่นแก่พนกังานซึง่มกีารตดิต่อกบัเดก็และผูก้ ากบัดแูลของเดก็โดยไดร้บัการ
วางรปูแบบใหร้บัประกนัว่าเดก็ผูเ้สยีหายจะไดร้บัการปฏบิตัทิีค่ านึงถงึความอ่อนไหวต่ออายุ 
เพศ ภูมหิลงั และประสบการณ์ของเดก็และมคีวามเคารพในสทิธขิองเดก็ 
และการกล่าวโดยย่อถงึเนื้อหาและวธิวีทิยาของโครงงานฝึกอบรมเช่นว่านี้ 
และหน่วยงานหรอืองคก์รภาครฐัหรอืเอกชนทีจ่ดัใหก้ารดแูล ที่พกัพงิ 
และบรกิารทางจติวทิยาแก่ผูเ้สยีหายจากการกระท าความผดิทีก่ล่าวถงึในพธิสีารน้ี 
และขอ้บงัคบัใดๆ ทีใ่ชอ้ยู่เกี่ยวกบัคุณสมบตัแิละการฝึกอบรมของผูใ้หบ้รกิารเอกชน 
 

ขอ้มลูทีจ่ดัใหใ้นการสนองตอบต่อแนวทาง 32 ควรจะระบุหน่วยงาน องคก์ร 
และเครอืขา่ยภาครฐัหรอืเอกชนซึ่งเกี่ยวขอ้งมากทีสุ่ดในความพยายามเพือ่ป้องกนัการซือ้ขายเด็
ก 
การคา้ประเวณีและสือ่ลามกเดก็และการปฏบิตัทิีเ่กี่ยวขอ้งตลอดจนผูท้ีเ่กีย่วขอ้งมากทีสุ่ดในการ
ใหค้วามคุม้ครอง การฟ้ืนฟูสภาพ 
และบรกิารท านองเดยีวกนัใหแ้ก่ผูเ้สยีหายจากการปฏบิตัดิงักล่าว 
และใหก้ล่าวถงึการโจมตหีรอืการคุกคามต่อความปลอดภยั ความมัน่คง 
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และความซื่อสตัยส์ุจรติขององคก์รดงักล่าวขา้งต้นและเจา้หน้าทีห่รอืพนกังานขององคก์รตลอดจ
นชนิดของมาตรการทีร่ฐัภาคไีดใ้ชเ้พือ่คุม้ครองบุคคลหรอืองคก์รซึง่ไดเ้ป็นเป้าหมายของการโจม
ตแีละการคุกคามชนิดทีก่ล่าวถงึขา้งตน้ 
และมาตรการหรอืนโยบายทีไ่ดน้ ามาใชเ้ป็นขอ้ควรระวงัต่อการคุกคามหรอืการโจมตดีงักล่าว 
 

ส าหรบัความมุ่งหมายของแนวทาง 33 
สทิธขิองบุคคลผูถู้กกล่าวหาทีจ่ะไดร้บัการพจิารณาคดอีย่างเป็นธรรมและไม่มอีคตคิวรจะไดร้บัก
ารพจิารณาว่าเป็นสทิธทิีก่ าหนดไวใ้นมาตรา 14 และ 15 
ของกตกิาระหว่างประเทศว่าดว้ยสทิธพิลเมอืงและสทิธทิางการเมอืง 
โดยเฉพาะคอืมสีทิธทิีจ่ะไดร้บัการสนันิษฐานว่าบรสิุทธิจ์นกว่าจะพสิจูน์ไดว้่ามคีวามผดิตามกฎห
มาย สทิธทิีจ่ะมสีิง่อ านวยความสะดวกส าหรบัเตรยีมตวัต่อสูค้ด ี
และสทิธทิีจ่ะซกัถามหรอืไดซ้กัถามพยานซึง่ปรกัปร าตน 

ขอ้มลูทีจ่ดัใหใ้นการสนองตอบต่อแนวทาง 34 ควรจะประกอบดว้ย 
การระบุโครงงานหรอืบรกิารและหน่วยงานหรอืองคก์รทีด่ าเนินการ 
ต าแหน่งทางภูมศิาสตรข์ององคก์ร และการกล่าวถงึชนิดของบรกิาทีจ่ดัให ้
ขอ้มลูจ านวนเดก็ซึง่ไดร้บัความช่วยเหลอืดงักล่าว 
โดยแบ่งออกตามอายุและเพศของผูร้บัผลประโยชน์ ชนิดของการทารุณทีไ่ดร้บั 
และจดัใหค้วามช่วยเหลอืในทีพ่กัอาศยัหรอืในสภาพซึง่ไม่ใช่ทีพ่กัอาศยั 
ผลของการประเมนิผลใดๆ 
ทีไ่ดท้ าส าหรบัความช่วยเหลอืทีจ่ดัใหโ้ดยโครงงานทีม่อียู่และขอ้มลูเกีย่วกบัการเรยีกรอ้งบรกิาร
ดงักล่าวทีไ่ม่ไดร้บั (ถา้ม)ี และแผนงานใดๆ 
ซึง่รฐัภาคมีเีพือ่เพิม่ขดีความสามารถของโครงงานทีม่อียู่หรอืเพือ่ขยายชนิดของบรกิารทีจ่ดัใหต้
ลอดจนขอ้มลูอื่นใดทีร่ฐัภาคพีจิารณาว่ามคีวามเกีย่วขอ้ง 
 

สทิธทิีจ่ะไดร้บัความช่วยเหลอืในการกลบัคนืสูส่งัคมและการฟ้ืนคนืสภาพทางจติวทิยาทีก่
ล่าวถงึในแนวทาง 35 และมาตรา 9 วรรค 3 
ของพธิสีารรวมทัง้สทิธขิองเดก็ทีต่อ้งสญูเสยีองคป์ระกอบใดๆในเอกลกัษณ์ของตน 
ทีจ่ะไดร้บัความช่วยเหลอืในการสรา้งเอกลกัษณ์ของตนกลบัคนืมาอย่างรวดเรว็ 
ซึง่เป็นสทิธทิีไ่ดร้บัการยอมรบัในมาตรา 8 วรรค 2 ของอนุสญัญาว่าดว้ยสทิธเิดก็อกีดว้ย 
 

ขอ้มลูทีจ่ดัใหใ้นการสนองตอบต่อแนวทาง 36 ควรจะประกอบดว้ย 
 

(ก) 
จ านวนเดก็ซึง่ไม่ใช่คนในสญัชาตหิรอืซึง่ไม่ทราบสญัชาตผิูซ้ึง่ถูกระบุประจ าปีว่าเป็นผูเ้สยีหายจา
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กการซือ้ขาย การคา้ประเวณีเดก็ 
และสือ่ลามกเดก็โดยแบ่งออกในขอบเขตทีส่ามารถท าไดต้ามอายุ เพศ 
ชนิดของการแสวงหาประโยชน์ และประเทศตน้ก าเนิด 
 

(ข) 
นโยบายของรฐัภาคเีกีย่วกบัการสง่เดก็ผูเ้สยีหายกลบัคนืประเทศเดมิและการกลบัคนืสูค่รอบครั
วและประชาคมของตนรวมทัง้วธิซีึง่นโยบายดงักล่าวพจิารณาประเดน็ดงักล่าวว่าเป็นผลประโยช
น์ดทีีสุ่ดของเดก็ สทิธขิองเดก็ทีค่วามคดิเหน็ของตนจะไดร้บัการพจิารณา 
การมสีว่นร่วมของเดก็ในกระบวนพจิารณาทางอาญาต่อบุคคลซึง่รบัผดิชอบต่อการแสวงหาประ
โยชน์จากตน และสทิธขิองเดก็ทีจ่ะไดร้บัการคุม้ครองจากความเสีย่งของการตอบโต้ 
และทีจ่ะไดร้บัความช่วยเหลอืในการฟ้ืนฟูสภาพทางกายและทางจติวทิยา 
 

(ค) ความตกลงทางกฎหมายหรอืทางฝ่ายบรหิารใดๆทีม่อียู่กบัประเทศอื่นๆ 
เกีย่วกบัการสง่เดก็ซึง่เป็นผูเ้สยีหายจากรปูแบบเหล่านี้ของการแสวงหาประโยชน์กลบัคนืสูป่ระเ
ทศเดมิ ความช่วยเหลอืร่วมกนัในการสรา้งเอกลกัษณ์ของเดก็กลบัคนืมา 
หรอืการยา้ยครอบครวัของเดก็ 
และส าหรบัการประเมนิผลความเหมาะสมในการสง่คนืเดก็กลบัไปยงัครอบครวัหรอืประชาคมขอ
งเดก็ซึง่ตรงกนัขา้มกบัรปูแบบอื่นๆของการกลบัคนืสูส่งัคม และ 
 

(ง) 
ขอ้มลูเกีย่วกบัความก้าวหน้าทีส่รา้งขึน้และขอ้ขดัขอ้งทีไ่ดป้ระสบในการป้องกนัสทิธทิีไ่ดก้ลบัคนื
สูส่งัคม 
ทีจ่ะไดร้บัการคนืสภาพเอกลกัษณ์และสภาพทางกายและสภาพทางจติวทิยาของเดก็ซึง่เป็นผูเ้สี
ยหายจากรูปแบบเหล่านี้ของการแสวงหาประโยชน์และผูซ้ึง่ไม่ใช่บุคคลในสญัชาต ิ
หรอืซึง่ไม่ทราบสญัชาต ิ ตลอดจนแผนงานใดๆ 
ซึง่รฐัภาคอีาจจะมเีพือ่เอาชนะขอ้ขดัขอ้งทีไ่ดป้ระสบ (ถ้าม)ี 
 

ขอ้มลูทีจ่ดัใหใ้นการสนองตอบต่อแนวทาง 37 ควรจะประกอบดว้ย 
 

(ก) 
ไม่ว่าสทิธขิองเดก็ทีจ่ะไดร้บัค่าสนิไหมทดแทนเป็นเรื่องรองจากหรอือยู่ในเงือ่นไขของการพสิจูน์
ความรบัผดิชอบทางอาญาเสยีก่อนจากบุคคลซึง่รบัผดิชอบส าหรบัการแสวงหาประโยชน์จากเด็
ก 
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(ข) 
วธิดี าเนินการและมาตรฐานเกีย่วกบัการแต่งตัง้ผูป้กครองหรอืผูแ้ทนของเดก็เพือ่ความมุ่งหมาย
ของวธิดี าเนินการทางกฎหมายชนิดนี้เมื่อการขดักนัของผลประโยชน์ของเดก็กบัผลประโยชน์ขอ
งบคิามารดาของเดก็ทีเ่ป็นความจรงิ ทีอ่าจเป็นไปได ้หรอืทีม่แีนมโน้มว่าจะเกดิขึน้ 
 

(ค) 
มาตรฐานและวธิดี าเนินการเกีย่วกบัการท าขอ้ตกลงโดยสมคัรใจของคดหีรอืการรอ้งทุกขเ์กีย่วกั
บการซือ้ขายเดก็ การคา้ประเวณีหรอืสือ่ลามกเดก็ 
 

(ง) 
ไม่ว่าจะมคีวามแตกต่างระหว่างวธิดี าเนินการทีส่ามารถน ามาใชไ้ดก้บัคดทีีเ่กีย่วขอ้งกบัเดก็และ
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูใ้หญ่ตราบเท่าทีส่ามารถรบัฟังหลกัฐานไดห้รอืวธิซีึง่หลกัฐานเกี่ยวกบัเดก็ผูเ้สยีห
ายถูกน าเสนอ 
 

(จ) 
ไม่ว่าระเบยีบและแนวทางเกีย่วกบัการบรหิารจดัการคดจีะรบัทราบความส าคญัของความจ าเป็น
ตอ้งหลกีเลีย่งความล่าชา้อนัไม่สมควรในการปิดคดเีกีย่วกบัเดก็ตามมาตรา 8 วรรค 1 (ช) 
ของพธิสีารหรอืไม่กต็าม 
 

(ฉ) ไม่ว่าจะมคีวามแตกต่างใดๆ 
หรอืไม่กต็ามในเรื่องอายุความทีส่ามารถน ามาใชไ้ดก้บัการใชส้ทิธเิรียกรอ้งค่าสนิไหมทดแทนส า
หรบัรูปแบบเหล่านี้ของการแสวงหาประโยชน์เมื่อผูเ้สยีหายเป็นเดก็ 
 

(ช) รปูแบบพเิศษใดๆของกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใช ้
การโอนการครอบครองและการป้องกนัค่าเสยีหายทีใ่หก้บัเดก็จนกว่าจะถงึเวลาทีเ่ดก็บรรลุนิตภิ
าวะ 

(ซ) 
รปูแบบพเิศษอื่นใดของวธิดี าเนินการทีม่อียู่ซึง่เดก็อาจจะน ามาใชไ้ดเ้พือ่เรยีกรอ้งค่าสนิไหมทดแ
ทนในชนิดของคดทีีก่ล่าวถงึขา้งตน้ทีถู่กวางรูปแบบใหค้ดมีคีวามอ่อนไหวมากขึน้ต่อความจ าเป็
นพเิศษ สทิธ ิและความเสีย่งของเดก็ 
 

(ฌ) ไม่ว่าขอ้มลูทีใ่หใ้นการตอบต่อวรรคก่อนๆ 
ของแนวทางฉบบัน้ีจะใชไ้ดห้รอืไม่กต็ามกบัผูเ้สยีหายซึ่งอาจไม่ใช่คนในสญัชาตขิองรฐัภาคแีละม
าตรการพเิศษใดๆ 
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ซึง่อาจมอียู่เพือ่รบัประกนัว่าผูเ้สยีหายซึง่ไม่ใช่หรอือาจไม่ใช่คนในสญัชาตซิึ่งมหีนทางอย่างเท่าเ
ทยีมกนัในการเขา้ถงึการเยยีวยาแกไ้ขทีว่างรปูแบบมาเพือ่ใหไ้ดร้บัค่าสนิไหมทดแทนส าหรบัคว
ามเสยีหายเนื่องจากรูปแบบของการแสวงหาประโยชน์ทีก่ล่าวถงึขา้งตน้ 
 

(ญ) ขอ้มลูใดๆ 
เกีย่วกบัจ านวนและค่าท าขวญัใหเ้ดก็ส าหรบัการกระท าทารุณชนิดนี้อนัเป็นผลมาจากกระบวนพิ
จารณาในทางกฎหมายหรอืทางฝ่ายบรหิารหรอืการท าความตกลงซึง่ก ากบัดแูลโดยองคก์รของรั
ฐซึง่จะช่วยใหค้ณะกรรมาธกิารเขา้ใจไดว้่าการเยยีวยาแกไ้ขและวธิดี าเนินการทีม่อียู่ท างานอย่า
งไรในทางปฏบิตั ิ
 

(ฎ) 
ไม่ว่ารฐัภาคจีะพจิารณาว่าการเยยีวยาแกไ้ขและวธิดี าเนินการทีม่อียู่ใหก้ารคุม้ครองอย่างพอเพี
ยงต่อสทิธขิองเดก็ซึง่เป็นผูเ้สยีหายจากรปูแบบขา้งตน้ของการแสวงหาประโยชน์ทีจ่ะไดร้บัค่าสิ
นไหมทดแทนอย่างพอเพยีงส าหรบัความเสยีหายหรอืไม่ และ ถา้หากว่าไม่เป็นเช่นนัน้ 
รฐัภาคจีะพจิารณาปรบัปรุงแกไ้ขหรอืเปลีย่นแปลงอย่างไรเพือ่เพิม่การคุม้ครองสทิธนิี้อย่างมปีร
ะสทิธผิล 
 

ความเสยีหายจะรวมไปถงึความเสยีหายทางกายหรอืทางใจ ความทุกขท์างอารมณ์ 
ความเสือ่มเสยีต่อผลประโยชน์ทางศลีธรรม (เช่น เกยีรตยิศ ชื่อเสยีง ความผกูพนัในครอบครวั 
จรรยาบรรณทางศลีธรรม) การถูกปฏเิสธในสทิธ ิ การสูญเสยีทรพัยส์นิ 
การสญูเสยีรายไดห้รอืการสูญเสยีอย่างอื่นทางเศรษฐกจิ 
และค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้ในการบ าบดัรกัษาการบาดเจบ็ใดๆและบ าบดัความเสยีหายต่อสทิธขิองผูเ้
สยีหายทัง้หมด (ดหูลกัการขอ้ 19 และ 20 
ของหลกัการพืน้ฐานและแนวทางว่าดว้ยสทิธทิีจ่ะไดร้บัการเยยีวยาแกไ้ขและการชดใชค้่าเสยีหา
ยส าหรบัผูเ้สยีหายจากการฝ่าฝืนกฎหมายสทิธมินุษยชนระหว่างประเทศอย่างรา้ยแรงและการฝ่
าฝืนกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศอย่างรา้ยแรง) 
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บทท่ี 10 
 

คณะกรรมาธิการคนงานย้ายถ่ิน 
 

ค าน า 
 
1. มาตรา 73 
ของอนุสญัญาระหว่างประเทศว่าดว้ยการคุม้ครองสทิธขิองคนงานยา้ยถิน่ทัง้ปวงและสมาชกิในค
รอบครวัของตนก าหนดว่ารฐัภาคจีะด าเนินการสง่มอบรายงานเรื่องมาตรการทีร่ฐัภาคไีดใ้ชเ้พือ่ใ
หเ้กดิผลต่อขอ้ก าหนดของอนุสญัญาแก่เลขาธกิารสหประชาชาตเิพือ่การพจิารณาโดยคณะกรร
มาธกิาร 
คณะกรรมาธกิารไดต้กลงในแนวทางต่อไปนี้เพือ่บ่งบอกแก่รฐัภาคเีรื่องรูปแบบและเนื้อหาของรา
ยงานเบือ้งตน้ของรฐัภาค ี
 
2. รฐัภาคซีึง่ก าลงัจดัท ารายงานเบือ้งตน้อยู่แลว้ในขณะการสง่แนวทางเหล่านี้ใหส้ามารถจะท า
รายงานของตนใหเ้สรจ็สมบูรณ์และสง่มอบใหแ้ก่คณะกรรมาธกิารไดแ้มว้่าจะไม่ไดจ้ดัท ารายงาน
ใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางฉบบัน้ี 
 

ก. ส่วนท่ี 1 ข้อมูลในลกัษณะทัว่ไป 
 
3. สว่นน้ีควรจะ 
 

(ก) กล่าวถงึกรอบงานทางรฐัธรรมนูญ ทางฝ่ายนิตบิญัญตั ิ ทางฝ่ายตุลาการ 
และทางฝ่ายบรหิารซึง่บงัคบัใชก้ารด าเนินการตามอนุสญัญา และความตกลงระดบัทวภิาค ี
ระดบัภูมภิาค หรอืระดบัพหุภาคใีนดา้นการยา้ยถิน่ทีร่ฐัภาคซีึ่งท ารายงานไดล้งนามไว้ 
 

(ข) 
ใหข้อ้มลูเชงิปรมิาณและเชงิคุณภาพตามทีแ่บ่งออกเท่าทีท่ าไดใ้นเรื่องลกัษณะและรูปแบบของก
ระแสการยา้ยถิน่ (การยา้ยถิน่เขา้ประเทศ การผ่านชัว่คราว และการยา้ยถิน่ออกนอกประเทศ) 
ซึง่รฐัภาคทีีเ่กีย่วขอ้งมสีว่นร่วมอยู่ 
 

(ค) 
กล่าวถงึสถานการณ์จรงิเกีย่วกบัการด าเนินการภาคปฏบิตัติามอนุสญัญาในรฐัทีท่ ารายงานและ
ระบุพฤตกิารณ์ทีม่ผีลต่อการปฏบิตัขิอ้ผกูพนัของรฐัทีท่ ารายงานตามอนุสญัญาจนครบถว้น 
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(ง) 

ใหร้วมขอ้มลูเรื่องมาตรการทีร่ฐัภาคใีชเ้พือ่การแพร่กระจายและการสง่เสรมิอนุสญัญาและเรื่องค
วามร่วมมอืกบัสงัคมพลเมอืงเพือ่ทีจ่ะสง่เสรมิและเคารพสทิธทิีม่อียู่ในอนุสญัญา 

ข. ส่วนท่ี 2 ข้อมูลเก่ียวกบัมาตราแต่ละมาตราของอนุสญัญา 
 
4. สว่นน้ีควรจะใหข้อ้มลูเฉพาะเกีย่วกบัการด าเนินการโดยรฐัทีท่ ารายงานของอนุสญัญาตาม
ล าดบัของมาตราและขอ้ก าหนดของมาตราแต่ละมาตรา 
เพือ่เป็นการอ านวยความสะดวกวธิกีารรายงานส าหรบัรฐัภาค ี
ควรจะจดัใหข้อ้มลูตามกลุ่มของมาตราดงัต่อไปนี้ 
 
(ก) หลกัทัว่ไป 
 

- มาตรา 1 (1), 7: การไม่เลอืกปฏบิตั ิ
- มาตรา 83: สทิธทิีจ่ะไดร้บัการเยยีวยาแกไ้ขอย่างมปีระสทิธผิล 
- มาตรา 84: หน้าทีจ่ะตอ้งด าเนินการตามอนุสญัญา 

 
(ข) ส่วนท่ี 3 ของอนุสญัญา: 

สทิธมินุษยชนส าหรบัคนงานยา้ยถิน่ทัง้ปวงและสมาชกิในครอบครวัของตน 
 

- มาตรา 8: 
สทิธทิีจ่ะออกจากประเทศใดๆรวมทัง้ของตนเองและเดนิทางกลบั 

 
- มาตรา 9, 10: 
สทิธใินชวีติ หา้มการทรมาน หา้มการปฏบิตัทิีโ่หดเหีย้มหรอืท าใหเ้สือ่มเสยีศกัดิศ์รี 

 
- มาตรา 11: 
หา้มความเป็นทาสและแรงงานถูกบงัคบั 

 
- มาตรา 12, 13 และ 26: 
เสรภีาพในการแสดงความคดิเหน็และการแสดงออก 
เสรภีาพในมโนธรรมและการนบัถอืศาสนา สทิธทิีจ่ะเขา้ร่วมในสหภาพแรงงาน 

 
- มาตรา 14, 15: 
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หา้มการรบกวนสทิธคิวามเป็นสว่นตวั ในเคหสถาน การเขยีนหนงัสอืโตต้อบ 
และการตดิต่อสือ่สารอื่นๆโดยพลการหรอืไม่ชอบดว้ยกฎหมาย 
หา้มท าใหส้ญูเสยีทรพัยส์นิโดยพลการ 

 
- มาตรา 16 (วรรค 1-4), 17 และ 24: 
สทิธทิีจ่ะมเีสรภีาพและความปลอดภยัของบุคคล 
มาตรการหา้มจบักุมและกกัขงัโดยพลการ 
การยอมรบันบัถอืความเป็นบุคคลตามกฎหมาย 

 
- มาตรา 16 (วรรค 5-9), 18 และ 19: 
สทิธทิีจ่ะไดร้บัประกนัตามกระบวนการยุตธิรรม 

 
- มาตรา 20: 
หา้มการจ าคุก สญูเสยีอ านาจการมถีิน่ทีอ่ยู่ และ/หรอื หนงัสอือนุญาตท างาน 
และการถูกขบัออกเพยีงเพราะเหตุไม่ไดป้ฏบิตัขิอ้ผกูพนัตามสญัญาจนครบถว้น 

 
- มาตรา 21, 22, 23: 
การคุม้ครองจากการถูกรบิ และ/หรอื การถูกท าลายบตัรประจ าตวัและเอกสารอื่นๆ 
การคุม้ครองจากการถูกขบัออกเป็นกลุ่ม 
สทิธทิีจ่ะหาทางออกขอการคุม้ครองจากทางกงสุลหรอืทางการทตู 

 
- มาตรา 25, 27, 28: 
หลกัความเท่าเทยีมกนัในการปฏบิตัเิกีย่วกบั 
ค่าตอบแทนและสภาพการท างานอย่างอื่นและขอ้ก าหนดการจา้งงาน การประกนัสงัคม 
และสทิธทิีจ่ะไดร้บัการดแูลทางการแพทยอ์ย่างเร่งด่วน 

 
- มาตรา 29, 30, 31: 
สทิธบิุตรของคนงานยา้ยถิน่ทีจ่ะมชีื่อ ลงทะเบยีนเกดิ และสญัชาต ิ
หนทางในการเขา้ถงึการศกึษาตามเกณฑก์ารปฏบิตัเิท่าเทยีมกนั 
การเคารพในเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมของคนงานยา้ยถิน่และสมาชกิในครอบครวั 

 
- มาตรา 32, 33: 
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สทิธทิีจ่ะโอนยา้ยเงนิได ้ เงนิสะสม และทรพัยส์นิสว่นตวัในรฐัแหล่งก าเนิด 
สทิธทิีจ่ะไดร้บัการแจง้ใหท้ราบถงึสทิธอินัเกดิจากอนุสญัญาและการแพร่กระจายของขอ้มู
ลขา่วสาร 

 
(ค) ส่วนท่ี 4 ของอนุสญัญา: 

สทิธอิื่นๆของคนงานยา้ยถิน่และครอบครวัของตนซึง่ถูกบนัทกึลงเอกสารหรอือยู่ในสถาน
การณ์ปรกต ิ

 
 
 

- มาตรา 37: 
สทิธทิีจ่ะไดร้บัแจง้ใหท้ราบก่อนการออกไปถงึเงือ่นไขของการรบัเขา้ไปยงัรฐัแห่งการจา้งง
านและถงึกจิกรรมมคี่าตอบแทนของตน 

 
- มาตรา 38, 39: 
สทิธทิีจ่ะขาดงานไดช้ัว่คราวโดยไม่มผีลต่ออ านาจทีจ่ะอยู่หรอืท างาน 
สทิธทิีจ่ะมเีสรภีาพในการโยกยา้ยและทีจ่ะเลอืกถิน่ทีอ่ยู่ในอาณาเขตของรฐัแห่งการจา้งงา
นได ้

 
- มาตรา 40, 41, 42: 
สทิธทิีจ่ะตัง้สมาคมและสหภาพแรงงาน 
สทิธทิีจ่ะมสีว่นร่วมในกจิการสาธารณะของรฐัแหล่งก าเนิดของตน 
และทีจ่ะออกเสยีงลงคะแนนและไดร้บัเลอืกในการเลอืกตัง้ของรฐันัน้ 
วธิดี าเนินการและสถาบนัซึง่ดแูลความจ าเป็นของคนงานยา้ยถิน่และการอาจไดร้บัประโย
ชน์จากสทิธทิางการเมอืงในรฐัแห่งการจา้งงาน 

 
- มาตรา 43, 54, 55: 
หลกัการปฏบิตัอิย่างเท่าเทยีมกนักบัคนสญัชาตขิองรฐัแห่งการจ้างงานเกีย่วกบัประเดน็ที่
ระบุไว ้ การปฏบิตัอิย่างเท่าเทยีมกนัเกีย่วกบัการคุม้ครองจากการถูกใหอ้อกจากงาน 
สทิธปิระโยชน์จากการไม่มงีานท าและหนทางการเขา้ถงึแผนงานสาธารณะและการจา้งงา
นทีเ่ป็นทางเลอืก การปฏบิตัอิย่างเท่าเทยีมกนัในการใชส้ทิธใินกจิกรรมมคี่าตอบแทน 

 
- มาตรา 44 และ 50: 
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การคุม้ครองการอยู่ร่วมกนัของครอบครวัของคนงานยา้ยถิน่และการกลบัมาอยู่ร่วมกนัขอ
งคนงานยา้ยถิน่ ผลของมรณกรรมหรอืการเลกิการสมรส 

 
- มาตรา 45 และ 53: 
การไดป้ระโยชน์จากการปฏบิตัอิย่างเท่าเทยีมกนัส าหรบัสมาชกิในครอบครวัของคนงานย้
ายถิน่ในดา้นทีร่ะบุไวแ้ละมาตรการทีใ่ชเ้พือ่รบัประกนัการสง่บุตรของคนงานยา้ยถิน่ไปเข้
าระบบโรงเรยีนทอ้งถิน่ 
สทิธทิีจ่ะเลอืกกจิกรรมมคี่าตอบแทนไดโ้ดยเสรสี าหรบัสมาชกิในครอบครวัของคนงานยา้ย
ถิน่ 

 
- มาตรา 46, 47, 48: 
การยกเวน้จากอากรและภาษขีาเขา้และขาออกส าหรบัสิง่ของในความครอบครองบางอย่า
ง 
สทิธทิีจ่ะโอนเงนิไดแ้ละเงนิสะสมจากรฐัแห่งการจา้งงานไปยงัรฐัแหล่งก าเนิดหรอืรฐัอื่นใด 
หลกัการเรยีกเกบ็ภาษแีละหลกีเลีย่งการเกบ็ภาษซีอ้น 
- มาตรา 51, 52: 
สทิธทิีจ่ะหางานอื่นไดใ้นกรณีทีม่กีารยกเลกิกจิกรรมมคี่าตอบแทนส าหรบัคนงานยา้ยถิน่ซึ่
งไม่ไดร้บัอนุญาตใหเ้ลอืกกจิกรรมมคี่าตอบแทนของตนไดอ้ย่างเสร ี
เงือ่นไขและขอ้จ ากดัส าหรบัคนงานยา้ยถิน่ซึง่สามารถเลอืกกจิกรรมมคี่าตอบแทนของตน
ไดอ้ย่างเสร ี

 
- มาตรา 49 และ 56: 
การอนุญาตใหม้ถีิน่ทีอ่ยู่และการอนุญาตใหเ้กีย่วขอ้งกบักจิกรรมมคี่าตอบแทนได ้
ขอ้หา้มทัว่ไปและเงือ่นไขส าหรบัการถูกขบัออก 

 
(ง) ส่วนท่ี 5 ของอนุสญัญา: 

ขอ้ก าหนดทีใ่ชไ้ดก้บัประเภทเฉพาะของคนงานยา้ยถิน่และสมาชกิในครอบครวัของตน 
 

รฐัภาคคีวรจะระบุขอ้ก าหนดหรอืมาตรการทีน่ ามาใชส้ าหรบัประเภทเฉพาะของคนยา้ยถิน่
ซึง่ระบุไวใ้นมาตรา 57 ถงึ 63 ของอนุสญัญา (ถา้ม)ี 

 
(จ) ส่วนท่ี 6 ของอนุสญัญา: การสง่เสรมิเงือ่นไขทีเ่หมาะสม มคีวามเท่าเทยีมกนั 

มมีนุษยธรรม 



HRI/GEN/2/Rev.4 195 

และชอบดว้ยกฎหมายเกูีู่ยวกบัการยา้ยถิน่ระหว่างประเทศของคนงานและสมาชกิในค
รอบครวัของตน 

 
รฐัภาคคีวรจะระบุมาตรการทีใ่ชเ้พือ่รบัประกนัการสง่เสรมิเงือ่นไขทีเ่หมาะสม 
มคีวามเท่าเทยีมกนั มมีนุษยธรรม 
และชอบดว้ยกฎหมายเกูีู่ยวกบัการยา้ยถิน่ระหว่างประเทศของคนงานและสมาชกิในค
รอบครวัของตน โดยเฉพาะคอื 

 
- มาตรา 65: 
การจดัตัง้บรกิารทีเ่หมาะสมเพือ่ด าเนินการกบัปัญหาเกูีู่ยวกบัการยา้ยถิน่ระหว่างประเ
ทศของคนงานและสมาชกิในครอบครวัของตน 

 
- มาตรา 66: 
กจิการและองคก์รทีไ่ดร้บัอนุญาตส าหรบัการรบัสมคัรคนงานเพือ่การจา้งงานในอกีรฐัหนึ่ง 

 
- มาตรา 67: 
มาตรการเกี่ยวกบัการเดนิทางกลบัอย่างถูกตอ้งตามระเบยีบของคนงานยา้ยถิน่และสมาชิ
กในครอบครวัของตนไปยงัรฐัแหล่งก าเนิด การกลบัไปตัง้ถิน่ฐานเดมิ 
และการกลบัคนืสูว่ฒันธรรมเดมิ 
- มาตรา 68: 
มาตรการซึง่มุ่งหมายไปยงัการป้องกนัและการขจดัขบวนการผดิกฎหมายหรอืปกปิดซ่อน
เรน้และการจา้งงานคนงานยา้ยถิน่ในสถานการณ์ผดิปรกต ิ

 
- มาตรา 69: 
มาตรการทีใ่ชเ้พือ่รบัประกนัว่าคนงานยา้ยถิน่ในสถานการณ์ผดิปรกตจิะไม่คงอยู่ในเงือ่นไ
ขน้ีภายในอาณาเขตของรฐัภาคแีละพฤตกิารณ์ทีจ่ะน ามาพจิารณาในกรณีของวธิดี าเนินก
ารท าใหเ้ป็นปรกต ิ

 
- มาตรา 70: 
มาตรการทีใ่ชเ้พือ่รบัประกนัว่าสภาพความเป็นอยู่ของคนงานยา้ยถิน่และสมาชกิในครอบ
ครวัของตนในสถานการณ์ปรกตจิะคงอยู่ในมาตรฐานถูกอนามยั ความปลอดภยั สุขภาพ 
และหลกัการของศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษย์ 

 
- มาตรา 71: 



HRI/GEN/2/Rev.4 196 

การสง่ศพของคนงานยา้ยถิน่หรอืสมาชกิในครอบครวัของตนทีถ่งึแก่กรรมกลบัสูป่ระเทศเ
ดมิและเรื่องการใหค้่าสนิไหมทดแทนเกีย่วกบัมรณกรรม 

 
การน าเสนอรายงาน 

 
5. รายงานควรจะแนบมาดว้ยส าเนาอย่างพอเพยีง (ในฉบบัภาษาองักฤษ ภาษาฝรัง่เศส 
หรอืภาษาสเปนถ้าเป็นไปได)้ 
ของเอกสารขอ้ความหลกัของฝ่ายนิตบิญัญตัแิละของฝ่ายอื่นๆทีก่ล่าวถงึในรายงาน 
เอกสารเหล่านี้จะสง่ใหแ้ก่กรรมการในคณะกรรมาธกิาร อย่างไรกต็าม 
ควรจะเป็นทีท่ราบว่าเอกสารดงักล่าวจะไม่ถูกท าซ ้าเพือ่การแจกจ่ายทัว่ไปกบัรายงาน 
ดงันัน้จงึเป็นทีพ่งึประสงคว์่าเมื่อขอ้ความไม่ไดถู้กอา้งองิจรงิอยู่ในหรอืถูกแนบทา้ยมากับรายงา
นเอง รายงานกค็วรจะมขีอ้มลูพอเพยีงใหท้ าความเขา้ใจไดโ้ดยไม่ตอ้งอา้งองิถงึขอ้ความดงักล่าว 
 
6. รฐัภาคอีาจประสงคจ์ะเสนอรายงานเบือ้งตน้ของตนตามมาตรา 73 
ของอนุสญัญาระหว่างประเทศว่าดว้ยการคุม้ครองสทิธขิองคนงานยา้ยถิน่ทัง้ปวงและสมาชกิในค
รอบครวัของตนร่วมกบัเอกสารแกนร่วมทีก่ล่าวถงึในเอกสาร HRI/MC/2004/3 
ซึง่มแีนวทางร่างเอกสารส าหรบัการจดัท า 
ทางเลอืกนี้ไดร้บัการกระตุน้สง่เสรมิจากการประชุมระหว่างคณะกรรมาธกิารครัง้ทีส่ามซึง่จดัขึน้
ทีก่รุงเจนีวาเมื่อวนัที ่ 21-22 มถิุนายน 2547 (ดเูอกสาร A/59/254 
รายงานของการประชุมครัง้ทีส่บิหกของประธานกรรมการคณะต่างๆ 
ขององคก์รสนธสิญัญาสทิธมินุษยชน) 
 
7. รายงานเบือ้งตน้ตามมาตรา 73 ของอนุสญัญาควรจะส่งมอบในรปูแบบอเิลก็ทรอนิกส ์
(ในแผ่นบนัทกึ แผ่นซดีรีอม หรอืทางไปรษณียอ์เิลก็ทรอนิกส)์ 
โดยแนบมาดว้ยส าเนาบนกระดาษพมิพ ์ รายงานไม่ควรจะยาวเกนิ 120 หน้า (กระดาษขนาด 
A4 เวน้ระยะระหว่างบรรทดัขนาด 1.5 และตวัหนงัสอืขนาด 12 จุดในชุดแบบอกัษร Times 
New Roman) 
 


