ปฏิญญาทางการเมือง
จากผลการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยพิเศษเพื่อทบทวนและประเมินความคืบหนา
ในการปฏิบัติตามยุทธศาสตรไนโรบีเพื่อความกาวหนาของสตรี และปฏิญญา
และแผนปฏิบัติการปกกิ่ง
วันที่ 5-9 มิถุนายน 2543 ณ นครนิวยอรก ประเทศสหรัฐอเมริกา
เรา รัฐบาลที่เขารวมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยพิเศษฯ
1. ยืนยันพันธกรณีที่มีตอเปาหมายและวัตถุประสงคในปฏิญญาและแผนปฏิบัติการปกกิ่งที่ไดรับการรับ
รองจากการประชุมระดับโลกวาดวยเรื่องสตรี ครั้งที่ 4 เมื่อป 2538 และยุทธศาสตรไนโรบีเพื่อความ
กาวหนาของสตรีสูป 2543 ซึ่งเปนบทสรุปของทศวรรษสตรีแหงสหประชาชาติ (2519-2528)
2. รวมทั้งยืนยันพันธกรณีในการปฏิบัติตามประเด็นความหวงใยทั้ง 12 ประเด็นในแผนปฏิบัติการปกกิ่ง
ไดแก สตรีกับความยากจน การศึกษาและฝกอบรมของสตรี สตรีกับสุขภาพ ความรุนแรงตอสตรี สตรี
และความขัดแยงที่ใชอาวุธ สตรีกับเศรษฐกิจ สตรีกับอํานาจและการตัดสินใจ กลไกสถาบันเพื่อความ
กาวหนาของสตรีสิทธิมนุษยชนของสตรี สตรีกับสื่อมวลชน สตรีกับสิ่งแวดลอม และเด็กหญิง และเรียก
รองใหมีการปฏิบัติตามขอสรุปและขอมติของคณะกรรมาธิการวาดวยสถานภาพสตรี เกี่ยวกับการติด
ตามผลการดําเนินงานตามผลการประชุมระดับโลกวาดวยเรื่องสตรี ครั้งที่ 4 นับตั้งแตการประชุมคณะ
กรรมาธิการฯ สมัยที่ 39
3. ตระหนักวา เรามีความรับผิดชอบอยางสําคัญในการปฏิบัติตามยุทธศาสตรไนโรบีฯ ปฏิญญาและ
แผนกปฏิบัติการปกกิ่ง และพันธกรณีที่เกี่ยวกับความกาวหนาของสตรีทุกประการ จึงเรียกรองใหมี
ความรวมมือระหวางประเทศอยางตอเนื่อง รวมทั้งยืนยันความพยายามที่จะใหบรรลุเปาหมายที่ได
ตกลงรวมกันระหวางประเทศในการใหประเทศพัฒนาแลวจัดสรรเงินรอยละ 0.7 ของผลผลิตมวลรวม
ประชาชาตินํามาใหความชวยเหลือเพื่อการพัฒนา โดยเร็วที่สุดเทาที่จะเปนไปได
4. ยินดีกับความกาวหนาในเรื่องความเสมอภาคของเพศและการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปกกิ่ง
และ ยืนยันพันธกรณีที่จะเรงรัดใหมีการใหสัตยาบันอนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรี
ในทุกรูปแบบอยางกวางขวาง และชื่นชมความพยายามในทุกระดับของรัฐบาล ระบบสหประชาชาติ
องคการระหวางรัฐบาล องคการระหวางประเทศ และองคกรในระดับภูมิภาคตาง ๆ และกระตุนใหมี
ความพยายามตอไป เพื่อใหมีการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการปกกิ่งเพื่อความกาวหนาของสตรีอยาง
เต็มที่
5. ตระหนักถึงบทบาทและการสนับสนุนของประชาสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งองคกรเอกชนและองคกร
สตรีในการปฏิบัติตามปฏิญญาและแผนปฏิบัติการปกกิ่ง และสงเสริมการมีสวนรวมขององคกร
ดังกลาวในกระบวนการดําเนินการและประเมินผลตอไป
6. เนนย้ําวา บุรุษตองมีสวนรับผิดชอบรวมกับสตรีในการสงเสริมความเสมอภาคหญิง-ชาย

7. ยืนยันความสําคัญของการบูรณาการมุมมองบทบาทหญิง-ชาย ในกระบวนการปฏิบัติตามผลการ
ประชุมและการประชุมสุดยอดที่สําคัญ ๆ ขององคการสหประชาชาติ และความจําเปนในการประสาน
การติดตามการดําเนินงานตามผลการประชุมและการประชุมสุดยอดที่สําคัญ ๆ โดยรัฐบาล องคกรใน
ระดับภูมิภาค และหนวยงานและองคกรในระบบสหประชาชาติภายใตอาณัติที่เกี่ยวของ
ในการเริ่มตนสหัสวรรษใหม เรา รัฐบาล
8. ยืนยันพันธกรณีที่จะเอาชนะอุปสรรคที่ประสบในการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการปกกิ่งและยุทธศาสตร
ไนโรบีฯ และสงเสริมปกปองสภาพแวดลอมในระดับชาติและระดับนานาชาติที่เอื้อตอสตรี และใหคํา
มั่นที่จะใหมีการดําเนินการตอไปเพื่อบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว อาทิ โดยการสงเสริมและคุมครอง
สิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน การบูรณาการมุมมองบทบาทหญิง-ชายในนโยบายและแผน
งาน และสงเสริมการมีสวนรวมและพลังศักยภาพของสตรี และสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศ
เพื่อเรงรัดใหมีการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการปกกิ่งอยางเต็มที่
9. ตกลงที่จะเมินการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการปกกิ่งตอไปเปนระยะ ๆ และใหมีการประชุมทุกฝายที่
เกี่ยวของในป 2548 เพื่อประเมินความกาวหนาและพิจารณาสิ่งที่จะริเริ่มใหมตามความเหมาะสม
หลังจาก 10 ป ของการรับรองแผนปฏิบัติการปกกิ่ง และ 20 ปของการรับรองยุทธศาสตรไนโรบีฯ
10. ใหคํามั่นที่จะมุงใหเกิดสังคมซึ่งหญิงและชายทํางานเคียงคูกัน เพื่อสรางสรรคโลกที่ทุก ๆ คนจะไดรับ
ความเสมอภาค การพัฒนา และสันติภาพ ในศตวรรษที่ 21
แผนปฏิบัติการและขอเสนอในการริเริ่มแนวทางใหมเพื่อการดําเนินการตามปฏิญญา
และแผนปฏิบัตกิ ารปกกิ่ง
1. อารัมภบท
1. รัฐบาลทั้งหลายที่ไดเขารวมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยพิเศษยืนยันพันธกรณีที่จะ
ปฏิบัติการตามเปาหมายและวัตถุประสงคที่บรรจุไวในปฏิบัติการปกกิ่ง ซึ่งไดรับการรับรองในการ
ประชุมระดับโลกวาดวยเรื่องสตรี ครั้งที่ 4 เมื่อป ค.ศ.1995 ดังปรากฏในรายงานการประชุม
ดังกลาว ปฏิญญาและแผนปฏิบัติการปกกิ่งไดกําหนดใหความเสมอภาคทางเพศ การพัฒนา
และสันติภาพเปนเปาหมายที่พึงปฏิบัติและไดกําหนดวาระในการเสริมสรางพลังของสตรี รัฐบาล
ที่เขารวมประชุมไดทบทวนและประเมินความคืบหนา และกําหนดปญหาอุปสรรครวมทั้งสิ่งทา
ทายในการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปกกิ่งในปจจุบัน รัฐบาลทั้งหลายยอมรับวาเปาหมาย
และพันธกรณีตาง ๆ ที่ปรากฏในแผนปฏิบัติการยังไมไดรับการปฏบัติและประสบความสําเร็จ
อยางสมบูรณและเห็นชอบรวมกันกับแผนปฏิบัติการและขอเสนอในการริเริ่มแนวทางใหม ๆ ทั้ง
ในระดับทองถิ่น ระดับชาติ ระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ เพื่อเรงรัดการดําเนินการและเพื่อ
ใหเกิดความมั่นใจไดวาพันธกรณีเกี่ยวกับความเสมอภาคทางเพศ การพัฒนา และสันติภาพจะได
รับการดําเนินการใหเกิดผลสมบูรณ

2. แผนปฏิบัติการปกกิ่งไดกําหนดแนวทางที่จะตองดําเนินการโดยเรงดวน 12 ประเด็น เพื่อใหบรรลุ
ผลในการพัฒนาและเสริมสรางพลังสตรี คณะกรรมาธิการวาดวยสถานภาพสตรีไดประเมินความ
กาวหนาของการปฏิบัติการในแตละหัวขอ และไดรับรองขอสรุปและขอเสนอแนะตาง ๆ เพื่อเรงรัด
การดําเนินการใหรวดเร็วยิ่งขึ้นตั้งแตป ค.ศ.1996 แผนปฏิบัติการปกกิ่ง รวมทั้งขอสรุปและขอ
เสนอแนะตาง ๆ ดังกลาวถือเปนพื้นฐานสําหรับการดําเนินการเพื่อใหบรรลุถึงความเสมอภาคทาง
เพศ การพัฒนา และสันติภาพในคริสตศตวรรษที่ 21
3. วัตถุประสงคหลักของแผนปฏิบัติการปกกิ่งซึ่งสอดคลองกับวัตถุประสงคและหลักการของกฏบัตร
รสหประชาชาติและกฏหมายระหวางประเทศ คือ การเสริมสรางพลังความแข็งแกรงใหแกสตรี
การดําเนินการใหสตรีทุกคนไดรับการคุมครองดานสิทธิมนุษยชนและบรรลุถึงเสรีภาพขั้นพื้นฐาน
อยางสมบูรณเปนสิ่งที่จําเปนอยางยิ่งในการเสริมสรางพลังใหแกสตรี แมวาจะตองคํานึงถึงความ
สําคัญของลักษณะเฉพาะประจําชาติและภูมิภาคและภูมิหลังดานประวัติศาสตร วัฒนธรรมและ
ศาสนา แตรัฐบาลทั้งหลายยอมมีหนาที่ที่จะสงเสริมและปกปองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้น
ฐานทั้งปวง ไมวารัฐบาลนั้น ๆ จะมีระบบการปกครอง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมเปนแบบใดการ
ปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการปกกิ่ง รวมถึงการดําเนินการผานกฎหมายระดับชาติ และการ
กําหนดยุทธศาสตรนโยบาย แผนงาน และลําดับความสําคัญในการพัฒนา ยอมถือเปนความรับ
ผิดชอบขั้นสูงสุดของแตละประเทศเพื่อใหสอดคลองกับหลักสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน
ทั้งปวง ความสําคัญและการใหความเคารพตอคานิยมทางศาสนาและจริยธรรม ภูมิหลังทาง
วัฒนธรรม และความเชื่อทางปรัชญาของปจเจกบุคคลและชุมชนตาง ๆ ควรจะเปนสิ่งที่สงเสริม
ใหสตรีสามารถใชชีวิตบนพื้นฐานของสิทธิมนุษยชนไดอยางเต็มที่ เพื่อใหบรรลุถึงความเสมอภาค
ทางเพศ การพัฒนา และสันติภาพไดอยางแทจริง
4. แผนปฏิบัติการปกกิ่งไดเนนย้ําวาผูหญิงทุกคนลวนตองเผชิญกับปญหาตาง ๆ เสมอหนากัน และ
ปญหาเหลานั้นจะแกไขไดดวยความรวมมือระหวางหญิงและชายเพื่อใหบรรลุถึงเปาหมายรวมกัน
ไดแก ความเสมอภาคทางเพศในทุกหนแหงในโลก แผนปฏิบัติการปกกิ่งใหความเคารพและยก
ยองความหลากหลายทั้งปวงของสภาวการณและเงื่อนไขเฉพาะตาง ๆ ของสตรีแตละหมูเหลา
รวมทั้งยอมรับวาสตรีบางกลุมตองเผชิญกับอุปสรรคพิเศษบางประการในการเสริมสรางพลังงาน
ความสามารถของตน
5. แผนปฏิบัติการปกกิ่งยอมรับวาการที่ผูหญิงตองเผชิญกับอุปสรรคในการที่จะบรรลุถึงความเสมอ
ภาคทางเพศและความกาวหนาของสตรีนั้น มีสาเหตุมาจากปจจัยตาง ๆ อาทิเชน เชื้อชาติ อายุ
ภาษา เผาพันธุ วัฒนธรรม ศาสนา ความพิการ หรือเปนเพราะหญิงเหลานั้นเปนชนพื้นเมือง หรือ
มีสถานภาพอันเปนอุปสรรคอื่น ๆ สตรีจํานวนมากประสบปญหาเฉพาะตัวที่เกี่ยวโยงกับสถานะ
ทางครอบครัว โดยเฉพาะอยางยิ่งผูหญิงที่ตองเลี้ยงดูบุตรแตเพียงลําพังคนเดียว และสถานะทาง
เศรษฐกิจและสังคม ซึ่งรวมทั้งสภาพความเปนอยูในพื้นที่ที่เปนชนบทหางไกลความเจริญและ
ยากจน นอกจากนี้สตรีผูลี้ภัย สตรีผูพลัดพรากจากถิ่นที่อยูดวยเหตุผลอื่น ๆ รวมทั้งสตรีที่มีการ

โยกยายถิ่นภายในประเทศ สตรีที่ยายถิ่นฐานไปยังประเทศอื่น และแรงงานสตรีที่ไปทํางานในตาง
ประเทศยังตองประสบปญหาและอุปสรรคเพิ่มขึ้นอีกดวย สตรีจํานวนมากยังไดรับผลกระทบจาก
ภัยพิบัติดานสิ่งแวดลอมโรคภัยไขเจ็บที่มีอาการรุนแรง โรคติดตอตาง ๆ และการกระทํารุนแรงตอ
สตรีในรูปแบบตาง ๆ ดวย
2. ผลสําเร็จและอุปสรรคในการดําเนินการตามประเด็นที่สําคัญ 12 ประเด็นที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติ
การปกกิ่ง
6. การประเมินความสําเร็จและอุปสรรคตาง ๆ จําเปนจะตองกระทําโดยคํานึงถึงความเกี่ยวโยงกับ
พันธกรณีที่ไดระบุไวในแผนปฏิบัติการปกกิ่งและประเด็นสําคัญที่กําหนดไวทั้ง 12 ประเด็น กลาว
คือ การพิจารณาวิธีดําเนินการและผลที่ไดรับตามรายงานของรัฐบาลตาง ๆ รวมทั้งการพิจารณา
รายงานของเลขาธิการสหประชาชาติผลการประชุม ขอสรุปและขอตกลงในการประชุมระดับภาค
ทั้งหาภูมิภาค เพื่อเปนการเตรียมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยพิเศษในครั้งนี้ รวมทั้ง
แหลงขอมูลอื่น ๆ การประเมินผลดังกลาวแสดงใหเห็นวา ถึงแมวาจะมีความคืบหนาในทางบวกที่
สําคัญหลายประการ อุปสรรคตาง ๆ ก็ยังมีอยู และยังมีความจําเปนที่จะตองดําเนินการใหเปนไป
ตามเปาประสงคและพันธกรณีที่ไดกําหนดไวในการประชุมที่ปกกิ่งตอไป บทสรุปในเรื่องความ
สําเร็จและอุปสรรคที่ยังดํารงอยูหรืออุปสรรคใหม ๆ ที่เกิดขึ้นนั้นจะเปนสิ่งที่สามารถนําไปกําหนด
กรอบระดับโลก เพื่อกําหนดแผนการดําเนินงานและริเริ่มแนวทางปฏิบัติการใหม ๆ เพื่อเอาชนะ
อุปสรรค และเพื่อใหบรรลุถึงการปฏิบัติการอยางเรงรัดใหลุลวงไปตามแผนปฏิบัติการปกกิ่งอยาง
สมบูรณในทุกระดับและทุกประเด็น
ก. สตรีและความยากจน
7. ความสําเร็จ: มีความคืบหนาพอสมควรในการดําเนินการใหเกิดความยอมรับมิติของความเหลื่อม
ล้ําทางเพศในปญหาความยากจน และในการทําใหเกิดการยอมรับวา ความเสมอภาคทางเพศ
เปนปจจัยที่สําคัญยิ่งประการหนึ่งในการขจัดปญหาความยากจน โดยเฉพาะอยางยิ่งการทําให
เกิดความยากจนในกลุมสตรี รัฐบาลตาง ๆ ไดพยายามที่จะบูรณาการประเด็นความเสมอภาค
ทางเพศเขาในนโยบายและแผนขจัดความยากจน โดยการรวมมือกับองคกรเอกชน สถาบันการ
เงินระดับพหุภาคี สถาบันการเงินระหวางประเทศและในภูมิภาคไดใหความสนใจมากขึ้นในการ
ระบุหลักความเสมอภาคทางเพศไวในนโยบายของตน และยังมีความคืบหนาในการใชแนวทางสง
เสริมอาชีพและสรางรายได กับการสนับสนุนสตรีใหเขาถึงบริการพื้นฐานทางสังคม รวมทั้งการ
ศึกษาและอนามัยควบคูกันไปการใหสินเชื่อรายยอยและกลไกทางการเงินตาง ๆ เปนกลวิธีที่
ประสบผลสําเร็จในการเสริมสรางพลังทางเศรษฐกิจอีกทั้งยังเปนการขยายโอกาสทางเศรษฐกิจ
สําหรับสตรีบางกลุมที่ดํารงชีวิตอยูอยางยากจนโดยเฉพาะอยางยิ่งในชนบทนอกจากนั้น ยังมี
ความคืบหนาในการกําหนดนโยบายที่คํานึงถึงความจําเปนและความตองการของครอบครัวที่
สตรีเปนหัวหนา งานวิจัยตาง ๆ ไดชวยเสริมสรางความเขาใจเกี่ยวกับผลกระทบที่แตกตางกันของ

ความยากจนที่มีตอบุรุษและสตรี และไดมีการสรางกลไกและเครื่องมือตาง ๆ ในการสนับสนุน
การประเมินผลในครั้งนี้
8. อุปสรรค: มีปจจัยหลายประการที่ทําใหเกิดชองวางในความเสมอภาคทางเพศเพิ่มมากขึ้น ซึ่งรวม
ถึงรายไดที่ไมเทาเทียมกัน สภาวะการวางงาน และความยากจนที่หยั่งรากลึกขึ้นเรื่อย ๆ ในกลุมที่
ถูกละเลยและกลุมที่ออนแอที่สุด ภาระหนี้สิน การทุมเทงบประมาณทางการทหารอยางไมสมเหตุ
สมผลกับความจําเปนที่แทจริงดานการรักษาความมั่นคง การใชมาตรการกดขี่บังคับแตฝายเดียว
ซึ่งไมสอดคลองกับกฎหมายระหวางประเทศและกฎบัตรแหงสหประชาชาติ ความขัดแยงที่ใช
อาวุธเปนเครื่องตัดสิน การเขายึดครองประเทศอื่นการกอการราย การใหความชวยเหลือในการ
พัฒนาระหวางระหวางประเทศที่ยังอยูในระดับต่ํา และพันธกรณีตามขอตกลงระหวางประเทศที่
กําหนดใหนําผลผลิตมวลรวมประชาชาติของประเทศที่พัฒนาแลว รอยละ 0.7 และประเทศที่
พัฒนานอยสุดรอยละ 0.15-0.2 ไปใชในการใหความชวยเหลือเพื่อการพัฒนาอยางเปนทางการ
ยังไมไดรับการปฏิบัติอยางจริงจัง รวมทั้งการใชทรัพยากรที่มีอยูอยางไมมีประสิทธิภาพและปจจัย
อื่น ๆ ลวนกอใหเกิดอุปสรรคตอการรณรงคเพื่อขจัดความยากจน นอกจากนี้ ความเหลื่อมล้ํา
ระหวางเพศและความแตกตางของอํานาจในการควบคุมเศรษฐกิจ ความไมเสมอภาคในการแบง
สรรความรับผิดชอบระหวางหญิงชายในการทํางานที่ไมกอใหเกิดรายได การขาดแคลนเทคโนโลยี
และเงินทุนที่จะ สนับสนุนการประกอบอาชีพของสตรี โอกาสที่ไมเทาเทียมกันในการเขาถึงและ
ควบคุมแหลงทุน โดยเฉพาะอยางยิ่งที่ดินทํามาหากิน สินเชื่อ การเขาถึงตลาดแรงงานรวมทั้ง
ประเพณีปฎิบัติดั้งเดิมที่เปนอันตรายตอรางกายและจิตใจ ลวนเปนอุปสรรคตอการเสริมสรางพลัง
ทางเศรษฐกิจ และตอกย้ําสภาวะความยากจนของสตรีดวย ความจําเปนในการปรับโครงสรางท
ทางเศรษฐกิจของประเทศที่กําลังประสบปญหาทางเศรษฐกิจไดทําใหเกิดการขาดแคลน
ทรัพยากรสําหรับแผนงานขจัดความยากจนที่มีเปาหมายในการเสริมสรางพลังของสตรี
ข. การศึกษาและฝกอบรมของสตรี
9. ความสําเร็จ: ไดเกิดความตระหนักเพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับความสําเร็จของการศึกษาในแงของการ
เปนเครื่องมือที่มีคุณคามากที่สุดประการหนึ่งที่จะกอใหเกิดความเสมอภาคทางเพศและการเสริม
สรางความแข็งแกรงใหแกสตรี มีความกาวหนาในการใหการศึกษาและฝกอบรมแกสตรีและเด็ก
หญิงในทุกระดับ โดยเฉพาะอยางยิ่งในทองถิ่นที่มีเจตนารมณทางการเมืองและการจัดสรร
ทรัพยากรอยางพอเพียง ในทุกภูมิภาคมีการใชมาตรการในการสรางสรรคทางเลือกใหมเพื่อการ
ศึกษาและฝกอบรมที่จะเขาถึงกลุมสตรีและเด็กหญิงในชุมชนพื้นเมือง กลุมยากไรและกลุมที่ถูก
ละเลยอื่นๆ เพื่อกระตุนใหสตรีในกลุมดังกลาวมุงที่จะศึกษาหาความรูในสาขาตาง ๆ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในสาขาอาชีพที่เคยถูกปดกั้นและเพื่อขจัดอคติระหวางเพศในดานการศึกษาและฝก
อบรม
10. อุปสรรค: ในบางประเทศอุปสรรคที่ขัดขวางความพยายามที่จะขจัดการไมรูหนังสือ การเสริมสราง
การรูหนังสือในกลุมสตรีและเด็กหญิง และการเพิ่มโอกาสในการเขาถึงการศึกษาทุกประการและ

ทุกระดับ ไดแกการขาดแคลนทรัพยากรและเจตนารมณทางการเมืองในการที่จะปรับปรุงโครง
สรางทางการศึกษาและการปฏิรูปการศึกษาการกีดกันและอคติทางเพศที่ยังหลงเหลืออยูรวมทั้ง
ในการฝกหัดครู การกําหนดตนแบบทางอาชีพการงานที่แบงแยกหญิงชายภายในโรงเรียน สถาน
ศึกษาระดับสูงและในชุมชน การขาดแคลนสถานเลี้ยงดูเด็ก การใชตนแบบที่มีการแบงแยกบท
บาททางเพศในตําราเรียน และการไมไดใหความสําคัญอยางพอเพียงในการเชื่อมโยงการเลา
เรียนของผูหญิงในสถาบันการศึกษาระดับสูงกับกลไกตลาดแรงงาน สถานที่ตั้งอันหางไกลของชุม
ชนบางแหง และในบางกรณี ระดับเงินเดือนและสิทธิประโยชนอื่น ๆ ที่ไมพอเพียง ทําใหไม
สามารถดึงดูดและจูงใจใหครูไปทํางานหรือยังคงทํางานตอไปโดยไมคิดโยกยาย ซึ่งสงผลกระทบ
ใหคุณภาพการศึกษาตกต่ําลง นอกจากนี้ ในหลาย ๆ ประเทศ อุปสรรคทางดานเศรษฐกิจ สังคม
และโครงสรางพื้นฐาน รวมทั้งประเพณีปฏิบัติที่มีการแบงแยกกีดกัน มีสวนทําใหการเขาโรงเรียน
และการศึกษาตอในระบบของเด็กหญิงต่ํากวาที่ควรในประเทศกําลังพัฒนาบางประเทศ เกือบจะ
ไมมีความคืบหนาในการขจัดการไมรูหนังสือของสตรี ซึ่งยิ่งเปนการซ้ําเติมความไมเสมอภาคของ
ผูหญิงทั้งในทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ในบางประเทศของกลุมประเทศเหลานี้การวาง
แผนและการดําเนินการในการปรับโครงสรางเศรษฐกิจที่ไมเหมาะสมกอใหเกิดผลกระทบที่ราย
แรงตอการศึกษาเนื่องจากมีการลดการลงทุนโครงสรางพื้นฐานทางการศึกษาลง
ค. สตรีและสุขภาพอนามัย
11. ความสําเร็จ: ไดมีการจัดทําโครงการเพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจของผูบริหารระดับนโยบาย
และนักวางแผนถึงความจําเปนที่จะตองจัดทําโครงการดานสุขภาพอนามัยที่ครอบคลุมความจํา
เปนและความตองการดานสุขภาพอนามัยในทุก ๆ ดาน ตลอดวงจรชีวิตของสตรี ซึ่งไดชวยให
อายุขัยของสตรียืนยาวขึ้นในหลายประเทศ รัฐยังไดเพิ่มความเอาใจใสตอปญหาอัตราการตายใน
สัดสวนที่สูงในกลุมสตรีและเด็กหญิงอันเกิดจากโรคมาลาเรีย วัณโรค โรคที่เกิดจากเชื้อโรคที่มา
กับน้ํา โรคติดตอและโรคบิด และสภาวะทุพโภชนาการ ปญหาสุขอนามัยทางเพศและการสืบพันธุ
และสิทธิของสตรีในการใหกําเนิดบุตรตามที่ระบุไวในยอหนาที่ 94 และ 95 ของแผนปฏิบัติการปก
กิ่ง ในบางประเทศมีการเนนการปฏิบัติการตามยอหนาที่ 96 ของแผนปฏิบัติการปกกิ่งเพิ่มมากขึ้น
ประชาชนมีความรูและนําวิธีการวางแผนครอบครัวและการคุมกําเนิดไปใชเพิ่มมากขึ้น ผูชาย
ตระหนักถึงความรับผิดชอบของตนในเรื่องการวางแผนครอบครัวและวิธีการคุมกําเนิดมากขึ้น มี
ความเอาใจใสตอปญหาการติดโรคทางเพศสัมพันธรวมทั้งปญหาการติดเชื้อเอช ไอ วี และเอดส
ในสตรีและเด็กหญิงและวิธีการที่จะปองกันการติดโรคดังกลาวมากขึ้นการเลี้ยงดูลูกดวยนม
มารดา โภชนาการ สุขภาพอนามัยแมและทารกไดรับความสําคัญมากขึ้น มีการนํามุมมองของ
ความเสมอภาคทางเพศสอดแทรกในกิจกรรมดานสุขภาพอนามัยและกิจกรรมดานการศึกษาและ
กายภาพที่เกี่ยวของกับสุขภาพอนามัย และแผนการปองกันและฟนฟูการติดสารเสพติดตาง ๆ
รวมทั้งบุหรี่ ยา และสุรา มีความเอาใจใสตอปญหาสุขภาพทางจิตของสตรี สภาพแวดลอมทางสุข
ภาพอนามัยในที่ทํางาน การพิจารณาปญหาสิ่งแวดลอม และการยอมรับถึงความจําเปนและ

ความตองการดานสุขภาพอนามัยของสตรีสูงอายุ ที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยพิเศษเมื่อ
วันที่ 30 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 1999 ไดพิจารณาความสําเร็จดังกลาว และไดรับรองแผน
ปฏิบัติการที่สําคัญในดานสุขภาพอนามัยของสตรี เพื่อใหเกิดการดําเนินงานตอไปแผนปฏิบัติการ
ตามผลการประชุมระหวางประเทศวาดวยประชากรและการพัฒนา
12. อุปสรรค: อัตราการตายของทารก และอัตราการตายและการเกิดโรคของมารดา รวมทั้งมาตรการ
ในการแกไขปญหาสุขภาพอนามัยของสตรีและเด็กหญิงระหวางประเทศร่ํารวยและยากจนทั่วโลก
ยังมีชองวางกวางมากเมื่อพิจารณาความเสี่ยงตอการติดโรคทางเพศสัมพันธ การติดเชื้อ เอช ไอ วี
และเอดส ปญหาทางเพศ การมีบุตรรวมทั้งโรคติดตอ ติดเชื้อ และโรคที่เกิดเฉพาะทองถิ่น เชน
โรคมาลาเรีย วัณโรค โรคบิด โรคที่มีน้ําเปนพาหนะ และโรคเรื้อรังที่ไมติดตอ ในบางประเทศยังมี
โรคเฉพาะในทองถิ่น โรคติดเชื้อและโรคติดตอยังคงเปนสาเหตุที่ทําใหสตรีและเด็กหญิงลมตาย
เปนจํานวนมาก โรคไมติดตอบางอยาง เชน โรคหัวใจและปอด โรคเครียด และโรคที่ทําใหรางกาย
เสื่อมโทรม ยังคงเปนสาเหตุหลักของความตายและการเกิดโรคภัยของสตรี แมวาจะมีความกาว
หนาในบางประเทศ แตในสวนใหญในประเทศตาง ๆ อัตราการตายและการเกิดโรคภัยของ
มารดายังอยูในระดับสูง การลงทุนทางดานสูตินารีเวชยังไมเพียงพอในหลาย ๆ ประเทศ การขาด
แนวทางในการดูแลสุขภาพอนามัยของสตรีและเด็กหญิง อยางเปนองครวมบนสิทธิขั้นพื้นฐาน
ของสตรีที่จะพึงไดรับการดูแลสุขภาพทั้งรางกายและจิตใจในมาตรฐานสูงสุดเทาที่จะเปนไปไดจน
ตลอดวงจรชีวิต เปนอุปสรรคตอความกาวหนาในการดําเนินการ สตรีบางกลุมยังคงประสบ
ปญหาอุปสรรคที่ขัดขวางการไดรับสิทธิที่จะมีสุขภาพกายและใจในมาตรฐานสูงสุดเทาที่จะเปน
ไดอยูการมุงเนนระบบการดูแลสุขภาพอนามัยที่เนนการรักษาโรคที่เกิดขึ้นแลว แทนการดูสุขภาพ
อนามัยใหสมบูรณที่สุดเทาที่จะเปนไปไดเปนอุปสรรคตอการนําแนวทางที่สมบูรณอยางเปนองค
รวมมาใช ในบางประเทศยังไมมีความเอาใจใสเพียงพอตอบทบาทของปจจัยทางเศรษฐกิจและ
สังคมที่มีผลตอปญหาสุขภาพอนามัย การขาดโอกาสที่จะเขาถึงน้ําสะอาด ภาวะโภชนาการที่พอ
เพียง การสุขาภิบาลที่ปลอดภัย การขาดการวิจัยและเทคโนโลยีดานสุขภาพอนามัยที่คํานึงถึง
ประเด็นทางเพศ การใหขอมูลและการบริการดานสุขภาพอนามัยที่ไมคํานึงถึงปญหาความเหลื่อม
ล้ําทางเพศอยางพอเพียง ซึ่งรวมทั้งการดําเนินการที่เกี่ยวของกับภัยอันตรายตอสุขภาพอันเกิด
จากสภาพแวดลอมและอาชีพการงานมีผลกระทบตอสตรีทั้งในประเทศกําลังพัฒนาและประเทศ
ที่พัฒนาแลวความยากจนและการขาดการพัฒนายังคงกอใหเกิดผลกระทบตอสมรรถนะ ของ
ประเทศกําลังพัฒนาจํานวนมากในการจัดหาและขยายบริการดานสุขภาพอนามัยที่มีคุณภาพ
การขาดแคลนงบประมาณและทรัพยากรมนุษย โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเทศที่กําลังพัฒนา รวม
ทั้งการปรับโครงสรางดานสาธารณสุขและ/หรือการแปรรูประบบการดูแลสุขภาพอนามัยใหเปน
งานของภาคเอกชนในบางกรณี ซึ่งมีแนวโนมเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ กอใหเกิดผลกระทบในเรื่องคุณภาพที่
ตกต่ําลง การลดขนาดการใหบริการหรือการใหบริการที่ไมเพียงพอ และยังนําไปสูการละเลยเรื่อง
สุขภาพอนามัยของสตรีที่อยูในกลุมที่ออนแอที่สุด ปญหาความสัมพันธทางอํานาจที่ไมเทาเทียม

กันระหวางหญิงชายซึ่งมักเปนกรณีที่ผูหญิงไมมีอํานาจที่จะยืนยันใหมีการรวมเพศที่ปลอดภัย
และมีความรับผิดชอบ การขาดการสื่อสารความเขาใจระหวางชายและหญิงเกี่ยวกับความจําเปน
และความตองการทางดานสุขภาพอนามัย และปญหาอื่น ๆ ทําใหสุขภาพอนามัยของสตรีตกอยู
ในอันตราย โดยเฉพาะอยางยิ่งเปนการเพิ่มอัตราเสี่ยงตอการติดเชื้อโรคทางเพศสัมพันธ รวมทั้ง
เชื้อเอช ไอ วีและโรคเอดส และสงผลกระทบตอโอกาสของสตรีที่จะเขาถึงบริการทางสุขภาพและ
การศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนที่เกี่ยวของกับการปองกัน วัยรุนโดยเฉพาะกลุมหญิงวัยรุน
ยังคงขาดโอกาสที่จะเขาถึงขอมูล การศึกษา และบริการดานสุขอนามัยทางเพศสัมพันธและการมี
บุตร ผูหญิงซึ่งเปนผูรับบริการดานสุขอนามัยมักจะไมไดรับการปฏิบัติที่เคารพตอศักดิ์ศรี อีกทั้งไม
มีหลักประกันดานความเปนสวนตัวและการปกปดความลับ และยังไมไดรับขอมูลอยางเต็มที่เกี่ยว
กับทางเลือกที่เหมาะสม และบริการที่มีอยูอีกดวย ในบางกรณีการบริการดานสุขภาพอนามัยและ
บุคลากรที่เกี่ยวของไมปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนและมาตรฐานดานจริยธรรมวิชาชีพและ
คํานึงถึงประเด็นทางเพศในการใหบริการดานสุขภาพอนามัยแกสตรี อีกทั้งยังไมมีความพยายาม
ที่จะทําใหสตรีผูรับบริการสามารถตัดสินใจยอมรับบริการไดอยางมีความรับผิดชอบ เต็มใจ โดย
ไดรับขอมูลอยางถูกตองอีกดวย ยังมีความบกพรองในการใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการบริการที่มี
อยูแลว และโอกาสที่จะเขาถึงบริการดานสาธารณสุขที่เหมาะสม ราคาถูก และมีคุณภาพสูง รวม
ทั้งการใหบริการสุขอนามัยดานเพศสัมพันธและการมีบุตร การใหความเอาใจใสอยางเพียงพอตอ
การดูแลมารดาและกรณีฉุกเฉินดานสูตินารีเวช รวมทั้งการขาดแคลนวิธีการปองกัน ตรวจสอบ
และรักษามะเร็งเตานม ปากมดลูก รังไข และโรคกระดูกพรุน การทดลองและพัฒนาวิธีการคุม
กําเนิดโดยฝายชายยังมีไมเพียงพอ ในขณะที่ในบางประเทศไดมีการใชมาตรการบางอยางไปบาง
แลวแตแผนดําเนินงานตามที่ระบุอยูในยอหนาที่ 106 j และ 106 k ของแผนปฏิบัติการปกกิ่งเกี่ยว
กับผลกระทบดานสุขภาพอนามัยที่เกิดจากการทําแทงที่ไมปลอดภัย และความจําเปนที่จะตอง
ลดการบังคับใหสตรีตองหันไปพึ่งพาการทําแทง ยังไมมีการดําเนินการใหเกิดผลอยางเต็มที่ การ
เพิ่มจํานวนของสตรีที่สูบบุหรี่ โดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมสตรีอายุนอย เพิ่มอัตราเสี่ยงตอการเปน
มะเร็งและโรครายแรงอื่น ๆ รวมทั้งความเสี่ยงจากการสูบบุหรี่และภัยจากควันบุหรี่ในสภาพแวด
ลอมอันเกี่ยวเนื่องกับประเด็นทางเพศ
ฆ. ความรุนแรงตอสตรี
13. ความสําเร็จ: มีการยอมรับอยางกวางขวางวาความรุนแรงตอสตรีและเด็กหญิงไมวาจะเกิดขึ้นใน
ครอบครัวหรือที่สาธารณะเปนปญหาทางดานสิทธิมนุษยชนประการหนึ่ง และยังเปนที่ยอมรับวา
ความรุนแรงตอสตรีซึ่งเกิดขึ้นโดยการกระทําหรือการสมยอมของรัฐหรือบุคลากรของรัฐเปนสิ่งที่
ลวงละเมิดตอสิทธิมนุษยชน อีกทั้งยังเปนที่ยอมรับวาประเทศตาง ๆ มีพันธะที่จะตองดําเนินนการ
อยางเต็มที่ในอันที่จะปองกัน สอบสวน และลงโทษการกระทําความรุนแรงตอสตรีไมวาการ
กระทํานั้น ๆ รัฐหรือปจเจกชนจะเปนผูกระทํา รัฐมีหนาที่ที่จะตองใหการคุมครองตอผูที่ถูกกระทํา
ดวยนอกจากนี้ยังมีตระหนักและความมุงมั่นมากขึ้นในการที่จะปองกันและตอสูกับการกระทํา

ความรุนแรงตอสตรีและเด็กหญิง ซึ่งรวมถึงการกระทําความรุนแรงในครอบครัวดวย ซึ่งเปนสิ่งที่
ลวงละเมิดและสงผลกระทบในทางลบ หรือทําใหสตรีและเด็กหญิงไมสามารถที่จะใชชีวิตบนพื้น
ฐานของสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพได การดําเนินการเหลานี้รวมถึงการแกไขกฎหมาย นโยบาย
และแผนงานตาง ๆ รัฐบาลตาง ๆ ไดริเริ่มปฏิรูปทางดานนโยบายและกลไก เชน การจัดตั้งคณะ
กรรมการรวมระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ การจัดทําแนวทางในการปฏิบัติและระเบียบพิธีการ
ตาง ๆ การจัดทําโครงการระดับชาติหรือสหสาขาที่มีการประสานกันเพื่อแกไขปญหาความรุนแรง
รัฐบาลบางแหงไดริเริ่มใชหรือปฏิรูปกฎหมายที่จะคุมครองสตรีและเด็กหญิงจากการกระทําความ
รุนแรงในทุกรูปแบบ รวมทั้งการออกกฎหมายที่จะลงโทษผูกระทําผิดดวย มีการยอมรับมากขึ้นใน
ทุกระดับวาความรุนแรงตอสตรีในทุกรูปแบบมีผลกระทบอยางรายแรงตอสุขภาพอนามัยของผู
หญิง บุคลากรที่ปฏิบัติงานในการใหบริการสุขภาพอนามัยไดรับการยอมรับวามีบทบาทสําคัญใน
การแกไขปญหาดังกลาว และยังมีความคืบหนาในดานการใหบริการแกสตรีและเด็กที่ถูกทําราย
ซึ่งรวมถึงการบริการทางดานกฎหมาย ที่พักฉุกเฉิน การบริการพิเศษทางดานสุขภาพอนามัย ใน
การแนะแนว มีการจัดตั้งโทรศัพทสายดวนเพื่อการปรึกษาหารือ และมีหนวยปฏิบัติการของ
ตํารวจที่ไดรับการฝกอบรมเปนพิเศษ เจาหนาที่ที่มีสวนเกี่ยวของในการบังคับใชกฎหมาย
บุคลากรในกระบวนการยุติธรรม บุคลากรทางดานสุขภาพอนามัย และนักสังคมสงเคราะหไดรับ
การสงเสริมใหไดรับการศึกษาอบรมเพิ่มขึ้นมีการพัฒนาสื่อตาง ๆ ที่ใชในการใหการศึกษาแกสตรี
และการรณรงคเพื่อความรูความเขาใจของสาธารณชนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งรวมถึงการวิจัย
สาเหตุของการกระทําความรุนแรงตอสตรีดวย มีการวิจัยและศึกษาเฉพาะดานเกี่ยวกับบทบาท
หญิงชายมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องบทบาทของผูชายและเด็กชาย และรูปแบบการ
กระทําความรุนแรงตอสตรี รวมทั้งการวิจัยเกี่ยวกับสภาวะและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับเด็กที่เติบโต
ในครอบครัวที่ตกอยูภายใตการกระทําความรุนแรง นอกจากนี้ ยังมีความรวมมือระหวางรรัฐและ
องคกรเอกชนที่ประสบผลสําเร็จในการปองกันการกระทําความรุนแรงตอสตรีอีกดวยการ
สนับสนุนอยางแข็งขันของประชาสังคมโดยเฉพาะอยางยิ่งองคกรสตรีและองคกรเอกชนอื่น ๆ มี
บทบาทสําคัญในการเสริมสรางและรณรงคเพื่อใหเกิดความรูความเขาใจแกสาธารณชน และใน
การใหการชวยเหลือสนับสนุนผูหญิงที่ตกเปนเหยื่อของการกระทําความรุนแรง มีนโยบายทั้งใน
ระดับชาติ ภูมิภาค และนานาชาติสนับสนุนการขจัดประเพณีปฏิบัติที่เปนอันตรายตอสตรี รวมถึง
การเฉือนอวัยวะเพศหญิงซึ่งถือเปนการกระทําความรุนแรงตอสตรี รัฐบาลหลายประเทศไดริเริ่ม
โครงการใหการศึกษาและการเขาถึงกลุมสตรี รวมถึงมาตรการทางดานนิติบัญญัติตาง ๆ ซึ่งถือวา
การกระทําความรุนแรงตอสตรีเปนความผิดทางอาญานอกจากนี้ยังไดมีการแตงตั้งทูตพิเศษ โดย
กองทุนดานประชากรแหงประชาชาติ เพื่อการขจัดการเฉือนอวัยวะเพศของสตรี
14. อุปสรรค: ผูหญิงยังคงตกเปนเหยื่อของการกระทําความรุนแรงในรูปแบบตาง ๆ อยางตอเนื่องการ
ขาดความเขาใจถึงสาเหตุหลักที่ทําใหเกิดความรุนแรงตอสตรีและเด็กหญิงในทุกรูปแบบเปนสิ่งที่
ขัดขวางความพยายามที่จะขจัดความรุนแรงตอสตรีและเด็กหญิง โครงการที่ครอบคลุมถึงการจัด

การกับผูกระทําผิด รวมทั้งโครงการที่จะชวยแกไขปญหาโดยไมจําเปนตองใชความรุนแรงยังมี
นอย ขอมูลเกี่ยวกับความรุนแรงที่ไมเพียงพอเปนอุปสรรคตอการจัดทํานโยบายและการวิเคราะห
ปญหาที่รอบคอบและอยูบนพื้นฐานของขอมูลที่ถูกตอง ทัศนคติทางสังคมและวัฒนธรรมซึ่งมีการ
กีดกันทางเพศ และความไมเสมอภาคทางเศรษฐกิจลวนแตตอกย้ําใหผูหญิงตองมีสถานะเปนรอง
ในสังคม สิ่งเหลานี้ทําใหสตรีและเด็กหญิงตองตกอยูในสภาวะที่ถูกทารุณกรรมในหลายๆ รูปแบบ
เชน การทารุณกรรมทั้งทางกายภาพ ทางเพศ ทางจิตใจที่เกิดขึ้นในครอบครัว รวมถึงการทุบตี
การขมขืนเด็กหญิงภายในครอบครัว ความรุนแรงที่เกี่ยวโยงกับปญหาสินสอดทองหมั้น การขม
ขืนภรรยาที่มิไดมีความเต็มใจ การทําลายอวัยวะเพศของผูหญิง ซึ่งรวมถึงประเพณีปฏิบัติที่
อันตรายตอผูหญิงในรูปแบบอื่น ๆ การทารุณกรรมตอผูหญิงที่มิไดเปนภรรยาของตน และการ
กระทําความรุนแรงที่เกี่ยวโยงกับการกดขี่บังคับใชประโยชนจากผูหญิง ในหลาย ๆ ประเทศ
ความรวมมือระหวางหนวยงานตาง ๆ ในลักษณะสหสาขา ในการจัดการปญหาความรุนแรงตอ
สตรี ซึ่งรวมทั้งระบบการใหบริการสุขภาพอนามัย สถานทํางาน สื่อมวลชน ระบบการศึกษา รวม
ทั้งกระบวนการยุติธรรมยังอยูในขอบเขตที่จํากัด ในบางประเทศความรุนแรงในครอบครัว ซึ่งรวม
ถึงความรุนแรงทางเพศในชีวิตสมรสยังถือวาเปนเรื่องของปจเจกชนอยู นอกจากนั้น ยังไมมีความ
ตระหนักเพียงพอถึงผลกระทบของการกระทําความรุนแรงในครอบครัว วิธีการที่ปองกันไมใหเกิด
ความรุนแรงในครอบครัว รวมถึงสิทธิของผูตกเปนเหยื่อ ถึงแมจะมีความคืบหนาในทางที่ดีข้นึ แต
ในประเทศตาง ๆ สวนใหญ มาตรการทางดานกฎหมายและการออกกฎหมายโดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในดานกฎหมายอาญา เพื่อที่จะขจัดการกระทําความรุนแรงตอผูหญิงและเด็กในรูปแบบตาง ๆ
รวมทั้งการกระทําความรุนแรงภายในครอบครัว การใชเด็กไปในทางลามกอนาจารยังอยูในสภาพ
ที่ออนแอ ยุทธวิธีในการปองกันการกระทํารุนแรงตอสตรียังเปนลักษณะตางคนตางทําและเกิดขึ้น
ในลักษณะตั้งรับนอกจากนั้น ยังมีความขาดแคลนโครงการในประเภทนี้อยูมาก เปนที่นาสังเกต
วาในบางประเทศปญหาเกิดขึ้นจากการใชเทคโนโลยีทางดานขอมูลขาวสารใหม ๆ ในการคา
หญิงและเด็กและในการเอารัดเอาเปรียบในดานเศรษฐกิจและเรื่องเพศในทุกรูปแบบ
ง. สตรีและความขัดแยงที่มีการใชอาวุธ
15. ความสําเร็จ: มีการยอมรับกันอยางกวางขวางวา ความขัดแยงที่ใชอาวุธกอใหเกิดผลกระทบใน
ทางลบตอบุรุษและสตรีในลักษณะที่แตกตางกัน ดังนั้น การนําความรูความเขาใจในเรื่องบทบาท
หญิงชายเขามาใชในการบังคับใชกฎหมายทางดานสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศและกฎหมาย
ทางดานมนุษยธรรมระหวางประเทศเปนสิ่งที่สําคัญไดมีความพยายามในระดับชาติและนานา
ประเทศในการแกไขปญหาการกดขี่ขมเหงผูหญิง ซึ่งรวมถึงการเพิ่มความเอาใจใสในการยุติการ
นิรโทษกรรมอาชญากรรมตอสตรีในสภาวะสงครามดวย ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ระหวางประเทศวาดวยการพิจารณาอาชญากรรมในอดีตประเทศยูโกสลาเวียและประเทศรวันดา
ไดมีสวนสําคัญในการเสริมสรางการจัดการกับปญหาความรุนแรงในภาวะสงคราม การดําเนิน
การที่มีความสําคัญในเชิงประวัติศาสตรอีกประการหนึ่งไดแก การรับรองธรรมนูญของศาลอาญา

ระหวางประเทศ ซึ่งไดกําหนดใหการขมขืนการคาทาสทางเพศ การบังคับใหเปนโสเภณี การ
บังคับใหตั้งครรภโดยไมเต็มใจ การบังคับใหทําหมันและการกระทํารุนแรงทางเพศอื่น ๆ เปน
อาชญากรรมสงคราม เมื่อเกิดขึ้นในสภาวะสงครามที่มีการใชอาวุธ นอกจากนี้ในบางสถาการณ
ยังเปนอาชญากรรมตอมวลมนุษยชาติอีกดวย การมีสวนรวมของสตรีในการสรางเสริมและรักษา
สันติภาพ รวมทั้งการแกไขปญหาขอขัดแยงโดยสันติวิธีเปนสิ่งที่ไดรับการยอมรับมากขึ้น มีการริ
เริ่มการจัดการศึกษาและฝกอบรมวิธีการแกไขปญหาโดยสันติวิธี มีความกาวหนาในดานการเผย
แพรและปฏิบัติการใหเปนไปตามแนวทางที่กําหนดในการใหความคุมครองสตรีอพยพและในการ
ตอบสนองตอความจําเปนของสตรีพลัดถิ่นในบางประเทศ การถูกดขี่ขมเหงโดยสาเหตุของการ
แบงแยกทางเพศยังไดรับการยอมรับวาเปนพื้นฐานของการพิจารณาสถานการณเปนผูอพยพอีก
ดวย นอกจากนี้ รัฐบาลตาง ๆ รวมทั้งองคการระหวางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งองคการสห
ประชาชาติยอมรับวาผูหญิงและผูชายไดรับผลกระทบจากเหตุฉุกเฉินทางดานมนุษยธรรมแตก
ตางกันและมีความจําเปนที่จะตองชวยเหลือสนับสนุนสตรีอพยพและสตรีพลัดถิ่นอยางรอบคอบ
และครอบคลุมความตองการทุกประเด็นมากขึ้น รวมทั้งสตรีที่ตกทุกขไดยากจากการกดขี่ขมเหง
ในทุกรูปแบบ และการกดขี่ขมเหงโดยสาเหตุของการแบงแยกทางเพศดวย เพื่อใหเปนที่แนใจวา ผู
หญิงจะมีโอกาสที่เทาเทียมกันในการที่จะไดรับอาหารและโภชนาการ น้ําสะอาด การสุขาภิบาลที่
ปลอดภัย ที่อยูอาศัย การศึกษา การบริการทางสังคม และสาธารณสุขรวมถึงการใหการบริการใน
ดานสุขภาพการเจริญพันธุ การใหบริการแกมารดาที่เหมาะสมและเพียงพอ มีการยอมรับมากขึ้น
ถึงความจําเปนที่จะตองนําประเด็นมุมมองของบทบาทหญิงชายมาพิจารณาในการวางแผน
กําหนดรูปแบบและดําเนินการในการชวยเหลือทางดานมนุษยธรรม รวมทั้งการจัดสรรทรัพยากร
ใหอยางเพียงพอ หนวยงานบรรเทาทุกขดานสิทธิมนุษยชนและชุมชนตาง ๆ ในสังคมรวมทั้งองค
กรเอกชนตาง ๆ มีบทบาทที่สําคัญมากขึ้นอยางตอเนื่อง ในการชวยเหลือทางดานมนุษยธรรม
รวมทั้งในการกําหนดรูปแบบและการดําเนินการตามแผนงานโครงการที่ตอบสนองความจําเปน
และความตองการของสตรีและเด็กหญิง รวมทั้งสตรีอพยพและสตรีพลัดถิ่นในกรณีที่เกิดเหตุฉุก
เฉินทางดานมนุษยธรรม ในสภาวะที่เกิดความขัดแยง และสภาวะที่เกิดหลังความขัดแยงอีกดวย
16. อุปสรรค: สันติภาพมีความเกี่ยวโยงอยางแนบแนนกับความเสมอภาคระหวางหญิงชายในการ
พัฒนาความขัดแยงที่ใชอาวุธและความขัดแยงในรูปแบบอื่น ๆ การทําสงครามรุกรานประเทศอื่น
การเขาไปยึดครองประเทศอื่นและการใชอํานาจครอบงําประเทศอื่นในลักษณะการลาอาณานิคม
หรือในรูปแบบอื่นใดรวมทั้งการกอการราย ยังคงเปนอุปสรรคอยางรายแรงตอความกาวหนาของ
สตรี การมุงทํารายประชาชนพลเรือนซึ่งรวมถึงสตรีและเด็ก การทําใหประชาชนตองพลัดพราก
จากถิ่นที่อยูและการใชเด็กเปนทหาร ซึ่งเปนการละเมิดตอกฏหมายทั้งในระดับชาติและระหวาง
ประเทศโดยรัฐหรือโดยกลุมที่ไมใชรัฐ ซึ่งมักจะเกิดขึ้นในสงครามที่ใชอาวุธไดกอใหเกิดผลกระทบ
อยางเลวรายเปนอยางยิ่งตอความเสมอภาคทางเพศและสิทธิมนุษยชนของสตรี สงครามที่ใช
อาวุธเปนสาเหตุที่ทําใหเกิดครอบครัวที่ผูหญิงจําตองทําหนาที่เปนหัวหนา หรือยิ่งทําใหครอบครัว

เหลานี้มีความทุกขยากลําบากยิ่งขึ้น สวนใหญแลวผูหญิงเหลานี้จะตกอยูในสภาวะที่ยากจนอยู
แลว การที่มีผูหญิงอยูนอยมากในทุกระดับของตําแหนงที่มีอํานาจในการตัดสินใจ เชน ทูตพิเศษ
หรือผูแทนพิเศษของเลขาธิการสหประชาชาติในการกิจการรักษาสันติภาพ การสรางสันติภาพ
หรือการแกไขประนีประนอมปญหาขอขัดแยง และการปฏิรูปภายหลังสงคราม รวมทั้งการขาด
ความตระหนักในเรื่องบทบาททางเพศในภารกิจเหลานี้เปนอุปสรรคที่สําคัญอีกประการหนึ่ง นอก
จากนี้ยังมีความลมเหลวในการจัดหาทรัพยากร รวมทั้งการจัดสรรทรัพยากรอยางเพียงพอใหแกผู
อพยพที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะประเทศกําลังพัฒนาซึ่งจะตองแบกรับผูอพยพเปนจํานวน
มาก สวนใหญเปนผูหญิงและเด็ก ซึ่งความชวยเหลือระหวางประเทศไมสามารถตอบสนองได
เพียงพอ นอกจากนี้จํานวนประชาชนพลัดถิ่นภายในประเทศที่กําลังเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ทําใหการ
จัดสรรทรัพยากรเพื่อการตอบสนองความตองการของพวกเขาเหลานั้น โดยเฉพาะอยางยิ่งผูหญิง
และเด็กก็ยังคงเปนภาระที่เพิ่มทวีคูณสําหรับประเทศที่ไดรับผลกระทบ และทรัพยากรทางดาน
การเงินของประเทศ การขาดแคลนเจาหนาที่ที่ไดรับการอบรมอยางเพียงพอในการที่จะแกไข
ปญหาของสตรีที่ตกอยูในสภาวะความขัดแยงที่ใชอาวุธหรือผูอพยพ เชน การขาดแคลนโครงการ
เฉพาะที่จะแกไขเยียวยาผูหญิงที่ไดรับผลกระทบทางดานจิตใจและโครงการดานฝกอาชีพยังคง
เปนปญหาอยู
17. การใชงบประมาณทหารอยางฟุมเฟอย รวมทั้งการใชงบประมาณทหารในระดับโลก การคาอาวุธ
และการลงทุนผลิตอาวุธ ซึ่งใชขออางในการรักษาความสงบเรียบรอยของประเทศชาติ ทําใหเกิด
การถายเทงบประมาณจากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งการพัฒนาเพื่อ
ความกาวหนาของสตรีในหลาย ๆ ประเทศ มาตรการตอบโตทางเศรษฐกิจจะกอใหเกิดผลกระทบ
ทางดานสังคมและมนุษยธรรมตอพลเรือนในประเทศนั้น ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งผูหญิงและเด็ก
18. ในบางประเทศความกาวหนาของของสตรีถูกกระทบอยางรุนแรงจากมาตรการฝายเดียวที่ไมสอด
คลองกับกฎหมายระหวางประเทศและกฎบัตรสหประชาชาติ ทําใหเกิดอุปสรรคตอการคาระหวาง
ประเทศ ขัดขวางมิใหการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเกิดผลอยางเต็มที่ รวมทั้งขัดขวางการสง
เสริมมาตรฐานชีวิตความเปนอยูของประชากรในประเทศที่ไดรับผลจากสงคราม โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งผูหญิงและเด็ก
19. ในสภาวะสงครามที่ใชอาวุธนั้นยังคงมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนของผูหญิงอยูตอไป ซึ่งเปนการ
ละเมิดหลักการขั้นพื้นฐานของกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศและกฎหมายมนุษยธรรม
ระหวางประเทศการกระทําความรุนแรงตอสตรีในทุกรูปแบบไดเพิ่มมากขึ้น รวมถึงการคาประเวณี
เยี่ยงทาส การขมขืน กระทําชําเราการกดขี่ทางเพศและการบังคับใหผูหญิงตั้งครรภโดยไมเต็มใจ
ในสภาวะสงครามที่ใชอาวุธ การพลัดพรากจากถิ่นที่อยูรวมทั้งการสูญเสียทั้งที่อยูอาศัยและทรัพย
สิน ความยากจน การแตกสลายของครอบครัว และผลกระทบอื่น ๆ ที่เกิดจากสงครามที่ใชอาวุธ
เปนสิ่งที่กอใหเกิดผลกระทบอยางรายแรงตอประชากร โดยเฉพาะอยางยิ่งผูหญิงและเด็ก เด็กผู

หญิงก็มักจะถูกลักพาหรือเกณฑไปเปนทหารหรือเปนทาสรับใชทางเพศหรือเปนผูรับใชตามบาน
ในสภาวะสงครามที่ใชอาวุธซึ่งเปนการละเมิดกฎหมายระหวางประเทศ
จ. สตรีและเศรษฐกิจ
20. ความสําเร็จ: ผูหญิงที่มีสวนรวมในตลาดแรงงานและสามารถพึ่งพาตนเองในทางเศรษฐกิจมี
จํานวนมากขึ้น รัฐบาลบางประเทศไดนํามาตรการตาง ๆ มาใชเพื่อสงเสริมสิทธิทางดานเศรษฐกิจ
และสังคมของสตรี ใหมีโอกาสที่จะเขาถึงและควบคุมทรัพยากรทางดานเศรษฐกิจและความเสมอ
ภาคในการจางงาน นอกจากนั้น ยังมีมาตรการอื่น ๆ เชน การรับรองอนุสัญญาเหลานั้น และมี
ความตระหนักถึงความจําเปนในการจัดหามาตรการที่จะประนีประนอมระหวางการทํางานนอก
บานและความรับผิดชอบภายในครอบครัวมากขึ้น รวมทั้งผลกระทบในทางบวกของมาตรการตาง
ๆ เชน การอนุญาตใหบิดามารดาลางานเพื่อเลี้ยงดูบุตร การใหบริการและสิทธิประโยชนอื่น ๆ
สําหรับเด็กและครอบครัว รัฐบาลบางประเทศไดกําหนดมาตรการที่จะแกไขพฤติกรรมที่มีการกีด
กันและกดขี่ขมเหงสตรีในสถานที่ทํางานและปองกันสภาวะสิ่งแวดลอมในการทํางานที่ไมถูกสุข
อนามัย และยังมีการจัดตั้งกลไกเพื่อจัดสรรงบประมาณในการสงเสริมบทบาทของสตรีในการ
ประกอบธุรกิจ การศึกษาและการฝกอบรม รวมทั้งทักษะทางดานวิทยาศาสตร เทคนิคตาง ๆ และ
การมีสวนรวมในการตัดสินใจดวย มีการวิจัยเกี่ยวกับอุปสรรคที่ขัดขวางการเสริมสรางพลังทาง
เศรษฐกิจของสตรี รวมถึงความสัมพันธระหวางงานที่กอใหเกิดรายไดและงานที่ไมกอใหเกิดราย
ได และมีการพัฒนาเครื่องมือที่สนับสนุนการประเมินดังกลาว
21. อุปสรรค: ความสําคัญของบทบาทหญิงชายในการพัฒนานโยบายเศรษฐกิจระดับมหภาคยังไม
เปนที่ยอมรับอยางกวางขวาง ผูหญิงจํานวนมากยังคงตองทํางานในชนบทหรือในระบบเศรษฐกิจ
นอกระบบในฐานะผูผลิตเพื่อความอยูรอด และในภาคบริการ ซึ่งมีรายได ความมั่นคงทางดาน
อาชีพและสถานะทางสังคมต่ํา สตรีจํานวนมากซึ่งแมจะมีทักษะและประสบการณที่เทียมเทาบุรุษ
ยังตองเผชิญกับปญหาความแตกตางเรื่องคาจางและยังลาหลังผูชายทั้งในเรื่องรายไดและความ
กาวหนาในหนาที่การงานในภาคเศรษฐกิจในระบบอีกดวย หลักการดานการจายคาจางที่เทา
เทียมกันระหวางหญิงและชายที่ทํางานลักษณะเดียวกันหรืองานที่มีคาเทากันยังไมไดมีการ
ดําเนินการใหเกิดขึ้นอยางจริงจังเต็มที่ การกีดกันทางเพศในการจางงาน การเลื่อนขั้นเลื่อน
ตําแหนง การกีดกันที่เกี่ยวโยงกับการตั้งครรภและการทดสอบการตั้งครรภ และการกดขี่ขมเหง
ลวนลามทางเพศในสถานที่ทํางานยังเปนสิ่งที่มีอยูในบางประเทศ สิทธิของสตรีในการเปนเจาของ
ที่ดินและทรัพยสินอื่น ๆ รวมทั้งสิทธิในการรับมรดกยังไมไดรับการยอมรับแมกระทั่งในกฎหมาย
ระดับชาติ สตรีสวนใหญยังไมมีความกาวหนาในอาชีพการงานเทาที่ควรจะเปน ซึ่งมีสาเหตุมา
จากการขาดโครงสรางและมาตรการที่คํานึงถึงประเด็นหนาที่ความรับผิดชอบในฐานะมารดาและ
หนาที่ตอครอบครัว นอกจากนี้ ในบางกรณีการดึงดันที่จะมองภาพสตรีในรูปแบบเกา ๆ ทําให
สถานที่ประกอบการมองไมเห็นความสําคัญของสถานะของความเปนบิดาพนักงานที่เปนชาย
และไมมีแรงสนับสนุนเพียงพอในการโนมนาวใหผูชายแบงความรับผิดชอบทางดานอาชีพการ

งานและในครอบครัวใหลงตัว การขาดนโยบายที่คํานึงถึงความจําเปนและความตองการดาน
ครอบครัวของพนักงานในการจัดระบบงานในสถานที่ประกอบการยิ่งทําใหความยุงยากมีมากขึ้น
การบังคับใชกฎหมายอยางมีประสิทธิหภาพและการจัดระบบสนับสนุนในเชิงปฏิบัติยังคงมีไม
เพียงพอ หนาที่ของสตรีทั้งในการประกอบอาชีพหารายได การดูแลสมาชิกในครอบครัวและครัว
เรือนและชุมชนทําใหสตรีมีภาระในสัดสวนที่มากกวาบุรุษ ตราบใดที่ผูชายยังไมเขามารวมรับผิด
ชอบในภาระหนาที่และความรับผิดชอบตาง ๆ อยางเพียงพอสตรีก็คงยังเปนผูที่ตองปฏิบัติหนาที่
ในงานสวนใหญที่ไมกอใหเกิดรายไดอยูตอไป
ฉ. สตรีในอํานาจและการตัดสินใจ
22. ความสําเร็จ: มีการยอมรับมากขึ้นอยางตอเนื่องถึงความสําคัญของสตรีในการมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจและการใชอํานาจในทุกระดับ ทั้งระดับระหวางประเทศ รัฐบาล และภาคเอกชน ในบาง
ประเทศสตรีสามารถเขาถึงตําแหนงหนาที่ในระดับตัดสินใจมากขึ้น และหลายประเทศไดเริ่มใช
นโยบายในการสนับสนุนความกาวหนาของสตรี เชน ระบบโควตา หรือการตกลงยินยอมอยาง
สมัครใจ การกําหนดเปาหมายและเปาประสงคที่วัดได การจัดทําโครงการฝกอบรมผูนําสตรี และ
การใชมาตรการที่จะชวยสนับสนุนการแบงสรรหนาที่ความรับผิดชอบทั้งในครอบครัวและสถานที่
ทํางานสําหรับผูหญิงและชาย กลไกระดับชาติเพื่อความกาวหนาของสตรีรวมทั้งเครือขายระดับ
ชาติและนานาชาติของนักการเมือง สมาชิกสภาผูแทนราษฎร นักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิ และผู
ประกอบอาชีพอิสระในสาขาตาง ๆ ไดรับการจัดตั้งหรือปรับปรุงและเสริมสรางใหมั่นคงและกวาง
ขวางยิ่งขึ้น
23. อุปสรรค: ถึงแมวาจะมีการยอมรับโดยทั่วไปถึงความจําเปนในการกอใหเกิดสมดุลของบทบาท
ทางเพศในการตัดสินใจในทุกระดับ แตชองวางระหวางความเสมอภาคทางกฎหมายและความ
เปนจริงยังคงมีอยูถึงแมจะมีความคืบหนาในการปรับปรุงความเสมอภาคระหวางหญิงชายในทาง
กฎหมาย แตการมีสวนรวมในทางปฏิบัติของสตรีในระดับตัดสินใจสูงสุดในระดับประเทศและ
ระหวางประเทศยังมิไดมีการเปลี่ยนแปลงไปมากนักตั้งแตการประชุมระดับโลกวาดวยเรื่องสตรี
ครั้งที่ 4 เมื่อป 2538 การที่มีสตรีจํานวนนอยมากในองคกรระดับการตัดสินใจในทุก ๆ สาขา รวม
ทั้งการเมือง การปองกันและแกไขปญหาความขัดแยง เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมสื่อมวลชน เปน
อุปสรรคในการที่จะนํามุมมองของความเสมอภาคทางเพศเขาไปในกลุมที่มีอิทธิพลเหลานี้ สตรี
ยังคงมีตัวแทนนอยมากในการออกกฎหมายระดับกระทรวง หรือในระดับต่ํากวากระทรวง รวมทั้ง
ในระดับสูงสุดของบริษัทเอกชน และในสถาบันทางเศรษฐกิจและสังคมอื่น ๆ การกําหนดบทบาท
ทางเพศของสตรีตามประเพณีดั้งเดิมเปนสิ่งที่จํากัดทางเลือกของสตรีในการศึกษาและการ
ประกอบอาชีพการงาน เปนสิ่งที่บังคับโดยปริยายใหสตรีตองยอมรับภาระหนาที่ภายในครัวเรือน
ความริเริ่มและแผนงานโครงการตาง ๆ ที่มีจุดประสงคที่จะสนับสนุนการมีสวนรวมของสตรีในการ
ตัดสินในถูกขัดขวางดวยการขาดแคลนทรัพยากร บุคลากรและเงินทุนสําหรับการฝกอบรม และ
การรณรงคเพื่อการประกอบอาชีพในดานการเมือง การขาดทัศนคติที่ถูกตองเกี่ยวกับบทบาท

หญิงชายของสังคมการขาดความรูความเขาใจของสตรีในการที่จะเขามีสวนรวมในการตัดสินใจ
ในบางกรณี การขาดความรับผิดชอบของเจาหนาที่หรือผูที่ไดรับเลือกตั้งและพรรคการเมืองตาง
ๆในอันที่จะสงเสริมความเสมอภาคทางเพศ การมีสวนรวมของสตรีในงานราชการ การขาดความ
เขาใจของสังคมเกี่ยวกับความสําคัญของการมีสวนรวมของหญิงและชายอยางสมดุลกันในการ
ตัดสินใจ ความเต็มใจในสวนของบุรุษที่จะแบงปนอํานาจเหลานี้ใหแกสตรี การแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและการรวมมือระหวางองคกรสตรีดวยกัน รวมทั้งโครงสรางทางดานองคกรและการเมือง
ซึ่งจะชวยใหสตรีสามารถมีสวนรวมในการตัดสินใจในเชิงการเมืองไดทุกระดับ
ช. กลไกทางสถาบันเพื่อความกาวหนาของสตรี
24. ความสําเร็จ: ไดมีการจัดตั้งหรือเสริมสรางและยอมรับกลไกระดับชาติวาเปนสถาบันขั้นพื้นฐานที่
ทําหนาที่เปนตัวเชื่อมประสาน สงเสริมความเสมอภาคทางเพศ การบูรณาการมุมมองความเสมอ
ภาคทางเพศเขาสูกระแสหลัก และติดตามการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปก
กิ่งและหลักการในอนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบ ในหลาย ๆ
ประเทศกลไกระดับชาติไดความคืบหนาในแงของการเปนที่รูจักของสาธารณชน สถานภาพ ความ
สามารถในการเขาถึงชุมชนและการประสานงานกิจกรรมตาง ๆ การนําความคิดเรื่องความเสมอ
ภาคทางเพศเขาสูในกระแสหลักเปนสิ่งที่ยอมรับกันอยางกวางขวางวาเปนยุทธวิธีที่จะเสริมสราง
ผลกระทบของนโยบายตาง ๆ ในการสงเสริมความเสมอภาคทางเพศ จุดหมายของยุทธวิธีดัง
กลาวคือการนํามุมมองเรื่องความเสมอภาคทางเพศเขาไปอยูในกระบวนการนิติบัญญัติ ใน
นโยบาย แผนงาน และโครงการตาง ๆ กลไกเพื่อสงเสริมความกาวหนาของสตรีเหลานี้ถึงแมวาจะ
ถูกจํากัดดวยทรัพยากรดานการเงินก็ยังสามารถมีสวนสําคัญในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลใน
สาขาการศึกษาบทบาทหญิงชาย และในการสงเสริมความพยายามในดานการจัดทําและเผยแพร
ขอมูลแยกเพศและอายุ การวิจัยและการรวบรวมขอมูลที่คํานึงถึงบทบาททางเพศภายในระบบ
ของสหประชาชาติไดมีการกาวหนาเปนอยางมากในการนํามุมมองดานความเสมอภาคทางเพศ
เขาสูกระแสหลัก โดยการพัฒนากลไกเครื่องมือตาง ๆ และการสรางศูนยกลางเพื่อการสงเสริม
ความเสมอภาคทางเพศ
25. อุปสรรค: ในบางประเทศการขาดแคลนทรัพยากรทางดานการเงิน บุคลากร และเจตนารมณทาง
การเมืองเปนอุปสรรคสําคัญที่กลไกระดับชาติเพื่อความกาวหนาของสตรีตองเผชิญ สถานการณ
ไดเลวรายยิ่งขึ้นดวยความเขาใจในเรื่องของความเสมอภาคทางเพศและการบูรณาการมิติบท
บาทหญิงชายในโครงสรางรัฐบาลที่ไมเพียงพอการที่ยังยึดติดกับรูปแบบเดิม ๆ เกี่ยวกับบทบาท
ของแตละเพศ ทัศนคติที่กีดกันเพศหญิงและการแขงขันในเรื่องลําดับความสําคัญเรงดวนของ
โครงการของรัฐ ในบางประเทศก็มีปญหาของหนาที่ที่ยังไมชัดเจน สถานะของกลไกระดับชาติ
ดานสตรีในโครงสรางของรัฐบาลในระดับชาติมไมไดรับความสนใจ การขาดแคลนขอมูลที่จําแนก
เพศและอายุในหลาย ๆ ดานการที่ไมนําวิธีการติดตามและประเมินความกาวหนามาใช การไมมี
อํานาจหนาที่ที่จะสงผลในทางปฏิบัติอยางจริงจัง รวมทั้งการขาดการประสานกับประชาสังคม

อยางเพียงพอ กิจกรรมตาง ๆ ของกลไกระดับชาติยังถูกขัดขวางหรือฉุดรั้งโดยปญหาดานโครง
สรางและการสื่อสารภายในและระหวางหนวยงานราชการกันเองอีกดวย
ซ. สิทธิมนุษยชนของสตรี
26. ความสําเร็จ: โดยมีการปฏิรูปกฎหมายเพื่อหามการกีดกันในทุกรูปแบบ และกฎระเบียบตาง ๆ ที่มี
การกีดกันทางเพศไดถูกขจัดไป ทั้งในทางกฎหมายแพง อาญา และกฎหมายที่เกี่ยวกับสถานะ
ของบุคคลที่เกี่ยวของกับสถานะการสมรสและความสัมพันธภายในครอบครัว ความรุนแรงในทุก
รูปแบบ สิทธิในการเปนเจาของทรัพยสินและอื่น ๆ รวมทั้งสิทธิของสตรีในการเมือง การประกอบ
อาชีพ และการจางงาน ไดมีการสรางสรรคสภาพแวดลอมที่จะชวยใหสตรีสามารถใชชีวิตอยางมี
ศักดิ์ศรีตามหลักสิทธิมนุษยชน ซึ่งรวมทั้งการนํามาตรการทางดานนโยบายมาบังคับใช การปรับ
ปรุงการบังคับใชกฎหมายและการติดตามประเมินผล รวมทั้งการใหความรูทางกฎหมายแกสตรี
และการรณรงคเพื่อสรางความรูความเขาใจในทุกระดับ อนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือก
ปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบไดรับการรับรองหรือใหสัตยาบันโดยประเทศตาง ๆ 165 ประเทศ และ
คณะกรรมการวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีก็ไดสงเสริมใหมีการปฏิบัติตามอนุสัญญา
อยางเต็มที่ ที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยที่ 54 ไดรับรองพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาดัง
กลาว ซึ่งอนุญาตใหสตรีซึ่งเห็นวาตนตกเปนเหยื่อการละเมิดสิทธิใด ๆ ที่บัญญัติในอนุสัญญาโดย
ประเทศของตนสามารถยื่นคํารองตอคณะกรรมการวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีได ซึ่ง
องคกรเอกชนไดมีสวนชวยรณรงคเพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจและการสนับสนุนพิธีสาร
เลือกรับดังกลาว องคกรเอกชนเพื่อการพัฒนาสตรียังไดมีสวนชวยในการรณรงคเพื่อสรางความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับหลักการที่วาสิทธิของสตรีคือสิทธิของมนุษยชาติ องคกรเหลานี้ยังไดชวยสง
เสริมและสนับสนุนการนําทัศนคติเกี่ยวกับการเสมอภาคทางเพศเขาอยูในการกําหนดราย
ละเอียดธรรมนูญแหงกรุงโรมของศาลอาญาระหวางประเทศดวย ไดมีความคืบหนาในการนํา
ประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชนของสตรีและการนําความคิดเรื่องความเสมอภาคทางเพศเขาสูกระแส
หลักขององคการสหประชาชาติ ซึ่งรวมทั้งการปฏิบัตหิ นาที่ของสํานักงานขาหลวงใหญดานสิทธิ
มนุษยชน และคณะกรรมาธิการวาดวยสิทธิมนุษยชนดวย
27. อุปสรรค: การกีดกันทางเพศและการกีดกันในรูปแบบอื่น ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งลัทธิเหยียดผิว การ
กีดกันทางเชื้อชาติ ความรังเกียจคนตางดาว และอคติในรูปแบบอื่น ๆ ยังคงเปนสาเหตุคุกคาม
สิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของสตรี ในสภาวการณความขัดแยงที่ใชอาวุธและการยึด
ครองประเทศอื่น สิทธิมนุษยชนของสตรีไดถูกลวงละเมิดอยางกวางขวาง ถึงแมจะมีประเทศตาง
ๆ จํานวนมากไดใหการรับรองอนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบ แต
เปาหมายในการที่จะใหประเทศทุกประเทศในโลกรับรองหรือใหสัตยาบันแกอนุสัญญานี้ภายในป
ค.ศ. 2000 ก็ยังไมประสบผลสําเร็จ นอกจากนี้ ยังมีการตั้งขอสงวนจํานวนมากตออนุสัญญานี้
ดวย ในขณะที่ไดมีการยอมรับความเสมอภาคทางเพศมากขึ้นเรื่อย ๆ แตหลาย ๆ ประเทศก็ยังมิ
ไดดําเนินการใหเปนไปตามอนุสัญญาอยางเต็มที่ กฎหมายที่มกี ารการกีดกันทางเพศ รวมทั้งการ

ปฏิบัติตามประเพณีดั้งเดิมที่อันตรายตอสตรี รวมทั้งการกําหนดบทบาทของหญิงและชายในทาง
ที่ไมสรางสรรคก็ยังคงดํารงอยู กฎหมายดานครอบครัว กฎหมายแพง กฎหมายอาญา กฎหมาย
แรงงาน กฎหมายพาณิชย หรือกฎระเบียบในทางบริหารตาง ๆ ก็ยังไมไดผสมผสานมุมมองเกี่ยว
กับความเสมอภาคทางเพศ ชองวางทางกฎหมายและกฎระเบียบ รวมทั้งการขาดการบังคับใช
หรือการนํากฎหมายและกฎระเบียบตาง ๆ ไปใชใหเกิดประสิทธิภาพก็เปนสิ่งที่ทําใหเกิดความ
เหลื่อมล้ําและการกีดกันระหวางเพศทั้งในแงกฎหมายและในทางปฏิบัติ ในบางกรณียังไดมีการ
ออกกฎหมายใหม ๆ ที่มีการกีดกันสตรีเพิ่มขึ้นดวย ในหลาย ๆ ประเทศสตรีไมมีโอกาสเพียงพอที่
จะเขาถึงกฎหมายอันเปนผลมาจากการไมรูหนังสือ การขาดความรูทางดานกฎหมาย ขอมูล และ
แหลงทรัพยากรตาง ๆ อคติและความลําเอียงทางเพศ และการขาดความตระหนักถึงสิทธิมนุษย
ชนของสตรีโดยเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับการบังคับใชกฎหมายและศาล ซึ่งในหลาย ๆ กรณีได
ดําเนินการโดยไมเคารพตอสิทธิมนุษยชนของสตรีและศักดิ์ศรีคุณคาของความเปนมนุษย นอก
จากนี้ สิทธิในดานการใหกําเนิดบุตรของสตรีและเด็กหญิงยังไมไดรับการยอมรับเทาที่ควร รวมทั้ง
อุปสรรคตอการที่สตรีและเด็กหญิงจะใชสิทธิเหลานี้ไดอยางสมบูรณ ซึ่งเปนสิทธิที่รวมถึงสิทธิ
มนุษยชนบางประการตามที่ไดมีการใหคํานิยามไวในและแผนปฏิบัติการปกกิ่ง ยอหนาที่ 95 สตรี
และเด็กหญิงบางกลุมยังคงตองประสบอุปสรรคที่ขัดขวางการไดมาซึ่งความยุติธรรม และการ
ดําเนินชีวิตที่เปนไปตามหลักสิทธิมนุษยชนเต็มที่ อันเนื่องมาจากสาเหตุตาง ๆ เชนเชื้อชาติ ภาษา
ความเปนชนเผา วัฒนธรรม ศาสนา ความพิการ หรือชนชั้นทางดานเศรษฐกิจและสังคม หรือ
เพราะเปนชนพื้นเมืองเปนผูอพยพหรือเปนแรงงานอพยพ สตรีพลัดถิ่นหรือเปนผูลี้ภัย
ฌ. สตรีและสื่อมวลชน
28. ความสําเร็จ: การจัดตั้งเครือขายสื่อมวลชนสตรีทั้งระดับทองถิ่น ระดับชาติและระดับระหวาง
ประเทศไดมีสวนชวยเผยแพรขอมูล แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสนับสนุนกลุมสตรีที่ทํางาน
เกี่ยวกับสื่อมวลชนการพัฒนาเทคโนโลยีทางดานขอมูลและการสื่อสารโดยเฉพาะอยางยิ่งระบบ
อินเตอรเน็ตไดชวยใหมีโอกาสเพิ่มมากขึ้นในการสื่อสารเพื่อเสริมสรางพลังใหแกสตรีและเด็กหญิง
ซึ่งไดชวยใหผูหญิงจํานวนมากสามารถมีสวนเสริมสรางการแบงปนความรู การจัดระบบเครือขาย
และการประกอบกิจกรรมทางดานพาณิชยอิเล็กทรอนิกสอื่น ๆ จํานวนองคกรสตรีดานสื่อมวลชน
และโครงการตาง ๆ ไดเพิ่มมากขึ้น ซึ่งมีสวนสนับสนุนวัตถุประสงคของการที่จะใหสตรีมีสวนรวม
ในดานสื่อสารมวลชนเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งการสงเสริมการเสนอภาพพจนในเชิงบวกของสตรีในสื่อ
มวลชนนอกจากนี้ยังมีความกาวหนาในการรณรงคตอสูกับการเสนอภาพพจนในเชิงลบของสตรี
โดยมีการจัดทําแนวทางปฏิบัติและจริยธรรมในวิชาชีพสื่อมวลชน เพื่อใหถือปฏิบัติตามความ
สมัครใจ เพื่อสงเสริมใหมีการเสนอภาพพจนบทบาททางเพศอยางยุติธรรม รวมทั้งการใชภาษาที่
ไมมีการแบงแยกทางเพศในรายการทางดานสื่อสารมวลชนตาง ๆ ดวย
29. อุปสรรค: ภาพพจนในเชิงลบหรือในเชิงรุนแรงและ/หรือในเชิงดูหมิ่นเหยียดหยามสตรี ซึ่งรวมทั้ง
สื่อลามกตาง ๆ หรือการเสนอภาพพจนสตรีในรูปแบบเดิม ๆ กลับเพิ่มมากขึ้นโดยการนําเสนอใน

รูปแบบตาง ๆ ที่ใชเทคโนโลยีสื่อสารใหม ๆ อคติที่มีตอสตรีก็ยังคงมีอยูในสื่อมวลชน ความยากจน
การขาดโอกาสและชองทาง การไมรูหนังสือ การขาดความรูในดานการใชคอมพิวเตอร และ
อุปสรรคในทางภาษาก็เปนสิ่งที่กีดกันขัดขวางมิใหสตรีบางกลุมสามารถใชขอมูลเทคโนโลยีดาน
สื่อสารรวมทั้งอินเตอรเน็ตได การพัฒนาและโอกาสการเขาถึงโครงสรางพื้นฐานทางอินเตอรเน็ต
เปนสิ่งที่ยังถูกจํากัดอยู โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเทศกําลังพัฒนาและโดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับ
สตรี
ญ. สตรีและสิ่งแวดลอม
30. ความสําเร็จ: บางประเทศไดมีการนํามุมมองเกี่ยวกับความเสมอภาคทางเพศมาผสมผสานในการ
วางนโยบายและแผนงานดานสิ่งแวดลอม เนื่องจากรัฐบาลบางประเทศไดยอมรับถึงความเชื่อม
โยงระหวางความเสมอภาคทางเพศ การขจัดความยากจน การพัฒนาแบบยั่งยืน และการอนุรักษ
สิ่งแวดลอม จึงไดจัดทํากิจกรรมในการเสริมสรางรายไดใหแกสตรี รวมทั้งการฝกอบรมการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษสิ่งแวดลอมเขาในยุทธศาสตรของการพัฒนา มีการจัดทําโครง
การอนุรักษและใชประโยชนจากความรูทางนิเวศวิทยาตามแบบดั้งเดิมของสตรี รวมทั้งความรูใน
การอนุรักษสิ่งแวดลอมของสตรีพื้นเมืองในการที่จะจัดการกับทรัพยากรธรรมชาติ และการ
อนุรักษความหลากหลายในดานชีววิทยา
31. อุปสรรค: สาธารณชนยังขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับความเสี่ยงทางดานสิ่งแวดลอมซึ่งสตรี
ตองเผชิญรวมทั้งประโยชนของความเสมอภาคทางเพศในการสงเสริมการอนุรักษสิ่งแวดลอม
โอกาสอันจํากัดของผูหญิงที่จะเขาถึงทักษะทางดานวิชาการ ทรัพยากร ขอมูลขาวสาร โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในประเทศที่กําลังพัฒนา ซึ่งมีสาเหตุมาจากความไมเทาเทียมระหวางเพศและอื่น ๆ เปน
อุปสรรคตอการที่สตรีจะมีสวนรวมอยางมีประสิทธิภาพในการตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวกับการ
พัฒนาสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน รวมทั้งการตัดสินใจในระดับระหวางประเทศดวยยังมีขอจํากัดใน
ดานการวิจัย การปฏิบัติการ การกําหนดเปาหมายยุทธศาสตรการดําเนินการและความรูความเขา
ใจของสาธารณชนถึงความแตกตางของผลกระทบและนัยของปญหาสิ่งแวดลอมตอผูหญิงและผู
ชาย วิธีการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมซึ่งรวมทั้งปญหาความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดลอมที่จะใหไดผล
จริงจังจะตองมีกาพิจารณาถึงสาเหตุที่เปนรากเหงาของปญหาดังกลาว เชน การที่ประเทศใด
ประเทศหนึ่งถูกยึดครองโดยประเทศที่เปนปฏิปกษนโยบายและแผนงานดานสิ่งแวดลอมขาดมุม
มองทางดานความเสมอภาคทางเพศ และไมไดคํานึงถึงบทบาทและการมีสวนรวมของสตรีตอ
การอนุรักษสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
ฎ. เด็กผูหญิง
32. ความสําเร็จ: การศึกษาของเด็กหญิงในระดับประถมศึกษามีความกาวหนาพอสมควร และสัด
สวนจะลดลงในระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษาอันเนื่องมาจากการสรางสภาวะสิ่งแวดลอมภาย
ในโรงเรียนที่คํานึงถึงความเสมอภาคทางเพศมากขึ้น การปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานทางดานการ
ศึกษา การสมัครเขาเรียนและอัตราการศึกษาตอในระบบโรงเรียนที่เพิ่มขึ้น มีกลไกตาง ๆ ที่

สนับสนุนวัยรุนที่ตั้งครรภและวัยรุนที่ตองทําหนาที่เปนแมใหมีโอกาสในการศึกษานอกโรงเรียน
เพิ่มขึ้นและเสริมสรางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมทั้งการสนับสนุนใหเด็กหญิง
ไดเรียนรูสุขภาพอนามัยทางเพศและสุขภาพเจริญพันธุของวัยรุนเพิ่มขึ้นดวย ประเทศตาง ๆ
จํานวนมากไดใชบังคับกฎหมายที่หามการทําลายอวัยวะเพศหญิง รวมทั้งเพิ่มบทลงโทษผูที่มีสวน
เกี่ยวของกับการกดขี่ทางเพศ การคา การเอารัดเอาเปรียบเด็กหญิงในรูปแบบอื่นๆ รวมทั้งเพื่อ
วัตถุประสงคทางธุรกิจ นอกจากนี้ เมื่อเร็ว ๆนี้ ที่ประชุมใหญสมัชชาสหประชาชาติ สมัยที่ 54 ได
ใหการรับรองพิธีสารเลือกรรับของอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็กเกี่ยวกับการนําเด็กเขาไปเกี่ยวของ
กับสงครามที่มีการใชอาวุธและการคาขายเด็ก การคาประเวณีเด็ก และการใชเด็กในสื่อลามก
อนาจาร
33. อุปสรรค: ความยากจน อคติทางเพศตอสตรีและเด็กหญิง ทัศนคติและการปฏิบัติเชิงวัฒนธรรม
ในทางลบตอเด็กหญิง รวมทั้งการกําหนดบทบาทของเด็กหญิงและเด็กชายในเชิงลบ ยังคงเปนสิ่ง
ที่จํากัดศักยภาพของเด็กหญิง การไมมีความรูความเขาใจเพียงพอเกี่ยวกับปญหาเฉพาะเด็กหญิง
แรงงานเด็ก และความรับผิดชอบในครัวเรือนอันเปนภาระหนักหนวงของเด็กหญิง ภาวะการขาด
แคลนโภชนาการ โอกาสในการเขาถึงบริการดานสุขภาพอนามัย และการขาดเงินทุน ซึ่งมักเปน
สิ่งกีดกันมิใหเด็กหญิงสําเร็จการศึกษาและการฝกอบรม ลวนเปนสิ่งที่ทําใหเด็กหญิงขาดโอกาส
และความเปนไปไดในการที่จะเติบโตขึ้นเปนผูใหญที่ความมั่นใจในตนเอง สามารถพึ่งพาตนเอง
ไดอยางเปนอิสระ ความยากจน การขาดการสนับสนุนและการแนะแนวทางจากพอแม การขาด
ขอมูลขาวสารและการศึกษา การกดขี่ และการเอารัดเอาเปรียบในทุกรูปแบบและการกระทํารุน
แรงตอเด็กหญิงในหลาย ๆ กรณีมักจะกอใหเกิดการตั้งครรภโดยไมตั้งใจ และการแพรเชื้อเอช ไอ
วี ซึ่งอาจสงผลกระทบตอการจํากัดโอกาสทางการศึกษา โครงการสําหรับเด็กหญิงถูกชะลอเนื่อง
จากการขาดทรัพยากรดานการเงินและบุคลากร กลไกระดับชาติที่จะชวยเหลือและปฏิบัติการ
ตามนโยบายและโครงการสําหรับสตรีไมคอยไดรับการจัดตั้ง ในบางกรณีไมมีการประสานงาน
ระหวางสถาบันที่มีหนาที่รับผิดชอบอยางพอเพียง ยังไมมีการจัดหาขอมูลและใหบริการที่จําเปน
เพื่อสนองตอความตระหนักถึงความจําเปนและความตองการดานสุขภาพอนามัยที่เพิ่มขึ้น รวม
ทั้งความจําเปนและความตองการของวัยรุนดานสุขภาพทางเพศและการเจริญพันธุอยางเพียงพอ
และแมจะมีความกาวหนาในการใหความคุมครองทางกฎหมาย แตการกดขี่และการเอารัดเอา
เปรียบทางเพศที่มีตอเด็กหญิงก็เพิ่มมากขึ้นเชนกันวัยรุนยังคงขาดการศึกษาและการบริการที่จํา
เปนที่จะสนับสนุนใหสามารถจัดการกับปญหาทางเพศของตนไดอยางมีความรับผิดชอบ
3. ปญหาอุปสรรคในปจจุบันที่มีผลกระทบตอการดําเนินการตามปฏิญญาปกกิ่งและแผนปฏิบัติ
การปกกิ่งใหไดผลสมบูรณ
34. การทบทวนและการประเมินผลการปฏิบัติการตามปฏิญญาและแผนปฏิบัติการปกกิ่งไดเกิดขึ้นใน
สภาพแวดลอมทางสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว นับตั้งแต ค.ศ.1995 ประเด็นปญหา
บางประการไดกลายเปนปญหาที่โดดเดนขึ้นและมีมิติใหม ๆ ทําใหเกิดความทาทายเพิ่มขึ้นใน

การที่จะเรงรัดการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปกกิ่งเพื่อใหบรรลุถึงเปาหมายในดานความ
เสมอภาคทางเพศ การพัฒนา และสันติภาพ โดยรัฐบาลตาง ๆ องคการระหวางรัฐบาล องคการ
ระหวางประเทศ ภาคเอกชน และองคกรเอกชน เจตนารมณทางการเมืองที่แนวแนในการสงเสริม
ความเสมอภาคทางเพศในทุกระดับอยางตอเนื่องเปนสิ่งที่จําเปนอยางยิ่งตอการดําเนินการตาม
แผนปฏิบัติการปกกิ่งใหลุลวงไปอยางสมบูรณ
35. โลกาภิวัตนไดกอใหเกิดปญหาทาทายใหม ๆ ในการที่จะดําเนินการใหเปนตามเจตนารมณที่รัฐ
บาลตาง ๆ ไดกําหนดไวและใหเปาหมายของการประชุมที่ปกกิ่งไดรับการปฏิบัติอยางจริงจัง ใน
บางประเทศโลกาภิวัตนไดกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่สงเสริมการคาเสรีและการเลื่อน
ไหลของเงินทุนมากขึ้น การแปรรูปรัฐวิสาหกิจและในหลาย ๆ กรณี การตัดทอนงบประมาณโดย
เฉพาะอยางยิ่งในดานการบริการสังคม การเปลี่ยนแปลงดังกลาวไดทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงรูป
แบบการผลิตและการเรงรัดความกาวหนาทางเทคโนโลยี ดานการสื่อสารและขอมูลขาวสารซึ่งกอ
ใหเกิดผลกระทบตอเด็กหญิงจํานวนมากในประเทศตาง ๆ ทั้งในแงของผูทํางานและผูบริโภค โดย
เฉพาะอยางยิ่งในประเทศกําลังพัฒนาและประเทศพัฒนานอยที่สุด การเปลี่ยนแปลงเหลานี้กอให
เกิดผลในทางลบตอชีวิตสตรีและยิ่งทําใหเกิดความไมเทาเทียมกันระหวางเพศมากขึ้น โดยยังไมมี
การประเมินผลของการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ เหลานี้ตอความเสมอภาคทางเพศอยางเปนระบบ
กระบวนการโลกาภิวัตนยังกอใหเกิดผลกระทบตอวัฒนธรรม การเมืองและสังคม ซึ่งสงผลตอคา
นิยมทางวัฒนธรรม แนวทางการดําเนินชีวิต และรูปแบบการติดตอสื่อสาร รวมทั้งยังกอใหเกิดผล
กระทบตอความพยายามในการดําเนินการพัฒนาอยางยั่งยืนอีกดวยผลประโยชนที่เกิดขึ้นจาก
เศรษฐกิจระดับโลกที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นยังไมไดรับการจัดสรรอยางเทาเทียมกัน ทําใหเกิดความแตก
ตางทางเศรษฐกิจอยางกวางขวางขึ้น ทําใหสตรีตองตกอยูในสภาวะความยากจนมากขึ้น ความ
ไมเสมอภาคทางเพศมีมากขึ้น รวมทั้งสภาวะการทํางานที่เลวราย และสภาวะสิ่งแวดลอมใน
สถานที่ทํางานไมปลอดภัยโดยเฉพาะอยางยิ่งในภาคเศรษฐกิจนอกระบบและในชนบท ในขณะที่
กระบวนการโลกาภิวัตนทําใหสตรีบางกลุมมีโอกาสและอิสระทางดานเศรษฐกิจมากขึ้น แตผูหญิง
จํานวนมากกลับถูกละเลย อันมีสาเหตุมาจากความไมเทาเทียมกันทั้งภายในและระหวางประเทศ
ที่กีดกันผูหญิงออกจากผลประโยชนที่ควรจะไดรับจากกระบวนการดังกลาวแมในหลาย ๆ
ประเทศ อัตราการมีสวนรวมของสตรีในตลาดแรงงานเพิ่มมากขึ้น แตในกรณีอื่น ๆ การนํา
นโยบายทางเศรษฐกิจบางประการมาใชก็กอใหเกิดผลกระทบในเชิงลบ ทําใหมีการจางงานสตรี
เพิ่มขึ้น แตไมไดมีการปรับปรุงคาจางแรงงาน ความกาวหนาในหนาที่การงาน และสภาวะแวด
ลอมในการทํางานแตอยางใด ในหลาย ๆ กรณีสตรียังคงถูกวาจางใหทํางานที่ไมเต็มเวลาและได
คาจางต่ํา หรืองานรับเหมาที่ไมมีความมั่นคงและความปลอดภัยตอสุขภาพในหลาย ๆ ประเทศ
สตรีโดยเฉพาะอยางยิ่งสตรีที่เริ่มเขาสูตลาดแรงงานใหม ๆ มักจะเปนกลุมแรกที่จะสูญเสียหนาที่
การงานและเปนกลุมสุดทายที่จะไดรับการวาจางกลับเขาทํางานใหม

36. ความแตกตางของสภาวะเศรษฐกิจที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ภายในประเทศและในประเทศตาง ๆ
รวมทั้งความจําเปนซึ่งจะตองพึ่งพากันและกันทางดานเศรษฐกิจระหวางประเทศ ความจําเปนที่
จะตองพึ่งพาปจจัยภายนอกรวมถึงวิกฤตการณทางเศรษฐกิจไดกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงความ
คาดหวังเกี่ยวกับอัตราการเจริญเติบโตและความปนปวนทางเศรษฐกิจในหลายประเทศ ซึ่งกอให
เกิดผลกระทบอยางรุนแรงตอชีวิตสตรี ปจจัยตาง ๆ เหลานี้มีผลกระทบตอสมรรถนะของประเทศ
ตาง ๆ ในการจะใหปกปองคุมครองทางสังคม รวมทั้งหลักประกันทางสังคม และการจัดสรรเงิน
ทุนในการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปกกิ่ง ปญหาความยุงยากดังกลาวสะทอนใหเห็นจาก
การผลักภาระการคุมครองทางสังคม หลักประกันทางสังคม และบริการทางดานสวัสดิการอื่นๆ
จากภาครัฐไปสูครัวเรือน แหลงเงินทุนที่เคยจัดสรรผานความรวมมือระหวางประเทศที่ลดลงยิ่งทํา
ใหประเทศกําลังพัฒนาและประเทศที่อยูระหวางการปฏิรูปเศรษฐกิจตองตกอยูในภาวะยาก
ลําบากยิ่งขึ้นโดยที่สตรีมักจะอยูในกลุมผูยากจนที่สุดเปาหมายที่ประเทศตาง ๆ ไดตกลงกันที่จะ
นําผลผลิตมวลรวมประชาชาติจํานวนรอยละ 0.7 ของประเทศพัฒนาแลวมาใชในการใหความ
ชวยเหลือเพื่อพัฒนาอยางเปนทางการยังไมประสบความสําเร็จ ทําใหสตรีถูกกีดกันใหตกอยูใน
สภาวะยากจนมากขึ้นเรื่อย ๆ อันเปนสิ่งบั่นทอนความพยายามในการที่จะทําใหเกิดความเสมอ
ภาคทางเพศการจัดสรรงบประมาณรัฐบาลอยางจํากัดทําใหจําเปนตองใชแนวทางใหมๆ ในการ
จัดสรรทรัพยากรที่มีอยูอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งมิใชเพียงในภาครัฐเทานั้น แตยังเกิดขึ้นกับองคกร
เอกชนและภาคเอกชนดวย แนวทางใหม ๆ ประการหนึ่ง คือ การวิเคราะหบทบาททางเพศในการ
กําหนดงบประมาณของรัฐบาล ซึ่งไดเริ่มเปนเครื่องมือที่สําคัญประการหนึ่งในการแสดงใหเห็นผล
กระทบของงบประมาณที่แตกตางระหวางหญิงและชาย ซึ่งจะชวยทําใหมีการใชทรัพยากรที่มีอยู
ไดอยางเทาเทียมกัน การวิเคราะหดังกลาวเปนสิ่งที่จําเปนตอการสงเสริมความเสมอภาคทางเพศ
37. ผลกระทบของกระบวนการโลกาภิวัตนและแผนงานปรับโครงสรางทางเศรษฐกิจตาง ๆ คาใชจาย
ในการชําระหนี้ตางประเทศที่เพิ่มสูงขึ้น และการคาระหวางประเทศที่ตกต่ําลงของประเทศพัฒนา
แลวหลายประเทศ ทําใหอุปสรรคในการพัฒนาที่มีอยูแลวยิ่งมีความเลวรายยิ่งขึ้น และทําใหเกิด
ภาวะความยากจนในกลุมสตรีรุนแรงมากยิ่งขึ้น ผลกระทบในเชิงลบของการปรับโครงสรางทาง
เศรษฐกิจอันเปนผลจากการวางแผนและการปฏิบัติที่ไมเหมาะสมไดกอใหเกิดภาระอันหนักหนวง
และไมยุติธรรมตอสตรี จากการตัดทอนงบประมาณในการใหบริการพื้นฐานทางสังคม รวมทั้งการ
ศึกษาและสุขภาพอนามัย
38. มีการยอมรับมากขึ้นวา ภาระหนี้สินของประเทศกําลังพัฒนาที่เพิ่มขึ้นนั้น เปนสิ่งที่ไมอาจแบกรับ
ตอไปไดและเปนอุปสรรคอีกประการหนึ่งที่ขัดขวางความกาวหนาของการพัฒนาแบบยั่งยืนที่ถือ
ประชาชนเปนศูนยกลางและการขจัดความยากจน ประเทศกําลังพัฒนาหลายประเทศ รวมทั้ง
ประเทศที่ตกอยูในสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ภาระหนี้สินที่หนักหนวงเกินไปไดกอให
เกิดอุปสรรคที่สําคัญยิ่งตอความสามารถของประเทศเหลานั้นในการที่จะสงเสริมการพัฒนาทาง

สังคมและการใหบริการขั้นพื้นฐาน และกอใหเกิดผลกระทบตอการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ปกกิ่งใหไดเกิดผลอยางสมบูรณ
39. ในประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสตรีสวนใหญจะเปนกลุมที่ตองแบกรับภาระอันหนัก
หนวงอันเกิดจากการปรับโครงสรางเศรษฐกิจและมักจะเปนกลุมแรกที่สูญเสียหนาที่การงานใน
สภาวะเศรษฐกิจถดถอยสตรีเหลานี้จะถูกกีดกันจากภาคเศรษฐกิจที่มีการเติบโตอยางรวดเร็ว
การสูญเสียบริการดานการดูแลเด็กอันเนื่องมาจากการลมเลิกหรือการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ ความ
จําเปนที่ตองใหการดูแลผูสูงอายุโดยไมมีบริการที่เหมาะสมจากภาครัฐ และโอกาสที่ไมเทาเทียม
กันในการเขาถึงการฝกอบรมเพื่อหาอาชีพใหมและโอกาสการเขาถึงปจจัยการผลิตเพื่อที่จะเริ่ม
หรือขยายธุรกิจตางๆ ลวนแตเปนอุปสรรคที่ทาทายสตรีในประเทศเหลานี้
40. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีซึ่งเปนองคประกอบขั้นพื้นฐานของการพัฒนากําลังเปลี่ยนแปลงรูป
แบบการผลิต อันมีสวนทําใหเกิดอาชีพใหม ๆ กําหนดความตองการเฉพาะสําหรับอาชีพ วิธีการ
ทํางาน และมีสวนที่ทําใหเกิดสังคมที่ตองอาศัยความรูเปนพื้นฐาน การเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีสามารถเปดโอกาสใหม ๆ ใหแกสตรีในทุกสาขาอาชีพ หากสตรีเหลานั้นไดรับโอกาสที่
เทาเทียมกันและไดรับการอบรมอยางเพียงพอ สตรีควรจะมีสวนเกี่ยวของกับการกําหนดคํานิยาม
การกําหนดรูปแบบ การพัฒนา การปฏิบัติการ และการประเมินผลกระทบในเรื่องบทบาททางเพศ
ของนโยบายที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงเหลานี้ สตรีจํานวนมากทั่วโลกยังตองไดรับโอกาสใน
การใชเทคโนโลยีการสื่อสารใหม ๆ สําหรับการเสริมสรางเครือขาย การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร
การทําภารกิจ การศึกษา การติดตอกับสื่อสารมวลชน และการริเริ่มใหม ๆ ทางการพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส ตัวอยางเชน มีสตรีและบุรุษที่ตกอยูในภาวะยากจนจํานวนหลายลานคนในโลกที่
ยังไมมีโอกาสที่จะเขาถึงและไดรับประโยชนจากวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และในปจจุบันยังถูก
กีดกันออกจากการพัฒนาในสาขาใหมนี้ รวมทั้งโอกาสที่จะเกิดขึ้นจากวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีดวย
41. รูปแบบของการอพยพแรงงานกําลังเปลี่ยนแปลงไป สตรีและเด็กเริ่มเขามาเกี่ยวของกับการอพยพ
แรงงานทั้งในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับระหวางประเทศ เพื่อแสวงหาอาชีพตาง ๆซึ่ง
มักจะเปนรูปของแรงงานในไรนา คนรับใชตามบาน หรือการทํางานในสถานบันเทิงในรูปแบบตาง
ๆ ในขณะที่สภาวะการณเหลานี้ไดเพิ่มโอกาสในการแสวงหารายไดและการพึ่งพาตนเองของกลุม
สตรีเหลานี้ แตก็ทําใหสตรีเหลานี้โดยเฉพาะผูที่ยากจน ขาดการศึกษา ขาดทักษะ และ/หรืออพยพ
ยายถิ่นโดยไมมีเอกสารรับรอง ตองประสบกับปญหาสภาวะแวดลอมในการทํางานที่ไมเหมาะสม
การเพิ่มความเสี่ยงในดานสุขภาพอนามัย การเสี่ยงกับการถูกคา การเอารัดเอาเปรียบทางดาน
เศรษฐกิจและทางเพศ การกีดกันเชื้อชาติ การกีดกันคนตางดาว และการกดขี่ขมเหงในรูปแบบ
อื่นๆ ซึ่งบั่นทอนสิทธิมนุษยชนของสตรีเหลานั้น และในบางกรณีกอใหเกิดการลวงละเมิดสิทธิ
มนุษยชนอีกดวย

42. ในขณะที่เรายอมรับวารัฐบาลมีหนาที่หลักในการพัฒนาและดําเนินนโยบายที่จะสงเสริมความ
เสมอภาคทางเพศ หุนสวนความรวมมือระหวางรัฐบาลและสวนตาง ๆ ของประชาสังคม ก็ไดรับ
การยอมรับมากขึ้นเปนลําดับ ๆ วาเปนกลไกสําคัญอีกประการหนึ่งในการดําเนินการใหบรรลุถึง
เปาหมายนี้ แนวทางใหม ๆ ในเชิงสรางสรรคจึงควรไดรับการพัฒนาเพื่อสงเสริมความรวมมือดัง
กลาว
43. ในบางประเทศแนวโนมของประชากรในปจจุบันมีอัตราการเจริญเติบโตลดลง ประชากรมีอายุยืน
ยาวขึ้นและอัตราการตายลดลง ทําใหมีประชากรสูงอายุเพิ่มมากขึ้น และปญหาการเจ็บปวยเรื้อ
รังที่เพิ่มขึ้นมีผลกระทบตอระบบและคาใชจายในการดูแลสุขภาพอนามัยระบบการดูแลอยางไม
เปนทางการและการวิจัยชองวางระหวางอายุขัยของบุรุษและสตรีพบวา จํานวนของสตรีหมาย
และสตรีโสดสูงอายุไดเพิ่มมากขึ้นอยางเห็นไดชัด ซึ่งมักจะนําไปสูความโดดเดี่ยวทางสังคมและ
ปญหาทางสังคมอื่น ๆ สังคมยังสามารถเรียนรูและไดประโยชนจากความรูและประสบการณชีวิต
ของสตรีสูงอายุ แตในขณะเดียวกันประชากรรุนหนุมสาวในปจจุบันเปนกลุมประชากรที่ใหญที่สุด
ในประวัติศาสตรที่เคยมีมา เด็กหญิงวัยรุนและหญิงสาวมีความจําเปนและความตองการเฉพาะ
ซึ่งตองการการเอาใจใสดูแลเพิ่มขึ้นมากเชนกัน
44. การแพรขยายอยางรวดเร็วของโรคเอดส โดยเฉพาะอยางยิ่งในซีกโลกที่กําลังพัฒนา ไดกอใหเกิด
ผลกระทบอยางรุนแรงตอสตรี การแสดงออกซึ่งพฤติกรรมที่มีความรับผิดชอบและความเสมอ
ภาคทางเพศเปนสิ่งที่จําเปนอยางยิ่งยวดตอการปองกันปญหาดังกลาว นอกจากนี้ ยังจําเปนที่จะ
ตองมียุทธวิธีที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นที่จะเพิ่มศักยภาพใหสตรีมีอํานาจในการควบคุมและตัดสินใจ
อยางอิสระและรับผิดชอบเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับความสัมพันธทางเพศ และการปกปองตนเองจาก
ความเสี่ยงและพฤติกรรมที่ไมรับผิดชอบซึ่งจะนําไปสูการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ รวมทั้งโรคเอดส
รวมทั้งเพื่อสงเสริมพฤติกรรมที่มีความรับผิดชอบปลอดภัยและยอมรับนับถือสตรีของบุรุษ และสง
เสริมความเสมอภาคทางเพศ ปญหาเอช ไอ วี และโรคเอดสเปนปญหาสาธารณสุขเรงดวน
ประการหนึ่งและกําลังเปนสิ่งที่ไมอาจควบคุมไดตอไป ในหลาย ๆ ประเทศสิ่งเหลานี้กําลังสงผล
ในเชิงลบลางประโยชนที่ไดรับจากการพัฒนา ภาระในการดูแลบุคคลที่เปนโรคเอดสและการดูแล
เด็กกําพราซึ่งมีสาเหตุมาจากโรคเอดสตกอยูกับผูหญิงเปนสวนใหญ เนื่องจากระบบบริการขั้นพื้น
ฐานตาง ๆ ยังไมเพียงพอที่จะตอบสนองกับปญหาที่ทาทายเหลานี้ได สตรีที่ติดเชื้อเอช ไอ วี หรือ
เปนเอดสมักจะตองทนทุกขทรมานจากอคติและถูกรังเกียจ และมักที่ตกเปนเหยื่อความรุนแรง
นอกจากนี้ ประเด็นตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการปองกัน การถายทอดโรคเอดสจากมารดาไปสูทารก การ
เลี้ยงดูเด็กทารกดวยนมมารดา การใหขอมูลและการศึกษาโดยเฉพาะอยางยิ่งตอเยาวชน การ
จํากัดพฤติกรรมที่มีความเสี่ยงสูง การใชยาเสพติดโดยการฉีดเขาเสนเลือด การจัดตั้งกลุม
สนับสนุนการใหคําปรึกษา และการตรวจหาเชื้อโดยความเต็มใจของผูปวย การแจงผลการเจ็บ
ปวยใหคูสมรสทราบ และการจัดหาและราคาที่สูงของยาที่จําเปนตอการรักษาโรค ยังไมไดรับการ
แกไขปรับปรุงอยางเพียงพอ อยางไรก็ดีในบางประเทศก็มีสัญญาณในเชิงบวกตอความพยายาม

ที่จะตอสูกับโรคเอดสในแงที่เยาวชนเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและโครงการใหการศึกษา
แกเยาวชนที่ดําเนินการไปแลวไดชวยกอใหเกิดทัศนคติในเชิงบวกตอความสัมพันธและความ
เสมอภาคทางเพศ การยับยั้งชั่งใจกอนมีเพศสัมพันธ และการลดลงของอัตราเสี่ยงตอการติดเชื้อ
จากโรคทางเพศสัมพันธ
45. ปญหายาเสพติดที่เพิ่มมากขึ้นในกลุมสตรีที่มีอายุนอยและเด็กหญิงทั้งในประเทศพัฒนาแลวและ
ประเทศกําลังพัฒนาไดกอใหเกิดความจําเปนที่จะตองเพิ่มความพยายามในการลดอุปสงคและ
การตอสูกับการผลิตยาเสพติดที่ผิดกฎหมาย รวมทั้งการจัดหาและการคายาเสพติดและสารอื่น ๆ
ที่มีผลกระทบตอสมองและจิตใจ
46. การสูญเสียชีวิตและความเสียหายที่เกิดขึ้นจากภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เพิ่มมากขึ้นไดกอใหเกิด
ความตระหนักวาแนวทางและวิธีการชวยเหลือที่ใชอยูในปจจุบันในการแกไขปญหาในสถาน
การณฉุกเฉินดังกลาวไมเพียงพอและไรประสิทธิภาพ ซึ่งทําใหสตรีตองรับภาระมากกวาบุรุษใน
การที่จัดหาสิ่งที่จําเปนในครอบครัวการดํารงชีวิตประจําวัน สถานการณดังกลาวกอใหเกิดความ
ตระหนักวา จะตองมีการนํามุมมองความเสมอภาคทางเพศมาใชในการพัฒนาและการปฏิบัติ
การปองกันภัยพิบัติรวมทั้งยุทธวิธีในการที่จะผอนคลายและฟนฟูสภาพหลังภัยพิบัติตาง ๆ
47. บริบทที่เปลี่ยนไปในดานความสัมพันธระหวางเพศ รวมทั้งการถกปญหาเกี่ยวกับความเสมอภาค
ทางเพศไดนําไปสูการประเมินบทบาททางเพศในแงมุมใหม ๆ มากขึ้นซึ่งเปนการสนับสนุนใหเกิด
การหารือเกี่ยวกับบทบาทและความรับผิดชอบของหญิงและชายในอันที่จะรวมมือกันในการเสริม
สรางความเสมอภาคทางเพศและความจําเปนที่จะเปลี่ยนแปลงบทบาทตามประเพณีและรูปแบบ
ดั้งเดิมซึ่งเปนสิ่งที่จํากัดการบรรลุถึงศักยภาพของสตรีอยางสมบูรณนอกจากนี้ ยังมีความจําเปนที่
หญิงและชายจะตองมีสวนรวมมืออยางสมดุลในงานทั้งที่กอใหเกิดรายได และไมกอใหเกิดรายได
ความลมเหลวในการยอมรับและประเมินคางานที่ไมกอใหรายไดของสตรี ซึ่งมักจะไมไดรับการตี
คาในการคํานวณรายไดของประชาชาติ ยอมหมายถึงการมีสวนรวมในการพัฒนาทางดาน
เศรษฐกิจและสังคมของผูหญิงยังถูกประเมินคาในระดับที่ต่ํากวาความเปนจริงอยูตอไป ตราบใดี่
ผูชายยังไมเขามาแบงเบาความรับผิดชอบอยางเพียงพอ ภาระหนาที่ของผูหญิงทั้งในการงานที่กอ
ใหเกิดรายได และการดูแลสมาชิกในครอบครัวยังคงเปนภาระที่หนักหนวงที่ไมสมดุลและไมยุติ
ธรรมตอผูหญิงเมื่อเปรียบเทียบกับผูชาย
4. แนวทางการดําเนินงานและความคิดริเริ่มใหม ๆ ในการที่จะเอาชนะอุปสรรคและดําเนินการ
ใหแผนปฏิบัติการปกกิ่งบรรลุถึงเปาประสงคอยางเรงดวนและสมบูรณ
48. เมื่อพิจารณาถึงผลการประเมินความกาวหนาในรอบ 5 ปที่ผานมาตั้งแตไดมีการประชุมที่ปกกิ่ง
เกี่ยวกับผลการดําเนินการตามปฏิญญาแผนการปฏิบัติการปกกิ่งดังที่บรรจุไวในบทที่ 2 รวมทั้ง
ปญหาและอุปสรรคในปจจุบนั ที่มีผลกระทบตอการดําเนินงานใหไดผลเต็มที่ตามที่ระบุไวในบท
ที่ 3 ขางตน รัฐบาลทั้งหลายจึงไดตกลงที่จะใชแนวทางดําเนินการและแนวคิดริเริ่มใหม ๆ เพื่อเอา
ชนะอุปสรรคและแกไขปญหาตาง ๆ การใชมาตรการเพิ่มเติมและตอเนื่องเพื่อใหบรรลุถึงจุดมุง
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หมายของแผนปฏิบัติการปกกิ่ง โดยตระหนักวาการที่มนุษยทุกคนพึงไดรับสิทธิมนุษยชนทุกดาน
อยางเต็มที่ทั้งในดานพลเรือน วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม รวมทั้งสิทธิที่จะพัฒนา
ตนเองเปนสิ่งที่เปนสากล แบงแยกไมได ตองพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันและเกี่ยวของกันอยางใกล
ชิด และเปนสิ่งที่จําเปนอยางยิ่งในการที่จะทําใหเกิดความเสมอภาคทางเพศ การพัฒนา และ
สันติภาพในศตวรรษที่ 21
องคกรตาง ๆ ภายใตระบบองคการสหประชาชาติและสถาบันเบรตตันวูดส (Bretton Woods)
รวมทั้งองคการการคาโลก องคกรระหวางรัฐบาลในระดับนานาชาติ ระดับภูมิภาคตาง ๆ รัฐสภา
ประชาสังคม รวมทั้งภาคเอกชน และองคกรพัฒนาเอกชน สหภาพแรงงาน และผูที่ไดรับผล
กระทบ ไดรับการรองขอใหสนับสนุนรัฐบาลและพัฒนาโครงการที่จะชวยสรางเสริมความ
พยายามของรัฐในการที่จะทําใหแผนปฏิบัติการปกกิ่งไดรับการดําเนินการอยางเต็มที่และมี
ประสิทธิภาพ
รัฐบาลตาง ๆ และองคการระหวางประเทศไดใหการยอมรับการมีสวนรวมและบทบาทในเชิง
สนับสนุนขององคกรเอกชน โดยเคารพตอความเปนอิสระขององคกรเหลานั้นอยางเต็มที่ ในการ
ประกันการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปกกิ่งอยางมีประสิทธิภาพ และควรดําเนินการสราง
เสริมการปฏิบัติงานรวมกับองคกรเอกชน โดยเฉพาะอยางยิ่งองคกรสตรีในการที่จะรวมกันดําเนิน
การและติดตามผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปกกิ่ง
ประสบการณที่ผานมาแสดงใหเห็นวา จุดมุงหมายของการปฏิบัติการใหเกิดความเสมอภาคทาง
เพศจะสําเร็จลุลวงไดอยางเต็มที่ก็ตอเมื่อไดมีการฟนฟูความสัมพันธระหวางผูที่มีสวนไดสวนเสีย
ในทุกระดับ การมีสวนรวมอยางมีประสิทธิภาพของสตรีบนพื้นฐานของความเสมอภาคในทุกสวน
ของสังคมเปนสิ่งที่จําเปนตอการดําเนินการใหบรรลุจุดมุงหมายดังกลาว
การที่จะบรรลุถึงความเสมอภาคทางเพศและการเสริมสรางพลังศักยภาพสตรีนั้น จําเปนที่จะตอง
มีการแกไขปญหาความไมเสมอภาคระหวางหญิงชาย และระหวางเด็กหญิงและเด็กชาย และตอง
มีการประกันสิทธิและความรับผิดชอบ โอกาส และทางเลือกตาง ๆ อยางเสมอภาคกัน ความ
เสมอภาคทางเพศมีนัยวา ความตองการความสนใจ ความหวงใย ประสบการณ และความจําเปน
เรงดวนตาง ๆ ของทั้งหญิงและชาย เปนมิติอันแบงแยกมิไดสําหรับการวางแผนการปฏิบัติ การติด
ตามและประเมินผลของการดําเนินการในระดับประเทศ และระดับนานาชาติในทุกประเด็น
ในการรับรองแผนปฏิบัติการปกกิ่ง รัฐบาลตาง ๆ และชุมชนนานาชาติไดตกลงที่จะยอมรับวาระ
การพัฒนารวมกันโดยมีความเสมอภาคทางเพศและการเสริมสรางพลังศักยภาพสตรีเปนหลักการ
พื้นฐานความพยายามในการประกันวาสตรีมีสวนรวมในการพัฒนาไดมีการขยายวงไปอยางกวาง
ขวางยิ่งขึ้น และมีความจําเปนที่จะตองรวมประเด็นสภาพและความจําเปนขั้นพื้นฐานของสตรีเขา
กับการดําเนินการในองครวม โดยมีพื้นฐานอยูบนสิทธิและการแบงเบาภาระความรับผิดชอบ
อยางเสมอภาคกัน การสงเสริมและการคุมครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานทั้งปวง ควร
มีการกําหนดนโยบายและแผนงานตาง ๆ เพื่อจะใหบรรลุจุดมุงหมายของการพัฒนาแบบยั่งยืน
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โดยมีประชาชนเปนศูนยกลาง เพื่อใหประชาชนมีชีวิตความเปนอยูที่ดี และมีมาตรการคุมครอง
ทางสังคมอยางเพียงพอ ซึ่งรวมถึงโครงขายที่จะปองกันและคุมครองความปลอดภัย การเสริม
สรางระบบสนับสนุนตางๆ สําหรับครอบครัว โอกาสที่เทาเทียมกันในการเขาถึงและควบคุมแหลง
ทรัพยากรดานเงินทุนและเศรษฐกิจ การขจัดความยากจนที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ อยางไมสมดุลในหมู
สตรี นโยบายและสถาบันทางดานเศรษฐกิจตาง ๆ รวมทั้งสวนที่รับผิดชอบการจัดสรรแหลง
ทรัพยากรควรจะนํามุมมองความเสมอภาคทางเพศมาใชเพื่อประกันวาผลประโยชนในการพัฒนา
จะไดรับการจัดสรรอยางเทาเทียมกัน
ตามที่ไดตระหนักกันแลววา สตรีในประเทศตาง ๆ หลายประเทศยังตองรับภาระที่มีอยูและภาระที่
เพิ่มมากขึ้นจากความยากจน โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเทศกําลังพัฒนา จึงมีความจําเปนตอง
ดําเนินการตอไป โดยใชมุมมองดานบทบาทหญิงชายในการทบทวน ดัดแปลง และการดําเนินการ
ดานนโยบายและแผนงานทางเศรษฐกิจมหภาคและสังคมแบบบูรณาการ รวมทั้งนโยบายและ
แผนงานที่เกี่ยวของกับการปรับโครงสรางและการจัดการหนี้ตางประเทศ เพื่อประกันโอกาสใน
การเขาถึงบริการทางสังคมที่ทุกคนสามารถเขาถึงไดอยางเทาเทียมกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งการ
ศึกษา และการบริการทางดานสาธารณสุขที่มีคุณภาพและราคาเยาว รวมทั้งโอกาสที่เทาเทียมกัน
ในการเขาถึงและควบคุมทรัพยากรทางดานเศรษฐกิจดวย
จะตองมีการใชความพยายามมากขึ้นในการที่จะสรางโอกาสในการเขาถึงการศึกษา สุขภาพ
อนามัยและบริการทางสังคมอยางเทาเทียมกัน และประกันสิทธิภาพของสตรีและเด็กหญิงในการ
ศึกษา การมีสุขภาพทั้งทางรางกายและจิตใจในมาตรฐานที่สูงสุดที่จะเปนไดในทุกชวงวงจรของ
ชีวิต รวมทั้งการจัดบริการดานสาธารณสุขที่เพียงพอหรือเสียคาใชจา ยในระดับที่เปนไปไดสําหรับ
ทุกคน และที่ทุกคนสามารถเขาถึงไดอยางเทาเทียมกัน รวมทั้งการบริการดานสุขอนามัยทางเพศ
และการเจริญพันธุ โดยเฉพาะอยางยิ่งที่เกี่ยวของกับโรคเอดสและการติดเชื้อเอช ไอ วี ซึ่งบริการ
ดังกลาวนี้เปนสิ่งที่จําเปนอยางยิ่งเมื่อพิจารณาถึงกลุมสตรีสูงอายุที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ
เมื่อคํานึงถึงวาสตรีสวนใหญของโลกอยูในฐานะผูผลิตเพื่อความอยูรอดและเปนผูใชทรัพยากรสิ่ง
แวดลอม จึงมีความจําเปนอีกประการหนึ่งที่ตองยอมรับและบูรณาการความรูและความจําเปน
เรงดวนของสตรีเขาในกระบวนการอนุรักษทรัพยากรตาง ๆ เพื่อเปนการประกันความอยูรอดอยาง
ยั่งยืนของทรัพยากรเหลานั้นแผนงานและโครงสรางขั้นพื้นฐานซึ่งคํานึงถึงบทบาทชายหญิงเปน
สิ่งที่จําเปนสําหรับการจัดการกับภัยพิบัติและเหตุฉุกเฉินตางๆ ที่เปนภัยคุกคามตอสภาพแวดลอม
ความมั่นคงในการดํารงชีวิต รวมทั้งการบริการจัดการสิ่งจําเปนขั้นพื้นฐานสําหรับการดํารงชีวิต
ประจําวัน
การดูแลความเปนอยูของประชากรในประเทศที่มีทรัพยากรจํากัดหรือมีนอย รวมทั้งประเทศกําลัง
พัฒนาที่มีลักษณะเปนหมูเกาะขนาดเล็ก ซึ่งจําเปนอยางยิ่งที่จะตองพึ่งพาการอนุรักษและปกปอง
สิ่งแวดลอม ดังนั้นควรใหการยอมรับความรู วิธีการจัดการ และการใชระบบอันหลากหลายทาง
ชีววิทยา อยางยั่งยืน ตามที่ไดรับการถายทอดกันมาในกลุมสตรี

58. เจตนารมณและพันธะสัญญาทางการเมืองในทุกระดับเปนสิ่งที่จําเปนอยางยิ่งในการประกันวาจะ
มีการบูรณาการมุมมองความเสมอภาคทางเพศในการรับรองและการดําเนินนโยบายเชิงปฏิบัติ
การที่ครอบคลุมทุกสาขาพันธะสัญญาทางนโยบายเปนสิ่งที่สําคัญเปนอยางยิ่งตอการพัฒนา
กรอบการปฏิบัติการที่จําเปน เพื่อประกันใหสตรีมีโอกาสเทาเทียมกันในการเขาถึงและควบคุม
ทรัพยากรทางเศรษฐกิจการลงทุน การฝกอบรม การบริการและสถาบันตาง ๆ รวมทั้งการมีสวน
รวมของสตรีในการตัดสินใจและการบริการจัดการอีกดวย กระบวนการจัดทํานโยบายจําเปนตอง
อาศัยความรวมมือระหวางสตรีและบุรุษในทุกระดับ ผูชายและเด็กชายควรจะมีโอกาสที่จะเขามา
มีสวนรวมอยางจริงจังและไดรับการสนับสนุนในความพยายามทุกเรื่องที่จะทําใหบรรลุถึงจุดมุง
หมายในการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปกกิ่ง
59. การกระทําความรุนแรงตอสตรีและเด็กหญิงเปนอุปสรรคที่สําคัญประการหนึ่งตอการบรรลุนิติถึง
วัตถุประสงคของการทําใหเกิดความเสมอภาคทางเพศ การพัฒนาและสันติภาพ ความรุนแรงตอ
สตรีเปนทั้งการลวงละเมิดและบั่นทอนหรือลบลางสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของสตรี
ความรุนแรงบนพื้นฐานของเพศเชน การทุบตี หรือความรุนแรงภายในภายครอบครัวในรูปแบบ
อื่นๆ การขมขืนทารุณกรรมทางเพศ การใชสตรีเปนทาสทางเพศ และการเอารัดเอาเปรียบทาง
เพศ การคาผูหญิงและเด็กขามชาติ การบีบบังคับใหเปนโสเภณี และการลวนลามทางเพศ รวมทั้ง
ความรุนแรงตอสตรีอันเปนผลมาจากอคติทางวัฒนธรรม ลัทธิเหยียดผิด และการกีดกันทางเชื้อ
ชาติ การรังเกียจคนตางชาติ การผลิตสื่อลามก การทําลายลางเผาพันธุ ความขัดแยงที่มีการใช
อาวุธ การเขายึดครองประเทศอื่น ๆ ความคลั่งไคลทางศาสนา การตอตานศาสนาอยางสุดขั้ว
และการกอการรายเปนสิ่งที่ขัดตอศักดิ์ศรีและคุณคาของมนุษย และเปนสิ่งที่จําเปนที่จะตองตอสู
และขจัดใหหมดสิ้นไป
60. สตรีมีบทบาทที่สําคัญยิ่งในครอบครัว ครอบครัวเปนหนวยพื้นฐานทางสังคม และเปนพลังที่เขม
แข็งประการหนึ่งตอการยึดเหนี่ยวและการบูรณาการทางสังคม ดังนั้นจึงควรรับการเสริมสรางให
เขมแข็ง การใหการสนับสนุนผูหญิงที่ไมเพียงพอ รวมทั้งการขาดการคุมครองและการสนับสนุน
ครอบครัวของสตรีเหลานั้นอยางพอเพียงจะสงผลกระทบตอสังคมโดยรวมและบั่นทอนความ
พยายามในการที่จะบรรลุถึงความเสมอภาคทางเพศในระบบวัฒนธรรม การเมืองและสังคม
ตาง ๆ จะมีรูปแบบครอบครัวที่หลากหลาย สิทธิ ความสามารถ และความรับผิดชอบของสมาชิก
ภายในครอบครัวเปนสิ่งที่ตองไดรับการเคารพ การมีสวนรวมของสตรีทางเศรษฐกิจและสังคมใน
สวัสดิภาพของครอบครัว และความสําคัญทางสังคมในการเปนมารดาและบิดายังคงเปนสิ่งที่ยัง
ไมไดรับการสงเสริมและแกไขปญหาอยางเพียงพอ สภาพและบทบาทของบิดามารดา และผู
ปกครองทางกฎหมายในครอบครัวและการเลี้ยงดูเด็ก และความสําคัญของสมาชิกภายในครอบ
ครัวที่มีตอสภาพความเปนอยูที่ดีของครอบครัวเปนสิ่งที่ไดรับการยอมรับและจะตองไมกลายเปน
สาเหตุของการกีดกันทางเพศผูหญิงยังคงตองรับภาระที่หนักกวาผูชายในดานความรับผิดชอบ
ภายในครัวเรือนและการเลี้ยงดูเด็ก ผูปวยและผูสูงอายุ ความไมสมดุลดังกลาวจําเปนที่จะตองได
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รับการแกไขอยางตอเนื่อง โดยมีนโยบายและแผนงานที่เหมาะสม โดยเฉพาะอยางยิ่งนโยบาย
และแผนงานที่เกี่ยวของกับการศึกษา และออกกฎหมายในกรณีที่เหมาะสม การที่จะทําใหหญิง
ชายรวมกันรับผิดชอบเคียงบาเคียงไหลอยางเต็มที่ ทั้งในชีวิตสวนตัวและในทางสังคมจําเปนตอง
ไดรับการสงเสริมใหสามารถประณีประนอมและแบงเบาภาระหนาที่ความรับผิดชอบทั้งในดาน
การงานและภายในครอบครัวไดอยางเทาเทียมกัน
กลไกระดับชาติเพื่อความกาวหนาของสตรีที่เขมแข็งและการสนับสนุนสงเสริมความเสมอภาค
ทางเพศจําเปนตองอาศัยพันธกรณีทางการเมืองในระดับสูงสุด และทรัพยากรที่จําเปนทั้งปวงทั้ง
ในดานบุคลากรและเงินทุนในการที่จะริเริ่ม เสนอแนะ และสงเสริมการพัฒนา การรับรองและการ
ติดตามนโยบาย การออกกฎหมาย แผนงานตาง ๆ และการเสริมสรางสมรรถนะเพื่อการเสริม
สรางพลังศักยภาพสตรี และเพื่อทําหนาที่เปนตัวประสานใหเกิดการปรึกษาหารือสาธารณะอยาง
เปดเผยเกี่ยวกับปญหาความเสมอภาคทางเพศในฐานะที่เปนจุดมุงหมายทางสังคมที่สําคัญ
ประการหนึ่ง การดําเนินการดังกลาวจะชวยใหกลไกระดับชาติสามารถสงเสริมความกาวหนาของ
สตรีและนํามุมมองบทบาทชายหญิงเขาไปใชการกําหนดนโยบายและแผนงานทุกดาน การ
ดําเนินบทบาทในการรณรงคเผยแพร เพื่อการประกันวาจะมีการเขาถึงสถาบันและแหลง
ทรัพยากรตาง ๆ อยางเทาเทียมกัน รวมทั้งการเสริมสรางสมรรถนะของสตรีในทุกสาขา การปฏิรูป
ในดานตาง ๆ เพื่อรับมือกับปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในโลกที่กําลังเปลี่ยนแปลงเปนสิ่งที่สําคัญ
อยางยิ่งในการที่จะประกันโอกาสใหสตรีสามารถเขาถึงสถาบันและองคกรตาง ๆ อยางเทาเทียม
เทียมกัน การเปลี่ยนแปลงสถาบันและทางดานกระบวนความคิดเปนกลยุทธที่สําคัญประการหนึ่ง
ในการที่จะสรางสรรคสภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวยตอการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปกกิ่ง
การสนับสนุนโครงการตางๆ เพื่อเสริมสรางโอกาส ศักยภาพ และกิจกรรมของสตรีตองมุงเนน
ประเด็นสําคัญสองประเด็นควบคูกันไป ไดแกการจัดทําโครงการที่จะตอบสนองความจําเปนและ
ความตองการพื้นฐานรวมทั้งความจําเปนและความตองการเฉพาะบางประการของสตรีในการ
เสริมสรางสมรรถนะ การพัฒนาองคกรและการเสริมสรางพลังศักยภาพของสตรี และอีกประเด็น
หนึ่งคือการนํากระบวนความคิดดานความเสมอภาคทางเพศเขาสูกระแสหลักของการจัดทําและ
ดําเนินโครงการและกิจกรรมตาง ๆ นอกจากนี้ ยังมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองขยายการดําเนิน
การไปสูการวางแผนในสาขาใหม ๆ ในการที่จะสงเสริมความเสมอภาคทางเพศเพื่อตอบสนองตอ
ปญหาและอุปสรรคตาง ๆ ที่กําลังเกิดขึ้นในปจจุบัน
เด็กหญิงและสตรีในทุกชวงอายุที่มีความพิการในรูปใดรูปแบบหนึ่ง มักจะเปนกลุมที่ออนแอถูกละ
เลยจากสังคมมากกวากลุมอื่น ๆ ดังนั้น จึงจําเปนตองคํานึงและแกไขปญหาของสตรีเหลานั้น ใน
กระบวนการจัดทํานโยบายและแผนงานทุกสาขา และจําเปนตองใชมาตรการพิเศษในทุกระดับ
เพื่อนําสตรีเหลานั้นเขาสูกระแสหลักของการพัฒนา
การจัดทําแผนงานและโครงการที่มีประสิทธิภาพ และมีความประสานตอเนื่องกันเพื่อการดําเนิน
การตามแผนปฏิบัติการปกกิ่งใหไดผลเต็มที่ ตองอาศัยความรูความเขาใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับสภาพ
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ของสตรีและเด็กหญิงความรูที่ไดจากการวิจัยและขอมูลจําแนกเพศ การจัดทําเปาหมายทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยาวที่มีการกําหนดเงื่อนไขเวลาอยางชัดเจน และเปาหมายหลักที่สามารถวัด
ผลได รวมทั้งกลไกในการติดตามประเมินผลเพื่อประเมินความกาวหนาของการดําเนินงาน จะ
ตองใชความพยายามเพื่อประกันการเสริมสรางสมรรถนะของผูที่มีบทบาทเกี่ยวของในการที่จะทํา
ใหเกิดการบรรลุจุดมุงหมายเหลานั้น นอกจากนี้ยังจําเปนที่จะตองใชความพยายามในระดับชาติ
เพื่อเพิ่มความโปรงใสและความรับผิดชอบในการดําเนินการอีกดวย
การดําเนินกรใหบรรลุเปาหมายของความเสมอภาคทางเพศ การพัฒนา และสันติภาพในระดับ
ชาติและนานาชาติตองไดรับการสนับสนุนทรัพยากรบุคคลและเงินทุนที่จําเปนสําหรับการดําเนิน
กิจกรรมทั้งในกิจกรรมเฉพาะและกิจกรรมที่เปนเปาหมายที่เพื่อประกันความเสมอภาคทางเพศทั้ง
ในระดับทองถิ่น ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ รวมทั้งเสริมสรางและเพิ่มพูน
ความรวมมือระดับนานาชาติอีกดวย การแสดงความเอาใจใสตอจุดมุงหมายดังกลาวอยางชัดเจน
ในการจัดสรรงบประมาณทั้งในระดับชาติ ระดับภูมิภาค ระดับนานาชาติ เปนสิ่งที่สําคัญตอการ
ดําเนินการ
แนวทางการดําเนินการในระดับชาติ
โดยรัฐ
(ก) กําหนดและสงเสริมการใชเปาหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาวที่ชัดเจน หรือวัตถุรประสงคที่วัด
ได ในกรณีที่เหมาะสม ใหกําหนดโควตาเพื่อสงเสริมความกาวหนาในการทําใหเกิดสมดุลระหวาง
เพศ รวมทั้งใหสตรีมีโอกาสในการเขาถึงและมีสวนรวมในกิจกรรมภาครัฐอยางเต็มที่บนพื้นฐาน
ของความเสมอภาคกับบุรุษในทุก ๆ ดานและทุกระดับในภาคราชการ โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
ตําแหนงหนาที่ที่เกี่ยวกับการตัดสินในและการกําหนดนโยบาย ในพรรคการเมืองและกิจกรรมทาง
การเมือง ในกระทรวง ทบวง กรมของรัฐ และในสถาบันระดับนโยบายที่สําคัญ รวมทั้งองคกรและ
หนวยงานที่รับผิดชอบดานการพัฒนาในระดับทองถิ่นดวย
(ข) ดําเนินการแกไขอุปสรรคที่สตรีตองเผชิญอยู โดยเฉพาะอยางยิ่งสตรีพื้นเมืองและสตรีในกลุม
ที่ถูกละเลย ที่เปนสิ่งกีดขวางการเขาถึงและมีสวนรวมในทางการเมืองและการตัดสินใจ รวมทั้ง
การขาดการฝกอบรมภาระความรับผิดชอบเปนสองเทาของสตรีทั้งในงานที่กอใหเกิดรายไดและ
งานที่ไมกอใหเกิดรายได ทัศนคติในเชิงลบของสังคมและการกําหนดบทบาทของสตรีในรูปแบบ
ดั่งเดิม
(ก) ประกันใหมีนโยบายที่เปดโอกาสใหสตรีเขาถึงการศึกษาอยางเทาเทียมกัน และขจัดความ
เหลื่อมล้ําระหวางเพศในการศึกษา การฝกอาชีพ การศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สนับสนุนใหเด็กหญิงไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางสมบูรณ โดยเฉพาะอยางยิ่งสตรีและเด็ก
หญิงที่อาศัยอยูในชนบทหรือพื้นที่ที่ขาดแคลนและใหโอกาสศึกษาตอเนื่องในทุกระดับ
(ข) สนับสนุนการดําเนินการตามแผนงานและโครงการที่ประกันการใหการศึกษาอยางมีคุณภาพ
การเพิ่มจํานวนของเด็กชายและเด็กหญิงในการศึกษาตอในโรงเรียนโดยไมลมเลิกกลางคัน และ

การขจัดอคติทางเพศและการกําหนดบทบาทหญิงชายตามแบบดั้งเดิมในหลักสูตรการศึกษา
ตําราเรียน รวมทั้งในกระบวนการเรียนการสอน
(ค) เรงรัดการปฏิบัติการและเสริมสรางพันธกรณีทางการเมืองเพื่อขจัดชองวางระหวางเพศในการ
ศึกษาระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาภาในป ค.ศ. 2005 และเพื่อประกันการศึกษา
ภาคบังคับในระดับประถมศึกษาแบบใหเปลาสําหรับทั้งเด็กหญิงและเด็กชาย ภายในป ค.ศ.
2015 จากที่มีการเสนอแนะในที่ประชุมระดับโลกในโอกาสตาง ๆ และขจัดนโยบายที่ทําใหเกิด
ชองวางทางการศึกษาหรือทําใหชองวางดังกลาวกวางขึ้น
(ฆ) พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนที่สงเสริมความเสมอภาคทางเพศ ตั้งแตระดับอนุบาล
ประถมศึกษาการฝกอบรมดานวิชาชีพ จนถึงระดับมหาวิทยาลัย เพื่อแกไขปญหาการกําหนดบท
บาทหญิงชายแบบดั้งเดิม อันเปนสาเหตุหลักประการหนึ่งที่ทําใหเกิดการแบงแยกในอาชีพการ
งาน
68. (ก) กําหนดและดําเนินนโยบายที่สงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของ
สตรีและสรางสรรคสภาวะแวดลอมที่ไมใหเกิดการลวงละเมิดสิทธิของสตรีและเด็กหญิง
(ข) สรางสรรคและรักษาสภาพแวดลอมทางกฎหมายที่ไมมกี ารเลือกปฏิบัติ รวมทั้งสงเสริมความ
เสมอภาคทางเพศ โดยการทบทวนกฎหมายที่มีเปาหมายในการขจัดมาตรการที่กีดกันทางเพศให
หมดไปโดยเร็วที่สุดถาเปนไปไดในป ค.ศ. 2005 และใหมีการขจัดชองวางทางกฎหมายที่ทําให
สตรีและเด็กหญิงไมไดรับการคุมครองสิทธิและปราศจากมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการที่จะ
ตอสูกับการเลือกปฏิบัติอันมีสาเหตุจากความแตกตางทางเพศ
(ค) ใหสัตยาบันตออนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบ จํากัดขอบเขต
ในการตั้งขอสงวน และเพิกถอนขอสงวนซึ่งเปนปฏิปกษตอวัตถุประสงคและเปาหมายของ
อนุสัญญาดังกลาว หรือที่ไมสอดคลองกับกฎหมายสนธิสัญญาระหวางประเทศ
(ฆ) พิจารณาลงนามและใหสัตยาบันตอพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือก
ปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบ
(ง) พิจารณาลงนามและใหสัตยาบันตอธรรมนูญแหงกรุงโรมของศาลอาญาระหวางประเทศ
(จ) พิจารณา ทบทวน และดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายและกระบวนการตาง ๆ เพื่อหาม
และขจัดการเลือกปฏิบัติตอผูหญิงและเด็กผูหญิงในทุกรูปแบบ
(ฉ) ใชมาตรการรวมทั้งแผนงานและนโยบายตาง ๆ ที่ประกันวา สภาวะตั้งครรภการเปนมารดา
การเลี้ยงดูบุตร และบทบาทของสตรีในการใหกําเนิดบุตร จะไมถูกใชเปนขออางในการเลือก
ปฏิบัติ หรือจํากัดการมีสวนรวมอยางเต็มที่ในสังคม
(ช) ประกันวากระบวนการปฏิรูปทางกฎหมายและการบริหารระดับชาติ รวมทั้งกระบวนการที่
เกี่ยวของกับการปฏิรูปที่ดิน การกระจายอํานาจ และการปรับระบบโครงสรางทางเศรษฐกิจจะ
เปนไปเพื่อสงเสริมสิทธิของสตรี โดยเฉพาะอยางยิ่งสิทธิสตรีในชนบทและสตรีที่ยากจน และใช
มาตรการที่จะสงเสริมและดําเนินการใหเปนไปตามสิทธิเหลานั้นโดยใหโอกาสในการเขาถึงและ

ควบคุมทรัพยากรทางเศรษฐกิจ รวมทั้งการถือครองที่ดิน สิทธิในทรัพยสิน สิทธิในการสืบทอด
มรดก การใหสินเชื่อ และระบบการออมทรัพยตามแบบดั้งเดิม เชน ธนาคารและสหกรณสําหรับ
สตรี
(ซ) นํามุมมองบทบาทหญิงชายเขาสูกระแสหลักในการกําหนดนโยบาย กฎ ระเบียบ และการ
ดําเนินการเกี่ยวกับการอพยพยายถิ่นในระดับชาติตามความเหมาะสม เพื่อสงเสริมและคุมครอง
สิทธิของสตรี รวมทั้งดําเนินการใหเกิดการยอมรับวา การกดขี่และการทารุณกรรมทางเพศเปน
สาเหตุที่สมควรประการหนึ่งในการพิจารณาอนุมตั ิสถานภาพผูลี้ภัย และสถานที่คุมครองแกสตรี
(ฌ) ใชมาตรการที่เหมาะสมในการขจัดการเลือกปฏิบัติและความรุนแรงตอสตรีและเด็กหญิง ทั้ง
โดยบุคคล องคกร หรือวิสาหกิจอื่นใด
(ญ) ใชมาตรการที่จําเปนสําหรับภาคเอกชนและสถานศึกษาในการอํานวยความสะดวกและเสริม
สรางการปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายที่มุงเนนการขจัดการเลือกปฏิบัติระหวางเพศ
69. (ก) ใหถือเปนเรื่องความสําคัญที่จะตองทบทวนและแกไขกฎหมายในกรณีที่เหมาะสม เพื่อใหมี
กฎหมายที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งกฎหมายเกี่ยวกับการทารุณกรรมตอสตรี การใชมาตรการที่จํา
เปนในการประกันวา สตรีและเด็กหญิงจะไดรับการคุมครองจากการทารุณกรรมทางดานรางกาย
จิตใจ และทางเพศในทุกรูปแบบและไดรับความชวยเหลือาทางกฎหมายใหไดรับความยุติธรรม
(ข) ลงโทษผูกระทําผิดที่กระทํารุนแรงตอสตรีและเด็กหญิงในทุกรูปแบบ และนําแนวทางปฏิบัติ
การที่มุงใหความชวยเหลือและจูงใจผูกระทําผิดใหลมเลิกการกระทําความรุนแรงตอสตรี และใช
มาตรการที่จะเปดชองทางในการเยียวยาใหแกผูตกเปนเหยื่อ
(ค) ถือวาการกระทําความรุนแรงทุกรูปแบบตอสตรีและเด็กหญิงทุกวัยวาเปนความผิดทางอาญา
ซึ่งสามารถลงโทษทางกฎหมายได รวมทั้งการทารุณกรรมบนพื้นฐานการกีดกันในทุกรูปแบบ
(ฆ) ออกกฎหมายและ/หรือเสริมสรางกลไกที่เหมาะสมเพื่อรับมือกับคดีอาญาตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
กับการกระทําความรุนแรงในทุกครอบครัวในทุกรูปแบบ รวมทั้งการขมขืนคูสมรสและการกดขี่ขม
เหงทางเพศที่กระทําตอสตรีและเด็กหญิง และประกันวากรณีดังกลาวจะนําเขาสูกระบวนการยุติ
ธรรมอยางรวดเร็ว
(ง) พัฒนา รับรอง และดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายและมาตรการอื่น ๆ ที่เหมาะสมอยาง
เต็มที่ เชน การจัดทํานโยบายและโครงการดานการศึกษาเพื่อขจัดการปฏิบัติตามประเพณีหรือ
แบบดั้งเดิม ซึ่งรวมทั้งการเฉือนอวัยวะเพศภายนอกของสตรี การแตงงานกอนวัยอันสมควร การ
แตงงานโดยถูกบังคับ และอาชญากรรมที่อางการปกปองศักดิ์ศรีเกียรติยศ ซึ่งเปนการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนของสตรีและเด็กหญิงและเปนอุปสรรคขัดขวางสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน
ของสตรี และเสริมสรางความพยายามโดยความรวมมือกับกลุมสตรีทองถิ่น เพื่อสรางความ
ตระหนักทั้งโดยสวนรวมและสวนบุคคลวา ประเพณีและพิธีกรรมที่กอใหเกิดอันตรายตอสตรีเปน
การลวงละเมิดสิทธิมนุษยชนของสตรี

(จ) ดําเนินการวิจัยอยางตอเนื่องเพื่อพัฒนาความรูความเขาใจเกี่ยวกับสาเหตุหลักของการกระทํา
ความรุนแรงในทุกรูปแบบตอสตรี เพื่อใชในการกําหนดแผนงาน โครงการ และมาตรการในการ
ขจัดการกระทําความรุนแรงในรูปแบบตาง ๆ
(ฉ) ใชมาตรการในการแกไขปญหาการกีดกันทางเชื้อชาติและการทารุณกรรมตอสตรีและเด็ก
หญิงโดยมีแรงจูงใจทางเชื้อชาติ โดยปรับปรุงนโยบายและแผนงานตาง ๆ ใหเหมาะสม
(ช) ใชมาตรการที่ไดผลจริงจังในการแกไขผลกระทบของการกระทําความรุนแรงตอสตรีพื้นเมือง
ในการดําเนินการตามแผนงาน การใหบริการที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อขจัดความรุนแรง
ในทุกรูปแบบ โดยการมีสวนรวมอยางเต็มที่และโดยสมัครใจของสตรีพื้นเมือง
(ซ) สงเสริมการมีสุขภาพจิตที่ดีของสตรีและเด็กหญิง บูรณาการการใหบริการดานสุขภาพจิตใน
ระบบสาธารณสุขมูลฐาน พัฒนาโครงการสนับสนุนที่คํานึงถึงบทบาทหญิงชาย และฝกอบรมเจา
หนาที่ดานสาธารณสุขใหตระหนักถึงการกระทําความรุนแรงบนพื้นฐานการแบงแยกทางเพศ และ
การใหการดูแลเด็กหญิงและสตรีทุกวัยที่มีประสบการณถูกทารุณกรรมไมวาจะในรูปแบบใด ๆ
(ฌ) รับรองและสงเสริมแนวทางการดําเนินการโดยแบบองครวม เพื่อตอบสนองและแกไขปญหา
การกระทํารุนแรงในทุกรูปแบบ การกดขี่ขมเหงเด็กหญิงและสตรีทุกวัย รวมทั้งเด็กหญิง สตรี
พิการ สตรีและเด็กหญิงที่ตกอยูในสภาวะที่ออนแอและอยูในกลุมที่ถูกละเลย เพื่อตอบสนอง
ความจําเปนและความตองการอันแตกตางกันของสตรีเหลานั้น รวมทั้งใหการศึกษา การดูแลและ
บริการสุขภาพอนามัยที่เหมาะสม และการใหบริการพื้นฐานทางสังคม
(ญ) ใหการรับรองและสงเสริมแนวทางการดําเนินการแบบองครวม เพื่อแกไขปญหากับการทารุณ
กรรมตอสตรีในทุกชวงวงจรของชีวิตและสถานการณ
70. (ก) ดําเนินมาตรการที่เหมาะสมในการแกไขปญหาพื้นฐาน รวมทั้งปจจัยภายนอกที่มีสวนสงเสริม
ใหมีการคาหญิงและเด็กเพื่อการคาประเวณีและธุรกิจทางเพศในรูปแบบอื่น ๆ การแตงงานโดย
การบังคับ การใชแรงงานโดยการบังคับ เพื่อขจัดปญหาการคาหญิง รวมทั้งเสริมสรางกฎหมายที่
มีอยูแลว ใหสามารถคุมครองสิทธิของสตรีและเด็กใหดียิ่งขึ้น และลงโทษผูกระทําผิดทั้งทาง
อาญาและแพง
(ข) จัดทํา บังคับใช และเสริมสรางมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการแกไขปญหาและขจัดการคา
หญิงและเด็กหญิงในทุกรูปแบบ โดยใชกลยุทธการตอตานการคาหญิงและเด็กอยางผสมผสาน
ประกอบดวยมาตรการทางดานกฎหมาย การรณรงคเพื่อปองกัน การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร
การใหความชวยเหลือและคุมครองการชวยเหลือผูตกเปนเหยื่อใหสามารถกลับเขาสูสังคมไดอีก
ครั้งหนึ่ง และการลงโทษผูกระทําผิดที่เกี่ยวของ รวมทั้งผูที่ทําหนาที่เปนคนกลางดวย
(ค) ใหพิจารณาหาทางปองกันมิใหผูที่ตกเปนเหยื่อของการคามนุษย โดยเฉพาะอยางยิ่งสตรีและ
เด็กหญิงตองถูกลงโทษจากการเขาเมืองหรืออาศัยอยูในประเทศนั้น ๆ โดยผิดกฎหมาย ภายใต
กรอบกฎหมายและโดยสอดคลองกับนโยบายระดับชาติ โดยใหคํานึงถึงวาพวกเขาเหลานั้นเปน
เหยื่อของการเอารัดเอาเปรียบ

(ฆ) พิจารณาจัดตั้งหรือเสริมสรางกลไกการประสานงานระดับชาติ เชน การแตงตั้งผูเสนอรายงาน
ระดับชาติ หรือองคกรประสานงานระหวางโดยความรวมมือของประชาสังคม รวมทั้งองคกรเอก
ชนเพื่อสนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร และรายงานขอมูล สาเหตุหลัก ปจจัยและ
แนวโนมในการกระทําความรุนแรงตอสตรี โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องการคาหญิง
(ง) ใหการคุมครองและสนับสนุนสตรีและครอบครัว พัฒนาและเสริมสรางนโยบายที่จะสนับสนุน
ความมั่นคงทางครอบครัว
71. (ก) ในกรณีที่เหมาะสม ใหพิจารณาออกกฎหมายระดับชาติใหสอดคลองกับอนุสัญญาวาดวย
ความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อปองกันความรู นวัตกรรมและการดําเนินการของสตรีในชุมชน
พื้นเมืองและทองถิ่นในดานการแพทยแผนโบราณ ความหลากหลายทางชีวภาพ และเทคโนโลยี
พื้นบาน
(ข) ปรับปรุงนโยบายและกลไกดานสิ่งแวดลอมและการเกษตรในกรณีที่จําเปนเพื่อผสมผสานมุม
มองบทบาทหญิงชาย และรวมมือกับประชาสังคมในการใหการศึกษาและฝกอบรมแกเกษตรกร
โดยเฉพาะอยางยิ่งเกษตรกรสตรีและผูที่อาศัยอยูในชนบท
72. (ก) ใหความสําคัญกับการใชนโยบายและมาตรการในการแกไขปญหาดานสุขภาพอนามัยทั้งที่
เกิดขึ้นใหมและที่ยังคงอยูโดยนํามุมมองบทบาทหญิงชายเขามาใช เพื่อขจัดการกับปญหาตาง ๆ
เชน โรคมาเลเรีย วัณโรค โรคเอดส การติดเชื้อ เอช ไอ วี และโรคอื่น ๆ ที่มีผลกระทบตอสุขภาพ
ของสตรีอยางไมไดสมดุล รวมทั้งที่ทําใหมีอัตราการตายและอัตราการติดโรคในระดับสูง
(ข) ประกันวาการลดอัตราการเกิดโรคและการตายของมารดาเปนสิ่งที่มีความสําคัญลําดับสูงใน
ดานบริการสาธารณสุข และใหสตรีมีโอกาสเขาถึงการดูแลทางดานสูตินรีเวชที่จําเปน การบริการ
ดานสุขภาพอนามัยของมารดาที่มีเครื่องมือและบุคลากรอยางเพียงพอ การดูแลการคลอดอยางมี
ทักษะ การใหการดูแลในกรณีฉุกเฉิน การสงตอใหแพทยผูเชี่ยวชาญในระดับสูงขึ้นไป รวมทั้งใน
การจัดหายานพาหนะในการนําสงผูปวยที่มีประสิทธิภาพในยามจําเปน การดูแลหลังคลอด และ
การใหบริการวางแผนครอบครัวเพื่อสงเสริมสภาวะการเปนมารดาอยางปลอดภัยและการให
ความเอาใจใสตอมาตรการในการปองกัน คนหา และรักษาโรคมะเร็งเตานม มดลูกและรังไข และ
โรคกระดูกพรุน รวมทั้งการติดเชื้อจากการมีเพศสัมพันธรวมทั้งโรคเอดส และการติดเชื้อ เอช ไอ วี
(ค) ใชมาตรการที่มีคุณภาพในการตอบสนองความตองการในการวางแผนครอบครัวและการคุม
กําเนิดโดยขจัดชองวางในการใหบริการ การจัดหาและการนําวัสดุอุปกรณและยาไปใช
(ฆ) รวบรวมและเผยแพรขอมูลดานสุขภาพอนามัยของสตรีที่ทันสมัยและเชื่อถือได รวมทั้งขอมูล
เกี่ยวกับอัตราการตายและการติดโรคของสตรี และดําเนินการวิจัยเกี่ยวกับปจจัยทางเศรษฐกิจ
และสังคมวามีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของเด็กหญิงและสตรีในทุกวัยอยางไร รวมทั้งการวิจัย
เกี่ยวกับการใหบริการและรูปแบบการใหบริการดานสุขภาพอนามัยแกเด็กหญิงและสตรี รวมทั้ง
คุณคาและประโยชนที่ไดรับจากโครงการปองกันโรคและสงเสริมสุขภาพอนามัยสําหรับสตรี

(ง) ประกันวาหญิงและชายสามารถเขาถึงบริการทางสังคมที่เกี่ยวของกับการดูแลสุขภาพอนามัย
การศึกษา การจัดหาน้ําสะอาด การสุขาภิบาลที่ปลอดภัย โภชนาการและความมั่นคงทางดาน
อาหาร และโครงการใหการศึกษาดานสุขอนามัยอยางทั่วถึงและเทาเทียมกันทุกวงจรของชีวิต
(จ) ประกันใหมีการจัดสภาพแวดลอมในสถานที่ทํางานที่ปลอดภัยใหแกเจาหนาที่ดาน
สาธารณสุข
(ฉ) ประกาศใช บังคับใช ทบทวนและแกไขในกรณีที่จําเปนและเหมาะสม และดําเนินการใหเปน
ไปตามกฎหมาย นโยบายและแผนงานดานสาธารณสุข โดยการหารือกับองคกรสตรีหรือองคกร
อื่นใดในประชาสังคมและจัดสรรงบประมาณที่จําเปนเพื่อประกันใหเกิดมาตรฐานทางดานสุข
ภาพทางรางกายและจิตใจในระดับที่สูงสุดเทาที่จะเปนไปไดเพื่อใหสตรีทุกคนมีโอกาสเขาถึง
บริการดานการดูแลสุขภาพอนามัย ขอมูลขาวสาร การศึกษา และบริการอื่น ๆ ที่ครอบคลุมทุก
สาขา มีคุณภาพสูงและราคาพอสมควรตลอดวงจรชีวิตอยางเต็มที่โดยเทาเทียมกัน และเพื่อตอบ
สนองความตองการทางดานบริการและการดูแลรักษาที่ทันสมัยสําหรับเด็กและสตรีอันเปนผล
เนื่องมาจากการติดเชื้อ เอช ไอ วี และโรคเอดส ความตองการของสตรีในดานการใหบริการทาง
สุขภาพจิตและอาชีวอนามัยเฉพาะดานและกระบวนการเปลี่ยนแปลงเขาสูวัยชรา และเพื่อเปน
การคุมครองและสงเสริมสิทธิมนุษยชนโดยการประกันการบริการและการดําเนินงานของเจาหนา
ที่ทางดานสาธารณสุขทุกสาขาใหเปนไปตามมาตรฐานทางจริยธรรมวิชาชีพ และความเสมอภาค
ทางเพศในการใหบริการสุขภาพอนามัยใหแกสตรี รวมทั้งการจัดตั้งหรือสงเสริมกลไกทางดานกฎ
ระเบียบและการบังคับใชตาง ๆ ในกรณีที่เหมาะสม
(ช) ขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีและเด็กหญิงในการเขาถึงขอมูลขาวสารและการศึกษาดาน
สุขภาพอนามัยรวมทั้งการใหบริการและการดูแลดานสุขภาพอนามัย
(ซ) สุขภาพเจริญพันธุหมายถึง สภาพความเปนอยูอันผาสุกโดยครบถวนทั้งทางกาย จิตใจ และ
สังคมทุก ๆ ดานที่เกี่ยวของกับระบบการสืบพันธุและกระบวนการที่เกี่ยวของทั้งหมด มิใชหมาย
ความเพียงสภาวะที่ปลอดจากโรคภัยหรือสภาพการเจ็บปวยเทานั้น สุขภาพเจริญพันธุ จึงมีนัยบง
บอกวา มนุษยพึงมีชีวิตทางเพศที่ปลอดภัยและเปนที่พึงพอใจมีความสามารถที่จะสืบพันธุและมี
เสรีภาพในการตัดสินใจวาควรจะสืบพันธุเมื่อใดและบอยครั้งเทาใดและนัยแหงเงื่อนไขทายสุดนี้
คือสิทธิของสตรีและบุรุษที่จะไดรับขอมูลขาวสารและโอกาสที่จะเขาถึงวิธีการวางแผนครอบครัวที่
ปลอดภัยมีประสิทธิภาพ ราคาพอสมควร และเปนที่ยอมรับไดตามทางเลือกของตนเอง รวมทั้งวิธี
การที่ตนเลือกในดานอื่น ๆ สําหรับควบคุมภาวะเจริญพันธุที่ไมขัดตอกฎหมาย และสิทธิที่จะเขา
ถึงบริการดานสุขภาพอนามัยที่เหมาะสมที่จะชวยใหสตรีสามารถผานพนภาวะการตั้งครรภและ
การคลอดบุตรไปไดอยางปลอดภัย และการบริการที่ชวยใหคูสามีภรรยามีโอกาสที่ดีที่สุดที่จะได
บุตรที่มีสุขภาพแข็งแรง เพื่อใหสอดคลองกับคํานิยามคําวาสุขภาพเจริญพันธุดังกลาวขางตน การ
ใหการดูแลสุขภาพเจริญพันธุจึงไดรับคํานิยามวา เปนการรวมวิธีการ เทคนิคและบริการที่จะสง
เสริมใหมีสุขภาพเจริญพันธุและความเปนอยูที่ดี โดยการปองกันและแกไขปญหาทางดานการ

เจริญพันธุตาง ๆ รวมทั้งสุขภาพทางเพศที่มีวัตถุประสงคหลักในการสงเสริมความสัมพันธระหวาง
บุคคลและการครองชีวิตอยางผาสุกซึ่งมิใชเปนเพียงการใหคําแนะนําและการดูแลเกี่ยวกับการ
เจริญพันธุและโรคติดตอจากการมีความสัมพันธทางเพศเทานั้น
(ฌ) เมื่อคํานึงถึงคําจํากัดความดังกลาวขางตนแลว สิทธิในการเจริญพันธุยอมหมายถึงสิทธิ
มนุษยชนบางประการที่เปนที่ยอมรับกันในกฎหมายระดับชาติ ขอตกลงระหวางประเทศวาดวย
สิทธิมนุษยชนและเอกสารการสํารวจประชามติอื่น ๆ สิทธิดังกลาวยอมอยูบนพื้นฐานการยอมรับ
สิทธิขั้นพื้นฐานของคูสมรสและปจเจกบุคคลในการที่จะตัดสินใจอยางมีอิสระและความรับผิด
ชอบเกี่ยวกับจํานวน ระยะถี่หางและชวงเวลาของการมีบุตรและในการที่จะไดมาซึ่งขอมูลและวิธี
การดําเนินการดังกลาว รวมทั้งสิทธิที่จะมีสุขภาพเจริญพันธุและสุขภาพทางเพศในมาตรฐานสูง
สุด นอกจากนี้ยังรวมถึงสิทธิที่จะตัดสินใจเกี่ยวกับการมีบุตรโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ การ
บังคับและการทารุณกรรม ดังที่ปรากฏในเอกสารดานสิทธิมนุษยชนตาง ๆ และในการใชสิทธิดัง
กลาวคูสมรสควรคํานึงถึงความจําเปนและความตองการของบุตรทั้งที่กําลังมีชีวิตอยูและที่จะ
กําเนิดขึ้นในอนาคต และความรับผิดชอบที่มีตอสังคมและชุมชนอีกดวย การสงเสริมและการใช
สิทธิตาง ๆ อยางมีความรับผิดชอบของประชาชนทุกคนควรจะเปนพื้นฐานสําหรับการจัดทํา
นโยบายและแผนงานของทั้งรัฐบาลและชุมชนในดานสุขภาพเจริญพันธุ รวมทั้งการวางแผนครอบ
ครัวดวย และควรใหความเอาใจใสอยางเต็มที่ตอการสงเสริมความสัมพันธทางเพศที่ใหความ
เคารพซึ่งกันและกันและมีความเทาเทียมกัน ในฐานะที่เปนสวนหนึ่งของพันธสัญญาที่พึงปฏิบัติ
โดยเฉพาะอยางยิ่งตอการตอบสนองตอความจําเปนและความตองการดานการศึกษาและบริการ
ของวัยรุนที่จะชวยใหพวกเขาสามารถจัดการกับชีวิตทางเพศของตนไดอยางมีความรับผิดชอบ
และเหมาะสม สุขภาพเจริญพันธยังเปนเรื่องที่ประชาที่จํานวนมากในโลกยังไมเขาใจอยางชัดแจง
เนื่องจากสาเหตุบางประการ เชน ระดับความรูเกี่ยวกับสภาวะทางเพศของมนุษยที่ไมเพียงพอ ขอ
มูลบริการดานการ ขอมูลบริการดานการเจริญพันธุที่ไมเหมาะสมหรือมีคุณภาพต่ํา พฤติกรรม
ทางเพศที่เสี่ยงตอโรคภัยและอันตราย การปฏิบัติทางสังคมที่มีการแบงแยกเพศ ทัศนคติในเชิงลบ
ตอสตรีและเด็กหญิง และอํานาจของสตรีและเด็กหญิงในการควบคุมชีวิตทางเพศและการเจริญ
พันธุที่มีอยูอยางจํากัด ในหลายประเทศวัยรุนเปนกลุมที่มีความเสี่ยงเปนอยางยิ่งเนื่องจากใน
หลายประเทศขาดขอมูลและโอกาสที่จะเขาถึงบริการที่เกี่ยวของ นอกจากนี้ทั้งหญิงหรือชายสูง
อายุยังมีประเด็นปญหาดานการเจริญพันธุและสุขภาพทางเพศ ซึ่งยังไมไดรับการแกไขและตอบ
สนองอยางเพียงพอ
(ญ) สิทธิมนุษยชนของสตรีรวมทั้งสิทธิที่จะควบคุมและตัดสินใจอยางมีเสรีภาพและมีความรับผิด
ชอบตอการกระทําใด ๆ ที่เกี่ยวของกับชีวิตทางเพศของตน รวมทั้งสุขภาพทางเพศและการเจริญ
พันธุโดยปราศจากการบังคับ การเลือกปฏิบัติและการกระทําความรุนแรง ความสัมพันธอยางเทา
เทียมกันระหวางหญิงและชายในเรื่องที่เกี่ยวกับความสัมพันธทางเพศและการเจริญพันธุ รวมทั้ง
การใหความเคารพอยางเต็มที่ตอศักดิ์ศรีของบุคคลจําเปนจะตองอาศัยความเคารพซึ่งกันและกัน

ความยินยอมและการรวมแบงเบาภาระหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศ
และผลที่จะเกิดขึ้นในภายหลัง
(ฎ) กําหนดและดําเนินการตามแผนงานในการสนับสนุนและชวยเหลือใหบุรุษมีพฤติกรรมทาง
เพศที่ปลอดภัยและมีความรับผิดชอบ และใหใชวิธีการที่มีประสิทธิภาพเพื่อปองกันการตั้งครรภที่
ไมพึงประสงคและการติดเชื้อจากการมีเพศสัมพันธ รวมทั้งโรคเอดสและการติดเชื้อ เอช ไอ วี
(ฏ) ดําเนินมาตรการที่เหมาะสมทั้งปวงเพื่อขจัดการแทรกแซงทางการแพทยที่เปนอันตราย ที่ไม
จําเปนหรือเปนการบังคับ การใหยาที่ไมเหมาะสม และการใหยาที่มากเกินไปแกสตรี และประกัน
วาสตรีจะไดรับขอมูลขาวสารที่เหมาะเกี่ยวกับทางเลือกตาง ๆ รวมทั้งผลประโยชนและผลขาง
เคียงที่จะเกิดขึ้นจากการรักษาทางการแพทยใด ๆ โดยพนักงานหรือเจาหนาที่ที่ไดรับการฝกอบรม
มาอยางถูกตอง
(ฐ) ใชมาตรการที่จะประกันการไมเลือกปฏบัติและการใหความเคารพตอความเปนสวนตัวของผู
ปวยที่ติดเชื้อ เอช ไอ วี และโรคเอดส และผูติดเชื้อดวยโรคติดตอทางเพศสัมพันธอ่นื ๆ รวมทั้งผู
หญิงและเยาวชนเพื่อที่พวกเขาจะไดไมถูกกีดกันจากขอมูลที่จําเปนเพื่อการปองกันการแพรเชื้อ
เอช ไอ วี และโรคเอดส และโรคที่ติดตอทางเพศสัมพันธอื่น ๆ ไปยังผูอื่น และใหพวกเขาสามารถที่
จะไดรับการรักษาพยาบาลและบริการในการดูแลสุขภาพอนามัยอื่น ๆ โดยไมตองเกรงกลัวตอ
การประทับตราบาป การแบงแยกกีดกัน หรือการทารุณกรรมอื่น ๆ
(ฑ) เพื่อใหเปนไปตามวรรคที่ 8.25 ของแผนปฏิบัติการจากการประชุมระหวางประเทศวาดวย
ประชากรและการพัฒนาซึ่งระบุไววา”การทําแทงไมควรจะไดรับการสงเสริมวาเปนวิธีการหนึ่งของ
การวางแผนครอบครัวไมวาในกรณีใด ๆ รัฐบาลและองคกรระหวางรัฐบาลและองคกรเอกชนที่
เกี่ยวของควรจะเสริมสรางพันธะกรณีของตนที่มีการดูแลสุขภาพของสตรี รับมือกับปญหาผล
กระทบดานสุขภาพของการทําแทงที่ไมปลอดภัยในฐานะที่เปนประเด็นทางสาธารณสุขที่สําคัญ
ประการหนึ่งและลดความจําเปนที่จะตองอาศัยการทําแทงเปนทางออกโดยการขยายและปรับ
ปรุงบริการดานการวางแผนครอบครัว ใหความสําคัญในลําดับสูงในเรื่องการปองกันการตั้งครรภ
ที่ไมพึงปราถนาและควรจะไดมีความพยายามทุกวิธีทางที่จะขจัดความจําเปนในการทําแทงสตรีที่
ตั้งครรภที่โดยไมพึงปราถนาควรจะมีชองทางที่จะเขาถึงขอมูลขาวสารที่เชื่อถือไดและการใหคํา
แนะนําปรึกษาดวยความเมตตากรุณา มาตรการหรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกี่ยวของกับการทํา
แทงภายในระบบการใหบริการสาธารณสุขควรจะไดรับการตัดสินใจในระดับชาติหรือระดับทอง
ถิ่นโดยใหเปนไปตามกระบวนการนิติบัญญัติระดับชาติในกรณีที่การทําแทงไมเปนสิ่งผิดกฎหมาย
การทําแทงนั้น ๆ ก็ควรจะมีความปลอดภัย ในทุกกรณีสตรีควรจะมีชองทางที่จะเขาถึงบริการที่มี
คุณภาพเพื่อการจัดการกับปญหาทางสุขภาพและปญหาอื่น ๆ ที่จะเกิดขึ้นจากการทําแทง การให
คําปรึกษาแนะนําภายหลังการทําแทง การใหการศึกษาและบริการดานการวางแผนครอบครัวควร
เปนสิ่งที่ไดรับการจัดหาใหอยางทันทวงที ซึ่งจะเปนสิ่งที่ชวยใหมีการหลีกเลี่ยงการทําแทงซ้ําซาก”
รัฐจึงควรทบทวนกฎหมายที่มีมาตรการในการลงโทษตอสตรีที่ทําแทงโดยผิดกฎหมายอีกดวย

(ฒ) สงเสริมและปรับปรุงยุทธศาสตรที่ผสมผสานในการปองกันและควบคุมการติดบุหรี่ของสตรี
โดยเฉพาะอยางยิ่งเยาวสตรีและสตรีที่ตั้งครรภ ซึ่งควรจะรวมถึงมาตรการตาง ๆ เชน การใหการ
ศึกษา การจัดทําแผนงานการใหบริการดานปองกันและการเลิกสูบบุหรี่ การลดการเสี่ยงที่จะตอง
ตกอยูในสภาพแวดลอมที่มีควันบุหรี่และใหการสนับสนุนการพัฒนากรอบอนุสัญญาวาดวยการ
ควบคุมการสูบบุหรี่ขององคการอนามัยโลก
(ณ) สงเสริมหรือปรับปรุงโครงการใหขาวสารขอมูลและมาตรการตาง ๆ รวมทั้งการใหการบําบัด
รักษาเพื่อขจัดการเสพยาเสพติดที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ในกลุมสตรีและเยาวสตรี รวมทั้งรณรงค
ดานขอมูลขาวสารเกี่ยวกับความเสี่ยงตอสุขภาพและผลกระทบอื่น ๆ รวมทั้งผลกระทบที่มีตอ
ครอบครัว
73. (ก) บูรณาการมุมมองบทบาทหญิงชายเขาสูการกําหนดนโยบายทางเศรษฐกิจมหภาคและการ
พัฒนาสังคมและแผนงานพัฒนาในระดับชาติ
(ข) นํามุมมองบทบาทหญิงชายเขาในการกําหนด พัฒนา ประกาศใช และปฏิบัติการตาม
กระบวนการจัดสรรงบประมาณทุกขั้นตอนตามความเหมาะสม เพื่อสงเสริมการจัดสรรทรัพยากร
ที่มีความเสมอภาค มีประสิทธิภาพและเหมาะสม และจัดสรรทรัพยากรดานงบประมาณที่เพียง
พอ เพื่อสนับสนุนแผนงานที่สงเสริมความเสมอภาคทางเพศและการพัฒนาที่เสริมสรางพลังศักย
ภาพสตรี รวมทั้งพัฒนาเครื่องมือและกลไกที่จําเปนสําหรับการวิเคราะหอยางมีระบบ ในการติด
ตามและประเมินผล
(ค) จัดสรรงบประมาณในการพัฒนาสังคมเพิ่มขึ้น รวมทั้งนํางบประมาณและทรัพยากรอื่น ๆไป
ใชอยางมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานการศึกษาและสุขภาพอนามัย เพื่อใหบรรลุถึง
ความเสมอภาคทางเพศและการเสริมสรางพลังศักยภาพสตรี ในฐานะที่เปนกลยุทธที่สําคัญใน
การสงเสริมการพัฒนาและขจัดความยากจน
(ฆ) ใชความพยายามในการลดจํานวนสตรียากจนที่ไมไดสมดุล โดยเฉพาะอยางยิ่งสตรีในชนบท
โดยดําเนินการตามโครงการขจัดความยากจนระดับชาติ ที่มุงเนนมุมมองบทบาทหญิงชาย และ
การเสริมสรางพลังศักยภาพสตรี รวมทั้งการตั้งเปาหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาวดวย
74. (ก) ใชนโยบายดานเศรษฐกิจและสังคมที่สงเสริมการพัฒนาและการใหการสนับสนุนชวยเหลือ
อยางยั่งยืน และประกันแผนงานการขจัดความยากจน โดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับสตรี โดยใชวิธี
การตาง ๆ เชนการฝกอบรมดานทักษะ การใหโอกาสที่เทาเทียมกันในการเขาถึงและการควบคุม
ทรัพยากร การจัดหาแหลงเงินทุน สินเชื่อ รวมทั้งสินเชื่อรายยอย ขอมูลขาวสาร เทคโนโลยี และ
โอกาสที่จะเขาถึงตลาดเพื่อประโยชนของสตรีในทุกวัยโดยเฉพาะอยางยิ่งสตรียากจนและสตรีที่
อยูในกลุมชายขอบ รวมทั้งสตรีในชนบท สตรีพื้นเมือง และครอบครัวที่มีสตรีเปนหัวหนา
(ข) สรางและประกันโอกาสการเขาถึงระบบการคุมครองทางสังคมที่เทาเทียมกัน โดยคํานึงถึง
ความจําเปนและความตองการเฉพาะดานของสตรียากจน การเปลี่ยนแปลงทางดานประชากร
และการเปลี่ยนแปลงในสังคมเพื่อเปนมาตรการคุมครองปองกันผลกระทบอันเกิดขึ้นจากความไม

แนนอนและความเปลี่ยนแปลงในสภาวะการทํางานที่เกี่ยวโยงในสภาพโลกาภิวัตน และเพื่อ
ประกันวารูปแบบของการทํางานแบบใหม ๆ ที่มีการยืดหยุนไดจะไดรับการคุมครองโดยระบบ
การคุมครองทางสังคมอยางเพียงพอ
(ค) ดําเนินการทบทวน ปรับปรุงและปฏิบัติตามนโยบายและแผนงานดานเศรษฐกิจมหภาคและ
สังคมอยางตอเนื่อง รวมทั้งการวิเคราะหจากมุมมองบทบาทหญิงชายในการดําเนินการตาม
นโยบายและแผนงานที่เกี่ยวของกับการปรับโครงสรางทางเศรษฐกิจและปญหาดานหนี้สินตาง
ประเทศ เพื่อเปนการประกันโอกาสในการเขาถึงทรัพยากรอยางเทาเทียมและการเขาถึงบริการ
ทางสังคมอยางทั่วถึงของสตรี
75. อํานวยความสะดวกในการจางงานสําหรับสตรีโดยวิธีการตาง ๆ เชน การสงเสริมระบบการคุม
ครองสังคมที่เพียงพอ การลดขั้นตอนทางดานการบริหาร การขจัดอุปสรรคทางดานการเงินใน
กรณีที่เหมาะสม และมาตรการอื่น ๆ เชน โอกาสในการเขาถึงสินทรัพยเสี่ยง (เชน การลงทุนใน
หุน) ระบบสินเชื่อ การเขาถึงระบบสินเชื่อรายยอยและแหลงทุนอื่น ๆ ที่จะเอื้ออํานวยในการจัดตั้ง
วิสาหกิจขนาดยอย ขนาดเล็ก และขนาดกลาง
76. (ก) จัดตั้งหรือเสริมสรางกลไกทางสถาบันที่มีอยูแลวในทุกระดับเพื่อปฏบัติการรวมกับกลไกระดับ
ชาติในการเสริมสรางการสนับสนุนทางสังคมเพื่อความเสมอภาคระหวางเพศ โดยความรวมมือ
ของประชาสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งองคกรสตรีเอกชน
(ข) ปฏิบัติการในระดับสูงสุดเพื่อสงเสริมความกาวหนาของสตรีอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะอยางยิ่ง
การเสริมสรางกลไกระดับชาติเพื่อที่จะบูรณาการมุมมองดานบทบาทหญิงชายเขาในกระแสหลัก
เพื่อเรงรัดการเสริมพลังของสตรีในทุกสาขาและประกันพันธกรณีตอนโยบายดานความเสมอภาค
ระหวาง
(ค) จัดหาทรัพยากรดานบุคลากรและการเงินที่จําเปนใหแกกลไกระดับชาติ รวมทั้งการแสวงหา
แนวทางในการหาแหลงเงินทุนอยางสรางสรรค เพื่อใหมีการบูรณาการมุมมองบทบาทชายหญิง
เขาสูกระแสหลักในการกําหนดนโยบายแผนงานและโครงการตาง ๆ
(ฆ) พิจารณาจัดตั้งคณะกรรมาธิการหรือสถาบันอื่นใดที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสงเสริมการมีโอกาส
อันเทาเทียมกัน
(ง) เสริมสรางความพยายามในการปฏิบัติการระดับชาติที่ไดพัฒนาขึ้นเพื่อใหเปนไปตาม
ปฏิญญาปกกิ่งและแผนปฏิบัติการ ในกรณีที่จําเปน ปรับปรุงหรือพัฒนาแผนระดับชาติสําหรับ
การดําเนินงานในอนาคตดวย
(จ) ประกันใหมีการจัดทํานโยบายและยุทธศาสตรการดําเนินงานดานขอมูลขาวสารของรัฐที่
คํานึงถึงบทบาทชายหญิงและความเสมอภาคระหวางเพศ
77. (ก) ใหการสนับสนุนสํานักงานสถิติระดับชาติทั้งในเชิงสถาบันและแหลงเงินทุนเพื่อประโยชนใน
การรวบรวมและเผยแพรขอมูลแบบจําแนกเพศ อายุ และตัวแปรอื่น ๆ ที่เหมาะสม ในรูปแบบที่
สาธารณชนและผูบริหารระดับนโยบายสามารถนําไปใชเพื่อการวิเคราะหเชิงบทบาทหญิงชาย

การติดตามและการประเมินผลกระทบ รวมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติการใหม ๆ เพื่อพัฒนาสถิติ
และตัวบงชี้ โดยเฉพาะอยางยิ่งในสาขาที่ยังขาดแคลนขอมูลสารสนเทศอยู
(ข) รวบรวมและเผยแพรขอมูลดานอาชญากรรมอยางสม่ําเสมอ และพัฒนาแนวทางในการบังคับ
ใชกฎหมายที่เกี่ยวของกับการละเมิดสิทธิของสตรีและเด็กหญิง เพื่อเพิ่มพูนความรูความเขาใจใน
ปญหาดังกลาว เพื่อประโยชนในการพัฒนานโยบายที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นตอไป
(ค) พัฒนาสมรรถนะระดับชาติในการดําเนินการวิจัยเชิงนโยบายที่คํานึงถึงบทบาทหญิงชายและ
การศึกษาผลกระทบตาง ๆ โดยมหาวิทยาลัยและสถาบันดานการวิจัยและฝกอบรมระดับชาติ
เพื่อสนับสนุนการจัดทํานโยบายที่มีพื้นฐานอยูบนหลักวิชาการ และความเสมอภาคทางเพศ
ข. แผนปฏิบัติการที่จะดําเนินการตอไปในระดับชาติ
โดยรัฐบาล ภาคเอกชน องคกรเอกชน และองคกรในประชาสังคมอื่น ๆ
78. (ก) สนับสนุนการจัดทําโครงการฝกอบรมและการใหความรูทางกฎหมาย ซึ่งจะชวยเสริมสราง
และสนับสนุนสมรรถนะขององคกรสตรีในการรณรงคเพื่อสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพพื้นฐานของ
สตรีและเด็กหญิง
(ข) สนับสนุนความรวมมือระหวางหนวยงานในระดับตาง ๆ ของรัฐบาล องคกรเอกชน องคกร
รากหญาผูนําตามประเพณี และผูนําชุมชนในกรณีที่เหมาะสม เพื่อสงเสริมและคุมครองสิทธิ
มนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของสตรีและเด็กหญิง ศักดิ์ศรีและคุณคาของความเปนมนุษย
และสิทธิเสมอภาคระหวางหญิงชาย
(ค) สงเสริมความรวมมือระหวางหนวยงานของรัฐ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ผูมีอํานาจหนาที่
เกี่ยวของอื่น ๆ และองคกรของสตรี รวมทั้งองคกรเอกชนในกรณีที่เหมาะสม เพื่อประกันวา
กระบวนการนิติบญ
ั ญัติจะปลอดจากอคติและการกีดกันทางเพศ
(ฆ) ดําเนินการฝกอบรมเรื่องความเสมอภาคทางเพศแกเจาหนาที่ทุกคน รวมทั้งตํารวจ อัยการ
และเจาหนาที่ศาลยุติธรรม ที่ดําเนินการเกี่ยวของกับผูที่ตกเปนเหยื่อความรุนแรง โดยเฉพาะสตรี
และเด็ก ซึ่งรวมถึงความรุนแรงทางเพศดวย
79. (ก) นําวิธีการดําเนินงานโดยการมองภาพในองครวมมาใชในการสงเสริมสุขภาพอนามัยทางดาน
รางกายและจิตใจของสตรีในทุกขั้นตอนของชีวิต และใชมาตรการใหม ๆ ในการปรับปรุงขอมูล
ขาวสารดานสุขภาพอนามัย การบริการ และการฝกอบรมสําหรับเจาหนาที่สาธารณสุข เพื่อใหเขา
ใจหลักการของความเสมอภาคทางเพศ สงเสริมความสมดุลระหวางเพศในทุกขั้นตอนของระบบ
การใหความดูแลสุขภาพอนามัย รวมทั้งมาตรการที่จะปลูกฝงความเขาใจเกี่ยวกับมุมมองและ
สิทธิของสตรีในดานการรักษาความเปนสวนตัว การเก็บความลับของผูที่เขารับบริการ สิทธิที่จะ
ใหความยินยอมในการรับการบําบัดรักษาโดยสมัครใจ และการไดรับขาวสารขอมูลที่ถูกตองเพื่อ
ประกอบการพิจารณากอนตัดสินใจ

(ข) สรางเสริมความพยายามในการประกันการเขาถึงบริการดานสาธารณสุขมูลฐานที่มีคุณภาพ
สูงอยางทั่วถึง ตลอดทุกขั้นตอนของชีวิต รวมทั้งสุขภาพทางเพศและสุขภาพเจริญพันธุภายใน
ค.ศ.2015
(ค) ทบทวนและปรับปรุงนโยบายแผนงานและกฎหมายระดับชาติ เพื่อดําเนินการตามปฏิบัติการ
หลัก ๆ ของแผนปฏิบัติการจากผลการประชุมระหวางประเทศวาดวยประชากรและการพัฒนา ซึ่ง
ไดรับการรับรองจากที่ประชุมใหญสมัชชาสหประชาชาติสมัยพิเศษที่ 21 โดยการใหความเอาใจ
ใสเปนพิเศษตอการดําเนินการใหบรรลุถึงเปาหมายเฉพาะในดานการลดอัตราการตายของมารดา
การเพิ่มอัตราสวนการทําคลอดโดยไดรับความชวยเหลือจากเจาหนาที่ที่มีความชํานาญ จัดหาวิธี
การวางแผนครอบครัวและการคุมกําเนิดที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพและมีความหลากหลาย
มากที่สุดเทาที่จะเปนไปได และการลดอัตราการเสี่ยงของการติดเชื้อ เอช ไอ วี ของเยาวชน
(ฆ) เสริมสรางมาตรการในการปรับปรุงสภาวะทางโภชนาการของเด็กหญิงและเด็กชาย อันเปน
การตระหนักถึงผลกระทบของภาวะทุพโภชนาการในขั้นรายแรงและขั้นปานกลาง ความสําคัญ
ของสภาวะทางโภชนาการตลอดชวงชีวิตมนุษย และความสัมพันธระหวางสุขภาพของมารดาและ
บุตรดวยการสงเสริมและสนับสนุนโดยการที่ลดสภาวะทุพโภชนาการ เชน การจัดหาอาหารในโรง
เรียน แผนงานสงเสริมสภาวะโภชนาการที่ดีของมารดาและบุตร และการจัดหาอาหารเสริมสุข
ภาพ โดยใหความสนใจเปนพิเศษตอการลดชองวางระหวางเพศในดานโภชนาการ
(ง) ดําเนินการใหมีการทบทวนโดยอาศัยความรวมมืออยางเต็มที่จากสตรี และติดตามผลกระทบ
ของการปฏิรูปดานสุขภาพอนามัยที่เกี่ยวกับสุขภาพอนามัยของสตรีและสิทธิมนุษยชน โดย
เฉพาะอยางยิ่งในดานที่เกี่ยวของกับการใหบริการดานสุขภาพอนามัยในชนบทและชุมชนเมืองแก
สตรียากจน และประกันใหการปฏิรูปมีผลในการจัดหาโอกาสอยางเต็มที่และเทาเทียมกันในการ
เขาถึงการดูแลและการบริการดานสุขภาพอนามัยที่มีคุณภาพพสูงราคาพอสมควรและทั่วถึง โดย
คํานึงถึงความจําเปนและความตองการอันหลากหลายของสตรีดวย
(จ) กําหนดรูปแบบและดําเนินการตามโครงการและแผนงานโดยการมีสวนรวมอยางงเต็มที่ของ
เยาวชนเพื่อใหการศึกษา ขอมูลขาวสาร และบริการที่เหมาะสม เฉพาะเจาะจง นําไปใชไดงาย
และเขาถึงไดงายโดยไมมีการเลือกปฏิบัติ เพื่อตอบสนองความตองการของเยาวชนในดานสุข
ภาพเจริญพันธุและสุขภาพทางเพศ โดยคํานึงถึงสิทธิในความเปนสวนตัว การเก็บรักษาความลับ
การใหความเคารพนับถือ และการยินยอมโดยไดรับขอมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจอยางถองแท
ตลอดจนความรับผิดชอบ สิทธิและหนาที่ของบิดามารดา และผูปกครองทางกฎหมาย ในการให
การชี้แนะใหสอดคลองกับพัฒนาการตามวัยของเด็กในการใชสิทธิของตนตามที่ไดรับการยอมรับ
ในอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก และตามขอกําหนดในอนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอ
สตรีในทุกรูปแบบ และเพื่อเปนประกันวาปฏิบัติการใด ๆ ก็ตามที่เกี่ยวกับเด็กจะตองมีการคํานึง
ถึงประโยชนสูงสุดของเด็กเปนหลัก โครงการและแผนงานเหลานี้ควรชวยสรางเสริมการนับถือตน
เองในหมูเยาวชนสตรี และชวยใหพวกเขารับผิดชอบกับชีวิตตนเองได สงเสริมความเสมอภาค

ทางเพศและพฤติกรรมทางเพศที่มีความรับผิดชอบ เสริมสรางความรูความเขาใจรวมทั้งวิธีปอง
กันและบําบัดรักษาโรคที่ติดตอจากเพศสัมพันธ การติดเชื้อ เอช ไอ วี และโรคเอดส การทารุณ
กรรมและกดขี่ขมเหงทางเพศ รวมทั้งการแนะแนวแกเยาวชนเพื่อหลีกเลี่ยงการตั้งครรภอันไมพึง
ประสงคและกอนวัยอันสมควร
(ฉ) กําหนดและดําเนินโครงการใหความชวยเหลือและบริการทางสังคมแกวัยรุนที่ตั้งครรภ และ
มารดาที่เปนวัยรุน โดยเฉพาะอยางยิ่งเพื่อสนับสนุนใหสามารถศึกษาตอจนจบได
(ช) ใหความเอาใจใสตอการพัฒนาและการปรับปรุงโอกาสที่จะเขาถึงเทคโนโลยีที่ไดรับการ
พัฒนาใหดียิ่งขึ้นหรือเทคโนโลยีใหม ๆ การเขาถึงยารักษาโรคและการรักษาที่ปลอดภัยและราคา
พอสมควร เพื่อตอบสนองความตองการดานสุขภาพอนามัยของสตรี รวมทั้งการดูแลและบําบัด
รักษาโรคเกี่ยวกับหัวใจและปอด ความเครียด โรคกระดูกพรุน มะเร็งทรวงอก ปากมดลูกและรังไข
และวิธีการวางแผนครอบครัวและคุมกําเนิดสําหรับบุรุษและสตรี
80. พัฒนาและใชกรอบการดําเนินการ แนวทาง เครื่องมือ และตัวบงชี้อื่น ๆ ที่สามารถนําไปปฏิบัติได
อยางจริงจัง เพอเรงรัดการนํามุมมองบทบาทหญิงชายเขาสูกระแสหลัก รวมทั้งวิจัย ใชคูมือใน
การวิเคราะหและระเบียบวิธีวิจัยตาง ๆ การฝกอบรม กรณีศึกษา สถิติ และขอมูลที่มีพื้นฐานอยู
บนการวิเคราะหบทบาทหญิงชาย
81. (ก) จัดสรรโอกาสที่เทาเทียมกันและเงื่อนไขที่เปนประโยชนตอสตรีทุกวัยและทุกภูมิหลังอยาง
เสมอภาคกับบุรุษ โดยการสนับสนุนใหสตรีเขาสูการเมือง และการมีสวนรวมในทุกระดับ
(ข) สนับสนุนใหสตรีสมัครรับเลือกตั้งมากขึ้น รวมทั้งเปนสมาชิกพรรคการเมือง กําหนดโควตา
หรือเปาหมายที่สามารถวัดได หรือวิธีการอื่นใดที่เหมาะสมในการเลือกตั้งเขาสูรัฐสภาและองคกร
ทางดานนิติบัญญัติอื่น ๆ เพื่อเพิ่มสวนแบงและการมีสวนรวมของสตรีในการกําหนดนโยบายของ
รัฐ
(ค) พัฒนาและคงไวซึ่งกระบวนการและกลไกการใหคําปรึกษาหารือ โดยความรวมมือขององคกร
สตรี รวมทั้งองคกรเอกชน และกลุมตาง ๆ ในชุมชน จะสามารถมีสวนรวมไดอยางเต็มที่และไดรับ
ขอมูลขาวสารที่เกี่ยวกับการตัดสินใจที่สงผลกระทบตอชีวิตความเปนอยูของพวกเขา
82. (ก) สงเสริมและคุมครองสิทธิของแรงงานสตรีและดําเนินการเพื่อขจัดอุปสรรคดานโครงสรางและ
กฎหมาย รวมทั้งทัศนคติเกี่ยวกับบทบาททางเพศแบบดั้งเดิมที่มีผลกระทบตอความเสมอภาค
ทางเพศในการประกอบอาชีพ เพื่อแกไขปญหาตาง ๆ เชน การมีอคติทางเพศในการรับเขาทํางาน
สภาวะการทํางาน การแบงแยกและการลวงละเมิดอันเกี่ยวกับอาชีพการงาน การเลือกปฏิบัติใน
การอํานวยผลประโยชนดา นการคุมครองทางสังคม ปญหาดานความปลอดภัยและสุขภาพที่เกี่ยว
เนื่องกับอาชีพการงาน โอกาสกาวหนาในหนาที่การงานที่ไมเทาเทียมกัน และการแบงเบาภาระ
ความรับผิดชอบในครอบครัวที่ไมไดสัดสวนระหวางสตรีและบุรุษ

(ข) สงเสริมโครงการเพื่อชวยใหสตรีและบุรุษประสานความรับผิดชอบระหวางอาชีพการงานและ
ครอบครัวไดอยางลงตัว และสงเสริมใหบุรุษแบงเบาภาระในครอบครัวและการเลี้ยงดูบุตรอยาง
เทาเทียมกันกับสตรี
(ค) พัฒนาหรือสงเสริมนโยบายและโครงการที่สนับสนุนบทบาทอันหลากหลายของสตรีในการมี
สวนรวมในการดูแลสวัสดิภาพของครอบครัวในรูปแบบตาง ๆ ซึ่งเปนการยอมรับความสําคัญเชิง
สังคมของสภาวะการเปนมารดา การทําหนาที่เปนบิดามารดา บทบาทของบิดามารดาและผูปก
ครองทางกฎหมายในการเลี้ยงดูเด็กและการใหการดูแลสมาชิกอื่น ๆ ในครอบครัว นโยบายและ
แผนงานดังกลาวควรจะสงเสริมการแบงเบาความรับผิดชอบของบิดามารดา สตรีและบุรุษ และ
สังคมสวนรวมในแงดังกลาวดวย
(ฆ) กําหนดรูปแบบการดําเนินการและสงเสริมนโยบายและบริการที่เอื้ออํานวยความสะดวกแก
ครอบครัวรวมทั้งการจัดบริการในดานการดูแลเด็กและสมาชิกอื่น ๆ ในครอบครัวที่มีคุณภาพเขา
ถึงไดงาย และราคาพอสมควรการจัดระบบใหมีการลาเพื่อการเลี้ยงดูบุตร และการลาพักงานใน
รูปแบบอื่น ๆ และการรณรงคเพื่อประสานความคิดเห็นของสาธารณชนและกลุมตาง ๆ ที่เกี่ยว
ของ ในเรื่องการแบงเบาภาระหนาที่ในการประกอบอาชีพการงานและครอบครัวระหวางสตรีและ
บุรุษอยางเทาเทียมกัน
(ง) พัฒนานโยบายและโครงการที่สงเสริมโอกาสการหางานทําของสตรีและการเขาถึงงานที่มีคุณ
ภาพโดยการปรับปรุงโอกาสที่จะเขาถึง การฝกอบรมอยางเปนทางการ การฝกอบรมนอกระบบ
การฝกวิชาชีพ การศึกษาตลอดชีวิตและการฝกอบรมเพื่อเพิ่มพูนหรือฟนฟูความรู การใหการ
ศึกษาทางไกล รวมถึงการใชเทคโนโลยีดานการใหขอมูลขาวสารและสื่อสารและทักษะในการ
ประกอบธุรกิจ โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเทศกําลังพัฒนาเพื่อสนับสนุนการเสริมสรางพลังศักย
ภาพของสตรีในขั้นตอนตาง ๆ ของชีวติ
(จ) ดําเนินการเพื่อเพิ่มบทบาทการมีสวนรวมของสตรี และเพื่อกอใหเกิดความสมดุลของจํานวน
สตรีและบุรุษในทุกสาขาและอาชีพในตลาดแรงงาน ดวยวิธีการตาง ๆรวมทั้งสนับสนุนใหมีการ
สรางหรือขยายเครือขายทางสถาบัน เพื่อสนับสนุนความกาวหนาในหนาที่การงานและการเลื่อน
ตําแหนงหนาที่ของสตรี
(ฉ) พัฒนาและ/หรือสรางเสริมโครงการและนโยบายเพื่อสนับสนุนสตรีที่ประกอบอาชีพธุรกิจ รวม
ทั้งสตรีที่กําลังริเริ่มสรางอาชีพและกอตั้งธุรกิจใหม ๆ โดยใหโอกาสในการเขาถึงขาวสารขอมูล
การฝกอบรมรวมทั้งการฝกอบรมอาชีพ เทคโนโลยีใหม ๆ การจัดระบบเครือขาย การใหสินเชื่อ
และบริการดานเงินทุน
(ช) สรางสรรคแนวทางใหมๆ ที่เอื้ออํานวยตอการสงเสริมการจายคาจางที่เทาเทียมกันสําหรับงาน
ที่เทากันหรืองานที่มีคุณคาเทากัน และลดความแตกตางระหวางคาจางของสตรีและบุรุษ

(ซ) กระตุนและสนับสนุนการศึกษาสําหรับเด็กหญิงในวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี
ใหม ๆ รวมทั้งเทคโนโลยีดานขอมูลขาวสารและวิชาการทางดานเทคนิคอื่น ๆ และสงเสริมใหสตรี
แสวงหาอาชีพที่มีการเจริญเติบโตและมีรายไดสูง โดยไดรับการแนะนําทางดานอาชีพ
(ฌ) พัฒนานโยบายและดําเนินโครงการโดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับของผูชายและเด็กผูชาย เพื่อ
การเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมแบบดั้งเดิมเกี่ยวกับบทบาทและความรับผิดชอบของบุรุษ
และสตรีเพื่อสงเสริมความเสมอภาคระหวางเพศและทัศนคติและพฤติกรรมในเชิงบวก
(ญ) เสริมสรางการรณรงคดานบทบาทหญิงชายและการฝกอบรมเกี่ยวกับความเสมอภาคทาง
เพศในหมูแกสตรีและบุรุษ เด็กหญิงและเด็กชาย เพื่อขจัดภาพลักษณแบบดั้งเดิมที่เปนภัยตอสตรี
(ฎ) วิเคราะหและตอบสนองในกรณีที่จําเปนตอสาเหตุหลักที่ทําใหบุรุษและสตรีไดรับผลกระทบที่
แตกตางกันจากระบวนการสรางสรรคอาชีพใหม ๆ และการเลิกจางที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยน
แปลงโครงสรางเศรษฐกิจ รวมทั้งกระบวนการโลกาภิวัตนดวย
(ฏ) สงเสริมความรูความเขาใจดานความเสมอภาคทางเพศและความรับผิดชอบตอสังคมของ
ภาคเอกชนโดยวิธีการตาง ๆ รวมทั้งการบริการทํางาน และการเผยแพรขอมูลบทบาทหญิงชาย
และการรณรงคเพื่อความรูความเขาใจในเรื่องดังกลาว
83. (ก) เสริมสรางหรือจัดตั้งกลไกการประสานการรวมมือและการรายงานผลในระดับชาติตามความ
เหมาะสมดวยความรวมมือขององคกรเอกชน โดยเฉพาะอยางยิ่งองคกรสตรี เพื่อติดตามความ
คืบหนาในการดําเนินการตามนโยบาย แผนงาน และเปาหมายระดับชาติ เพื่อใหบรรลุถึงความ
เสมอภาคทางเพศ
(ข) สนับสนุนการปฏิบัติงานขององคกรเอกชนและองคกรที่มีพื้นฐานจากชุมชน ในการชวยเหลือ
สตรีดอยโอกาส โดยเฉพาะอยางยิ่งสตรีที่อยูในชนบท ใหสามารถมีโอกาสเขาถึงสถาบันการเงิน
เพื่อประโยชนในการจัดตั้งธุรกิจ และประกอบกิจกรรมเพื่อดํารงชีวิตอยางยั่งยืนในรูปแบบอื่น ๆ
(ค) ใชมาตรการที่จะเอื้ออํานวยใหสตรีสูงอายุสามารถมีสวนรวมอยางแข็งขันจริงจังในทุกกิจกรรม
ในทุกชวงชีวิต รวมทั้งมีบทบาทตาง ๆ ในชุมชน ในกิจกรรมสาธารณะและในการตัดสินใจ พัฒนา
และดําเนินนโยบายและแผนงานที่จะประกันสิทธิมนุษยชนและคุณภาพของสตรีสูงอายุ รวมทั้ง
การตอบสนองตอความจําเปนและความตองการของสตรีเหลานั้น โดยถือเปนสวนหนึ่งของการ
สรางสรรคสังคมที่เหมาะสมสําหรับคนทุกเพศทุกวัย
(ฆ) กําหนดและดําเนินนโยบายและแผนงานเพื่อรับมือกับปญหาความจําเปน ความตองการ
เฉพาะดานของสตรีและเด็กหญิงพิการ เพื่อประกันโอกาสในการเขาถึงการศึกษาทุกระดับอยาง
เทาเทียมกัน รวมทั้งการฝกอบรมในดานเทคนิคและวิชาชีพ และโครงการฟนฟูสมรรถนะที่เหมาะ
สมเพียงพอ รวมทั้งโอกาสที่จะเขาถึงบริการดานสุขภาพอนามัย และโอกาสในการจางงาน เพื่อ
ปกปองและสงเสริมสิทธิมนุษยชนของสตรีพิการ และขจัดความไมเสมอภาคระหวางบุรุษและสตรี
พิการ

ค. แผนปฏิบัติการที่จะดําเนินการในระดับนานาชาติ
โดยหนวยงานในเครือขายของสหประชาชาติ องคกรระหวางประเทศ
และองคการระดับภูมิภาคตามความเหมาะสม
84. (ก) ชวยเหลือรัฐบาล ในกรณีที่ไดรับการรองขอ ในการเสริมสรางสมรรถนะทางดานสถาบันและ
พัฒนาแผนปฏิบัติการในระดับชาติ หรือดําเนินการตามแผนปฏิบัติการเพื่อดําเนินการที่มีอยูแลว
ตอไป
(ข) สนับสนุนองคกรเอกชน โดยเฉพาะอยางยิ่งองคกรสตรี เพื่อเสริมสรางสมรรถนะในการ
สนับสนุนการดําเนินงาน การประเมินและติดตามผลตามแผนปฏิบัติการปกกิ่ง
(ค) จัดสรรทรัพยากรใหแผนงานระดับภูมิภาคและระดับชาติอยางเพียงพอ เพื่อดําเนินการตาม
ประเด็นที่สําคัญทั้ง 12 ประเด็นของแผนปฏิบัติการปกกิ่ง
(ฆ) ชวยเหลือรัฐบาลในประเทศที่กําลังอยูในสภาวะเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ เพื่อพัฒนาและ
ดําเนินการตามแผนงานและโครงการที่มีวัตถุประสงคเพื่อการเสริมสรางพลังศักยภาพของสตรี
ทางเศรษฐกิจและการเมือง
(ง) สนับสนุนใหคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแหงสหประชาชาติเสนอแนะใหคณะกรรมา
ธิการระดับภูมิภาคจัดทําขอมูลที่สมควรจะไดรับการปรับปรุงใหทันสมัยอยูเสมอ โดยรวบรวมแผน
งานและโครงการที่ไดดําเนินการในภูมิภาคนั้น ๆ โดยหนวยงานหรือองคกรในเครือขายของสห
ประชาชาติภายในอํานาจหนาที่และทรัพยากรที่มีอยู เพื่อสนับสนุนการเผยแพรขาวสารขอมูลรวม
ทั้งการประเมินผลกระทบตอการเสริมสรางพลังศักยภาพสตรีในการดําเนินการตามแผนปฏิบัติ
การปกกิ่ง
85. (ก) ดําเนินการตอไปในการปฏิบัติงาน ประเมินผล และติดตามการดําเนินงานภายใตขอบเขต
อํานาจหนาที่ของหนวยงานของสหประชาชาติ ในการระดมความเชี่ยวชาญในทุกสาขาที่มีอยู
ภายใตระบบของสหประชาชาติรวมทั้งการนําผลสรุปที่ไดรับการรับรองจากที่ประชุมคณะกรรมาธิ
การเศรษฐกิจและสังคมและแผนงานและความคิดริเริ่มอื่นๆ ในการนํามุมมองบทบาทหญิงชาย
เขามาใชในนโยบาย โครงการและการวางแผนภายใตระบบของสหประชาชาติ รวมทั้งติดตามผล
ที่เกิดขึ้นจากการประชุมและการประชุมสุดยอดที่สําคัญตาง ๆ ขององคการสหประชาชาติอยาง
เปนระบบและประสานกัน และประกันใหมีการจัดสรรทรัพยากรและการสนับสนุนอยางเพียงพอ
แกหนวยงานและศูนยกลางการสงเสริมความเสมอภาคระหวางเพศ เพื่อใหบรรลุถึงจุดมุงหมาย
ดังกลาว
(ข) ใหความชวยเหลือประเทศตาง ๆ ตามคํารองขอ ในการพัฒนาวิธีการและการดําเนินการรวบ
รวมสถิติเกี่ยวกับการมีสวนชวยของสตรีและบุรุษตอการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ รวมทั้ง
สถานะทางเศรษฐกิจและสังคมของสตรีและบุรุษ โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนที่เกี่ยวของกับสภาวะ
ยากจน และการประกอบอาชีพที่กอใหเกิดรายไดและไมกอใหเกิดรายไดในทุกสาขา

(ค) สนับสนุนความพยายามในระดับชาติ โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเทศกําลังพัฒนา เพื่อใหมีการ
ขยายโอกาสในการเขาถึงเทคโนโลยีดานขาวสารขอมูลใหม ๆ โดยถือเปนสวนหนึ่งของความ
พยายามที่จะพัฒนาความรวมมือดานการวิจัย การฝกอบรม และเผยแพรขอมูลผานระบบเครือ
ขายอินเตอรเน็ตเพื่อสงเสริมบทบาทหญิงชาย (GAINS) ซึ่งพัฒนาขึ้นโดยสถาบันวิจัยและฝก
อบรมเพื่อความกาวหนาของสตรีแหงสหประชาชาติ (INSTRAW) ในขณะเดียวกันก็ใหมีการ
สนับสนุนวิธีการเผยแพรขอมูลขาวสาร วิจัย และฝกอบรมที่เคยดําเนินการมาแตดั้งเดิมดวย
(ฆ) ประกันใหบุคลากรและเจาหนาที่ของสหประชาชาติทั้งหมดทั้งในสํานักงานใหญและในพื้นที่
โดยเฉพาะพื้นที่ปฏิบัติการ ไดรับการฝกอบรมการบูรณาการมุมมองบทบาทหญิงชายในการ
ปฏิบัติงาน รวมทั้งการวิเคราะหผลกระทบทางดานบทบาทหญิงชายและประกันใหมีการติดตาม
ผลการฝกอบรมดังกลาวอยางเหมาะสมดวย
(ง) สนับสนุนคณะกรรมาธิการวาดวยสถานภาพสตรี ในการประเมินและผลักดันความคืบหนาใน
การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการปกกิ่ง รวมทั้งติดตามประเมินผลดวย ภายใตอํานาจหนาที่ของ
กรรมาธิการ
(จ) สนับสนุนรัฐบาลตาง ๆ เมื่อไดรับการรองขอ ในการบูรณาการมุมมองบทบาทหญิงชายใหเปน
มิติที่สําคัญประการหนึ่งของการพัฒนาในการวางแผนการพัฒนาระดับชาติ
(ฉ) สนับสนุนรัฐภาคี่ เมื่อไดรับการรองขอ ในการเสริมสรางสมรรถนะในการปฏิบัติการใหเปนไป
ตามอนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบ และกระตุนใหรัฐภาคีให
ความเอาใจใสตอขอเสนอแนะในบทสรุป รวมทั้งขอเสนอแนะทั่วไปของคณะกรรมการดังกลาว
ดวย
86. (ก) ใหความชวยเหลือรัฐบาลตาง ๆ เมื่อไดรับการรองขอ ในการพัฒนายุทธวิธีคํานึงถึงบทบาท
หญิงชายในการใหความชวยเหลือตามความเหมาะสมเพื่อสนองตอวิกฤติการณทางดาน
มนุษยธรรมอันเปนผลที่เกิดจากความขัดแยงที่ใชอาวุธและภัยพิบัติทางธรรมชาติตาง ๆ
(ข) ประกันและสนุบสนุนการมีสวนรวมอยางเต็มที่ของสตรีในทุกระดับในการตัดสินใจและดําเนิน
กิจกรรมทางการพัฒนาและกระบวนการสรางสันติภาพตาง ๆ รวมทั้งปองกันและแกไขขอขัดแยง
ฟนฟูภายหลังที่ความขัดแยงสิ้นสุดลง ไกลเกลี่ยใหเกิดสันติภาพ รักษาและเสริมสรางสันติภาพ
และในกรณีรวมถึงการสนับสนุนการมีสวนรวมขององคกรสตรี องคกรชุมชน และองคกรเอกชน
ตาง ๆ ดวย
(ค) สนับสนุนการมีสวนรวมของสตรีในการตัดสินใจในทุกระดับ และดําเนินการใหเกิดความสม
ดุลระหวางบุรุษและสตรีในการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตาง ๆ โดยคํานึงถึงหลักการกระจาย
อํานาจหนาที่อยางเทาเทียมกันตามสภาพภูมิศาสตรดวย รวมทั้งตําแหนงทูตพิเศษหรือผูแทน
พิเศษตาง ๆ การจัดสรรเพื่อดํารงตําแหนงหนาที่ในฐานะตัวแทนของเลขาธิการสหประชาชาติใน
กิจกรรมตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการรักษาและการเสริมสรางสันติภาพและในกิจกรรมระดับปฏิบัติ
การตาง ๆ ซึ่งรวมทั้งตําแหนงผูประสานงานประจําประเทศตาง ๆ ดวย

87.

88.

89.

ฉ.

90.

(ฆ) ดําเนินการฝกอบรมเรื่องความเสมอภาคทางเพศใหแกผูปฏิบัติงานในดานการรักษาสันติภาพ
ที่มีสวนเกี่ยวของกับเหยื่อความรุนแรง โดยเฉพาะอยางยิ่งสตรีและเด็กหญิง รวมทั้งความรุนแรง
ทางเพศดวย
(ง) ใชมาตรการที่มีประสิทธิภาพเพื่อขจัดอุปสรรคในการตระหนักถึงสิทธิของบุคคลที่จะตัดสินใจ
ดวยตนเองโดยเฉพาะอยางยิ่งผูที่อาศัยอยูภายใตอาณานิคมและโดยการปกครองของตางชาติ ซึ่ง
ยังคงเปนสาเหตุที่ทําใหเกิดผลกระทบในทางลบตอการพัฒนาของเศรษฐกิจและสังคมของ
ประชาชนในประเทศนั้น ๆ
(ก) สนับสนุนกิจกรรมที่มงุ ขจัดความรุนแรงตอสตรีและเด็กผูหญิงในทุกรูปแบบ รวมทั้งการ
สนับสนุนเครือขายและองคกรสตรีภายใตเครือขายของสหประชาชาติ
(ข) พิจารณาดําเนินการรณรงคระดับนานาชาติเพื่อตอตานความรุนแรงตอสตรี ภายใตคําขวัญที่
วา “ เราจะไมทนอีกตอไป “
สนับสนุนการดําเนินการตามมาตรการที่ไดรับการออกแบบเพื่อใหบรรลุเปาประสงคของความสม
ดุลระหวางเพศในอัตราสวน 50:50 ในการแตงตั้งบุคลากรเพื่อดํารงตําแหนงตาง ๆ รวมทั้งใน
ระดับผูเชี่ยวชาญและระดับเหนือขึ้นไป โดยเฉพาะอยางยิ่งในระดับสูงของฝายเลขาธิการ ซึ่งรวม
ทั้งการดํารงตําแหนงในคณะกรรมการดานการรักษาสันติภาพ การเจรจาเพื่อสันติและในกิจกรรม
อื่น ๆ และใหมีการจัดทํารายงานในเรื่องดังกลาวตามความเหมาะสม รวมทั้งเสริมสรางกลไก
ความรับผิดชอบของฝายบริหารดวย
ใชมาตรการความรวมมือโดยการมีสวนรวมอยางเต็มที่ของสตรี เพื่อสรางสรรคสภาพแวดลอมที่
เอื้ออํานวยตอการบรรลุถึงและธํารงไวซึ่งสันติภาพของโลกในทุกระดับ เพื่อการสรางสรรค
ประชาธิปไตยและการไกลเกลี่ยขอขัดแยงอยางสันติ การใหความเคาพรอยางเต็มที่ตอหลักการ
ดานอํานาจอธิปไตย ศักดิ์ศรีของแผนดินอิสรภาพทางการเมืองของรัฐ และการไมแทรกแซงในกิจ
การที่อยูในขอบเขตอํานาจของประเทศนั้น ๆ โดยใหเปนไปตามกฎบัตรของสหประชาชาติและ
กฎหมายระหวางประเทศ รวมทั้งการสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชนซึ่งรวมถึงสิทธิในการ
พัฒนาและเสรีภาพขั้นพื้นฐานดวย
แผนทางปฏิบัติการที่จะดําเนินการตอไปในระดับชาติและนานาชาติ
โดยรัฐบาล องคการระดับภูมิภาคและระหวางประเทศ รวมทั้งหนวยงานในเครือขาย
ของสหประชาชาติและสถาบันดานการเงินระหวางประเทศ และหนวยงานและองคกรอื่น
ๆ ตามความเหมาะสม
ดําเนินการเพื่อหลีกเลี่ยงและงดเวนมาตรการฝายเดียวที่ไมสอดคลองกับกฎหมายระหวาง
ประเทศและกฎบัตรสหประชาชาติ ที่ขัดขวางการบรรลุถึงเปาประสงคการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
และสังคมโดยประชากรของประเทศที่ไดรับผลกระทบนั้น ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งสตรีและเด็ก หรือ
มาตรการที่ขัดขวางความเปนอยูที่ดีและสรางอุปสรรคตอการไดมาซึ่งสิทธิมนุษยชน รวมทั้งสิทธิที่
จะมีมาตรฐานการดํารงชีวิตที่เหมาะสมตอสุขภาพอนามัยและความเปนอยูที่ดี สิทธิที่จะไดรับ

อาหาร การบริการทางดานแพทย การบริการทางสังคมที่จําเปนอื่น ๆ และประกันวาอาหารและ
ยารักษาโรคจะไมถูกนําไปใชเปนเครื่องมือเพื่อกดดันทางการเมือง
91. ใชมาตรการเรงดวนและมีประสิทธิภาพ โดยใหสอดคลองกับกฎหมายระหวางประเทศ ในการ
บรรเทาผลกระทบในเชิงลบของมาตรการตอบโตทางเศรษฐกิจที่มีตอสตรีและเด็ก
92. (ก) สงเสริมความรวมมือระหวางประเทศเพื่อสนับสนุนความพยายามในระดับชาติและระดับภูมิ
ภาค ในการพัฒนาและการใชสถิติและการวิเคราะหที่เกี่ยวของกับบทบาทหญิงชาย โดย
สนับสนุนสํานักงานสถิติแหงชาติทั้งในเชิงสถาบันและการเงิน เมื่อไดรับการรองขอ เพื่อให
สามารถตอบสนองความตองการในการจัดเก็บขอมูลแยกเพศและอายุ เพื่อใหรัฐบาลใชในการ
กําหนดตัวบงชี้ทางสถิติดานบทบาทหญิงชาย เพื่อติดตามและประเมินผลกระทบของนโยบาย
และแผน เชนเดียวกับการดําเนินการสํารวจเชิงกลยุทธเปนระยะ ๆ
(ข) ดําเนินการสํารวจความเห็นระดับนานาชาติ โดยความรวมมือของประเทศสมาชิกเพื่อพัฒนา
ตัวบงชี้และแนวทางในการวัดการกระทําความรุนแรงตอสตรี และพิจารณาจัดทําขอมูลพื้นฐาน
ดานสถิติ การออกกฎหมายตนแบบในการฝกอบรม แนวทางปฏิบัติท่ถี ูกตอง และบทเรียนที่ไดรับ
จากการดําเนินการในอดีต และแหลงทรัพยากรอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการกระทํารุนแรงตอสตรีในทุก
รูปแบบ รวมทั้งแรงงานสตรีอพยพจากขอมูลที่มีอยูแลว
(ค) รวมมือกับสถาบันที่เกี่ยวของเพื่อสงเสริม ปรับปรุง วางระบบ และใหทุนในการรวบรวมขอมูล
จําแนกเพศ อายุ และปจจัยอื่น ๆ ในดานสุขภาพอนามัยและโอกาสในการเขาถึงบริการดานสุข
ภาพอนามัย รวมทั้งขอมูลเกี่ยวกับผลกระทบของเชื้อ เอช ไอ วี และโรคเอดสในกลุมสตรีในทุกขั้น
ตอนของชีวิต
(ฆ) ขจัดอคติทางเพศและดําเนินการวิจัยเชิงสังคมและการแพทย รวมทั้งทดสอบขอมูลทางการ
แพทยโดยความสมัครใจของสตรีบนพื้นฐานของการใหความเคารพดานสิทธิมนุษยชนและเปนไป
ตามมาตรฐานทางกฎหมาย จริยธรรม การแพทย ความปลอดภัย และวิทยาศาสตร ที่เปนที่ยอม
รับในระดับนานาชาติ และดําเนินการรวบรวม วิเคราะห และจัดหาขอมูลที่พรอมที่จะนําไปใชโดย
สถาบันตาง ๆ ที่เกี่ยวของและผูปฏิบัติงานในเรื่องที่เกี่ยวของกับปริมาณการเพ ผลขางเคียง และ
ประสิทธิภาพของยา รวมทั้งยาคุมกําเนิดและวิธีการที่จะปองกันการติดเชื้อจากโรคที่เกิดจาก
ความสัมพันธทางเพศ
93. (ก) พัฒนาและสนับสนุนสมรรถนะของมหาวิทยาลัย สถาบันระดับชาติดานการวิจัยและฝกอบรม
และสถาบันการวิจัยที่เกี่ยวของอื่น ๆ ในการดําเนินการวิจัยเชิงนโยบายและบทบาทหญิงชายเพื่อ
ประโยชนในการดําเนินการของผูบริหารระดับนโยบาย และเพื่อสงเสริมการปฏิบัติการและการติด
ตามประเมินผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปกกิ่ง
(ข) พัฒนาโครงการความรวมมือระหวางประเทศในซีกโลกใต เพื่อประโยชนในการเสริมสราง
สมรรถนะของกลไกระดับชาติดานสตรี โดยวิธีการตาง ๆ ซึ่งรวมถึงการแบงปนความเชี่ยวชาญ
และประสบการณและความรูของกลไกระดับชาติในการเสริมสรางพลังสตรี ประเด็นปญหาบท

บาทหญิงชาย วิธีการและแนวทางในบูรณาการมุมมองบทบาทหญิงชายในการแกไขปญหาที่นา
หวงใยเปนพิเศษทั้ง 12 ประเด็นที่ไดระบุไวในแผนปฏิบัติการปกกิ่ง
(ค) สนับสนุนรัฐบาลในความพยายามที่จะจัดทําแผนงานเชิงปฏิบัติการและมาตรการตาง ๆ ใน
การเรงรัดการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปกกิ่งใหสมบูรณ โดยใหมีเปาหมายที่มีระยะเวลาแน
นอน และหรือเปาหมายที่วัดได และวิธีการประเมินผล รวมทั้งการประเมินผลกระทบดานบทบาท
หญิงชาย โดยอาศัยความรวมมืออยางเต็มที่ของสตรีในการตรวจสอบและวิเคราะหความคืบหนา
ในการดําเนินการ
(ฆ) ดําเนินการรวบรวม วิจัยขอมูลเกี่ยวกับสตรีพื้นเมือง โดยอาศัยความรวมมืออยางเต็มที่ของ
สตรีเหลานั้น เพื่อประโยชนในการจัดทํานโยบาย แผนงาน และการใหบริการที่เขาถึงไดสะดวก
และเหมาะสมกับวัฒนธรรมและภาษา
(ง) ดําเนินการวิจัยอยางตอเนื่องเกี่ยวกับแนวโนมในปจจุบันที่อาจจะกอใหเกิดความเหลื่อมล้ํา
ระหวางเพศในรูปแบบใหม ๆ เพื่อประโยชนในการกําหนดนโยบายในการแกไขปญหาดังกลาวตอ
ไป
94. (ก) ใชมาตรการในการพัฒนาและดําเนินการตามโครงการที่คํานึงถึงความเสมอภาคทางเพศ โดย
มีวัตถุประสงคในการสนับสนุนการประกอบอาชีพทางธุรกิจของสตรี และชวยเหลือธุรกิจที่มีสตรี
เปนเจาของใหสามารถมีสวนรวมและไดรับผลประโยชนจากการคาระหวางประเทศ นวัตกรรม
ทางเทคโนโลยี และการลงทุน
(ข) ใหความเคารพ สงเสริม และดําเนินการตามหลักการที่ไดระบุไวในปฏิญญาวาดวยหลักการ
และสิทธิพื้นฐานในการทํางานขององคการแรงงานระหวางประเทศและขอมติอื่น ๆ ที่ประกาศ
ตามมาในภายหลัง รวมทั้งการพิจารณาตัดสินใจในการใหสัตยาบันและดําเนินการตาม
อนุสัญญาตาง ๆ ขององคการระหวางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนที่เกี่ยวของกับการ
ประกันสิทธิของสตรีในการทํางาน
(ค) สนับสนุนการเสริมสรางสถาบันสินเชื่อขนาดยอมทั้งที่มีอยูแลว และกําลังจะจัดตั้งขึ้น โดยวิธี
การตาง ๆ ซึ่งรวมทั้งการสนับสนุนจากสถาบันเงินทุนระดับนานาชาติ เพื่อบริการดานสินเชื่อและ
บริการที่เกี่ยวของที่จะสนับสนุนการประกอบอาชีพสวนตัว และกิจกรรมการหารายไดอื่น ๆใหแก
ประชาชนที่ยากจนที่มีจํานวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมสตรี รวมทั้งพัฒนากล
ไกที่จะใหการสนับสนุนดานเงินทุนาขนาดยอมอื่นๆ ที่เหมาะสม
(ฆ) ยืนยันพันธกรณีที่มีตอการพัฒนาที่คํานึงถึงความเสมอภาคทางเพศและสนับสนุนบทบาท
ของสตรีในการใชวิธีการและรูปแบบการบริโภคและการผลิตแบบยั่งยืนและไมเปนภัยตอระบบ
นิเวศ ในการบริหารจัดการแหลงทรัพยากรธรรมชาติ
95. (ก) สนับสนุนและดําเนินการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรอบรมเจาหนาที่ของรัฐเพื่อใหเกิดความรูความ
เขาใจในเรื่องความเสมอภาคระหวางเพศอยางเต็มที่

(ข) เสริมสรางและสงเสริมโครงการเพื่อสนับสนุนการมีสวนรวมของเยาวสตรีในองคกรเอกชน
และสนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกลุมเยาวชน ทั้งระหวางประเทศที่พัฒนาแลว
และประเทศที่กําลังพัฒนาและในกลุมประเทศที่พัฒนาแลวและประเทศกําลังพัฒนาดวยกันเอง
(ค) สนับสนุนความพยายามระดับชาติในการสงเสริมการศึกษาทั้งในและนอกระบบและติดตาม
โครงการสําหรับสตรีและเด็กหญิง เพื่อสนับสนุนการศึกษาหาความรู พัฒนาความเชื่อมั่นในตน
เอง และทักษะในการเปนผูนําการพยายามเพื่อใหไดมาซึ่งสิทธิประโยชนตาง ๆ และการแกไข
ปญหาขอขัดแยง
(ฆ) ใชมาตรการทุกวิธีทางในการที่จะจัดการฝกทักษะใหแกสตรีและเด็กหญิงในทุกระดับเพื่อขจัด
ความยากจน โดยเฉพาะอยางยิ่งสภาวะการณที่ผลักดันผูหญิงเขาสูความยากจน โดยการดําเนิน
การทั้งระดับชาติและนานาชาติ
(ง) พัฒนาและดําเนินการโดยความรวมมือแบบสมัครใจของสตรีพื้นเมือง ในการจัดโครงการ
ศึกษาและฝกอบรมที่ใหความเคารพตอประวัติศาสตร วัฒนธรรม ความเชื่อทางจิตวิญญาณ
ภาษา และความคาดหวังของกลุมสตรีดังกลาว และประกันโอกาสการเขาถึงการศึกษาทั้งใน
ระบบและนอกระบบ รวมทั้งการศึกษาในขั้นสูงขึ้นไปดวย
(จ) สนับสนุนและเสริมสรางโครงการการศึกษาผูใหญทั้งในระดับชาติ ภูมิภาค และนานาชาติโดย
ความรวมมือของนานาชาติอยางตอเนื่องเพื่อที่จะใหบรรลุถึงเปาหมายของการเพิ่มจํานวนผูใหญ
ที่รูหนังสือรอยละ 50 ภายในป ค.ศ. 2015 โดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับสตรี และโอกาสที่จะเขาถึง
การศึกษาระดับพื้นฐาน และการศึกษาตอเนื่อง ของประชากรที่เปนผูใหญทั้งปวง
(ฉ) ดําเนินการตรวจสอบสาเหตุของการลดลงของอัตราการเขาเรียนและการเพิ่มอัตราสวนของ
เด็กหญิงและเด็กชายที่ลมเลิกการเรียนในระดับประถมและมัธยมศึกษากลางครันในบางประเทศ
และอาศัยความรวมมือจากนานาชาติในการกําหนดโครงการระดับชาติที่เหมาะสม เพื่อขจัด
สาเหตุพื้นฐานและสนับสนุนการเรียนรูตลอดชีวิตของสตรีและเด็กหญิง และมุงที่จะประกันการ
ดําเนินการใหบรรลุถึงเปาหมายที่กําหนดไวทางดานการศึกษาจากผลการประชุมระหวางประเทศ
ที่เกี่ยวของ
(ช) ประกันโอกาสอันเทาเทียมกันของสตรีและเด็กหญิงในการประกอบกิจกรรมดานวัฒนธรรม
นันทนาการ และการกีฬา รวมทั้งการมีสวนรวมในกิจกรรมดานพลศึกษา กรีฑา ทั้งในระดับชาติ
ภูมิภาคและนานาชาติ เชน การเปดโอกาสในการมีสวนรวม การฝกอบรม การแขงขัน การใหผล
ตอบแทนและการใหรางวัลตาง ๆ
(ซ) จะตองพยายามวางแผนเพื่อสงเสริมความเคารพซึ่งความหลากหลายทางวัฒนธรรม ในการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางและภายในอารยธรรมตาง ๆ ในลักษณะที่จะสงเสริมการดําเนิน
ตามแผนปฏิบัติการปกกิ่งตอไป ซึ่งมีวัตถุประสงคที่จะเสริมพลังศักยภาพสตรี ทําใหสตรีสามารถ
บรรลุถึงสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานไดอยางเต็มที่ และประกันวาความเสมอภาคทาง
เพศและสิทธิมนุษยชนทุกประเด็นของสตรีจะไมถูกบั่นทอนหรือลดความสําคัญลง

(ฌ) นํามาตรการในเชิงบวกมาใชเพื่อเอื้ออํานวยใหสตรี โดยเฉพาะอยางยิ่งสตรีพื้นเมืองมีโอกาส
เทาเทียมกันในการเขาถึงโครงการเสริมสรางสมรรถนะของตนเอง และโครงการฝกอบรมตาง ๆ
เพื่อสนับสนุนการมีสวนรวมของสตรีในการตัดสินใจทุกระดับและสาขา
96. (ก) เพิ่มความรวมมือ การตอบสนองทางนโยบาย และการดําเนินการที่มีประสิทธิภาพในการออก
กฎหมายระดับชาติและมาตรในการคุมครองและปองกันอื่นๆ ที่มุงขจัดการกระทํารุนแรงตอสตรี
และเด็กหญิงโดยเฉพาะอยางยิ่งหาผลประโยชนจากการคาประเวณีในทุกรูปแบบ การเอารัดเอา
เปรียบทางเศรษฐกิจ การคาหญิงและเด็ก การฆาทารกเพศหญิง อาชญากรรมที่กระทําโดยอาง
การปองกันเกียรติยศ อาชญากรรมที่กระทําโดยอางการหึงหวงลืมตัวเปนเหตุ อาชญากรรมที่มี
สาเหตุมาจากการรังเกียจเชื้อชาติ การลักพาตัวและการขายเด็ก ความรุนแรงและการฆาตรกรรม
ที่เกี่ยวของกับประเพณีสินสอดทองหมั้น การทํารายดวยการสาดน้ํากรด และการปฏิบัติตามขนบ
ธรรมเนียมประเพณีที่เปนภัยอันตรายตอสตรี เชน การเฉือนอวัยวะเพศภายนอกของผูหญิง การ
แตงงานในวัยเด็ก และการแตงงานโดยถูกบังคับ
(ข) เพิ่มพูนความรูและความเขาใจเกี่ยวกับธรรมนูญแหงกรุงโรมของศาลอาญาระหวางประเทศ
ซึ่งยืนยันวาการขมขืน การคาทาสทางเพศ การบังคับใหคาประเวณี การบังคับใหตั้งครรภ การ
บังคับใหทําหมันและการกระทํารุนแรงทางเพศในรูปแบบอื่น ๆ ถือเปนอาชญากรรมทางสงคราม
และในบางกรณีถือเปนอาชญากรรมตอมนุษยชาติดวย เพื่อการปองกันอาชญากรรมดังกลาวไม
ใหเกิดขึ้น โดยการกําหนดมาตรการสนับสนุนการลงโทษทุกฝายที่มีสวนรับผิดชอบอาชญากรรม
นั้น ๆ และจัดหาชองทางในการแกไขเยียวยาผูตกเปนเหยื่อ รวมทั้งเพิ่มความรูความเขาใจถึง
ขอบเขตที่อาชญากรรมเหลานั้นถูกนําไปใชเปนอาวุธทางสงครามในรูปแบบหนึ่ง
(ค) ใหการสนับสนุนองคกรเอกชนในการรวมมือกับระบบสหประชาชาติผานทางความรวมมือใน
ระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ รวมทั้งองคกรสตรีและกลุมตาง ๆ ในชุมชนในการจัดการกับ
ปญหาการกระทําความรุนแรงตอสตรีและเด็กหญิงในทุกรูปแบบรวมทั้งโครงการในการตอสูกับ
การทารุณกรรมตอสตรีและเด็กหญิงที่มีพื้นฐานอยูบนการกีดดันทางเชื้อชาติและเผาพันธุดวย
(ฆ) สงเสริมและสนับสนุนการรณรงคเผยแพรตอสาธารณชนตามความเหมาะสม เพื่อสงเสริม
ความรูความเขาใจของสาธารณชนถึงคาใชจายทางสังคมและการเปนสิ่งที่ไมอาจยอมรับไดของ
การกระทําความรุนแรงตอสตรีรวมทั้งดําเนินกิจกรรมที่จะสงเสริมความสัมพันธระหวางหญิงชาย
ในรูปแบบที่เหมาะสมและสมดุลโดยมีพื้นฐานอยูบนหลักการแหงความเสมอภาคทางเพศ
97. (ก) เพิ่มความรวมมือระหวางประเทศตนทาง ทางผาน และปลายทาง เพื่อการปองกัน ปราบ
ปรามและลงโทษ ผูดําเนินการคามนุษยโดยเฉพาะอยางยิ่งสตรีและเด็ก
(ข) สนับสนุนการเจรจาเพื่อรางพิธีสารเพื่อปองกัน ปราบปรามและลงโทษการคามนุษย โดย
เฉพาะอยางยิ่งผูหญิงและเด็กที่กําลังดําเนินการอยูในขณะนี้ ซึ่งเปนบทบัญบัติเพิ่มเติมใน
อนุสัญญาของสหประชาชาติวาดวยอาชญากรรมขามชาติ

(ค) ติดตามและสนับสนุนยุทธศาสตรระดับชาติ ภูมิภาค และนานาชาติในการลดอัตราเสี่ยงของ
สตรีและเด็กหญิง รวมทั้งผูที่มีสถานะเปนผูลี้ภัยและพลัดถิ่น และแรงงานสตรีอพยพ จากการตก
เปนเหยื่อการคามนุษย เสริมสรางกระบวนการนิติบัญญัติระดับชาติ โดยการปรับปรุงคํานิยาม
ของอาชญากรรมการคามนุษยในทุกรูปแบบ การดําเนินการลงโทษผูกระทําผิดใหเปนไปตาม
กฎหมาย การดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายและแผนงานดานเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งกิจ
กรรมดานขอมูลสารสนเทศ และการรณรงคใหความรูแกสาธารณชนเพื่อปองกันและตอสูกับ
ขบวนการคามนุษยโดยเฉพาะอยางยิ่งสตรีและเด็ก การลงโทษผูกระทําผิด การจัดมาตรการ
สนับสนุนชวยเหลือและคุมครองผูที่ถูกลักพาหรือลอลวงไปขายทั้งในประเทศตนกําเนิดและ
ประเทศปลายทางและอํานวยความสะดวกในการเดินทางกลับประเทศ และสนับสนุนการเตรียม
การที่จะชวยเหลือใหพวกเขาสามารถกลับคืนสูสังคมในประเทศตนกําเนิดไดอีกครั้งหนึ่ง
98. (ก) ปรับปรุงความรูและการสรางความเขาใจเกี่ยวกับวิธีการแกไขเหยียวยาสําหรับปญหาการลวง
ละเมิดสิทธิมนุษยชนของสตรีที่มีอยูแลว
(ข) สงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชนของสตรีอพยพ และดําเนินการตามนโยบายเพื่อแกไข
ปญหาความจําเจเปฯความตองการของสตรีอพยพที่มีเอกสารการเขาเมืองถูกตองตามกฎหมาย
และในกรณีที่จําเปนใหจัดการแกไขความไมเสมอภาคระหวางหญิงกับชายอพยพที่ยังมีอยูเพื่อ
ประกันความเสมอภาคทางเพศ
(ฆ) สนับสนุนการเสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับผลกระทบอันเปนภัยอันตรายของการ
ปฏิบัติตามขนบธรรมบางประการที่มีตอสุขภาพและสตรี และในบางกรณีที่เพิ่มการเสี่ยงตอการ
ติดเชื้อเอช ไอ วี โรคเอดส และโรคติดตอ ทางเพศสัมพันธอื่น ๆ โดยดําเนินการผานทางสื่อมวลชน
และชองอื่น ๆ และดําเนินการเพิ่มความพยายามในการขจัดประเพณีปฏิบัติที่เปนอันตรายเหลา
นั้น
(ง) ใชมาตรการที่จําเปนในการคุมครองบุคคล กลุมบุคคล และองคกรทางสังคมที่ทําหนาที่ในการ
สงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชนของสตรี
(จ) สนับสนุนใหรัฐภาคีของอนุสัญญาตาง ๆผสมผสานมุมมองดานบทบาทหญิงชายเขาไวในราย
งานที่เสนอตอองคกรที่มีหนาที่ดูแลสนธิสัญญาตาง ๆ และสนับสนุนใหองคกรดังกลาวนํามุมมอง
ดานบทบาทหญิงชายไปใชในการดําเนินงานในขอบเขตอํานาจหนาที่ของตน โดยหลีกเลี่ยงมิให
เกิดการดําเนินการที่ซ้ําซอนและกาวกายอํานาจหนาที่ซึ่งกันและกัน ตลอดจนสนับสนุนใหกลไก
ดานสิทธิมนุษยชนใชมุมมองบทบาทหญิงชายในการดําเนินการในความรับผิดชอบของตนอยาง
ตอเนื่องตอไป
(ฉ) สนับสนุนโครงการสรางสรรคแบบใหม ๆ เพื่อเสริมพลังสตรีสูงอายุในการที่จะมีสวนรวมและไดรับผล
ประโยชนจากการพัฒนาและความพยายามที่จะตอสูกับความยากจนเพิ่มมากขึ้น
99. (ก) สงเสริมโครงการการศึกษาดานสิทธิมนุษยชนอยางสมบูรณแบบดวยวิธีการตาง ๆ รวมทั้งการรวมมือในกรณี
ที่เหมาะสมกับสถาบันทางดานการศึกษาและสิทธิมนุษยชน กลุมองคกรตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับประชาสังคม โดย

เฉพาะอยางยิ่งองคกรเอกชน และเครือขายดานสื่อมวลชนตาง ๆ เพื่อประกันใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ
ตราสารดานสิทธิมนุษยชนตาง ๆ อยางกวางขวาง โดยเฉพาะอยางอนุสัญญาและขอตกลงเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนของ
สตรีและเด็กหญิง
(ข) ใชมาตรการดวยวิธีการตาง ๆรวมทั้งสนับสนุนและเสริมสรางกลไกที่มีหนาที่ในการดําเนินการลงโทษผู
กระทําความผิดในดานการละเมิดสิทธิมนุษยชนของสตรี เพื่อขจัดการยกเวนหรือการปลดปลอยใหผูกระทําความผิด
ไมตองไดรับโทษ
(ค) ใชมาตรการในการขจัดการละเมิดกฎหมายระหวางประเทศและกฎบัตรของสหประชาชาติ การลวงละเมิด
กฎหมายและกฎบัตรดังกลาวเปนอันมากกอใหเกิดผลกระทบในทางลบตอการสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน
ของสตรี
(ฉ) จัดการสาเหตุพื้นฐานของความขัดแยงที่ใชอาวุธดวยวิธีการตาง ๆ ใหครอบคลุมทุกประเด็นและสงผล อยาง
ยั่งยืนถาวร รวมทั้งการแกไขปญหาในดานความแตกตางของผลกระทบของความขัดแยงที่ใชอาวุธตอสตรีและบุรุษ
และนําปญหาดังกลาวมาพิจารณาในการกําหนดนโยบายและแผนงานที่เกี่ยวของ เพื่อที่จะเสริมสรางการคุมครองพล
เรือนโดยเฉพาะอยางยิ่งสตรีและเด็ก
(ง) ประกันใหมีการปลดปลอยตัวประกันโดยเฉพาะอยางยิ่งสตรีและเด็ก รวมทั้งผูที่ตองถูกคุมขังอันเปนผลมา
จากความขัดแยงที่ใชอาวุธ
(จ) พัฒนาและสนับสนุนโครงการและแผนงานเพื่อคุมครองเด็ก โดยเฉพาะอยางยิ่งเด็กหญิงในเหตุการณที่มี
ความขัดแยง เพื่อที่จะหางการบังคับกะเกณฑและนําเด็กไปใชในเหตุแหงความขัดแยง ไมวาจะโดยผูใด และเพื่อสง
เสริมและ/หรือเสริมสรางกลไกในการฟนฟูและนําเด็กเขาสูสภาวะสังคมปกติ โดยคํานึงถึงประสบการณและความ
ตองการความจําเปนเฉพาะดานของเด็กหญิงดวย
(ฉ) ปรับปรุงและเสริมสรางสมรรถนะของสตรีที่ไดรับผลกระทบจากสภาพความขัดแยงโดยใชอาวุธรวมทั้งสตรี
อพยพและสตรีที่พลัดพรากจากถิ่นที่อยูดวยวิธีการตาง ๆ รวมทั้งการนําสตรีเหลานั้นเขามามีสวนรวมในการกําหนด
และการบริหารกิจกรรมทางดานสิทธิมนุษยชน เพื่อสตรีเหลานั้นจะไดรับผลประโยชนจากกิจกรรมดังกลาวอยางเทา
เทียมกับบุรุษ
(ช) เชื้อเชิญขาหลวงใหญของสํานักงานผูลี้ภัยของสหประชาชาติและหนวยงานสหประชาชาติที่เกี่ยวของ ภาย
ใตอํานาจหนาที่ของตน รวมทั้งองคกรทางดานมนุษยชนที่เกี่ยวของและรัฐบาลตาง ๆ ใหดําเนินการสนับสนุนประเทศ
ที่ตองรับภาระในการดูแลผูลี้ภัยจํานวนมากและประเทศที่มีปญหาประชากรพลัดถิ่นอยางเพียงพอในการใหความคุม
ครองและชวยเหลือ โดยเอาใจใสเปนพิเศษตอความจําเปนและความตองการของเด็กหญิงและผูหญิงที่เปนผูลี้ภัย
หรือผูพลัดถิ่น
(ซ) แสวงหาวิธีการที่จะประกันการมีสวนรวมอยางเต็มที่และเทาเทียมกันของสตรีในการสงเสริมสันติภาพโดย
เฉพาะอยางยิ่งโดยการดําเนินการตามปฏิญญาและแผนปฏิบัติการวาดวยสันติวัฒนธรรม
(ฌ) สนับสนุนและเสริมสรางพลังสตรีซึ่งมีบทบาทสําคัญภายในครอบครัวของตน ในฐานะที่เปนปจจัยที่จะเสริม
สรางเสถียรภาพในสถานการณที่มีความขัดแยง และสถานการณภายหลังความขัดแยง

(ญ) เสริมสรางความพยายามในการลดกําลังอาวุธทั่วไปและการลดกําลังอาวุธอยางสมบูรณภายใตการควบคุม
ของนานาชาติอยางเขมงวดและมีประสิทธิภาพ โดยมีพื้นฐานอยูบนลําดับความสําคัญที่องคการสหประชาชาติ
กําหนดในเรื่องที่เกี่ยวกับการลดอาวุธ เพื่อที่จะนําทรัพยากรที่ไดรับจากการลดอาวุธไปใชในกิจกรรมตาง ๆ ซึ่งรวมทั้ง
โครงการทางดานเศรษฐกิจและสังคมที่เปนประโยชนตอสตรีและเด็กหญิง
(ฎ) แสวงหาแนวทางใหม ๆ ในการที่จัดหาแหลงทุนและทรัพยากรทั้งในภาครัฐและเอกชน ซึ่งรวมทั้งการลดคา
ใชจายทางทหารที่ฟมุ เฟอย การคาอาวุธ และการลงทุนในการผลิตและจัดหาอาวุธ รวมทั้งคาใชจายดานการทหารใน
ระดับโลก โดยคํานึงถึงความจําเปนและความตองการทางดานความมั่นคงของชาติ เพื่อที่จะไดมีการนําแหลงทุนที่ได
เพิ่มเติมจากการลดอาวุธมาใชในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเพื่อสงเสริมความกาวหนาของสตรี
(ฏ) ใชมาตรการที่เหมาะสมในการประกันการคุมครองผูอพยพโดยเฉพาะอยางยิ่งผูหญิงและเด็กผูหญิงและ
โอกาสนในการเขาถึงบริการสังคมที่เหมาะสม โดยเฉพาะอยางยิ่งดานการศึกษาและสาธารณสุขโดยคํานึงถึงความ
เสมอภาคทางเพศ
100. (ก) ใหความรวมมือและดําเนินการรวมกับภาคเอกชนและเครือขายทางดานสื่อสารมวลชนทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ เพื่อสงเสริมใหสตรีและบุรุษในฐานะที่เปนผูผลิตและผูบริโภคสามารถเขาถึงเทคโนโลยีทางดานขอมูลและ
การติดตอสื่อสารไดอยางเทาเทียมกัน รวมทั้งสนับสนุนใหสื่อสารมวลชนและอุตสาหกรรมดานขอมูลขาวสาร ไดใช
หรือพัฒนาจรรยาบรรณ แนวทางในการประกอบวิชาชีพและแนวทางในการตรวจสอบควบคุมตนเองตาง ๆ โดยคํานึง
ถึงหลักการดานเสรีภาพในการแสดงออกควบคูกัน เพื่อขจัดการนําเสนอบทบาทของเด็กหญิงชายตามแบบดั้งเดิม
และสงเสริมภาพลักษณที่สมดุลของสตรีและบุรุษ
(ข) พัฒนาโครงการที่จะชวยสนับสนุนความสามารถของสตรีในการสรางสรรค เขาถึงและสงเสริมการจัดตั้ง
เครือขาย โดยเฉพาะอยางยิ่ง โดยการใชเทคโนโลยีดานขอมูลขาวสารและการสื่อสารใหม ๆ รวมทั้งการจัดตั้งและ
สนับสนุนโครงการที่จะเสริมสรางสมรรถนะขององคกรเอกชนสตรีในเรื่องดังกลาวดวย
(ค) ใชประโยชนจากเทคโนโลยีในดานขอมูลขาวสารใหม ๆ รวมทั้งระบบอินเตอรเนต เพื่อปรับปรุงการแบงปน
ดานขอมูลดานการวิจัย ขอดี บทเรียนที่ไดรับจากประสบการณของสตรี รวมทั้ง “เรื่องราวของเธอ” ในระดับโลก ที่
เกี่ยวของกับการดําเนินการใหบรรลุถึงความเสมอภาคระหวางเพศ การพัฒนาและสันติภาพ และศึกษาบทบาทอื่น ๆ
ที่เทคโนโลยีเหลานี้จะสามารถดําเนินการไปสูการบรรลุถึงเปาหมายดังกลาวได
101. (ก) กําหนดมาตรการที่มีประสิทธิผลในการรับมือกับสิ่งทาทายจากโลกาภิวัตน รวมทั้งโดยมีสวนรวมของ
ประเทศกําลังพัฒนาในกระบวนการตัดสินใจทางนโยบายเศรษฐกิจระหวางประเทศที่มีประสิทธิผลและสรางสรรค
เพื่อประกันความเสมอภาคในการมีสวนรวมของสตรี โดยเฉพาะสตรีในประเทศกําลังพัฒนาในกระบวนการตัดสินใจ
เศรษฐกิจระดับมหภาค
(ข) ดําเนินมาตรการตาง ๆ โดยความรวมมืออยางเต็มที่และมีประสิทธิภาพของสตรี เพื่อประกันใหมีการใชแนว
ทางใหม ๆ ในการดําเนินความรวมมือในดานการพัฒนาระหวางประเทศ โดยมีพื้นฐานอยูบนหลักการของเสถียรภาพ
การเจริญเติบโต และความเปนธรรม ดวยการมีสวนรวมอยางมีประสิทธิและการบูรณาการประเทศกําลังพัฒนาเขา
ในระบบการบริหารเศรษฐกิจโลก โดยมุงเนนการขจัดความยากจนและลดความไมเสมอภาคระหวางเพศภายใต
กรอบรวมของการดําเนินการใหบรรลุถึงการพัฒนาอยางยั่งยืนโดยเนนที่ประชาชนเปนหลัก

(ค) กําหนดและเสริมสรางกลยุทธการขจัดความยากจนโดยการมีสวนรวมอยางเต็มที่และมีประสิทธิภาพของ
สตรี เพื่อที่จะลดสภาพการยัดเยียดความยากจนใหแกสตรีและเสริมสรางสมรรถนะและพลังของสตรีใหสามารถรับ
มือกับผลกระทบในเชิงลบทางดานเศรษฐกิจและสังคมของกระบวนการโลกาภิวัฒนได
(ฆ) รวมมือกันสตรีเพื่อเรงรัดความพยายามในการดําเนินโครงการขจัดความยากจนและประเมินขอบเขตที่โครง
การเหลานี้กอใหผลกระทบตอการเสริมสรางพลังสตรีที่มีชีวิตอยูภายใตความยากจน ในแงของโอกาสที่จะเขาถึงการ
ฝกอบรมและการศึกษาที่มีคุณภาพ การดูแลสุขภาพอนามัยทั้งทางกายและจิตใจ การมีงานทําการบริการพื้นฐาน
ดานสังคมตาง ๆ การสืบทอดมรดก และโอกาสที่จะเขาถึงการควบคุมที่ดิน ที่อยูอาศัย รายไดสินเชื่อขนาดยอย เครื่อง
มือและบริการทางดานเงินทุนอื่น ๆ และดําเนินการปรับปรุงโครงการตาง ๆ โดยอาศัยการประเมินดังกลาวขางตน
(ง) ใหการยอมรับความสัมพันธเชื่อมโยงที่มีผลในทางสนับสนุนซึ่งกันและกันระหวางความเสมอภาคทางเพศ
และการขจัดความยากจน สรางสรรคเพิ่มเติมและดําเนินการดวยการหารือกับกลุมประชาสังคมเกี่ยวกับยุทธวิธีใน
การขจัดความยากจนที่มองภาพในองครวมและมุมมองบทบาทหญิงชายเพื่อประโยชนในการแกไขปญหาทางดาน
สังคม โครงสราง และเศรษฐกิจระดับมหภาค
(จ) สนับสนุนการจัดใหมี “หนาตางเพื่อการกูยืม” โดยการรวมมือกับสถาบันการเงินภาคเอกชน ตลอดจน
บริการดานแหลงเงินทุนอื่น ๆ ที่สามารถเขาถึงไดงาย โดยใหมีกระบวนการงายขึ้นและออกแบบโดยเฉพาะเพื่อตอบ
สนองความจําเปนและความตองการทางดานการออมทรัพย สินเชื่อ และการประกันภัยตาง ๆ ของสตรี
(ฉ) ดําเนินการแบบองครวมในการจัดหาและสนับสนุนการฝกอบรมดานทักษะที่มีคุณภาพใหแกสตรีและเด็ก
หญิงในทุกระดับ บนพื้นฐานของยุทธวิธีที่พัฒนาขึ้นเพื่อสงเสริมการมีสวนรวมไดอยางเต็มที่และอยางมีประสิทธิภาพ
เพื่อใหบรรลุถึงเปาหมายที่ไดรับการรับรองไวแลวในการขจัดความยากจน โดยเฉพาะอยางยิ่งการยัดเยียดความยาก
จนใหแกสตรี โดยดําเนินการทั้งระดับชาติ ภูมิภาค และนานาชาติ ความพยายามในระดับชาติจําเปนตองเสริมความ
รวมมือในระดับภูมิภาคและนานาชาติขึ้น เพื่อที่จะจัดการปญหาความเสี่ยงตาง ๆ เอาชนะอุปสรรค และประกันวา
โอกาสที่สรางขึ้นโดยกระบวนการโลกาภิวัตนจะกอใหเกิดประโยชนตอสตรีโดยเฉพาะอยางยิ่งในประเทศกําลังพัฒนา
(ช) จัดตั้งกองทุนทางดานพัฒนาสังคมในกรณีที่เหมาะสมเพื่อบรรเทาผลกระทบในเชิงลบตอสตรีที่เกี่ยวของกับ
แผนการปรับโครงสรางทางเศรษฐกิจและการเปดเสรีทางการคา และภาระอันไมสมดุลที่ผูหญิงยากจนตองแบกรับอยู
ใหทันเวลา โดยการมีสวนรวมของสตรีอยางเต็มที่และมีประสิทธิภาพและโดยการปรึกษาหารือกับกลุมประชาสังคม
โดยเฉพาะอยางยิ่งองคกรเอกชน
(ซ) ระบุและใชวิธีการแกไขปญหาที่มุงเนนกระบวนการพัฒนาที่มีความมั่นคงยั่งยืน ซึ่งเปนการบูรณาการมุม
มองบทบาทหญิงชายในการแกไขปญหาหนี้สินตางประเทศและภาระการชําระหนี้ของประเทศที่กําลังพัฒนา รวมทั้ง
ประเทศที่มีการพัฒนานอยที่สุดดวยวิธีการตาง ๆ เชน การบรรเทาภาระหนี้ ซึ่งรวมทั้งการพิจารณายกเลิกภาระหนี้สิน
ของกองทุนความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ เพื่อที่จะชวยเหลือประเทศเหลานั้นในการสนับสนุนเงินทุน
ใหกับโครงการและแผนงานที่มีวัตถุประสงคเพื่อการพัฒนา รวมทั้งการสงเสริมความกาวหนาของสตรี
(ฌ) สนับสนุนขอริเริ่มจากการประชุมที่เมืองโคโลญจในการลดภาระหนี้ โดยเฉพาะอยางยิ่งการเรงรัดการดําเนิน
การของขอริเริ่มในการชวยเหลือประเทศยากจนที่มีภาระหนี้สินอยางหนัก และประกันการจัดหาแหลงเงินทุนที่เพียง

พอตอการดําเนินการและการจัดสรรเงินทุนที่ประหยัดไวไดในการสนับสนุนโครงการตอตานความยากจนที่ไดรวมมิติ
ของการแกไขปญหาดานความไมเสมอภาคทางเพศไวดวย
(ญ) สงเสริมและเรงรัดการดําเนินการตามขอเสนอแนะดานความรวมมือระหวางประเทศในอัตราสวน 20:20 ที่มี
การบูรณาการมุมมองบทบาทหญิงชาย เพื่อใหเกิดประโยชนอยางเต็มที่ตอทุก ๆ ฝายโดยเฉพาะอยางยิ่งสตรีและเด็ก
หญิง
(ฎ) เรียกรองใหมีความรวมมือระดับนานาชาติอยางตอเนื่อง รวมทั้งการยืนยันที่จะพยายาใหมีการดําเนินการให
บรรลุถึงเปาหมายที่ไดตกลงกันไวในระดับนานาชาติในการจัดสรรผลผลิตมวลรวมประชาชาติของประเทศที่พัฒนา
แลวรอยละ 0.7 เพอใชในการชวยเหลือเพื่อการพัฒนาอยางเปนทางการโดยเร็วที่สุดเทาทีทจะเปนไปไดซึ่งจะชวยใน
การเพิ่มการลื่นไหลของทรัพยากร เพื่อเสริมสรางความเสมอภาคทางเพศ การพัฒนา และสันติภาพ
(ฏ) อํานวยความสะดวกและถายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสม โดยเฉพาะอยางยิ่งเทคโนโลยีแบบใหมและทันสมัย
ใหแกประเทศกําลังพัฒนาประเทศที่ตกอยูในสภาวะการปรับโครงสรางทางเศรษฐกิจ และสนับสนุนความพยายาม
ของชุมชนระดับนานาชาติ ในการขจัดขอขัดขวางการถายทอดเทคโนโลยีดังกลาว เพื่อใหเปนวิธีการที่มีประสิทธิภาพ
ในการสงเสริมความพยายามระดับชาติเพื่อเรงรัดการดําเนินการใหบรรลุวัตถุประสงคในการเสริมสรางความเสมอ
ภาคทางเพศ การพัฒนาและสันติภาพ
(ฐ) เสนอแนะใหคณะกรรมการเตรียมการประชุมสมัชชาแหงสหัสวรรษใหมใชความพยายามภายใตบริบทของ
การบูรณาการกระบวนการความคิดเรื่องความเสมอภาคระหวางหญิงชายในระบบสหประชาชาติในการบูรณาการ
มุมมองบทบาทหญิงชายเขากับกิจกรรมและเอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับสมัชชาการประชุมสุดยอดแหงสหัสวรรษ
ใหม รวมทั้งการพิจารณาเรื่องการขจัดความยากจนดวย
(ฑ) กําหนดและดําเนินนโยบาย รวมทั้งสรางสรรคสภาวะแวดลอมที่จะชวยสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน
ทั้งปวงทั้งทางดานพลเรือน วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง และสิทธิสังคม รวมทั้งสิทธิที่จะไดรับการพัฒนาและเสรี
ภาพขั้นพื้นฐาน โดยถือเปนสวนหนึ่งของความพยายามในการที่จะดําเนินการใหบรรลุถึงความเสมอภาคทางเพศ การ
พัฒนาและสันติภาพ
102. (ก) สรางสรรคและเสริมสรางสภาวะแวดลอมที่เอื้ออํานวยตอการสนับสนุนความสามารถขององคกรเอกชนสตรี
ในการระดมทรัพยากรเพื่อประกันความยั่งยืนของกิจกรรมในการพัฒนาขององคกรเหลานั้นใหเปนไปตามกฎหมาย
ของประเทศนั้น ๆ
(ข) สนับสนุนการจัดตั้งและเสริมสรางความรวมมือและหุนสวนระหวางผูมีสวนไดเสียตาง ๆ ในทุกระดับ ใน
ระหวางองคกรนานาชาติ และองคกรรวมระวหางรัฐบาลกับองคกรที่เกี่ยวของของประชาสังคมซึ่งรวมทั้งองคกรเอก
ชน ภาคเอกชน สหภาพแรงงาน องคกรสตรี และองคกรเอกชนอื่น ๆ เครือขายการสื่อสารและสื่อสารมวลชนตาง ๆ
เพื่อสนับสนุนเปาหมายของการประชุมระดับโลกวาดวยเรื่องสตรี ครั้งที่ 4
(ค) สงเสริมหุนสวนความรวมมือระหวางองคกรภาครัฐ องคการระหวางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งสถาบันการ
เงินระหวางประเทศ และองคกรพหุภาคี สถาบันในภาคเอกชนและประชาคม รวมทั้งองคกรเอกชน องคกรสตรี และ
องคกรชุมชน เพื่อสนับสนุนการริเริ่มดําเนินการขจัดความยากจนของสตรีและเด็กหญิง

(ฆ) ใหการยอมรับบทบาทที่สําคัญและสนับสนุนสตรี องคกรสตรีและองคกรที่มีพื้นฐานจากชุมชนในการดําเนิน
การตามวาระที่ 21 โดยการบูรณาการมุมมองบทบาทหญิงชายเขาในการจัดทํา ออกแบบและดําเนินการกลไกโครง
การ และโครงสรางพื้นฐานเพื่อบริหารจัดการสภาวะแวดลอม และทรัพยากรอยางยั่งยืน
103. (ก) สงเสริมโครงการเขาสูวัยสูงอายุอยางมีสุขภาพ และมีความตื่นตัว โดยเนนใหสตรีสูงอายุพึ่งพาตนเองอยางมี
อิสระ เสมอภาค มีสวนรวม และมั่นคง ดําเนินการวิจัยและจัดทําโครงการที่มงุ เนนบทบาทของสตรีเพื่อตอบสนอง
ความจําเปนและความตองการของสตรีกลุมดังกลาว
(ข) ในประเทศที่ไดรับผลกระทบมากที่สุด ใหถือเปนเรื่องสําคัญในการรวมมือกับองคกรเอกชน ในกรณีที่เหมาะ
สมและเปนไปได ในการเรงรัดการจัดการศึกษา การบริการ และกําหนดกลยุทธในการระดมกําลังของชุมชนเพื่อคุม
ครองสตรีทุกวัยจาการติดเชื้อ เอช ไอ วี และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ อื่น ๆ รวมทั้งพัฒนาวิธีการที่ปลอดภัย ราคา
เยา มีประสิทธิภาพ เขาถึงไดงาย และสามารถควบคุมไดดวยตัวสตรีเอง รวมทั้งวิธีการอื่น ๆ เชน การใชยาทําลายเชื้อ
จุลินทรียและถุงยางอนามัยของสตรี ซึ่งจะปองกันการติดเชื้อจากโรคเพศสัมพันธ การติดเชื้อ เอช ไอ วี และโรคเอดส
การทดสอบหาเชื้อและแนะแนวเกี่ยวกับการติดเชื้อ เอช ไอ วี โดยความสมัครใจและเปนความลับ และสงเสริมพฤติ
กรรมทางเพศที่มีความรับผิดชอบ รวมทั้งการรูจักงดเวนการมีสัมพันธทางเพศ และการใชถุงยางอนามัย การพัฒนา
วัคซีนปองกัน การตรวจวิเคราะหโรคอยางงาย ๆ และราคาเยาว และการรักษาโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธโดยการใช
ยาแบบครั้งเดียว
(ค) จัดหาชองทางในการเขาถึงการรักษา ติดตามและดูแลที่เหมาะสมเพียงพอและราคาเยาวแกประชาชนทั่วไป
โดยเฉพาะอยางยิ่งสตรีและเด็กหญิงที่ติดโรคทางเพศสัมพันธตาง ๆ หรือมีชีวิตอยูกับโรคภัยไขเจ็บที่คุกคามตอชีวิต
รวมทั้งการติดเชื้อ เอช ไอ วี และโรคเอดส การติดเชื้อซึ่งเปนผลขางเคียง เชน วัณโรค จัดหาบริการ อื่น ๆ รวมทั้งที่อยู
อาศัยและการคุมครองทางสังคมอยางเพียงพอ รวมทั้งใหการดูแลสตรีที่อยูในระหวางตั้งครรภและการเลี้ยงดูบุตร
ดวยนมมารดา ใหความชวยเหลือเด็กชายและเด็กหญิงที่เปนกําพรา ซึ่งมีผลสืบเนื่องจากการแพรกระจายของการติด
เชื้อ เอช ไอ วี และโรคเอดส จัดหาระบบใหความชวยเหลือที่มีความเขาใจเรื่องบทบาทหญิงชายใหแกสตรีและสมาชิก
ครอบครัวคนอื่น ๆ ที่มีสวนเกี่ยวของกับการดูแลผูปวยที่ตกอยูในสภาพเจ็บปวยรายแรง รวมทั้งจากการติดเชื้อ เอช ไอ
วี และโรคเอดสดวย
(ฆ) ใชมาตรการที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็วในการระดมประชาพิจารณาในระดับนานาชาติ และระดับชาติ
เกี่ยวกับผลกระทบของมิติตาง ๆ ของปญหายาเสพติดระดับโลกที่มีตอสตรีและเด็กหญิง และประกันใหมีการจัดสรร
ทรัพยากรที่เหมาะสมเพื่อการแกปญหาดังกลาว
104. สนับสนุนความรวมมือระหวางรัฐบาลและเอกชนในการดําเนินการใหเปนไปตามพันธกรณีที่ไดใหไวในการ
ประชุมระดับโลกวาดวยเรื่องสตรี ครั้งที่ 4 การประชุมระดับโลก และการประชุมสุดยอดอื่น ๆ ของสหประชาชาติเพื่อ
ประโยชนในการสงเสริมความเสมอภาคทางเพศ และการพัฒนาความเสมอภาคในคริสตศตวรรษที่ 21

