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         คำำ�นำ�
ประเทศไทยให้้ความสำำาคญักับักัารสำง่เสำริม
ความเสำมอภาคระห้ว่ า ง เพศและ 
กัารเสำริมสำร้างความเข้้มแข็้งให้้แก่ัผู้้้ห้ญิง
ร ว ม ถึึ ง กั า ร ยุติิ กั า ร เ ลื อ กั ป ฏิิ บัติ ิ 
กัารป้องกัันและข้จััดความรุนแรง 
ติอ่ผู้้้ห้ญิงในทกุัร้ปแบบ ซึ่ึ�งสำอดคล้อง
กัับเป้าห้มายกัารพัฒนาท่�ยั�งยืน 

(Sustainable Development Goals)  
ข้องสำห้ประชาชาติิ เป้าห้มายท่� 5 กัารสำร้างความเท่าเท่ยมทางเพศ และ 
เสำริมพลงัทางสำงัคมให้้ผู้้้ห้ญิงและเดก็ัห้ญิง

สำถึาบนันิติวิชัร์ในฐานะสำถึาบนัทางวชิากัารด้านกัฎห้มายข้องสำำานกัังาน
อยักัารสำง้สำดุ ได้เล็งเห้็นถึึงความสำำาคญัในกัารป้องกันัและข้จัดัความรุนแรง 
ติ่อผู้้้ห้ญิง โดยเฉพาะอย่างยิ�งในบริบทท่�เก่ั�ยวข้้องกัับกัระบวนกัารยุติิธรรม  
จังึได้บร้ณากัารความร่วมมือกับัสำถึาบนัเพื�อกัารยตุิธิรรมแห้ง่ประเทศไทย (TIJ) 
ในกัารจัดัทำาคำาแปลยทุธศาสำติร์ต้ินแบบและมาติรกัารเชิงปฏิิบตัิิว่าด้วยกัาร
ข้จัดัความรุนแรงติอ่ผู้้้ห้ญิงในด้านกัารป้องกันัอาชญากัรรมและความยตุิธิรรม
ทางอาญาฉบบัปรับปรุง (Updated Model Strategies and Practical  
Measures on the Elimination of Violence against Women in the Field of 
Crime Prevention and Criminal Justice) ซึ่ึ�งเป็นติราสำารระห้วา่งประเทศ 
ท่�ได้รวบรวมห้ลกัักัารเก่ั�ยวกับัสำิทธิสำติร่จัากักัฎห้มายระห้วา่งประเทศ รวมถึึง
มาติรฐานและธรรมเน่ยมปฏิิบตัิิระห้วา่งประเทศติา่ง ๆ ท่�เก่ั�ยวข้้อง มาจัดัทำา



เป็นแนวทางปฏิิบตัิิเพื�อให้้รัฐสำมาชิกัสำามารถึนำาไปประยกุัต์ิใช้ในกัารป้องกันั
และข้จัดัความรุนแรงติอ่ผู้้้ห้ญิงในทกุัร้ปแบบให้้เห้มาะสำมกับับริบทข้องแติล่ะ
ประเทศได้อยา่งม่ประสำทิธิภาพ ซึ่ึ�งกัารจัดัทำาคำาแปลดงักัลา่วนบัเป็นสำว่นห้นึ�ง
ข้องกัารข้บัเคลื�อนยทุธศาสำติร์ต้ินแบบฯ ให้้เกิัดผู้ลในทางปฏิิบตัิ ิอนัเป็นภารกิัจั
สำำาคญัข้องสำถึาบนันิติิวชัร์ในกัารเสำริมสำร้างกัระบวนกัารยุติิธรรมท่�สำามารถึ
ปฏิิบตัิติิอ่ผู้้้ห้ญิงซึ่ึ�งเป็นผู้้้ท่�ม่ความเปราะบางได้อยา่งเห้มาะสำมและโดยเสำมอภาค

คำาแปลยทุธศาติร์ต้ินแบบฯ ฉบบัน่ �คงเสำร็จัสำมบร้ณ์ไมไ่ด้ ห้ากัไมไ่ด้รับ
ความร่วมมือจัากั TIJ ซึ่ึ�งเป็นพนัธมิติรท่�ด่ในกัารร่วมข้บัเคลื�อนและพฒันา
กัระบวนกัารยุติิธรรมทางอาญาข้องไทยด้วยกัันกัับสำำานกัังานอยักัารสำง้สำดุ 
เสำมอมา และอ่กัห้น่วยงานห้นึ�งท่�ข้าดไม่ได้และต้ิองข้อแสำดงความข้อบคณุ 
คือ กัรมองค์กัารระห้วา่งประเทศ กัระทรวงกัารติา่งประเทศ ซึ่ึ�งได้ให้้กัารสำนบัสำนนุ 
ในกัารชว่ยติรวจัสำอบคำาศพัท์ทางกัารติา่งประเทศท่�ใช้ในยทุธศาสำติร์ต้ินแบบฯ 
ฉบบัน่ �

เพราะความเสำมอภาคไม่ใช่กัารปฏิิบตัิิติ่อทุกัคนอย่างเท่าเท่ยมกััน  
ห้ากัแติ่เป็นกัารปฏิิบัติิติ่อบุคคลท่�ม่ความแติกัติ่างกัันให้้สำามารถึเข้้าถึึง 
โอกัาสำในกัารดำาเนินช่วิติโดยปกัติิสำุข้ได้อย่างเท่าเท่ยม สำถึาบันนิติิวัชร์  
จังึห้วงัเป็นอยา่งยิ�งวา่ คำาแปลยทุธศาสำติร์ต้ินแบบฯ ฉบบัน่ � จัะเป็นประโยชน์
สำำาห้รับผู้้้ปฏิิบตัิงิานติลอดจันผู้้้ ท่�สำนใจันำาองค์ความร้้เห้ลา่น่ �มาใช้เป็นแนวทาง
ในกัารคุ้มครองและข้จัดัความรุนแรงติ่อผู้้้ห้ญิงได้อย่างม่ประสำิทธิภาพ และ 
เป็นสำ่วนห้นึ�งในกัารสำรรค์สำร้างกัระบวนกัารยุติิธรรมท่�ให้้ความเป็นธรรม 

อยา่งเสำมอภาคสำำาห้รับทกุัคน 

    

  
ห้มอ่มห้ลวงศภุกิัติต์ิ จัร้ญโรจัน์

เลข้าธิกัารสำถึาบนันิติวิชัร์



คำำ�นำ�
 สำ ถึ า บั น เ พื� อ กั า ร ยุ ติิ ธ ร ร ม 

แห้ง่ประเทศไทย (TIJ) ร่วมกับัสำถึาบนั

นิติิวัชร์ สำำานักังานอัยกัารสำ้งสำุด  

ได้จัดัทำาคำาแปลยทุธศาสำติร์ต้ินแบบ

และมาติรกัารเชิงปฏิิบตัิวิา่ด้วยกัาร

ข้จัดัความรุนแรงติอ่ผู้้้ห้ญิงในด้าน

กัารป้องกัันอาชญากัรรมและ 

ความยตุิิธรรมทางอาญาฉบบัปรับปรุง พิมพ์ครั �งแรกัในป่ 2565 เพื�อสำง่เสำริม

องค์ความร้้เก่ั�ยวกับัแนวทางปฏิิบตัิท่ิ�เป็นมาติรฐานสำากัล ในกัารติอบสำนองติอ่

ปัญห้าความรุนแรงติอ่ผู้้้ห้ญิงซึ่ึ�งม่ความท้าทายและละเอ่ยดออ่น

สำถึาบัน TIJ ม่ความพยายามอย่างติ่อเนื�องในกัารพัฒนาความร้้  

และบร้ณากัารกัารทำางานร่วมกับัผู้้้ เช่�ยวชาญในศาสำติร์ติา่ง ๆ ในกัารทำางาน

เก่ั�ยวกับัประเดน็ความรุนแรงติอ่ผู้้้ห้ญิง โดยเฉพาะอยา่งยิ�งกัารสำง่เสำริมกัารนำา

มาติรฐานและบรรทดัฐานระห้วา่งประเทศท่�เก่ั�ยวข้้องมาปรับปรุงและทบทวน

ให้้ม่ความเห้มาะสำมกับับริบทข้องประเทศไทย เพื�อให้้ห้นว่ยงานและผู้้้ เก่ั�ยวข้้อง

จัากัภาคสำว่นติา่ง ๆ สำามารถึนำาไปปรับใช้ได้อยา่งม่ประสำทิธิภาพยิ�งข้ึ �น 

กัารจัดัทำาคำาแปลยทุธศาสำติร์ต้ินแบบและมาติรกัารเชิงปฏิิบตัิวิา่ด้วย

กัารข้จัดัความรุนแรงติอ่ผู้้้ห้ญิงฯ ฉบบัน่ � ถืึอเป็นกัลไกัสำำาคญัท่�สำามารถึนำาไปสำ้่



กัารดำาเนินติามแนวทางอนัเป็นสำากัลเพื�อรับมือ แก้ัไข้ และป้องกัันปัญห้า 

ความรุนแรงติ่อผู้้้ห้ญิงในประเทศไทย ซึ่ึ�งอย้่ในบริบทโครงสำร้างทางสำงัคม 

ท่�ม่ความซึ่บัซ้ึ่อน และยงัม่ผู้ลจัากัปัจัจัยัเฉพาะจัากักัารเปล่�ยนแปลงข้องสำงัคม

ทั �งในระดบัโลกัและระดบัประเทศ อ่กัทั �งยงัสำามารถึทำาห้น้าท่�เป็นเครื�องมือ 

เสำริมศกััยภาพบคุลากัรในห้นว่ยงานด้านความยตุิธิรรมและบคุลากัรท่�เก่ั�ยวข้้อง

ในกัารอำานวยความยุติิธรรมได้ นอกัจัากัน่ �กัารดำาเนินกัารร่วมกัันระห้ว่าง   

สำถึาบัน TIJ และสำถึาบันนิติิวัชร์  ยังสำะท้อนให้้เห้็นถึึงความร่วมมือ 

ในกัารบร้ณากัารกัารทำางานระห้วา่งภาคสำว่นในกัารพฒันากัระบวนกัารทำางาน

เพื�อคุ้มครองและป้องกันัผู้้้ห้ญิงจัากัความรุนแรงในทกุัร้ปแบบ กัารสำนบัสำนนุ

ภารกิัจัระดับนโยบายและระดับปฏิิบัติิ ท่�มุ่งสำ้่กัารอำานวยความยุติิธรรม 

อยา่งเทา่เท่ยม และกัารพฒันาท่�ยั�งยืนข้องประเทศ 

 ด้วยเลง็เห้น็วา่ กัารเผู้ยแพร่เอกัสำารคำาแปลดงักัลา่วจัะเป็นประโยชน์

อย่างยิ�งติ่อกัารพัฒนากัระบวนกัารทำางานเพื�อข้จััดความรุนแรงติ่อผู้้้ห้ญิง 

สำถึาบนั TIJ จัึงได้ร่วมกัับสำถึาบนันิติิวชัร์ สำำานกัังานอยักัารสำง้สำดุ จัดัพิมพ์  

“คำาแปลยุทธศาสำติร์ต้ินแบบและมาติรกัารเชิงปฏิิบัติิว่าด้วยกัารข้จััด 

ความรุนแรงติ่อผู้้้ห้ญิงในด้านกัารป้องกัันอาชญากัรรมและความยุติิธรรม 

ทางอาญาฉบบัปรับปรุง พิมพ์ครั �งท่� 1 (ป่ 2565)” เพื�อเผู้ยแพร่แก่ัผู้้้ปฏิิบตัิงิาน 

ในกัระบวนกัารยุติิธรรมข้องไทยและผู้้้ สำนใจั โดยห้วังเป็นอย่างยิ�งว่า  

คำาแปลฉบบัน่ �จัะเป็นประโยชน์ติ่อกัารสำนบัสำนนุกัารพฒันางานกัระบวนกัาร

ยตุิธิรรมข้องประเทศไทยติอ่ไป

ดร.พิเศษ สำอาดเยน็

ผู้้้อำานวยกัารสำถึาบนัเพื�อกัารยตุิธิรรมแห้ง่ประเทศไทย
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อ�ร์ัมภบท
ยุทธศาสำติร์ต้ินแบบ และมาติรกัารเชิงปฏิิบัติิว่าด้วยกัารข้จััด 

ความรุนแรงติ่อผู้้้ห้ญิงในด้านกัารป้องกัันอาชญากัรรมและความยุติิธรรม 

ทางอาญา ฉบบัปรับปรุง ได้รับกัารรับรองจัากัท่�ประชมุสำมชัชาให้ญ่แห้ง่สำห้ประชาชาติ ิ

เมื�อวนัท่� 21 ธนัวาคม 2553 (ค.ศ. 2010) โดยมุง่ห้มายให้้เป็นแนวทางในกัาร

ป้องกัันและข้จััดความรุนแรงติ่อผู้้้ ห้ญิงในทุกัร้ปแบบ และเสำริมสำร้างพลัง 

ข้องผู้้้ห้ญิงและความเท่าเท่ยมระห้ว่างเพศ รวมถึึงในบริบทท่�เก่ั�ยวข้้องกัับ

กัระบวนกัารยตุิธิรรม ซึ่ึ�งต้ิองม่กัารเสำริมสำร้างความเข้้มแข้ง็ในด้านกัารป้องกันั

อาชญากัรรมและความยตุิธิรรมทางอาญาเพื�อติอบสำนองติอ่ปัญห้าความรุนแรง

ติอ่ผู้้้ห้ญิงโดยผู้้้ห้ญิงต้ิองได้รับกัารคุ้มครองและสำามารถึเข้้าถึึงความยตุิิธรรม

ได้อยา่งเทา่เท่ยมและเป็นธรรม ภายใต้ิห้ลกัักัารท่�วา่ผู้้้ห้ญิงควรได้รับกัารปฏิิบตัิิ

ด้วยวิธ่กัารท่�ละเอ่ยดออ่นและเห้มาะสำม สำอดคล้องกับัความต้ิองกัารท่�เฉพาะ

เจัาะจังและความเปราะบางเป็นพิเศษข้องผู้้้ห้ญิงเห้ลา่นั �น

ทั �งน่ � คำาวา่ “ผู้้้ห้ญิง” ห้มายความรวมถึงึ “เดก็ัผู้้้ห้ญิง”   เว้นแติจ่ัะกัำาห้นด

ไว้เป็นอยา่งอื�น และคำาวา่ “ความรุนแรงติอ่ผู้้้ห้ญิง” ห้มายถึงึ กัารกัระทำาใด ๆ 

ท่�เป็นความรุนแรงท่�ม่พื �นฐานมาจัากัเพศสำภาพท่�สำ่งผู้ลห้รืออาจัสำ่งผู้ลเป็น

อนัติรายติ่อร่างกัาย เพศ ห้รือจิัติใจั ห้รือความทนทุกัข์้ทรมานข้องผู้้้ห้ญิง  

รวมถึงึกัารข้ม่ข้้ว่า่จัะกัระทำากัารดงักัลา่ว กัารบ่บบงัคบั ห้รือกัารลดิรอนเสำร่ภาพ

ติามอำาเภอใจั ไมว่า่จัะเกิัดข้ึ �นในท่�สำาธารณะห้รือในช่วิติสำว่นติวั
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ยทุธศาสำติร์ต้ินแบบและมาติรกัารเชิงปฏิิบตัิฯิฉบบัปรับปรุง ประกัอบด้วย 

12 ห้วัข้้อ ดงัน่ �

I. หลัักการแนวทาง

รัฐสำมาชิกัต้ิองคำานงึถึงึห้ลกัักัารซึ่ึ�งเป็นแนวทางในกัารป้องกันัและแก้ัไข้

ปัญห้าความรุนแรงติ่อผู้้้ห้ญิงท่�ม่ประสำิทธิภาพว่า จัะต้ิองอย้่บนพื �นฐานข้อง

ห้ลกััสำทิธิมนษุยชน ม่กัารบริห้ารความเสำ่�ยง ติลอดจันสำง่เสำริมความปลอดภยั          

และเสำริมสำร้างพลงัให้้กับัห้ญิงผู้้้ถึก้ักัระทำาความรุนแรงและในข้ณะเด่ยวกันั 

ผู้้้กัระทำาความรุนแรงก็ัต้ิองรับผิู้ดชอบกัารกัระทำาดงักัลา่วข้องตินด้วย พร้อมทั �ง

สำ่งเสำริมกัารนำายทุธศาสำติร์ต้ินแบบและมาติรกัารเชิงปฏิิบตัิิฯ ฉบบัปรับปรุง  

มาใช้ให้้เกิัดผู้ลในทางปฏิิบตัิิ โดยคำานงึถึึงความต้ิองกัารท่�แติกัติา่งข้องห้ญิง 

ผู้้้ถึก้ักัระทำาความรุนแรงเป็นสำำาคญั  

II. กฎหมายอาญา

รัฐสำมาชิกัต้ิองทบทวน ประเมิน และปรับปรุงแก้ัไข้กัฎห้มาย นโยบาย 

ระเบ่ยบ รวมถึงึแนวปฏิิบตัิติิา่ง ๆ  ท่�เก่ั�ยวข้้อง โดยเฉพาะอยา่งยิ�งกัฎห้มายอาญา 

เพื�อให้้กัารป้องกัันและข้จััดความรุนแรงติ่อผู้้้ ห้ญิงเป็นไปอย่างครอบคลุม  

ม่ประสำทิธิภาพ และปราศจัากักัารเลือกัปฏิิบตัิ ิเชน่ กัารกัำาห้นดให้้กัารกัระทำา

ความรุนแรงติอ่ผู้้้ห้ญิงในทกุัร้ปแบบเป็นความผิู้ดทางอาญากัารยกัเลกิับทบญัญตัิิ

ท่�ยอมให้้ม่กัารกัระทำาความรุนแรงติ่อผู้้้ห้ญิง ห้รือท่�ยกัเว้นความผิู้ดห้รือโทษ

สำำาห้รับกัารกัระทำาดงักัลา่ว กัารลงโทษผู้้้กัระทำาผิู้ดและกัารเย่ยวยาผู้้้ถึก้ักัระทำา    

อยา่งเห้มาะสำม เป็นต้ิน
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III. วธีิีพิจิารณาความอาญา

 รัฐสำมาชิกัต้ิองทบทวน ประเมนิ และปรับปรุงวิธ่พิจัารณาความอาญา 

เพื�อให้้กัารดำาเนินคด่เก่ั�ยวกับัความรุนแรงติอ่ผู้้้ห้ญิงเป็นไปอยา่งม่ประสำทิธิภาพ 

เช่น กัารให้้อำานาจัเจ้ัาห้น้าท่�ผู้้้บงัคบัใช้กัฎห้มายในกัารใช้มาติรกัารติ่าง ๆ  

อย่างทนัท่วงท่เพื�อป้องกันัเห้ติรุ้าย กัารม่มาติรกัารท่�ละเอ่ยดอ่อนเห้มาะสำม 

กัับผู้้้ ห้ญิง ทั �งกัารเบิกัความในฐานะพยานท่�คุ้ มครองความปลอดภัย  

ความเป็นสำว่นติวั และศกััดิ�ศร่ข้องผู้้้ห้ญิง กัารนำาเสำนอพยานห้ลกััฐานท่�ปราศจัากัอคติ ิ

และกัารเลือกัปฏิิบตัิกิัารนำาปัจัจัยัเรื�องความปลอดภยัและความเปราะบางเฉพาะ 

ข้องผู้้้ ห้ญิงมาพิจัารณาประกัอบกัารลงโทษห้รือใช้มาติรกัารติ่าง ๆ  

กับัผู้้้กัระทำาผิู้ด ฯลฯ ทั �งน่ � เพื�อให้้ผู้้้ห้ญิงสำามารถึเข้้าถึงึกัระบวนกัารยตุิธิรรมได้

อยา่งเทา่เท่ยม และไมต่ิกัเป็นผู้้้ถึก้ักัระทำาซึ่ำ �าจัากักัระบวนกัารยตุิธิรรม

IV. ตำำารวจ, พินักงานอัยการ แลัะเจ้าหน้าที�อ่�นในกระบวนการ
ยุตำธิีรรมทางอาญา

รัฐสำมาชิกัต้ิองดำาเนินกัารติา่ง ๆ  เพื�อเสำริมสำร้างและพฒันากัารทำางาน

ข้องติำารวจั พนกัังานอยักัาร และเจ้ัาห้น้าท่�อื�นท่�เก่ั�ยวข้้อง ให้้สำามารถึติอบสำนอง

ติอ่ปัญห้าความรุนแรงติอ่ผู้้้ห้ญิงได้อยา่งม่ประสำทิธิภาพ เชน่ กัารออกัอนบุญัญตัิิ

มารองรับกัารปฏิิบัติิงานติามกัฎห้มาย กัารพัฒนากัลไกักัารทำางาน 

เพื�อเพิ�มประสำิทธิภาพในกัารจัดักัารกับัผู้้้กัระทำาผิู้ดและคุ้มครองผู้้้ถึก้ักัระทำา 

โดยอย้บ่นพื �นฐานข้องห้ลกัันิติธิรรมและคำานงึถึงึความเปราะบางเฉพาะข้องผู้้้ห้ญิง 

กัารสำง่เสำริมความเช่�ยวชาญเฉพาะด้านและพฒันาศกััยภาพผู้้้ปฏิิบตัิงิาน ฯลฯ
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V. การกำาหนดโทษแลัะการแก้ไขพิฤตำกิรรม

ยทุธศาสำติร์ต้ินแบบและมาติรกัารเชิงปฏิิบตัิิฯฉบบัปรับปรุง กัำาห้นด

ให้้ม่กัารปรับปรุงนโยบายและกัระบวนกัารในกัารกัำาห้นดโทษผู้้้ กัระทำา 

ความรุนแรงติ่อผู้้้ห้ญิงให้้ม่ความเห้มาะสำมและได้สำดัสำ่วนกัับความร้ายแรง 

ข้องกัารกัระทำาผิู้ด คุ้ มครองผู้้้ ถึ้กักัระทำาและบุคคลอื�นท่�ได้รับผู้ลกัระทบ  

นอกัจัากัน่ � ต้ิองจัดัให้้ม่กัารเย่ยวยาความเสำ่ยห้ายอนัเนื�องมาจัากัความรุนแรง 

พร้อมทั �งสำ่งเสำริมกัารแก้ัไข้บำาบดัฟืื้�นฟื้้พฤติิกัรรมข้องผู้้้กัระทำาผิู้ดให้้สำามารถึ

กัลบัคืนสำ้ส่ำงัคมได้ด้วย

VI. การสนับสนุนแลัะช่่วยเหล่ัอผู้้้ถู้กกระทำา

รัฐสำมาชิกัต้ิองดำาเนินกัารติ่าง ๆ เพื�อสำนับสำนุนและช่วยเห้ลือ 

ห้ญิงผู้้้ถึก้ักัระทำาความรุนแรงในกัารเข้้าถึงึสำทิธิและกัารชว่ยเห้ลือเย่ยวยาติา่ง ๆ 

อยา่งเติม็ท่� ติลอดจันกัารเข้้าถึงึกัระบวนกัารยตุิิธรรมทั �งทางแพง่และอาญาท่�

รวดเร็วและเป็นธรรม ติั �งแติ่กัารแจ้ังความร้องทุกัข์้ไปจันถึึงคด่เสำร็จัลุล่วง 

โดยต้ิองม่มาติรกัารท่�ละเอ่ยดอ่อนและไม่เป็นกัารสำร้างภาระห้รือความยากั

ลำาบากัให้้แก่ัผู้้้ห้ญิงด้วย

VII. บริการด้านสุขภาพิแลัะด้านสังคม

รัฐสำมาชิกัต้ิองดำาเนินกัารติา่ง ๆ  โดยร่วมมือกับัทกุัภาคสำว่นท่�เก่ั�ยวข้้อง

ในกัารจัดัติั �งและสำนบัสำนนุให้้ม่กัารบริกัารด้านสำขุ้ภาพและด้านสำงัคมท่�เห้มาะ

สำมและละเอ่ยดอ่อนติ่อความต้ิองกัารข้องผู้้้ห้ญิง ซึ่ึ�งรวมถึึงบุติรข้องห้ญิง 

ผู้้้ถึก้ักัระทำาความรุนแรง เช่น กัารให้้บริกัารทางกัารแพทย์และทางกัฎห้มาย 
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กัารให้้คำาปรึกัษาจัากัสำห้วิชาช่พ กัารเข้้าชว่ยเห้ลือในกัรณ่ฉกุัเฉิน กิัจักัรรมกัลุม่

บำาบดัติา่ง ๆ เป็นต้ิน

VIII. การฝึึกอบรม

รัฐสำมาชิกัต้ิองดำาเนินกัารติา่ง ๆ  โดยร่วมมือกับัทกุัภาคสำว่นท่�เก่ั�ยวข้้อง

ในกัารจัดัให้้ม่กัารฝึึกัอบรมติำารวจั เจ้ัาห้น้าท่�และผู้้้ประกัอบวชิาช่พท่�เก่ั�ยวข้้อง

กับักัระบวนกัารยตุิิธรรมทางอาญา  ท่�เพ่ยงพอและติอ่เนื�อง เพื�อให้้บคุลากัร 

ดงักัล่าวสำามารถึติอบสำนองติ่อเห้ติกุัารณ์ความรุนแรงท่�เกิัดข้ึ �นกับัผู้้้ห้ญิงได้

อยา่งเห้มาะสำม ติลอดจันสำนบัสำนนุให้้สำมาคมวชิาช่พท่�เก่ั�ยวข้้องพฒันามาติรฐาน

แนวปฏิิบตัิท่ิ�สำง่เสำริมความยตุิธิรรมและความเทา่เท่ยมระห้วา่งเพศด้วย

IX. การวจิยัแลัะประเมนิผู้ลั

รัฐสำมาชิกัและทกุัภาคสำว่นท่�เก่ั�ยวข้้องต้ิองดำาเนินกัาร ติา่ง ๆ ในกัาร

จัดัติั �งกัลไกักัารเก็ับรวบรวมข้้อมล้เรื�องความรุนแรงติอ่ผู้้้ห้ญิงท่�เป็นระบบและ

เชื�อมโยงกััน และประเมินประสำิทธิภาพข้องกัระบวนกัารยุติิธรรมในกัาร 

ติอบสำนองติอ่ปัญห้าความรุนแรงติอ่ผู้้้ห้ญิง รวมถึงึวิเคราะห์้วิจัยัและเผู้ยแพร่

ข้้อมล้ท่�เก่ั�ยวข้้องเพื�อสำนบัสำนนุกัารจัดักัารกับัปัญห้าความรุนแรงติอ่ผู้้้ห้ญิง

X. มาตำรการป้องกันอาช่ญากรรม

รัฐสำมาชิกัและทกุัภาคสำว่นท่�เก่ั�ยวข้้องต้ิองดำาเนินกัารติ่าง ๆ ในกัาร

พฒันาโครงกัาร รวมถึึงเผู้ยแพร่ประชาสำมัพนัธ์ข้้อมล้ท่�สำร้างความติระห้นกััร้้

และให้้ความร้้เก่ั�ยวกัับปัญห้าความรุนแรงติ่อผู้้้ ห้ญิง กัารป้องกัันและ 
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กัารชว่ยเห้ลือผู้้้ถึก้ักัระทำาความรุนแรง รวมถึงึกัารสำง่เสำริมพฤติกิัรรมกัารไมใ่ช้

ความรุนแรงและกัารเคารพสำิทธิสำติร่  นอกัจัากันั �นยงักัำาห้นดให้้ม่กัารพฒันา

โครงกัารรณรงค์และมาติรกัารกัำากัับด้แลเรื�องความรุนแรงในสำื�อติ่าง ๆ  

ซึ่ึ�งรวมถึงึเกัมและอินเทอร์เน็ติด้วย

XI. ความร่วมม่อระหว่างประเทศ

รัฐสำมาชิกัต้ิองร่วมมือกับัสำห้ประชาชาติิและทกุัภาคสำ่วนท่�เก่ั�ยวข้้อง 

ทั �งในระดบัภมิ้ภาคและระห้ว่างประเทศในกัารดำาเนินกัารแลกัเปล่�ยนข้้อมล้

และประสำานความร่วมมือเพื�อป้องกัันและข้จััดความรุนแรงติ่อผู้้้ ห้ญิง  

พร้อมทั �งนำากัฎห้มายระห้วา่งประเทศ มาติรฐานและธรรมเน่ยมปฏิิบตัิริะห้วา่ง

ประเทศติา่ง ๆ ท่�เก่ั�ยวข้้อง มาปรับใช้อยา่งเติม็ท่�และจัริงจังั

XII. สิ�งที�ต้ำองทำาต่ำอไป

รัฐสำมาชิกัและทุกัภาคสำ่วนท่� เ ก่ั�ยวข้้องต้ิองดำาเนินกัารติ่าง ๆ  

เพื�อสำง่เสำริมกัารนำายทุธศาสำติร์ต้ินแบบและมาติรกัารเชิงปฏิิบตัิฯิ ฉบบัปรับปรุง  

มาใช้ให้้เกิัดผู้ลในทางปฏิิบตัิิไม่ว่าจัะเป็นกัารพฒันากัฎห้มาย กัระบวนกัาร 

นโยบาย และแนวปฏิิบัติิติ่าง ๆ เพื�อติอบสำนองติ่อความรุนแรงติ่อผู้้้ห้ญิง 

กัารแปลเป็นภาษาท้องถิึ�น กัารนำาไปใช้ในกัารฝึึกัอบรมและกัารให้้กัารศกึัษา 

กัารออกัแบบห้ลกััสำต้ิรและค้มื่อสำำาห้รับผู้้้ปฏิิบตัิิงาน กัารติิดติามและทบทวน

ความก้ัาวห้น้าข้องกัารดำาเนินงานเก่ั�ยวกับักัารข้จัดัความรุนแรงติอ่ผู้้้ห้ญิง ฯลฯ
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ยุุทธศ�สตร์์ต้นแบบยุุทธศ�สตร์์ต้นแบบ
และและม�ตร์ก�ร์เชิิงปฏิิบัติม�ตร์ก�ร์เชิิงปฏิิบัติ

ว่่�ด้้ว่ยุก�ร์ขจััด้คำว่�มร์ุนแร์งต่อผู้้้หญิิงว่่�ด้้ว่ยุก�ร์ขจััด้คำว่�มร์ุนแร์งต่อผู้้้หญิิง
ในด้้�นก�ร์ป้องกันอ�ชิญิ�กร์ร์มและคำว่�มยุุติธร์ร์มท�งอ�ญิ�ในด้้�นก�ร์ป้องกันอ�ชิญิ�กร์ร์มและคำว่�มยุุติธร์ร์มท�งอ�ญิ�

ฉบับปรั์บปรุ์งฉบับปรั์บปรุ์ง
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ข้อมติได้รับการรับรองจากที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ 
[จากรายงานของคณะกรรมการทีส่าม(A/65/457)] 

65/228. การสร้างความเข้มแข็งให้กับการป้องกันอาชญากรรม     
 และความยุติธรรมทางอาญาในการแก้ไขปัญหาความรุนแรง    
…       ต่อผู้หญิง 

 ทีป่ระชมุสมชัชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ, 

 ยืนยันอีกครั้งถึง ปฏิญญาว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อสตรี1   
และปฏิญญาปักกิ่ง2และแผนปฏิบัติการ3 เพื่อความก้าวหน้าของสตรี           
ที่ ได้ รับการรับรองในการประชุมระดับโลกว่าด้วยเร่ืองสตรีครัง้ที่ สี่              
และโดยเฉพาะความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการป้องกนัและขจดัความรุนแรง
ต่อผู้หญิงในทกุรูปแบบ, 
 

 

 
1 ด ูresolution 48/104. 
2 Report of the Fourth World Conference on Women, Beijing, 4–15 September 1995 (United Nations 
publication, Sales No. E.96.IV.13), chap. I, resolution 1, annex I. 
3 เร่ืองเดียวกนั, annex II. 



คำแปลยุุทธศาสตร์์ต้นแบบและมาตร์การ์เชิิงปฏิิบัติ

ว่่าด้้ว่ยุการ์ขจััด้คว่ามร์ุนแร์งต่อผู้้้หญิิงในด้้านการ์ป้องกันอาชิญิากร์ร์มและคว่ามยุุติธร์ร์มทางอาญิาฉบับปร์ับปร์ุง 19
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…       ต่อผู้หญิง 
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และปฏิญญาปักกิ่ง2และแผนปฏิบัติการ3 เพื่อความก้าวหน้าของสตรี           
ที่ ได้ รับการรับรองในการประชุมระดับโลกว่าด้วยเร่ืองสตรีครัง้ที่ สี่              
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1 ด ูresolution 48/104. 
2 Report of the Fourth World Conference on Women, Beijing, 4–15 September 1995 (United Nations 
publication, Sales No. E.96.IV.13), chap. I, resolution 1, annex I. 
3 เร่ืองเดียวกนั, annex II. 

 ยื น ยั น เช่ น กั น ถึ ง  โค รงก า รป ฏิ บั ติ ก า รข อ งก า รป ระ ชุ ม                 
ระหว่างประเทศว่าด้วยประชากรและการพัฒนา4 และผลลัพธ์ของการ
ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติสมยัพิเศษครัง้ที่ยี่สิบสามในหวัข้อ 
“ผู้ หญิงในปี 2000 ความเท่าเทียมระหว่างเพศ, การพัฒนา และสันติสุข
ส าหรับศตวรรษที่ 21”5 และปฏิญญาต่างๆ ซึ่งได้รับการรับรองในการประชุม
คณะกรรมาธิการว่าด้วยสถานภาพสตรีสมยัที่สี่สิบเก้า6 และสมยัที่ห้าสิบสี่7, 

 ยอมรับว่านิยามของค าว่า “ผู้หญิง” ให้รวมถึง “เด็กผู้หญิง” เว้นแต่
จะระบไุว้เป็นอย่างอื่น, 

 

 

 

 
4 Report of the International Conference on Population and Development, Cairo, 5–13 September 1994 
(United Nations publication, Sales No. E.95.XIII.18), chap. I, resolution 1, annex. 
5 Resolution S-23/2, annex, and resolution S-23/3, annex. 
6 ด ูOfficial Records of the Economic and Social Council, 2005, Supplement No. 7 and corrigendum 
(E/2005/27 and Corr.1), chap. I, sect. A; ดปูระกอบ Economic and Social Council decision 2005/232. 
7 ด ูOfficial Records of the Economic and Social Council, 2010, Supplement No. 7 and corrigendum 
(E/2010/27 and Corr.1), chap. I, sect. A; ดปูระกอบ Economic and Social Council decision 2010/232. 
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 ยืนยันอีกครั้งถึง หน้าที่ของทุกรัฐในการส่งเสริมและคุ้ มครอง     
สิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขัน้พืน้ฐานทุกประการ และยืนยันอีกครัง้ว่า      
การเลือกปฏิบัติบนพืน้ฐานทางเพศนัน้ขัดต่อกฎบัตรแห่งสหประชาชาติ, 
อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบั ติ ต่อสตรีในทุก รูปแบบ 8               
และตราสารระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิมนุษยชนอ่ืน และยืนยนัอีกครัง้ว่า       
การขจดัการเลือกปฏิบติัดงักล่าวนัน้เป็นส่วนส าคญัของความพยายามไปสู่
การขจดัความรุนแรงต่อผู้หญิงในทกุรูปแบบ, 

 ย ้าว่ารัฐมีหน้าที่ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพ  
ขัน้พื น้ฐานทุกประการส าหรับทุกคน ซึ่งรวมถึงผู้ หญิงและเด็กผู้ หญิง        
และต้องใช้ความละเอียดรอบคอบตามสมควรในการป้องกันและสืบสวน
สอบสวน  การกระท าความรุนแรงต่อผู้ หญิงและเด็กผู้ หญิง และลงโทษ
ผู้ กระท าความผิด, ขจัดการไม่ ต้องรับผิด  และจัดให้มีการคุ้ มครอง
ผู้ ถูกกระท า  และเน้นย า้ว่าการท่ี รัฐไม่อาจด าเนินการดังกล่าวได้นัน้          
เป็นการละเมิด และท าให้เสื่อมเสียหรือท าลาย ซึ่งการใช้สิทธิมนุษยชนและ
เสรีภาพขัน้พืน้ฐานของพวกเขาทัง้หลาย, 

 
8 สหประชาชาติ, Treaty Series, vol. 1249, No. 20378. 
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การขจดัความรุนแรงต่อผู้หญิงในทกุรูปแบบ, 

 ย ้าว่ารัฐมีหน้าที่ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพ  
ขัน้พื น้ฐานทุกประการส าหรับทุกคน ซึ่งรวมถึงผู้ หญิงและเด็กผู้ หญิง        
และต้องใช้ความละเอียดรอบคอบตามสมควรในการป้องกันและสืบสวน
สอบสวน  การกระท าความรุนแรงต่อผู้ หญิงและเด็กผู้ หญิง และลงโทษ
ผู้ กระท าความผิด, ขจัดการไม่ ต้องรับผิด  และจัดให้มีการคุ้ มครอง
ผู้ ถูกกระท า  และเน้นย า้ว่าการที่ รัฐไม่อาจด าเนินการดังกล่าวได้นัน้          
เป็นการละเมิด และท าให้เสื่อมเสียหรือท าลาย ซึ่งการใช้สิทธิมนุษยชนและ
เสรีภาพขัน้พืน้ฐานของพวกเขาทัง้หลาย, 

 
8 สหประชาชาติ, Treaty Series, vol. 1249, No. 20378. 

 เน้นถึง ความส าคัญของการป้องกันความรุนแรงต่อผู้ โยกย้าย      
ถิ่นฐานที่ เป็นสตรี  โดยการน ามาตรการต่าง ๆ  มาใช้ปฏิบัติ  รวมทั ง้     
มาตรการที่มุ่งขจัดการเหยียดเชือ้ชาติ ความเกลียดกลัวคนต่างชาติ          
และการไม่ยอมรับในรูปแบบต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง, 

 ห่ วงใยอย่ างลึก ซ้ึ งว่า  การเลื อกปฏิบั ติทุ ก รูปแบบ  รวมทั ง้                 
การเหยียดผิว, การเลือกปฏิบัติ ด้วยเหตุทางเชือ้ชาติ, การเกลียดกลัว        
คนต่างชาติและการไม่ ยอม รับที่ เก่ียวข้องกับ เหตุดังกล่าวข้างต้น              
และการเลือกปฏิบัติและการท าให้เสียเปรียบในหลายรูปแบบหรือในรูปแบบ           
ที่รุนแรงนัน้ สามารถน าไปสู่การตกเป็นเป้าหรือตกอยู่ในภาวะล่อแหลม     
เป็นพิเศษ ที่จะท าให้เด็กผู้หญิงและผู้หญิงบางกลุ่มถูกกระท าความรุนแรง 
เช่น ผู้ หญิงที่มาจากชนกลุ่มน้อย, ผู้ หญิงกลุ่มชาติพันธุ์ ,  หญิงผู้ ลีภ้ัย        
และหญิงผู้พลดัถิ่นในประเทศ, ผู้ โยกย้ายถ่ินฐานที่เป็นสตรี, ผู้หญิงที่อาศัย       
ในชนบทหรือพืน้ที่ห่างไกล, ผู้หญิงที่มีฐานะยากจน, ผู้หญิงที่อยู่ในสถาน   
รับดแูล หรือที่ถูกควบคมุตวั, ผู้หญิงทุพพลภาพ, หญิงสงูอายุ, หญิงหม้าย, 
ผู้ หญิ งที่อยู่ ในสถานการณ์ ความขัดแย้งด้วยอาวุธ หรือผู้ หญิ งที่ถูก          
เลือกปฏิบติัโดยเหตอ่ืุนใด ซึง่รวมถึงเหตติุดเชือ้เอชไอวี และผู้หญิงที่ตกเป็น
ผู้ถกูกระท าของการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบทางเพศเพื่อการค้า, 
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เป็นห่วงอย่างย่ิงว่า  ผู้ หญิงบางกลุ่ม ได้แก่ ผู้ โยกย้ายถิ่นฐาน           
ที่เป็นสตรี, ผู้ ลีภ้ัยและผู้หญิงที่ถูกควบคุมตัว ผู้ หญิงที่อยู่ในสถานการณ์
ความขดัแย้งด้วยอาวธุหรืออยู่ในดินแดนที่ถูกยึดครองอาจมีความล่อแหลม
ต่อความรุนแรงมากกว่า, 

 ยอมรับว่า ความยากจนและการขาดการเสริมสร้างพลงัของผู้หญิง 
รวมถึงการละเลยความส าคัญของผู้ หญิงอันเนื่องมาจากการถูกกีดกัน   
ออกจากนโยบายทางสังคมและจากประโยชน์ต่าง ๆ ของการพัฒนา      
อย่างยัง่ยืนสามารถท าให้ผู้หญิงตกอยู่ในความเสี่ยงต่อความรุนแรงเพิ่มขึน้ 
และยอมรับว่าความรุนแรงต่อผู้หญิงเป็นอุปสรรคต่อพฒันาการด้านสงัคม
และเศรษฐกิจของชุมชนและของรัฐ อีกทัง้เป็นอุปสรรคต่อการบรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาระหว่างประเทศ รวมถึงเป้าหมายการพัฒนา              
แห่งสหสัวรรษ, 

 ยืนยนัอีกครั้งถึง ข้อมติที ่ 52/86 ลงวนัที ่ 12 ธันวาคม ค.ศ.1997      
ที่ รับรองยุทธศาสตร์ต้นแบบและมาตรการเชิงปฏิบัติ ว่าด้วยการขจัด      
ความรุนแรงต่อผู้หญิงในด้านการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรม
ทางอาญา, 
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เป็นห่วงอย่างย่ิงว่า  ผู้ หญิงบางกลุ่ม ได้แก่ ผู้ โยกย้ายถิ่นฐาน           
ที่เป็นสตรี, ผู้ ลีภ้ัยและผู้หญิงที่ถูกควบคุมตัว ผู้ หญิงที่อยู่ในสถานการณ์
ความขดัแย้งด้วยอาวธุหรืออยู่ในดินแดนที่ถูกยึดครองอาจมีความล่อแหลม
ต่อความรุนแรงมากกว่า, 

 ยอมรับว่า ความยากจนและการขาดการเสริมสร้างพลงัของผู้หญิง 
รวมถึงการละเลยความส าคัญของผู้ หญิงอันเนื่องมาจากการถูกกีดกัน   
ออกจากนโยบายทางสังคมและจากประโยชน์ต่าง ๆ ของการพัฒนา      
อย่างยัง่ยืนสามารถท าให้ผู้หญิงตกอยู่ในความเสี่ยงต่อความรุนแรงเพิ่มขึน้ 
และยอมรับว่าความรุนแรงต่อผู้หญิงเป็นอุปสรรคต่อพฒันาการด้านสงัคม
และเศรษฐกิจของชุมชนและของรัฐ อีกทัง้เป็นอุปสรรคต่อการบรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาระหว่างประเทศ รวมถึงเป้าหมายการพัฒนา              
แห่งสหสัวรรษ, 

 ยืนยนัอีกครั้งถึง ข้อมติที ่ 52/86 ลงวนัที่ 12 ธันวาคม ค.ศ.1997      
ที่ รับรองยุทธศาสตร์ต้นแบบและมาตรการเชิงปฏิบัติ ว่าด้วยการขจัด      
ความรุนแรงต่อผู้หญิงในด้านการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรม
ทางอาญา, 

 ระลึกถึง ข้อมติที่ 61/143 ลงวันที่ 19 ธันวาคม ค.ศ. 2006, ข้อมติ  
ที่ 62/133 ลงวนัที ่ 18 ธันวาคม ค.ศ. 2007, ข้อมติที่ 63/155 ลงวนัที่ 18 
ธันวาคม ค.ศ. 2008 และข้อมติที่ 64/137 ลงวันที่ 18 ธันวาคม ค.ศ. 2009 
ว่าด้วยการเพิ่ มความพยายามในการขจัดความ รุนแรงต่อผู้ หญิ ง                  
ในทกุรูปแบบ, 

 ระ ลึก เช่นกัน ถึ ง  ปฏิญญ าก รุง เทพว่ า ด้ วยการผนึ กก าลั ง                 
และการตอบโต้: การด าเนินกลยุทธ์ร่วมกันในการป้องกันอาชญากรรม     
และความยุ ติธรรมทางอาญา  ซึ่ งได้ รับการรับรองจากการประชุม
สหประชาชาติว่าด้วยการปอ้งกนัอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา
สมัยที่สิบเอ็ด9 ซึ่งรัฐบาลทัง้หลายควรตระหนักว่ายุทธศาสตร์การป้องกัน
อาชญากรรมที่ครอบคลุมจะลดอาชญากรรมและการตกเป็นผู้ถูกกระท า
อย่างมีนยัส าคญั และรัฐควรต้องน ายุทธศาสตร์ดงักลา่วไปพฒันา ในระดบั
ท้องถิ่น, ระดบัประเทศ และระดบัระหว่างประเทศ โดยพิจารณาแนวปฏิบติั
ว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรม10 และเน้นย า้ถึงความส าคัญของการ
สนบัสนนุสิทธิประโยชน์ของผู้ เสียหายจากอาชญากรรม รวมทัง้พิจารณาถึง
เพศสภาพของผู้ เสียหายเหลา่นัน้ด้วย, 

 
9 Resolution 60/177, annex. 
10 Economic and Social Council resolution 2002/13, annex. 
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 รับทราบถึง ข้อมติคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ         
ที่ 11/2 ลงวนัที่ 17 มิถุนายน ค.ศ. 2009 ว่าด้วยการเร่งและมุ่งด าเนินการ 
ในการขจัดความรุนแรงต่อผู้หญิงในทกุรูปแบบ,11 

 ระลึกถึง การรวมความผิดทางอาญาที่ เก่ียวข้องกับเพศสภาพ          
และอาชญากรรมความรุนแรงทางเพศในธรรมนูญกรุงโรมว่าด้วยศาลอาญา
ระหว่างประเทศ12 รวมถึงการรับรองโดยคณะตลุาการอาญาระหว่างประเทศ
เฉพาะกิจ ว่าการข่มขืนสามารถเป็นส่วนหนึ่งของอาชญากรรมสงคราม, 
อาชญ ากรรม ต่อมนุษยชาติ  ห รือการกระท าที่ เป็ นส่ วนประกอบ                   
ของการล้างเผ่าพนัธุ์หรือการทรมาน, 

 แสดงความห่วงใยอย่างลึกซ้ึง เก่ียวกับความรุนแรงต่อผู้ หญิง        
ในทุกรูปแบบที่ขยายวงกว้าง และปรากฏขึน้ทั่วโลก และเน้นย า้ถึง         
ความจ าเป็นที่จะยกระดับความพยายามในการจัดการกับความท้าทาย
ดงักลา่ว, 

 

 
 

11 ด ูOfficial Records of the General Assembly, Sixty-fourth Session, Supplement No. 53 (A/64/53), 
chap. III, sect. A. 
12 สหประชาชาติ, Treaty Series, vol. 2187, No. 38544. 
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 ยอมรับว่า กระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่มีประสิทธิภาพ         
และบูรณาการร่วมกัน ในการตอบสนองต่อความรุนแรงต่อผู้ หญิงนัน้        
ต้องอาศัยความร่วมมืออย่างใกล้ชิดจากผู้ มีส่วนได้เสียทัง้หมด รวมทัง้
เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย, พนักงานอัยการ, ผู้ พิพากษา, ทนายความ   
ของผู้ เสียหาย, ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสขุ และนกันิติวิทยาศาสตร์, 

 ย ้ าถึง ความส าคัญของการตอบสนอง ที่ครอบคลุม, ที่มีการ
ประสานงานเป็นอย่างดี, มีประสิทธิภาพ  และได้รับการจัดสรรทรัพยากร
อย่างเพี ยงพอโดยระบบสหประชาชาติ ต่อความ รุนแรงต่อผู้ ห ญิ ง                  
ในทกุรูปแบบ, 

 ระลึกถึง การสานเสวนาร่วมกันระหว่างคณะกรรมาธิการว่าด้วย
สถานภาพสตรีและคณะกรรมาธิการว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรม        
และความยุติธรรมทางอาญา เร่ือง การจัดการความรุนแรงต่อผู้ หญิง       
ผ่านการปฏิ รูปกฎหมาย ซึ่งจัดขึน้ที่นครนิวยอร์ก เมื่อวันที่  4 มีนาคม        
ค .ศ .  2009 ภ าย ใน ก ร อ บ ว า ร ะ ก า รป ระ ชุ ม ส มั ย ที่ ห้ า สิ บ ส า ม                            
ของคณะกรรมาธิการว่าด้วยสถานภาพสตรี, 
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 ระลึกเช่นกนัถึง ค าวินิจฉยัที่ 17/1 ลงวนัที่ 18 เมษายน ค.ศ. 200813 
ของคณะกรรมาธิการว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรม
ทางอาญาที่ ร้องขอให้ส านักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรม          
แห่งสหประชาชาติจัดการประชุมกลุ่มผู้ เชี่ยวชาญระหว่างรัฐ  ซึ่งมีตัวแทน
จากภูมิภาคต่าง ๆ  ในสัดส่วนที่ เท่าเทียมกันร่วมกับสถาบันเครือข่าย
แผนงานสหประชาชาติด้านการป้องกันอาชญากรรม และความยุติธรรม
ทางอาญา, คณะกรรมาธิการว่าด้วยสถานภาพสตรี และผู้ เสนอรายงาน
พิเศษว่าด้วยความรุนแรงต่อสตรี สาเหตุและผลกระทบ เพื่อทบทวน       
และปรับปรุงยุทธศาสตร์ต้นแบบและมาตรการเชิงปฏิบัติว่าด้วยการขจัด      
ความรุนแรงต่อผู้หญิงในด้านการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรม
ทางอาญา ตามความเหมาะสม, 

 

 

 

 
13 ด ูOfficial Records of the Economic and Social Council, 2008, Supplement No. 10 (E/2008/30),  
chap. I,sect. D. 
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 1. ประณามอย่างรุนแรงต่อ การกระท าความรุนแรงต่อผู้หญิง
ในทุกกรณี  ไม่ว่ากระท าโดยรัฐ, โดยปัจเจกบุคคล หรือโดยกลุ่มบุคคล     
หรือองค์กรซึ่งไม่ ใช่ รัฐ  และเรียกร้องให้ขจัดความรุนแรงทุกรูปแบบ               
ที่มีพืน้ฐานมาจากเพศสภาพ ทัง้ในครอบครัว, ในชุมชนทั่วไป และในกรณี   
ที่กระท าหรือเพิกเฉยโดยรัฐ  

 2. ย ้าว่า “ความรุนแรงต่อผู้ หญิง” หมายถึง การกระท าใด ๆ         
ที่เป็นความรุนแรงที่มีพืน้ฐานมาจากเพศสภาพ ที่ส่งผลหรืออาจส่งผลเป็น
อันตรายต่อร่างกาย, เพศ หรือจิตใจ หรือความทนทุกข์ทรมานของผู้หญิง 
รวมถึงการข่มขู่ว่าจะกระท าการดังกล่าว, การบีบบังคับ หรือการลิดรอน
เสรีภาพตามอ าเภอใจไม่ว่าจะเกิดขึน้ในที่สาธารณะหรือในชีวิตสว่นตวั 
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 3. รับทราบด้วยความชื่นชม ถึงการท างานของการประชุม
กลุ่มผู้ เชี่ยวชาญระหว่างรัฐที่ทบทวนและปรับปรุงยุทธศาสตร์ต้นแบบ       
และมาตรการเชิงปฏิบติัว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อผู้หญิงในด้านการ
ป้ อ งกันอาชญ ากรรมและความยุ ติ ธ รรมทางอาญ า ซึ่ งจัด ขึ น้ ที่
กรุงเทพมหานคร ระหว่างวนัที่ 23 ถึง 25 มีนาคม ค.ศ. 200914 

 4. รับรอง แนวปฏิบัติในยุทธศาสตร์ต้นแบบและมาตรการ  
เชิงปฏิบัติว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อผู้ หญิ งในด้านการป้องกัน
อาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาฉบบัปรับปรุง ที่เป็นภาคผนวก
ของข้อมตินี ้

 

 

 

 

 

 
14 ด ูE/CN.15/2010/2. 
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 5. เร่งรัดให้ รัฐสมาชิกยุติการไม่ต้องรับผิดจากการกระท า
ความรุนแรงต่อผู้ หญิง ด้วยการท าการสืบสวนสอบสวน, การด าเนินคดี   
โดยชอบ ด้วยกฎหมาย  และการลงโทษผู้ ก ระท าความผิดทุ กคน                   
โดยรับประกันว่าผู้ หญิงต้องได้รับการคุ้ มครองอย่างเท่าเทียมภายใต้
กฎหมาย และเข้าถึงความยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมกัน และโดยมีการ
ตรวจสอบ โดยสาธารณะรวมทัง้ต่อต้านทัศนคติที่สนับสนุน, ให้ความชอบ
ธรรม หรือยอมจ าทนกบัรูปแบบใด ๆ ของความรุนแรงต่อผู้หญิง 

 6. เร่งรัดเช่นกันให้ รัฐสมาชิกพัฒนากลไกและกระบวนการ
ส าหรับการคุ้มครองผู้ ถูกกระท าความรุนแรงต่อผู้ หญิงในระบบยุติธรรม    
ทางอาญา  โดยค านึ งถึ งปฏิญญาว่าด้วยหลักการพื น้ฐานเก่ียวกับ              
การอ านวยความยุติธรรมแก่ผู้ ที่ได้รับความเสียหายจากอาชญากรรม       
และการใช้อ านาจ โดยไม่ มิ ชอบ 15 และจัด ให้มี การให้ค าป รึกษา                   
และช่วยเหลือเป็นพิเศษเพื่อบรรลวุตัถปุระสงค์ดงักลา่ว 

 

 

 
15 Resolution 40/34, annex. 
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 7. เรียกร้องให้ รัฐสมาชิกพัฒนายุทธศาสตร์การป้องกัน
อาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาที่มีประสิทธิภาพ ในการจัดการ
ปัญหาความรุนแรงต่อผู้ หญิง รวมทัง้ยุทธศาสตร์ที่มุ่งป้องกันการท าให้       
ตกเป็นผู้ ถูกกระท าซ า้โดยขจัดอุปสรรคที่ กีดขวางผู้ ถูกกระท าจากการ
แสวงหาความปลอดภัย รวมถึงอุปสรรคที่ เก่ียวข้องกับการปกครอง         
ดแูลเด็ก, การเข้าถึงสถานพกัพิงและการได้รับความช่วยเหลือทางกฎหมาย 

 8. เรียกร้องเพ่ิมเติมให้ รัฐสมาชิกพัฒนาและน านโยบาย    
และแผนการป้องกันอาชญากรรมมาใช้ปฏิบัติเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย
ของผู้ ห ญิ งทั ง้ ใน บ้ านและสังคมวงกว้าง ในลักษณะที่ สะท้อนถึ ง             
ความ เป็ นจ ริงของชี วิตผู้ ห ญิ งและ สนองตอบ ต่อความ ต้องการ                           
ที่ เฉพาะเจาะจงของผู้ หญิ ง โดยค านึงถึงแนวปฏิบัติ ในการป้องกัน
อาชญากรรม 10 และคุณูปการส าคัญที่ โครงการให้ความรู้และสร้าง           
ความตระหนักรู้แก่สาธารณชนมีส่วนช่วยในการส่งเสริมความปลอดภัย  
ของผู้หญิง  
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 9. เร่งรัดให้  รัฐสมาชิกประเมินและทบทวนกฎหมาย           
และหลักกฎหมาย , กระบวนการ, นโยบาย, โครงการ และแนวปฏิบัติ           
ที่เก่ียวข้องกับการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา         
ในแนวทางที่สอดคล้องกับระบบกฎหมายของรัฐสมาชิกนัน้ และน า
ยทุธศาสตร์ต้นแบบและมาตรการเชิงปฏิบติัฉบบัปรับปรุงมาพิจารณาว่าสิ่ง
เหล่านัน้เพียงพอที่จะป้องกันและขจัดความรุนแรงต่อผู้ หญิง หรือหากมี
ผลกระทบด้านลบต่อผู้ หญิงให้มีการแก้ไขปรับปรุงเพื่อประกันว่าผู้หญิง      
จะได้รับการปฏิบติัอย่างยติุธรรมและเท่าเทียม 

 10. เร่งรัดเช่นกันให้ รัฐสมาชิกพิจารณาความต้องการพิเศษ
และความเปราะบางของผู้ หญิงในระบบยุติธรรมทางอาญาโดยเฉพาะ   
หญิงที่ถูกควบคุมตัว , ผู้ ต้องขังหญิ งมีครรภ์  และผู้ หญิ งมีบุตรที่ เกิด              
ในสถานกักขัง รวมทัง้พัฒนานโยบายและแผนที่จัดการความต้องการ
ดังกล่าวโดยพิจารณาถึงมาตรฐานและบรรทัดฐานระหว่างประเทศ              
ที่เก่ียวข้อง 
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 11. เร่งรัดต่อไป  ให้ รัฐสมาชิกตระหนักถึงความต้องการ       
และความเปราะบางเป็นพิเศษของผู้ หญิงและเด็กที่อยู่ในสถานการณ์  
ความขดัแย้งด้วยอาวธุและสถานการณ์ภายหลงัสงคราม, ผู้ โยกย้ายถิ่นฐาน
ที่เป็นสตรี, หญิงผู้ลีภ้ัย และผู้หญิงที่ตกอยู่ภายใต้ความรุนแรงในรูปแบบ    
ต่าง ๆ ด้วยเหตทุางสญัชาติ, ชาติพนัธุ์, ศาสนา หรือภาษา 

 12. เร่งรัดให้ รัฐสมาชิกจัดหาความช่วยเหลือที่ เหมาะสม      
แก่ผู้ หญิงที่ถูกกระท าความรุนแรง รวมทัง้ประกันว่าผู้หญิงเหล่านัน้เข้าถึง
ผู้แทนทางกฎหมายที่เพียงพอตามที่เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อให้
ผู้หญิงเหล่านัน้ได้รับข้อมลูประกอบการตดัสินใจเก่ียวกบักระบวนพิจารณา
ทางกฎหมายและประเด็นที่เก่ียวข้องกบักฎหมายครอบครัว และอื่น ๆ 

 13. เชิญชวน ให้รัฐสมาชิกสร้างแนวทางการจัดการกับความ
รุนแรงทางเพศด้วยการท างาน ที่ประสานความร่วมมือกันแบบสหวิชาชีพ 
ซึ่ งมี ต ารวจ , พนัก งานอัยการ , ผู้ พิ พ ากษา , นักนิ ติ วิ ท ยาศาสต ร์                     
และผู้ ให้บริการช่วยเหลือที่ ได้ รับการฝึกอบรมเป็นพิ เศษร่วมอยู่ ด้วย          
เพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพแก่ผู้ถูกกระท า และเพิ่มความเป็นไปได้ในการจบักุม,                  
การด าเนินคดี และการพิจารณาพิพากษา  ลงโทษผู้ กระท าความผิด         
และปอ้งกนัการท าให้ตกเป็นผู้ถกูกระท าซ า้ 
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 14. สนบัสนนุให ้รัฐสมาชิกออกแบบและส่งเสริมกลุ่มโครงการ 
เสริมสร้างพลังของผู้หญิงทัง้ด้านการเมืองและเศรษฐกิจเพื่อช่วยป้องกัน
ความรุนแรงต่อผู้ หญิง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้วยการให้ผู้ หญิงมีส่วนร่วม      
ในกระบวนการตดัสินใจ 

 15. เรียกร้องให้ รัฐสมาชิกจัดตัง้และเสริมสร้างประสิทธิภาพ
แก่ ก ล ไกก ารจั ด เก็ บ ข้ อมู ล ค วาม รุน แ รง ต่ อผู้ ห ญิ ง ที่ เ ป็ น ระบบ                         
เพื่อวัตถุประสงค์ในการประเมินขอบเขตและความชุกของเหตุการณ์     
ความรุนแรงดังกล่าว และเพื่อเป็นแนวทางการออกแบบ, การน ามาปฏิบติั 
และการสนับสนุ น เงิน งบประมาณ ในการป้ องกันอาชญ ากรรม                    
และการจดัการกระบวนการยติุธรรมทางอาญาที่มีประสิทธิภาพ 
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 16. เร่งรัดให้  รัฐสมาชิกและระบบสหประชาชาติใส่ ใจ           
และสนับสนุนความร่วมมือระหว่างประเทศที่มากยิ่งขึน้ในเร่ืองการวิจัย               
ที่เป็นระบบและการเก็บ, การวิเคราะห์ และการเผยแพร่ข้อมูล ซึ่งรวมถึง
ข้อมลูที่จ าแนกตามเพศ, อายุ และข้อมลูอื่นที่เก่ียวข้องในเร่ืองของขอบเขต, 
ลักษณ ะ  และผลของความ รุนแรง ต่อผู้ ห ญิ ง  รวมทั ง้ผลกระทบ                     
และประสิทธิภาพของนโยบายและแผนในการต่อต้านความรุนแรง , ยินดี   
ต่อการจัดตัง้ฐานข้อมูลที่สอดประสานกันในเร่ืองความรุนแรงต่อผู้หญิง               
ของเลขา ธิการสหประชาชาติ 16 และ เร่ง รัด รัฐสมาชิ กและระบบ
สหประชาชาต ิในการจดัสง่ข้อมลูอย่างสม ่าเสมอเพื่อรวมไว้ในฐานข้อมลู 

 

 

 

 

 

 
16 แหล่งที่มา www.un.org/esa/vawdatabase. 
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 16. เร่งรัดให้  รัฐสมาชิกและระบบสหประชาชาติใส่ ใจ           
และสนับสนุนความร่วมมือระหว่างประเทศที่มากยิ่งขึน้ในเร่ืองการวิจัย               
ที่เป็นระบบและการเก็บ, การวิเคราะห์ และการเผยแพร่ข้อมูล ซึ่งรวมถึง
ข้อมลูที่จ าแนกตามเพศ, อายุ และข้อมลูอื่นที่เก่ียวข้องในเร่ืองของขอบเขต, 
ลักษณ ะ  และผลของความ รุนแรง ต่อผู้ ห ญิ ง  รวมทั ง้ผลกระทบ                     
และประสิทธิภาพของนโยบายและแผนในการต่อต้านความรุนแรง , ยินดี   
ต่อการจัดตัง้ฐานข้อมูลที่สอดประสานกันในเร่ืองความรุนแรงต่อผู้หญิง               
ของเลขา ธิการสหประชาชาติ 16 และ เร่ง รัด รัฐสมาชิ กและระบบ
สหประชาชาต ิในการจดัสง่ข้อมลูอย่างสม ่าเสมอเพื่อรวมไว้ในฐานข้อมลู 

 

 

 

 

 

 
16 แหล่งที่มา www.un.org/esa/vawdatabase. 

 17. เรียกร้องให้ ส านักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรม
แห่งสหประชาชาติสนับสนุนความพยายามต่าง ๆ ของประเทศในการ
ส่งเสริมการเสริมสร้างพลังของผู้ หญิงและความเท่าเทียมระหว่างเพศ       
เพื่อเพิ่มความพยายามในการขจดัความรุนแรงต่อผู้หญิง รวมทัง้เสริมสร้าง
ความเข้มแข็งด้านการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา   
ในการตอบสนองต่อปัญหาความรุนแรงต่อผู้ หญิงผ่านโครงการทัง้หมด     
ตามแผนงานของส านักงานว่า ด้วยยาเสพ ติดและอาชญ ากรรม                   
แห่งสหประชาชาติ 

 18. เร่งรัด ส านักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรม       
แห่งสหประชาชาติและรัฐสมาชิก ตลอดจนเชิญชวนสถาบันเครือข่าย
แผนงานสหประชาชาติด้านการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรม   
ทางอาญา ให้ด าเนินการน าเสนอโอกาสการจดัอบรมและพัฒนาศักยภาพ
อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งส าหรับผู้ ปฏิบัติงานด้านการป้องกัน
อาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา และผู้ ให้บริการความช่วยเหลือ
แก่ผู้ เสียหายจากการกระท าความรุนแรงต่อผู้ หญิ ง รวมทั ง้จัดให้มี            
และเผยแพร่ข้อมูลเก่ียวกับแบบอย่างของมาตรการช่วยเหลือ, แผนงาน           
การปอ้งกนั และแนวปฏิบติัอ่ืน ๆ ที่ประสบความส าเร็จ  
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 19. ร้องขอให้ สำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรม   
แห่งสหประชาชาติเพิ่มความพยายามอย่างเต็มก าลังเพื่อให้มีการใช้         
และเผยแพร่ยุทธศาสตร์ต้นแบบและมาตรการเชิงปฏิบัติฉบับปรับปรุง           
อย่างแพ ร่หลายที่ สุด เท่าที่ จะเป็นไปได้  ซึ่ งรวมทั ง้ ผ่ านการพัฒนา              
และทบทวนเคร่ืองมือที่ เก่ียวข้อง เช่น ต ารา, คู่มือฝึกอบรม , แผนงาน       
และหลกัสตูร รวมทัง้หลกัสตูรการเสริมสร้างศกัยภาพออนไลน์ในแต่ละสว่น   
ของยุทธศาสตร์ต้นแบบและมาตรการเชิงปฏิบัติฉบบัปรับปรุง โดยถือเป็น
วิธีการที่มีประสิทธิภาพและใช้ได้จริงในทางปฏิบัติในการเผยแพร่เนือ้หา      
ที่ เก่ียวข้อง และเชิญ ชวน รัฐสมาชิกและผู้ บ ริจาค อ่ืนให้สนับสนุน                  
เงิ น งบป ระม าณ พิ เศษ  เพื่ อ วัตถุป ระส ง ค์ ดั งกล่ าว  ทั ้งนี ้ต ามกฎ                     
และกระบวนการขององค์การสหประชาชาติ 
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 20. เชิญชวนให้  สำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรม
แห่งสหประชาชาติเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการประสานความร่วมมือ 
ระหว่างองค์กรต่าง ๆ ที่ เก่ียวข้องในระบบสหประชาชาติ ในกิจกรรม        
ด้านความรุนแรงต่อผู้หญิง โดยเฉพาะกองทุนสหประชาชาติเพื่อการพฒันา
สตรี, กองความก้าวหน้าของสตรีในส านักเลขาธิการ, องค์การทุนเพื่อเด็ก
แห่งสหประชาชาติ, กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ  และส านักงาน
ข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ และผู้ เสนอรายงาน
พิเศษว่าด้วยความรุนแรงต่อสตรี สาเหตุและผลกระทบของปัญหา รวมถึง
องค์กรระหว่างประเทศ และองค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) อ่ืนที่เก่ียวข้อง 
เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรด้านการเงิน, วิชาการ, เคร่ืองมือ และบุคลากร
อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อมีการน ายุทธศาสตร์ต้นแบบและมาตรการ           
เชิงปฏิบติัฉบบัปรับปรุงมาใช้ 
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ภาคผนวกภาคผนวก
ยุุทธศ�สตร์์ต้นแบบยุุทธศ�สตร์์ต้นแบบ

และและม�ตร์ก�ร์เชิิงปฏิิบัติม�ตร์ก�ร์เชิิงปฏิิบัติ
ว่่�ด้้ว่ยุก�ร์ขจััด้คำว่�มร์ุนแร์งต่อผู้้้หญิิงว่่�ด้้ว่ยุก�ร์ขจััด้คำว่�มร์ุนแร์งต่อผู้้้หญิิง
ในด้้�นก�ร์ป้องกันอ�ชิญิ�กร์ร์มและคำว่�มยุุติธร์ร์มท�งอ�ญิ�ในด้้�นก�ร์ป้องกันอ�ชิญิ�กร์ร์มและคำว่�มยุุติธร์ร์มท�งอ�ญิ�

ฉบับปร์ับปร์ุงฉบับปร์ับปร์ุง
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บทน า  

1. ความซับซ้อนของความรุนแรงต่อผู้ หญิ งท าให้จ าเป็นต้องมี
ยุทธศาสตร์รูปแบบต่าง ๆ เพื่อตอบสนองต่อปรากฏการณ์ความรุนแรง
หลากหลายรูปแบบและในหลายบริบทที่เกิดขึน้ทัง้ในชีวิตส่วนตัวหรือ        
ในที่สาธารณะ ไม่ว่าในที่พกัอาศยั, ในสถานที่ท างาน, ในสถาบนัการศึกษา
อบรม, ในชุมชนหรือในสงัคม, ในสถานที่คุมขังหรือในช่วงที่มีสถานการณ์
ความขดัแย้งด้วยอาวธุ หรือภยัธรรมชาติ ยุทธศาสตร์ต้นแบบและมาตรการ
เชิงปฏิบัติว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อผู้ หญิ งในด้านการป้องกัน
อาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาฉบับปรับปรุงนี ้ได้ตระหนักถึง
ความส าคัญของการใช้วิธีด าเนินการที่เป็นระบบ, ครอบคลุม, สอดคล้อง, 
หลายภาคส่วนมีส่วนร่วมและมีความยั่งยืนในการต่อต้านความรุนแรง      
ต่อผู้หญิง  ทัง้นี ้มาตรการในเชิงปฏิบัติ, ยุทธศาสตร์ และการด าเนินการ      
ที่จะกล่าวต่อไป สามารถถูกน าเสนอในแง่ของการป้องกันอาชญากรรม   
และความยุติธรรมทางอาญาเพื่อจัดการความรุนแรงต่อผู้หญิง โดยค าว่า 
“ผู้หญิง” ให้รวมถึง “เด็กผู้หญิง” เว้นแต่จะก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น 

 



คำแปลยุุทธศาสตร์์ต้นแบบและมาตร์การ์เชิิงปฏิิบัติ

ว่่าด้้ว่ยุการ์ขจััด้คว่ามร์ุนแร์งต่อผู้้้หญิิงในด้้านการ์ป้องกันอาชิญิากร์ร์มและคว่ามยุุติธร์ร์มทางอาญิาฉบับปร์ับปร์ุง 41

2. ความรุนแรงต่อผู้ หญิงเกิดขึน้ในทุกประเทศทั่วโลกอันเป็นการ
ละเมิดต่อสิท ธิมนุษยชนอย่างกว้างขวาง และเป็นอุปสรรคส าคัญ               
ต่อการบรรลุถึงความเท่าเทียมระหว่างเพศ , การพัฒนา และสันติสุข         
ทัง้นี ้ความรุนแรงต่อผู้หญิงมีรากฐานอย่างยาวนานจากความไม่เท่าเทียม
กันของชายและหญิง ความรุนแรงต่อผู้หญิงทุกรูปแบบนัน้เป็นการละเมิด
และท าให้เสื่อมเสียอย่างร้ายแรง หรือท าลายซึ่งการใช้สิทธิมนุษยชน       
และเส รีภาพขั น้พื น้ ฐานของผู้ ห ญิ งทุ กประการ และมี ผลกระทบ                
อย่างร้ายแรงทัง้แบบเฉียบพลนัและในระยะยาวต่อสขุภาพ รวมถึงสขุภาพ
ทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ เช่น เพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชือ้เอชไอวี
หรือเป็นโรคเอดส์ และความปลอดภัยสาธารณะ รวมทัง้ยังมีผลกระทบ    
เชิงลบต่อการพฒันาด้านจิตใจ, สงัคมและเศรษฐกิจของบุคคล, ครอบครัว, 
ชมุชน และรัฐ 
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3. ความรุนแรงต่อผู้ หญิงมักถูกปลูกฝังและยอมรับโดยค่านิยม        
ทางสังคม, แบบแผนทางวัฒนธรรม และแนวปฏิบัติ ในระบบยุติธรรม     
ทางอาญาและผู้ ออกกฎหมายเองก็ตกอยู่ภายใต้ค่านิยมเหล่านัน้เช่นกัน 
และไม่ตระหนักว่า ความรุนแรงต่อผู้ หญิงมีความร้ายแรงเช่นเดียวกับ    
ความรุนแรงรูปแบบอ่ืน ดังนัน้  จึง เป็นเร่ืองส าคัญที่ รัฐต้องประณาม         
อย่างจริงจงัต่อความรุนแรงต่อผู้หญิงในทุกรูปแบบและระงบัการก่อให้เกิด
จารีต, ประเพณี หรือความเชื่อทางศาสนาใด ๆ ที่ท าให้รัฐหลีกเลี่ยงหน้าที่
ในการขจัดความรุนแรงต่อผู้ หญิง และเป็นเร่ืองส าคัญที่ระบบยุติธรรม     
ทางอาญาต้องตระหนักถึงความรุนแรงต่อผู้ หญิงในฐานะที่ เป็นปัญหา        
ที่ เ ก่ี ย ว ข้องกับ เพศสภาพ และในฐานะการแสดงออกซึ่ งอ าน าจ                    
และความไม่เท่าเทียม 
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4. ความรุนแรงต่อผู้ หญิงถูกนิยามไว้ในปฏิญญาว่าด้วยการขจัด   
ความรุนแรงต่อสตรี1 และถูกเน้นย า้ถึงในกรอบแผนปฏิบัติการที่ได้รับ               
การรับรองในการประชุมระดับโลกว่าด้วยเรื่องสตรีครัง้ที่สี่3 ว่า หมายความถึง
การกระทำใด ๆ ที่ เป็นความรุนแรงที่มี พ้ืนฐานมาจากเพศสภาพที่ส่งผล        
หรืออาจส่งผลเป็นอันตรายต่อร่างกาย, เพศ หรือจิตใจ หรือความทนทุกข์
ทรมานของผู้หญิง รวมถึงการข่มขู่ว่าจะกระทำการดังกล่าว, การบีบบังคับ 
หรือการลิดรอนเสรีภาพตามอำเภอใจไม่ว่าจะเกิดขึ้น ในที่ สาธารณะ          
หรือในชีวิตส่วนตัว ยุทธศาสตร์ต้นแบบและมาตรการเชิงปฏิบติัว่าด้วยการ
ขจัดความรุนแรงต่อผู้ หญิงฉบับปรับปรุงถูกน ามาใช้โดยกรอบแผนการ
ปฏิบติังานของรัฐบาลที่รับมาเมื่อปี ค.ศ. 1995 และต่อมาได้รับการรับรอง
ใหม่ในปี ค.ศ. 2000 และปี ค.ศ. 2005, ยุทธศาสตร์ต้นแบบและมาตรการ
เชิงปฏิบัติว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อผู้ หญิ งในด้านการป้องกัน
อาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา ค.ศ. 197717 และข้อมติที่ประชุม
สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติท่ีเก่ียวข้องซึ่งรวมถึงข้อมติที่ประชุมที่ 
61/143 และ 63/155 ซึ่งตระหนักว่าผู้หญิงบางกลุ่มต้องเผชิญหรือมีความ
เสี่ยงสงูต่อการถกูกระท าความรุนแรง 

 
 

17 Resolution 52/86, annex. 
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5. ยุทธศาสตร์ต้นแบบและมาตรการเชิงปฏิบติัฉบบัปรับปรุงตระหนัก
เป็นพิเศษถึงความจ าเป็นที่จะต้องมีนโยบายเชิงรุกซึ่งให้ความส าคัญกับ
เร่ืองเพศสภาพในทุกนโยบาย , โครงการ และแนวปฏิบัติเพื่อประกัน       
ความ เท่ า เที ยมระหว่างเพศและการเข้าถึงกระบวนการยุ ติ ธรรม              
อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม รวมถึงการก าหนดเป้าหมายในการมีส่วนร่วม
อย่างสมดุลของบุคคลทุกเพศในทุกการตัดสินใจ  รวมถึงเร่ืองต่าง ๆ               
ที่เก่ียวกบัการขจดัความรุนแรงต่อผู้หญิง ยทุธศาสตร์ต้นแบบและมาตรการ
เชิงปฏิบติัฉบบัปรับปรุงควรน ามาใช้เป็นแนวปฏิบติัที่สอดคล้องกบัตราสาร
ระหว่างประเทศที่เก่ียวข้อง รวมถึงอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือก
ปฏิบติัต่อสตรีในทุกรูปแบบ8, อนุสญัญาว่าด้วยสิทธิเด็ก,18  พิธีสารเลือกรับ
ของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก เร่ือง  การขายเด็ก การค้าประเวณีเด็ก        
และสื่อลามกที่เก่ียวกับเด็ก,19 กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมือง
และสิทธิทางการเมือง,20 พิธีสารว่าด้วยการป้องกนั ปราบปราม และลงโทษ
การค้ามนุษย์ โดยเฉพาะในสตรีและเด็ก แนบท้ายอนุสญัญาสหประชาชาติ
ว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตัง้ในลักษณะองค์กร ,21        

 
18 สหประชาชาติ, Treaty Series, vol. 1577, No. 27531. 
19 เร่ืองเดียวกนั, vol. 2171, No. 27531. 
20 ด ูresolution 2200 A (XXI), annex. 
21 สหประชาชาติ, Treaty Series, vol. 2237, No. 39574. 
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ธรรมนูญกรุงโรมว่าด้วยศาลอาญาระหว่างประเทศ12 และแนวปฏิบัติการ
ป้องกันอาชญากรรม10 เพื่อส่งเสริมการน าตราสารข้างต้นไปใช้ปฏิบัติ                       
อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม ยุทธศาสตร์ต้นแบบและมาตรการ       
เชิงปฏิบัติฉบับปรับปรุงนี ย้ืนยัน ความมุ่ งมั่นของรัฐในการส่งเสริม                  
ความเท่าเทียมระหว่างเพศ และเสริมสร้างพลังของผู้ หญิงเพื่อให้บรรลุ
เปา้หมายที่ 3 ของเปา้หมายการพฒันาแห่งสหสัวรรษ 
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6. ยทุธศาสตร์ต้นแบบและมาตรการเชิงปฏิบติัฉบบัปรับปรุงควรได้รับ
การรับรองโดยกฎหมายภายในประเทศและน าไปปฏิบัติโดยรัฐสมาชิก    
และองค์กรอ่ืนในลักษณะที่สอดคล้องกับสิทธิที่จะได้รับความเสมอภาค
ภายใต้กฎหมาย  ในขณะเดียวกันยอมรับด้วยว่าบางครัง้ เพื่อให้เกิด      
ความเท่าเทียมระหว่างเพศอาจจะต้องใช้วิธีการที่แตกต่างกัน ซึ่งค านึงถึง
ความแตกต่างของผลกระทบของความรุนแรงที่เกิดกับผู้หญิงเมื่อเทียบกับ
ผู้ชาย รัฐสมาชิกควรประกันว่าผู้หญิงจะได้รับความคุ้มครองโดยกฎหมาย
และการเข้าถึงความยุติธรรมอย่างเท่าเทียม  เพื่อส่งเสริมความพยายาม  
ของรัฐบาลในการป้องกันและลงโทษการกระท าความรุนแรงต่อผู้ หญิง    
โดยการใช้นโยบายและยุทธศาสตร์ที่ครอบคลุมและประสานงานกัน       
และเพื่อรับมือกบัความรุนแรงต่อผู้หญิงในทุกรูปแบบภายใต้ระบบยุติธรรม
ทางอาญา 
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7. ยทุธศาสตร์ต้นแบบและมาตรการเชิงปฏิบติัฉบบัปรับปรุงตระหนกัว่า
การป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาเพื่อตอบสนอง        
ต่อปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิงนัน้ ต้องให้ความส าคัญกับความต้องการ
ของผู้ ถูกกระท าและเสริมสร้างพลังให้แก่ผู้ หญิ งแต่ละคนที่ตกเป็น
ผู้ ถูกกระท าความรุนแรง ยุทธศาสตร์ต้นแบบและมาตรการเชิงปฏิบัติ    
ฉบับปรับปรุงดังกล่าวมุ่ งประกันว่า  ความพยายามในการป้องกัน              
และแทรกแซงไม่ได้มีขึน้เพียงเพื่อหยุดและจดัการกบัความรุนแรงต่อผู้หญิง       
ได้อย่างเหมาะสมเท่านัน้ แต่ยงัเพื่อฟืน้ฟูศกัด์ิศรี  และความสามารถในการ
ก าหนดชีวิตตนเองให้กบัผู้ถกูกระท าความรุนแรงเช่นว่านัน้ได้ 

8. ยทุธศาสตร์ต้นแบบและมาตรการเชิงปฏิบติัฉบบัปรับปรุงมุ่งหมาย
จะก่อให้เกิดความเท่าเทียมระหว่างผู้หญิงและผู้ชายทัง้โดยนิตินยัและโดย
พฤตินัย ซึ่งมิ ได้หมายความว่าผู้ หญิ งจะได้ รับการปฏิบัติ เป็นพิ เศษ              
แต่มุ่งหวังที่จะประกันว่า ความไม่เสมอภาคหรือรูปแบบ การเลือกปฏิบัติ   
ใด ๆ ที่ผู้หญิงเผชิญเมื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมจะได้รับการแก้ไขเยียวยา 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่เก่ียวข้องกบัการกระท าความรุนแรง 
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9. ยุทธศาสตร์ต้นแบบและมาตรการเชิงปฏิบั ติฉบับปรับปรุง  
ตระหนกัว่าความรุนแรงทางเพศเป็นประเด็นด้านสนัติภาพและความมัน่คง
ระหว่างประเทศตามที่กล่าวไว้ในข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงที ่ 1325 
(2000) ลงวนัที่ 31 ตลุาคม ค.ศ. 2000 และข้อมติคณะมนตรีความมัน่คงที่ 
1820 (2008) ลงวนัที่ 19 มิถุนายน ค.ศ. 2008 ว่าด้วยเร่ืองผู้หญิง สนัติภาพ
และความมั่นคง โดยเฉพาะกรณี ความจ าเป็นที่ คู่ ก รณี ในสภาวะ             
ความขัดแย้งด้วยอาวุธจะต้องน ามาตรการป้องกันและคุ้ มครองมาใช้       
เพื่อยติุความรุนแรงทางเพศ 
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10. ยทุธศาสตร์ต้นแบบและมาตรการเชิงปฏิบติัฉบบัปรับปรุงตระหนกัว่า 
ผู้หญิงกลุ่มพิเศษบางกลุ่มมีความเสี่ยงต่อการถูกกระท าความรุนแรงได้ง่าย
เป็ นพิ เศษ  ไม่ ว่ า เพ ราะสัญ ชา ติ , ชา ติพั น ธ์ุ , ศาสนา  ห รือภ าษ า                       
หรือ เพราะผู้ หญิงนัน้มาจากกลุ่มชนพืน้เมืองดัง้เดิม (กลุ่มชาติพันธุ์ ),           
ผู้ โยกย้ายถ่ินฐาน, คนไร้รัฐ, ผู้ ลีภ้ัย, ที่พักอาศัยในพืน้ที่ด้อยพัฒนา ชนบท 
หรือพืน้ที่ห่างไกล, ผู้ ไร้ที่อยู่อาศยั, อยู่ในสถานรับดแูลหรือที่ถูกควบคุมตวั,                   
ผู้ ทุพพลภาพ , ผู้ สูงอายุ , หญิงหม้าย หรืออาศัยในพืน้ที่ความขัดแย้ง, 
สถานการณ์ภายหลังสงคราม หรือภัยพิบัติ และด้วยเหตุข้างต้นผู้ หญิง
เหล่านัน้จึงต้องการความใส่ใจ, การเข้าแทรกแซงเพื่อช่วยเหลือ และความ
คุ้ มครองเป็นพิเศษในการพัฒนาการป้องกันอาชญากรรมและความ
ยติุธรรมทางอาญาเพื่อตอบสนองต่อความรุนแรงต่อผู้หญิง 

11. ยุทธศาสตร์ต้นแบบและมาตรการเชิงปฏิบติัฉบบัปรับปรุงตระหนัก
ถึงความก้าวหน้าในการป้องกนัอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา
เพื่อตอบสนองต่อความรุนแรงต่อผู้ หญิงและความส าคัญของการลงทุน      
ในการปอ้งกนัความรุนแรงต่อผู้หญิง 
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12.      ยทุธศาสตร์ต้นแบบและมาตรการเชิงปฏิบติัฉบบัปรับปรุงตระหนกัว่า
รัฐมีหน้าที่ส่งเสริมและคุ้ มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขัน้พืน้ฐาน      
ของประชาชนทกุคน รวมทัง้ผู้หญิง และตระหนกัว่ารัฐต้องใช้ความละเอียด
รอบคอบและใช้มาตรการที่ เก่ียวข้องเพื่อป้องกัน , สืบสวนสอบสวน          
และลงโทษผู้กระท าความรุนแรงต่อผู้หญิง และมีหน้าที่ขจัดการไม่ต้องรับผิด 
และให้ความคุ้ มครองแก่ผู้ ถูกกระท า ทัง้นี  ้การที่ รัฐบกพร่องต่อหน้าที่
ดังกล่าวถือเป็นการละเมิด และท ำให้เสื่อมเสียหรือท ำลำย  ซึ่งกำรใช้       
สิทธิมนษุยชนและเสรีภำพขัน้พืน้ฐำนของผู้หญิง 

 

I. หลักการแนวทาง 

13. รัฐสมาชิกควรต้อง 

 (เอ) ค านึ งถึ งหลักการแนวทางโดยรวมว่า  การป้องกัน
อาชญากรรมและความยติุธรรมทางอาญาที่มีประสิทธิภาพที่สามารถแก้ไข
ปัญหาความรุนแรงตอ่ผู้หญิงต้องอยู่บนพืน้ฐานสิทธิมนษุยชน, มีการบริหาร
ความเสี่ยง และสง่เสริมความปลอดภยัและเสริมสร้างพลงัให้กบัผู้ถกูกระท า 
ในขณะเดียวกันต้องประกันว่า ผู้ กระท าความผิดต้องรับผิดชอบในการ
กระท าของตน 
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 (บี) พัฒนากลไกเพื่ อประกัน ให้มีแนวทางที่ ครอบคลุม , 
ประสานงาน, เป็นระบบ  และยั่งยืน ในการน ายุทธศาสตร์ต้นแบบ             
แ ล ะ ม าต รก า ร เชิ ง ป ฏิ บั ติ ฉ บั บ ป รับ ป รุ ง ม า ใ ช้ ใน ท า งป ฏิ บั ติ                                 
ทัง้ในระดบัประเทศ, ระดบัภมูิภาค และระดบัระหว่างประเทศ 

 (ซี) ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน            
ที่เก่ียวข้อง ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาสังคม รวมถึง       
ผู้มีส่วนได้เสียอ่ืน ในการน ายุทธศาสตร์ต้นแบบและมาตรการเชิงปฏิบัติ
ฉบบัปรับปรุงมาใช้  

 (ดี) จัดสรรทรัพยากรที่เพียงพอและยั่งยืน และพัฒนากลไก  
การติดตามการน ายุทธศาสตร์ต้นแบบและมาตรการเชิงปฏิบัติฉบับ
ปรับปรุงมาใช้และการก ากบัดแูลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 (อี) ค านึงถึงความต้องการที่แตกต่างของหญิงผู้ ถูกกระท า
ความรุนแรงในการน ายุทธศาสตร์ต้นแบบและมาตรการเชิงปฏิบัติ          
ฉบบัปรับปรุงมาใช้ 
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II. กฎหมายอาญา 

14. รัฐสมาชิกควรต้อง 

 (เอ) ทบทวน, ประเมิน และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ซึง่กฎหมาย, 
นโยบาย, หลักปฏิบัติ , ขัน้ตอนและวิธีการ, แผนงาน และแนวปฏิบัติ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ งกฎหมายอาญา เพื่ อประกันและรับรองคุณ ค่า,           
ความครอบคลุม และความมีประสิทธิภาพในการขจัดความรุนแรง               
ต่อผู้หญิงในทุกรูปแบบ และเพื่อยกเลิกบทบัญญัติที่ยอมให้มีการกระท า
ความรุนแรงต่อผู้ หญิง หรือที่ยกเว้นความผิดหรือโทษในการกระท า           
ความรุนแรงต่อผู้ หญิง หรือท่ีเพิ่มความเปราะบางแก่ผู้ หญิงที่ถูกกระท า
ความรุนแรง หรือที่ท าให้หญิงนัน้ตกเป็นผู้ถกูกระท าความรุนแรงซ า้ 

 (บี) ทบทวน , ประเมิน และปรับปรุงกฎหมายอาญา และ
กฎหมายแพ่งเพื่อประกนัว่าการกระท าความรุนแรงต่อผู้หญิงในทุกรูปแบบ
เป็นความผิดทางอาญา และเป็นส่ิงต้องห้าม และหากยังไม่ก าหนดเช่นนัน้ 
ให้มีมาตรการในการด าเนินการดังกล่าว รวมถึงให้มีมาตรการเพื่อป้องกัน
ความรุนแรงต่อผู้ หญิง, คุ้มครอง เสริมสร้างพลังและสนับสนุนผู้ รอดชีวิต
จากความรุนแรง, ลงโทษผู้ กระท าความผิดอย่างได้สัดส่วน และประกัน     
ให้ผู้ถกูกระท าได้รับการเยียวยาที่มีอยู่ 
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 (ซี) ทบทวน , ป ระ เมิ น  และป รับป รุงกฎหม ายอาญ า                 
เพื่อประกนัว่า 

(1) บุคคลที่ถูกด าเนินคดีต่อศาลหรือถูกศาลพิพากษาในฐาน
ความผิดเก่ียวกบัอาชญากรรมรุนแรง อาจถูกจ ากดัการครอบครอง        
และการใช้อาวธุปืนและอาวธุอ่ืน ๆ ได้ภายใต้กรอบระบบกฎหมาย
ภายในประเทศ 

(2) บุคคลอาจถูก ห้ ามห รือถู ก ระงับมิ ใ ห้ ก่ อกวน  ข่ม ขู่              
หรือคกุคามผู้หญิง ภายใต้กรอบระบบกฎหมายภายในประเทศ 

(3) กฎ หม าย ว่ า ด้ วยค วาม รุน แ รงท า ง เพ ศคุ้ ม ค รอ ง                
อย่างเพียงพอแก่บุคคลทุกคนจากการกระท าทางเพศที่ ไม่ได้          
มีพืน้ฐานบนความยินยอมของทัง้สองฝ่าย 
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(4) กฎหมายคุ้ มครองเด็กทุกคนจากความรุนแรงทางเพศ ,    
การล่วงละเมิดทางเพศ, หรือการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ     
ทางเพศเพื่อการค้า และการคุกคามทางเพศ รวมถึงการกระท า
ความผิดทางอาญาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศรูปแบบใหม่ 
รวมถึงอินเตอร์เน็ต 

(5) ประเพณีปฏิบัติที่ เป็นอันตรายในทุกรูปแบบ ซึ่งรวมถึง    
การขลิบอวัยวะเพศหญิง  เป็นความผิดอาญาร้ายแรงภายใต้
กฎหมาย 

 (6) การค้ามนษุย์ โดยเฉพาะสตรีและเด็กเป็นความผิดอาญา 

(7) บุคคลที่ปฏิบติัหน้าที่ในกองก าลงัติดอาวุธหรือปฏิบติัการ
รักษาสันติภาพของสหประชาชาติจะถูกสอบสวน  และถูกลงโทษ
ส าหรับการกระท าความรุนแรงต่อผู้หญิง 
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 (ดี) ทบทวน, ประเมิน และปรับปรุงกฎหมายภายในประเทศ, 
นโยบาย , แนวปฏิบัติ  และกระบวนการอย่างต่อเนื่ อง  โดยค านึ งถึง             
ตราสารทางกฎหมายระหว่างประเทศที่เก่ียวข้องทัง้หมดเพื่อตอบสนองต่อ
ความรุนแรงต่อผู้หญิงได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทัง้ประกันว่ามาตรการ
ดังกล่าวส่งเสริม  และสอดคล้องกับระบบยุติธรรมทางอาญาในการ
ตอบสนองต่อความรุนแรงต่อผู้ หญิง และประกันว่า ค าวินิจฉัยทางแพ่ง   
เร่ืองการสิน้สดุการสมรส, อ านาจปกครองบุตร และขัน้ตอนการพิจารณาคดี
เก่ียวกับกฎหมายครอบครัวอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับความรุนแรงในครอบครัว
หรือการกระท าโดยมิชอบต่อเด็กนัน้ มีการคุ้มครองผู้ถูกกระท าที่เพียงพอ
และค านึงถึงผลประโยชน์สงูสดุของเด็ก 

 (อี) ทบทวน และในกรณีที่สมควร ปรับปรุง, แก้ไข หรือยกเลิก
กฎหมาย, ระเบียบ, นโยบาย, แนวปฏิบติั และประเพณีใด ๆ ที่เลือกปฏิบติั
ต่อผู้ หญิ งหรือมีผลให้เกิดการเลือกปฏิบัติต่อผู้ หญิ ง และประกันว่า 
บทบญัญัติต่าง ๆ ในกรณีที่มีระบบกฎหมายแบบพหุนิยม (multiple legal 
systems) เป็นไปตามพนัธกรณี, ข้อผูกพนั และหลกัสิทธิมนุษยชนระหว่าง
ประเทศ โดยเฉพาะจากหลกัเร่ืองการไม่เลือกปฏิบติั 
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III. วิธีพิจารณาความอาญา 

15. รัฐสมาชิกควรต้องทบทวน , ประเมินและปรับปรุงวิธีพิจารณา   
ความอาญ าตามที่ ส มควร  และค านึ งถึ งต ราสารทางกฏหมาย               
ระหว่างประเทศที่เก่ียวข้องทัง้หมดเพื่อประกนัว่า 

 (เอ) ต ำรวจและหน่วยงำนบังคับใช้กฎหมำยอ่ืน  ๆ มีอ ำนำจ
เพียงพอในกำรเข้ำไปในสถำนท่ีและท ำกำรจับกุมในกรณีที่มีกำรกระท ำ
ควำมรุนแรงต่อผู้ หญิ ง  และใช้มำตรกำรต่ำง  ๆ ในทันที  เพื่ อประกัน              
ควำมปลอดภัยแก่ผู้ ถูกกระท ำ ทัง้นี  ้โดยได้รับอนุมัติจำกศำลในกรณีที่
กฎหมำยภำยในบญัญัติไว้ 

 (บี) ความ รับ ผิดชอบในการริ เร่ิมการสืบสวนสอบสวน            
และการด าเนินคดีอาญาเป็นของต ารวจและเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจฟ้องคดี        
เป็นหลัก ไม่ขึน้อยู่กับหญิงผู้ ถูกกระท าความรุนแรง โดยไม่ค านึงถึงระดับ
หรือรูปแบบความรุนแรง 
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 (ซี) หญิงผู้ถูกกระท าความรุนแรงสามารถเบิกความเป็นพยาน
ในกระบวนการพิจารณาคดีอาญาผ่านการใช้มาตรการที่เหมาะสมที่ช่วย   
ในการเบิกความดังกล่าว โดยคุ้มครองความเป็นส่วนตัว ข้อมูลส่วนบุคคล 
และศักด์ิศรีของผู้ หญิง, มาตรการที่ประกันความปลอดภัยในระหว่าง
กระบวนพิจารณา  และมาตรการที่หลีกเลี่ยงการท าให้ผู้ หญิงตกเป็น
ผู้ ถูกกระท าซ า้จากกระบวนการ22 ในการนี ้กรณีที่ไม่มีกฎหมายบัญญัติ
รับรองความปลอดภยัของผู้ถกูกระท า การที่ผู้ถูกกระท าปฏิเสธไม่เบิกความ
ต่อศาล ไม่ควรเป็นความผิดอาญาหรือความผิดตามกฎหมายอ่ืน  

 (ดี) กฎเกณฑ์เก่ียวกับพยานหลกัฐานต้องปราศจากการเลือก
ปฏิบัติ, พยานหลักฐานท่ีเก่ียวข้องทัง้หมดสามารถน าเสนอต่อศาลได้,    
กฎเกณฑ์และหลกัการต่อสู้คดีจะต้องไม่เลือกปฏิบติัต่อผู้หญิง, และข้อต่อสู้
เก่ียวกับ  “การหมิ่น เกียรติ” ห รือ “การบันดาลโทสะ” ไม่อาจถูกยก              
โดยผู้กระท าความรุนแรงต่อผู้หญิงให้เป็นเหตยุกเว้นความรับผิดทางอาญา
ได้ 
 

 
 

22  “การท าให้ตกเป็นผู้ถกูกระท าซ า้จากกระบวนการ” คือ การท าให้ตกเป็นผู้ถกูกระท า โดยมิได้เป็นผลโดยตรงจากการ
กระท าความผิดอาญา แต่เกิดจากการปฏิบตัิที่ไม่เหมาะสมต่อผู้ถกูกระท าจากหน่วยงานหรือบคุคลในกระบวนการ 
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 (อี) ความน่าเช่ือถือของผู้ ร้องทุกข์ในคดีความรุนแรงทางเพศ
ย่อมไม่แตกต่างจากความน่าเชื่อถือของผู้ ร้องทุกข์ในการด าเนินคดีอาญา     
ประเภทอ่ืน, การน าเสนอประวติัทางเพศของผู้ ร้องทุกข์ที่ไม่เก่ียวข้องกบัคดี 
ทัง้ในการด าเนินคดีแพ่งและคดีอาญาเป็นการต้องห้าม และเพียงเพราะ   
การแจ้งความล่าช้าไปจากวันที่กล่าวหาว่ามีการกระท าความผิดทางเพศ   
ไม่อาจอนมุานให้เป็นผลร้ายได้ 

 (เอฟ) บุคคลที่กระท าความรุนแรงต่อผู้ หญิงขณะอยู่ภายใต้    
ฤทธ์ิของสุรา, ยาเสพติด หรือสารอ่ืน ๆ ที่เสพโดยสมัครใจ จะไม่ได้รับกำร
ยกเว้นควำมรับผิดทำงอำญำ 

 (จี) พยานหลกัฐานที่เก่ียวกบัการกระท าความรุนแรง, การล่วง
ละเมิด , การติดตามรังควาน และการแสวงหาประโยชน์ที่ ผ่ านมา               
ของผู้กระท าความผิดจะถูกน ามาพิจารณาในชัน้ศาลตามหลักกฎหมาย
อาญาภายในประเทศนัน้ 
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 (อี) ความน่าเช่ือถือของผู้ ร้องทุกข์ในคดีความรุนแรงทางเพศ
ย่อมไม่แตกต่างจากความน่าเชื่อถือของผู้ ร้องทุกข์ในการด าเนินคดีอาญา     
ประเภทอ่ืน, การน าเสนอประวติัทางเพศของผู้ ร้องทุกข์ที่ไม่เก่ียวข้องกบัคดี 
ทัง้ในการด าเนินคดีแพ่งและคดีอาญาเป็นการต้องห้าม และเพียงเพราะ   
การแจ้งความล่าช้าไปจากวันที่กล่าวหาว่ามีการกระท าความผิดทางเพศ   
ไม่อาจอนมุานให้เป็นผลร้ายได้ 

 (เอฟ) บุคคลที่กระท าความรุนแรงต่อผู้ หญิงขณะอยู่ภายใต้    
ฤทธ์ิของสุรา, ยาเสพติด หรือสารอ่ืน ๆ ที่เสพโดยสมัครใจ จะไม่ได้รับกำร
ยกเว้นควำมรับผิดทำงอำญำ 

 (จี) พยานหลกัฐานที่เก่ียวกบัการกระท าความรุนแรง, การล่วง
ละเมิด , การติดตามรังควาน และการแสวงหาประโยชน์ที่ผ่ านมา               
ของผู้กระท าความผิดจะถูกน ามาพิจารณาในชัน้ศาลตามหลักกฎหมาย
อาญาภายในประเทศนัน้ 

 

 

 (เอช) ต ารวจและศาลมีอ านาจออกและบังคับค าสั่งคุ้ มครอง   
และค าสัง่ระงับหรือห้ามมิให้กระท าการใด ๆ ในเหตุควำมรุนแรงต่อผู้หญิง
รวมถึงน ำตัวผู้กระท ำควำมผิดออกจำกที่พักอำศัย และห้ำมมิให้ติดต่อกับ
ผู้ถูกกระท ำด้วยควำมรุนแรงและบุคคลอ่ืนท่ีได้รับผลกระทบอีก ไม่ว่ำจะใน
หรือนอกที่พักอำศัย, ออกและบังคับค าสั่งที่เก่ียวกับค่าอุปการะเลีย้งด ู    
และปกครองดูแลเด็ก และก าหนดโทษส าหรับการฝ่าฝืนค าสั่งเหล่านัน้           
หาก ไม่ ส าม ารถ ให้ อ าน าจต า รวจ ในการออกค าสั่ งดั งก ล่ า ว ไ ด้                    
จะต้องมีมาตรการต่าง ๆ ที่ประกันว่าจะสามารถร้องขอค าสัง่ศาลได้อย่าง
ทันท่วงที เพื่อให้ศาลออกค าสั่งได้อย่างรวดเร็ว ทัง้นี ้มาตรการคุ้มครอง
ข้างต้นไม่จ าต้องขึน้อยู่กบัการเร่ิมด าเนินคดีอาญา 
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 (ไอ) มีบริการต่าง ๆ ที่ครอบคลุม และใช้มาตรการคุ้ มครอง    
ต่าง ๆ ในกรณีที่จ าเป็น เพื่อประกันความปลอดภัย, ความเป็นส่วนตัว      
และศกัด์ิศรีของผู้ถูกกระท าและครอบครัวของบุคคลดังกล่าวในทุกขัน้ตอน    
ของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาโดยไม่มีอคติในเร่ืองความสามารถ   
หรือความเต็มใจของผู้ถูกกระท าในการมีส่วนร่วมในการสืบสวนสอบสวน 
ห รือการด า เนิ นค ดี  และ เพื่ อคุ้ ม ครองบุ คคล เหล่ านี ้จ ากการข่ม ขู่                   
และการแก้แค้น รวมถึงการก าหนดแผนการคุ้มครองพยานและผู้ถูกกระท า        
ที่ครอบคลมุ 

 (เจ) ควำมเสี่ยงต่อควำมปลอดภัย รวมถึงควำมเปรำะบำง       
ของผู้ ถูกกระท ำ ต้องถูกน ำมำพิจำรณำในกำรตัดสินลงโทษแบบไม่คุมขัง
หรือกึ่งคุมขัง, กำรให้ประกันตัว, กำรปล่อยตัวโดยมี เงื่อนไข, กำรท ำ        
ทณัฑ์บน หรือกำรคมุประพฤติผู้กระท ำควำมผิด โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในกรณี
เป็นผู้กระท ำควำมผิดซ ำ้ซำกและเป็นอนัตรำย 
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 (เค) การอ้างการป้องกันตัวของผู้หญิงที่เป็นผู้ ถูกกระท าความ
รุนแรง โดยเฉพาะในกรณี  battered woman syndrome23  จะถูกน ามา
พิจารณาในการสืบสวนสอบสวน, การด าเนินคดี และการพิพากษาลงโทษ
บคุคลนัน้ 

 (แอล) ผู้ หญิ งที่ เป็นผู้ ถูกกระท าความรุนแรงสามารถเข้าถึง
กระบวนการและกลไกการร้องเรียนทัง้หมด โดยปราศจากความกลัว       
จากการถกูแก้แค้นหรือการเลือกปฏิบติั 

 

IV. ต ารวจ, พนักงานอัยการ และเจ้าหน้าที่อื่นในกระบวนการยุติธรรม
ทางอาญา 

16. รัฐสมาชิกควรต้องด าเนินการดังต่อไปนีต้ามที่เหมาะสมภายใต้     
กรอบระบบกฎหมายภายในประเทศ และค านึงถึงตราสารทางกฎหมาย
ระหว่างประเทศที่เก่ียวข้องทัง้หมด 

 
23 อาการ battered woman syndrome เป็นอาการที่ผู้หญิงได้รับความกดดนัจากการถกูกระท าความรุนแรงซ า้ ๆ          
จากบคุคลใกล้ชิด และไม่สามารถด าเนินการใด ๆ เพ่ือหลดุพ้นจากการกระท าโดยมิชอบดงักล่าวได้ รวมถึงกรณีที่      
หญิงนัน้ปฏิเสธที่จะด าเนินคดี หรือรับความช่วยเหลือใด ๆ 
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 (เอ) ประกันว่า ระบบยุติธรรมทางอาญาจะน าบทบัญญั ติ
กฎหมาย, นโยบาย, กระบวนการ, แผนงาน  และแนวปฏิบัติ ต่าง  ๆ              
ที่เก่ียวกบัปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิงไปปฏิบติั อย่างเสมอต้นเสมอปลาย            
และมีประสิทธิภาพ  โดยที่มีการออกอนุบัญญั ติที่ เก่ียวข้องมารองรับ
บทบญัญัติกฎหมาย, นโยบาย, กระบวนการ, แผนงาน และแนวปฏิบติันัน้                
อย่างเหมาะสม 

 (บี) พฒันากลไกต่าง ๆ เพื่อประกนัการจัดการกบัความรุนแรง
ต่อผู้ หญิงอย่างครอบคลุม , ท างานเป็นทีมสหวิชาชีพ , ประสานงาน ,         
เป็นระบบและยั่งยืน เพื่อเพิ่มความเป็นไปได้ในการจับกุม, การด าเนินคดี
และการพิจารณาพิพากษาลงโทษผู้ กระท าความผิด  เพื่ อคุ้ มครอง          
สวสัดิภาพและความปลอดภยัของผู้ถกูกระท า และป้องกนัการท าให้ตกเป็น
ผู้ถกูกระท าซ า้จากกระบวนการ  
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 (ซี) ส่งเสริมการใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในบรรดาต ารวจ,     
ผู้ มีอ านาจด าเนินคดีอาญา  และในหน่วยงานกระบวนการยุติธรรม           
ทางอาญ าอ่ืน  ๆ  รวมถึ งในกรณี ที่ เป็ น ไป ได้  ให้มี การจัดตั ง้หน่ วย                  
หรือทีมบุคลากรเฉพาะทาง และศาลช านัญพิเศษ  หรือการก าหนดเวลา
พิจารณาคดีของศาลเป็นการเฉพาะ และประกันว่า เจ้าพนักงานต ารวจ, 
พนักงานอัยการ และเจ้าหน้าที่ อ่ืนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา          
จะได้รับการฝึกอบรมในหลักสูตรของหน่วยงานที่จัดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ    
เพ่ือให้บุคลากรดังกล่าวเข้าใจความละเอียดอ่อนในประเด็นเกี่ยวกับเพศสภาพ
และเด็ก และเพ่ือพัฒนาศักยภาพในการตอบสนองต่อปัญหาความรุนแรง     
ต่อผู้หญิง 

 (ดี) ส่งเสริมการพัฒนาและการน านโยบายที่เหมาะสมมาใช้   
ในบรรดาหน่วยงานต่าง ๆ ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา เพื่อประกัน
การจัดการกับปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิงที่มีการประสานความร่วมมือ    
มีความเสมอต้นเสมอปลาย และมีประสิทธิภาพ โดยบุคลากรในหน่วยงาน 
ดังกล่าว และเพื่อประกันว่าทัศนคติของเจ้าหน้าท่ีในกระบวนการยุติธรรม
ทางอาญาที่สนับสนุน, ให้ความชอบธรรม หรือนิ่งเฉยกับความรุนแรง       
ต่อผู้หญิงนัน้ถกูหยิบยกให้สาธารณชนตรวจสอบและลงโทษทางสงัคมได้ 
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 (อี) พัฒนาและน าไปปฏิบัติซึ่ งนโยบายและการจัดการ             
ที่เหมาะสมเก่ียวกับการสืบสวนสอบสวนและการรวบรวมพยานหลักฐาน
โดยค านึงถึงความต้องการเฉพาะและมุมมองส่วนตัวของผู้ ถูกกระท า     
ความรุนแรง, เคารพต่อศักด์ิศรีของผู้ถูกกระท าความรุนแรง และหลีกเลี่ยง
การก้าวล่วงในชีวิตของผู้ถูกกระท าความรุนแรงให้ได้มากที่สดุ ในขณะที่ยงั
ปฏิบติัตามมาตรฐานส าหรับการรวบรวมพยานหลกัฐาน 

 (เอฟ) ประกนัว่าเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยติุธรรมทางอาญาและ
ทนายความหรือผู้ ให้ความช่วยเหลือผู้ ถูกกระท าต้องประเมินความเสี่ยง       
ที่บ่งชีร้ะดบัหรือขนาดของความอนัตรายเสียหายที่ผู้ถูกกระท าอาจจะได้รับ
โดยพิ จารณ าจากความ เปราะบางของผู้ ถู กกระท า , การคุกคาม                        
ที่ผู้ถกูกระท าประสบ, การมีอยู่ของอาวธุ และปัจจยัอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง  

 (จี) ป ร ะ กั น ว่ า ก ฎ ห ม า ย , น โย บ า ย , ก ร ะ บ ว น ก า ร                      
และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ในการวินิจฉัยเก่ียวกับการจับกุม, การควบคุมตัว 
และการก าหนดเงื่อนไขการปล่อยตัวในรูปแบบใด ๆ จะต้องค านึ ง            
ความจ าเป็นในเร่ืองความปลอดภยัของผู้ถกูกระท าและผู้ที่เก่ียวข้อง ทัง้ทาง
ครอบครัว, ทางสงัคมหรือทางอ่ืนใด รวมถึงประกนัว่ากระบวนการดงักล่าว
จะปอ้งกนัการกระท าความรุนแรงที่จะเกิดขึน้ต่อไปด้วย 
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 (เอช) จัดตัง้ระบบการลงทะเบียนส าหรับบรรดาค าสัง่คุ้มครอง, 
ระงับ  หรือห้ามมิ ให้กระท าการที่ ออกโดยศาลในกรณี ที่ กฎหมาย
ภายในประเทศให้อ านาจในการออกค าสั่งดังกล่าวได้ เพื่อให้ต ารวจหรือ
เจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาสามารถทราบได้อย่างรวดเร็ว
ว่าค าสัง่ดงักลา่วมีผลบงัคบัใช้อยู่หรือไม่ 

 (ไอ) ให้อ านาจและด าเนินการให้ต ารวจ, พนักงานอัยการ        
และเจ้าหน้าที่อ่ืนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาสามารถเข้าระงบัเหต ุ    
ความรุนแรงต่อผู้ หญิงได้ทันท่วงที รวมถึงโดยการขอให้ศาลออกค าสั่ง
ฉุกเฉินในกรณีที่เหมาะสม  และโดยการใช้มาตรการต่าง ๆ เพื่อประกัน      
การจดัการคดีให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

 (เจ) ประกันว่าการใช้อ านาจของต ารวจ , พนักงานอัยการ       
และเจ้าหน้าที่อ่ืนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ด าเนินการตามหลัก            
นิติธรรมและแนวปฏิบัติ และพนักงานเจ้าหน้าท่ีเหล่านีต้้องรับผิดต่อการ
ละเมิดหลักการดังกล่าวผ่านกลไกการก ากับดูแลและความรับผิดชอบ       
ต่อการกระท าของตนที่เหมาะสม 
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 (เค) ประกันว่าในส านักงานต ารวจแห่งชาติและหน่วยงานอ่ืน
ในระบบยุติธรรมมีสัดส่วนที่แสดงถึงความเท่าเทียมกันระหว่างเพศ 
โดยเฉพาะในระดบัผู้มีอ านาจในการตดัสินใจและระดบับริหาร 

 (แอล) จั ด ใ ห้ ผู้ ถู ก ก ระท า ค วาม รุน แ รงมี สิ ท ธิ พู ด คุ ย กั บ                     
เจ้าพนักงานหญิงไม่ว่าจะเป็นต ารวจหรือเจ้าหน้าที่อ่ืนใดในกระบวนการ
ยติุธรรมทางอาญา ในกรณีที่เป็นไปได้ 

 (เอ็ม) สร้างหรือปรับปรุงกระบวนการต้นแบบและเอกสาร
แนวทางที่มีอยู่ รวมทัง้เผยแพร่กระบวนการและเอกสารแนวทางดังกล่าว 
เพื่อช่วยเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในการระบุปัญหา,    
การป้องกันและการจัดการกับความรุนแรงต่อผู้หญิง รวมถึงการช่วยเหลือ
และสนับสนุนหญิงผู้ถูกกระท าความรุนแรงโดยค านึงถึงความละเอียดอ่อน
และสนองตอบต่อความต้องการของผู้ถกูกระท า 

 (เอ็น) จัดให้มีการช่วยเหลือด้านจิตวิทยาที่เหมาะสมแก่ต ารวจ, 
พนักงานอัยการ และเจ้าหน้าที่ อ่ืนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา        
เพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลเหล่านีรู้้สึกหดหู่ฝังใจจากการเข้าไปรับรู้เร่ืองราว
เก่ียวกบัผู้ถกูกระท า 
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 (เค) ประกันว่าในส านักงานต ารวจแห่งชาติและหน่วยงานอ่ืน
ในระบบยุติธรรมมีสัดส่วนที่แสดงถึงความเท่าเทียมกันระหว่างเพศ 
โดยเฉพาะในระดบัผู้มีอ านาจในการตดัสินใจและระดบับริหาร 

 (แอล) จั ด ใ ห้ ผู้ ถู ก ก ระท า ค วาม รุน แ รงมี สิ ท ธิ พู ด คุ ย กั บ                     
เจ้าพนักงานหญิงไม่ว่าจะเป็นต ารวจหรือเจ้าหน้าที่อ่ืนใดในกระบวนการ
ยติุธรรมทางอาญา ในกรณีที่เป็นไปได้ 

 (เอ็ม) สร้างหรือปรับปรุงกระบวนการต้นแบบและเอกสาร
แนวทางที่มีอยู่ รวมทัง้เผยแพร่กระบวนการและเอกสารแนวทางดังกล่าว 
เพื่อช่วยเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในการระบุปัญหา,    
การป้องกันและการจัดการกับความรุนแรงต่อผู้หญิง รวมถึงการช่วยเหลือ
และสนับสนุนหญิงผู้ถูกกระท าความรุนแรงโดยค านึงถึงความละเอียดอ่อน
และสนองตอบต่อความต้องการของผู้ถกูกระท า 

 (เอ็น) จัดให้มีการช่วยเหลือด้านจิตวิทยาที่เหมาะสมแก่ต ารวจ, 
พนักงานอัยการ และเจ้าหน้าที่ อ่ืนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา        
เพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลเหล่านีรู้้สึกหดหู่ฝังใจจากการเข้าไปรับรู้เร่ืองราว
เก่ียวกบัผู้ถกูกระท า 
 

V. การก าหนดโทษและการแก้ไขพฤติกรรม 

17. ด้ ว ย รับ รู้ ถึ ง ค ว า ม ร้ า ย แ รง ข อ งค ว าม รุน แ รง ต่ อ ผู้ ห ญิ ง                       
และความจ าเป็นในการป้องกันและตอบสนองของกระบวนการยุติธรรม         
ทางอาญาซึ่งจะต้องได้สัดส่วนเหมาะสมกับความร้ายแรงดังกล่าว             
รัฐสมาชิกควรต้องด าเนินการตามความเหมาะสมดงัต่อไปนี ้

 (เอ) ทบทวน, ประเมิน และปรับปรุงนโยบายและกระบวนการ
ก าหนดโทษให้ทนัสมยั เพื่อประกนัว่านโยบายและกระบวนการเหล่านัน้ 

 (1) ท าให้ผู้ กระท าความผิดต้องรับผิดส าหรับการกระท า      
ของตนที่เก่ียวกบัความรุนแรงต่อผู้หญิง 

 (2) ประณามและปอ้งปรามความรุนแรงต่อผู้หญิง 

 (3) หยดุพฤติกรรมรุนแรง 

 (4) ส่งเสริมความปลอดภัยของผู้ถูกกระท าและชุมชน รวมทัง้
โดยการแยกผู้กระท าความผิดออกจากผู้ถกูกระท า และหากจ าเป็น
ให้แยกผู้กระท าความผิดออกจากสงัคมด้วย 
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(5) คำนึ งถึ งผลกระทบที่ จะมีต่อผู้ ถูกกระทำและสมาชิก             
ในครอบครัวของผู้ถูกกระทำจากการกำหนดโทษที่ลงแก่ผู้กระทำ
ความผิด 

(6) จดัให้มีมาตรการลงโทษที่ประกันว่าผู้กระท าความรุนแรง
ต่อผู้ หญิ งจะถูกพิพากษาลงโทษในลักษณะที่ ได้สัดส่วนกับ        
ความร้ายแรงของการกระท าผิด 

(7) จัดให้มี การเยียวยาความ เสียหายอัน เนื่ องมาจาก         
ความรุนแรง 

 (8) ส่งเสริมการบำบัดฟ้ืนฟูพฤติกรรมของผู้ กระท าความผิด    
 ซึ่งรวมถึงการสร้างจิตส านึกความรับผิดชอบของผู้กระท าความผิด         
 และท าให้ผู้กระท าความผิดกลบัคืนสูส่งัคมได้ในกรณีที่เหมาะสม 
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 (บี) ประกันว่ากฎหมายภายในประเทศของตนก าหนดถึง 
พฤติการณ์พิเศษที่ เป็นเหตุเพิ่มโทษ เช่น การกระท าความรุนแรงซ า้,         
การกระท าผิดโดยอาศัยสถานะที่ ได้ รับความไว้วางใจหรือมีอ านาจ
เหนือกว่า, การกระท าความรุนแรงต่อคู่สมรสหรือบุคคลที่มีความสมัพันธ์
ใกล้ชิดกบัผู้กระท าความรุนแรง และการกระท าความรุนแรงต่อบุคคลที่อายุ
ต ่ากว่า 18 ปี 

 (ซี) ประกันสิทธิของผู้ถูกกระท าความรุนแรงที่จะได้รับแจ้งว่า
ผู้กระท าผิดจะได้รับการปลอ่ยตวัจากการควบคมุตวัหรือการจ าคกุ 

 (ดี) ค านึงถึงอนัตรายร้ายแรงแก่กายหรือจิตใจ และผลกระทบ
จากการตกเป็นผู้ ถูกกระท า  รวมถึงพิจารณาค าแถลงของผู้ ถูกกระท า      
อย่างถ่ีถ้วนในขัน้ตอนการก าหนดโทษด้วย 

 (อี) ให้มีกฎหมายที่ให้อำนาจศาลในการใช้ดุลพินิจอย่างเต็มที่    
ในการกำหนดโทษเพ่ือคุ้มครองผู้ถูกกระทำ, บุคคลอ่ืนซึ่งได้รับผลกระทบ    
และสังคม จากความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นอีกในอนาคต และแก้ไขฟ้ืนฟู 
ผู้กระทำความผิดตามที่เหมาะสม 
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 (เอฟ) พัฒนาและประเมินผลแผนการบ าบัดรักษา และแผน    
การกลับคืนสู่สังคม/ แก้ไขฟื้นฟู ส าหรับผู้ กระท าความรุนแรงต่อผู้ หญิง      
ในรูปแบบต่าง ๆ โดยให้ความส าคัญกับความปลอดภัยของผู้ ถูกกระท า
เหนือสิ่งอื่นใด 

 (จี) ประกันว่าศาลยุติธรรมและกรมราชทัณฑ์  จะติดตาม      
การปฏิบั ติตามค าสั่งให้ ผู้ กระท าความผิด เข้า รับการบ าบัด รักษา               
ทัง้นี ้ให้เป็นไปตามบทบาทหน้าทีท่ี่เก่ียวข้อง 

 (เอช) ประกันว่ามีมาตรการที่ เหมาะสมเพื่อขจัดความรุนแรง     
ต่อผู้หญิงที่ถกูคมุขงัไม่ว่าโดยเหตใุด ๆ 

 (ไอ) จดัให้มีการคุ้มครองอย่างเพียงพอส าหรับผู้ถูกกระท าและ
พยานใน เหตุการกระท าความ รุนแรง  ทั ง้ก่ อน  ระหว่าง  และหลัง                   
การด าเนินคดีอาญา 

 

 

 

VI. การสนับสนุนและช่วยเหลือผู้ ถูกกระท า 

18. รัฐสมาชิกควรต้องด า เนิ นการดัง ต่อ ไปนี ต้ ามที่ เหมาะสม                
และค านึงถึงตราสารทางกฎหมายระหว่างประเทศที่เก่ียวข้องทัง้หมด
โดยเฉพาะอย่างยิ่งปฏิญญาว่าด้วยหลักการพืน้ฐานเก่ียวกับการอ านวย
ความยุติธรรมแก่ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากอาชญากรรมและการใช้อ านาจ
โดยมิชอบ15 

 (เอ) จัดให้มี ข้อมูลซึ่งสามารถเข้าถึงได้แก่หญิงผู้ ถูกกระท า
ความรุนแรงในเร่ืองที่เก่ียวข้องกับสิทธิ, การเยียวยา และการช่วยเหลือ
ผู้ ถูกกระท า และวิธีการได้รับสิทธิในเร่ืองดังกล่าว ตลอดจนทราบข้อมูล
เก่ียวกบับทบาทและโอกาสของผู้ถูกกระท าในการมีสว่นร่วมในกระบวนการ
พิจารณาคดีอาญา, การก าหนดนดัพิจารณา, ความคืบหน้า และผลแห่งคดี
ที่ถึงที่สดุ รวมถึงค าสัง่ใด ๆ ของศาลที่มีต่อผู้กระท าความผิด  

(บี) สนับสนุนส่ ง เส ริม และช่ วย เหลื อหญิ งผู้ ถูกกระท า          
ความรุนแรงในการแจ้งความร้องทุกข์และการติดตามจนลุล่วง โดยการให้
ความคุ้มครองแก่ผู้ ถูกกระท า และแนะน าผู้ ถูกกระท าว่าความรับผิดชอบ    
ในการตัง้ข้อหาและด าเนินคดีกับผู้ กระท าความผิดเป็นหน้าท่ีของต ารวจ
และพนกังานอยัการ 
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VI. การสนับสนุนและช่วยเหลือผู้ ถูกกระท า 

18. รัฐสมาชิกควรต้องด า เนิ นการดัง ต่อ ไปนี ต้ ามที่ เหมาะสม                
และค านึงถึงตราสารทางกฎหมายระหว่างประเทศที่เก่ียวข้องทัง้หมด
โดยเฉพาะอย่างยิ่งปฏิญญาว่าด้วยหลักการพืน้ฐานเก่ียวกับการอ านวย
ความยุติธรรมแก่ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากอาชญากรรมและการใช้อ านาจ
โดยมิชอบ15 

 (เอ) จัดให้มี ข้อมูลซึ่งสามารถเข้าถึงได้แก่หญิงผู้ ถูกกระท า
ความรุนแรงในเร่ืองที่เก่ียวข้องกับสิทธิ, การเยียวยา และการช่วยเหลือ
ผู้ ถูกกระท า และวิธีการได้รับสิทธิในเร่ืองดังกล่าว ตลอดจนทราบข้อมูล
เก่ียวกบับทบาทและโอกาสของผู้ถูกกระท าในการมีสว่นร่วมในกระบวนการ
พิจารณาคดีอาญา, การก าหนดนดัพิจารณา, ความคืบหน้า และผลแห่งคดี
ที่ถึงที่สดุ รวมถึงค าสัง่ใด ๆ ของศาลที่มีต่อผู้กระท าความผิด  

(บี) สนับสนุนส่ ง เส ริม และช่ วย เหลื อหญิ งผู้ ถูกกระท า          
ความรุนแรงในการแจ้งความร้องทุกข์และการติดตามจนลุล่วง โดยการให้
ความคุ้มครองแก่ผู้ ถูกกระท า และแนะน าผู้ ถูกกระท าว่าความรับผิดชอบ    
ในการตัง้ข้อหาและด าเนินคดีกับผู้ กระท าความผิดเป็นหน้าที่ของต ารวจ
และพนกังานอยัการ 
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(ซี) ใช้ ม าต รก ารที่ เห ม าะสม ใน การป้ อ งกั น มิ ใ ห้ เกิ ด                  
ความยากล าบากแก่ผู้ถูกกระท าในระหว่างการตรวจหาการกระท าความผิด, 
การสืบสวนสอบสวน และกระบวนการด าเนินคดี เพื่อประกนัว่าผู้ถูกกระท า
ได้รับการปฏิบติัอย่างมีศกัด์ิศรีและด้วยความเคารพ ไม่ว่าผู้ถกูกระท านัน้ได้
เข้าร่วมในการด าเนินคดีอาญาหรือไม่ 

 (ดี) ประกันว่าหญิงผู้ ถูกกระท าความรุนแรงสามารถเข้าถึง    
การชดเชยที่รวดเร็วและเป็นธรรมส าหรับความเสียหายที่ได้รับอันเป็นผล   
มาจากความรุนแรง รวมทัง้สิทธิในการได้รับการชดใช้เยียวยาจากผู้กระท า
ความผิดหรือค่าสินไหมทดแทนจากรัฐ 

 (อี) จดัให้มีกลไกและกระบวนพิจารณาคดีของศาลที่สามารถ
เข้าถึ งได้และละเอียดอ่อนต่อความ ต้องการของหญิ งผู้ ถูกกระท า            
ความรุนแรง โดยประกนัได้ว่าการพิจารณาคดีมีความเป็นธรรมและไม่ลา่ช้า  

 (เอฟ) จัดให้มีกระบวนการที่มีประสิทธิภาพและเข้าถึงได้ง่าย
ส าหรับการออกค าสัง่ระงบัหรือห้ามกระท าการเพื่อคุ้มครองผู้หญิงหรือผู้ อ่ืน
ที่ถกูกระท าความรุนแรง โดยต้องประกนัด้วยว่าผู้ถูกกระท าจะไม่ต้องรับผิด
หากมีการฝ่าฝืนค าสัง่เช่นว่านัน้ 

 (จี) ตระหนักว่าเด็กที่อยู่ในเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึน้    
กับบิดาหรือมารดาหรือบุคคลที่มีความสมัพันธ์ใกล้ชิดนัน้เป็นผู้ถูกกระท า
ความรุนแรงด้วย และต้องการการคุ้มครอง, การดแูล และการสนบัสนนุ 

 (เอช) ประกันว่าหญิงผู้ ถูกกระท าความรุนแรงสามารถเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมทางแพ่งและอาญาได้อย่างเต็มที่  รวมทัง้เข้าถึง        
การบ ริการช่วยเหลือทางกฎหมายโดยไม่มี ค่าใช้จ่ าย  และบ ริการ            
ความช่วยเหลือทางศาล และลา่มแปลภาษา ในกรณีที่เหมาะสม 

 (ไอ) ประกันว่าหญิงผู้ ถูกกระท าความรุนแรงสามารถเข้าถึง
บุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมซึ่งสามารถให้การสนับสนุนผู้ ถูกกระท า
และให้การบริการช่วยเหลือต่าง ๆ ตลอดขัน้ตอนของกระบวนการยุติธรรม
ทางอาญา รวมถึงสามารถเข้าถึงผู้ให้ความช่วยเหลือที่เป็นอิสระอื่น ๆ ได้  
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 (จี) ตระหนักว่าเด็กที่อยู่ในเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึน้    
กับบิดาหรือมารดาหรือบุคคลที่มีความสมัพันธ์ใกล้ชิดนัน้เป็นผู้ถูกกระท า
ความรุนแรงด้วย และต้องการการคุ้มครอง, การดแูล และการสนบัสนนุ 

 (เอช) ประกันว่าหญิงผู้ ถูกกระท าความรุนแรงสามารถเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมทางแพ่งและอาญาได้อย่างเต็มที่  รวมทัง้เข้าถึง        
การบ ริการช่วยเหลือทางกฎหมายโดยไม่มี ค่าใช้จ่ าย  และบ ริการ            
ความช่วยเหลือทางศาล และลา่มแปลภาษา ในกรณีที่เหมาะสม 

 (ไอ) ประกันว่าหญิงผู้ ถูกกระท าความรุนแรงสามารถเข้าถึง
บุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมซึ่งสามารถให้การสนับสนุนผู้ ถูกกระท า
และให้การบริการช่วยเหลือต่าง ๆ ตลอดขัน้ตอนของกระบวนการยุติธรรม
ทางอาญา รวมถึงสามารถเข้าถึงผู้ให้ความช่วยเหลือที่เป็นอิสระอื่น ๆ ได้  
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 (เจ) ประกนัว่าการบริการและการเยียวยาทางกฎหมายทัง้หมด
ที่มีให้ผู้ เสียหายจากการกระท าความรุนแรงต่อผู้หญิงนัน้ ครอบคลมุถึงคน
เข้าเมืองที่เป็นสตรี, หญิงผู้ถูกกระท าจากการค้ามนุษย์, หญิงผู้ลีภ้ยั, หญิง
ไร้รัฐ และผู้หญิงในกลุ่มอ่ืน ๆ ที่ต้องการความช่วยเหลือดังกล่าวด้วย และ
ยังต้องจัดให้มีการบริการเฉพาะด้านส าหรับผู้ หญิงแต่ละกลุ่มดังกล่าว
ตามที่เหมาะสม 

 (เค) งดเว้นโทษอาญาแก่ผู้ เสียหายจากการค้ามนุษย์ส าหรับ
การเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายหรือการข้องเก่ียวกับการกระท าความผิด          
ที่บคุคลเหลา่นีถ้กูบงัคบัหรือข่มขู่ให้ต้องกระท า 

 

VII. บริการด้านสุขภาพและด้านสังคม 

19. รัฐสมาชิกควรต้องด า เนิ นการดัง ต่อ ไปนี ต้ ามที่ เหมาะสม               
โดยร่วมมือกับภาคเอกชน, องค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) และสมาคม
วิชาชีพที่เก่ียวข้อง 

 

 

 (เอ) จัดตั ง้  พ ร้อมให้ทุนด าเนินงาน  และประสานให้ เกิด
เครือข่ายที่ยัง่ยืนในการจดัหาสิ่งอ านวยความสะดวกและบริการที่เข้าถึงได้
ส าหรับใช้เป็นที่พักพิงทัง้กรณีฉุกเฉินและชั่วคราว, บริการด้านสุขภาพ 
รวมทัง้การขอรับค าปรึกษาและดูแลด้านสุขภาพจิต การช่วยเหลือ            
ทางกฎหมาย และความต้องการพืน้ฐานอ่ืน ๆ ส าหรับผู้ หญิงและบุตร       
ของหญิงผู้ถกูกระท าความรุนแรงหรือผู้ เสี่ยงต่อการถกูกระท าความรุนแรง 

 (บี) จัดตัง้ พร้อมให้ทุนด าเนินงาน และประสานการบริการ  
ต่าง ๆ เช่น การให้ข้อมูลทางระบบโทรศัพท์โดยไม่เสียค่าบริการใด ๆ, 
บริการให้ค าปรึกษาจากสหวิชาชีพที่มีความเชี่ยวชาญ  และบริการ              
เข้าแทรกแซงเพื่อให้ความช่วยเหลือในเหตุฉุกเฉิน และกิจกรรมกลุ่มบ าบดั 
เพื่อประโยชน์แก่หญิงผู้ถกูกระท าความรุนแรงและบุตร 

 (ซี) สร้างการเชื่อมโยงกนัที่ดียิ่งขึน้ระหว่างบริการด้านสขุภาพ
และด้านสงัคม ทัง้ภาครัฐและเอกชน กบัหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม
ทางอาญา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อการรายงาน,    
การบันทึก และการตอบสนองต่อการกระท าความรุนแรงต่อผู้ หญิ ง        
อย่างเหมาะสม และในขณะเดียวกันคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของหญิง
ผู้ถกูกระท าความรุนแรง 
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 (เอ) จัดตั ง้  พ ร้อมให้ทุนด าเนินงาน  และประสานให้ เกิด
เครือข่ายที่ยัง่ยืนในการจดัหาส่ิงอ านวยความสะดวกและบริการที่เข้าถึงได้
ส าหรับใช้เป็นที่พักพิงทัง้กรณีฉุกเฉินและชั่วคราว, บริการด้านสุขภาพ 
รวมทัง้การขอรับค าปรึกษาและดูแลด้านสุขภาพจิต การช่วยเหลือ            
ทางกฎหมาย และความต้องการพืน้ฐานอ่ืน ๆ ส าหรับผู้ หญิงและบุตร       
ของหญิงผู้ถกูกระท าความรุนแรงหรือผู้ เสี่ยงต่อการถกูกระท าความรุนแรง 

 (บี) จัดตัง้ พร้อมให้ทุนด าเนินงาน และประสานการบริการ  
ต่าง ๆ เช่น การให้ข้อมูลทางระบบโทรศัพท์โดยไม่เสียค่าบริการใด ๆ, 
บริการให้ค าปรึกษาจากสหวิชาชีพที่มีความเชี่ยวชาญ  และบริการ              
เข้าแทรกแซงเพื่อให้ความช่วยเหลือในเหตุฉุกเฉิน และกิจกรรมกลุ่มบ าบดั 
เพื่อประโยชน์แก่หญิงผู้ถกูกระท าความรุนแรงและบุตร 

 (ซี) สร้างการเชื่อมโยงกนัที่ดียิ่งขึน้ระหว่างบริการด้านสขุภาพ
และด้านสงัคม ทัง้ภาครัฐและเอกชน กบัหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม
ทางอาญา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อการรายงาน,    
การบันทึก และการตอบสนองต่อการกระท าความรุนแรงต่อผู้ หญิ ง        
อย่างเหมาะสม และในขณะเดียวกันคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของหญิง
ผู้ถกูกระท าความรุนแรง 
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 (ดี) ออกแบบและให้ทุนสนับสนุนโครงการที่มีความยั่งยืน       
ในการป้องกันและบ าบัดในกรณีการติดสุรา และการใช้สารเสพติดอ่ืน       
โดยมิชอบ ซึง่ปรากฏอยู่บ่อยครัง้ในเหตกุารณ์ความรุนแรงต่อผู้หญิง 

 (อี) ประกนัว่าเมื่อหน่วยงานบริการด้านสขุภาพและด้านสงัคม 
พบเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระท าความรุนแรงและความผิดทางเพศ         
ที่กระท าต่อเด็ก จะมีการรายงานเหตุดังกล่าวต่อต ารวจและหน่วยงาน
บงัคบัใช้กฎหมายอ่ืน 

 (เอฟ) ส่งเส ริมความ ร่วมมือและการประสานงานระหว่าง
หน่วยงานและการบริการที่เก่ียวข้อง รวมถึงในกรณีที่เป็นไปได้ ให้มีการ
จดัตัง้หน่วยที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษที่ได้รับการฝึกฝนเฉพาะเพื่อจดัการกบั
ความซับซ้อนและความละเอียดอ่อนของผู้ ถูกกระท าที่เก่ียวข้องกับกรณี
ความรุนแรงต่อผู้ หญิง ให้ได้รับบริการอย่างครอบคลุมทัง้การช่วยเหลือ, 
การคุ้มครอง และการเข้าแทรกแซงเพื่อให้ความช่วยเหลือ รวมถึงการบริการ
ด้านสุขภาพและด้านสังคม, การให้ค าป รึกษาทางด้านกฎหมาย                
และความช่วยเหลือจากต ารวจ 
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 (จี) ประกัน ว่ ามี บ ริการทางการแพท ย์ , ทางกฎหมาย               
และทางสังคมที่ ล ะ เอี ยด อ่อน ต่อความ ต้องการของผู้ ถู กก ระท า                 
อย่างเพียงพอ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานยุติธรรมทางอาญา         
ในคดีที่เก่ียวข้องกบัความรุนแรงต่อผู้หญิง และสนบัสนุนการพฒันาบริการ
ด้านสขุภาพเฉพาะทาง รวมถึงการตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์ ซึ่งกระท าโดย
ผู้ ให้บริการด้านสุขภาพที่ผ่านการฝึกอบรมแล้ว และการรักษาเยียวยา              
ที่ เหมาะสม  รวมถึ งการดูแล รักษาเฉพาะส าห รับผู้ ติด เชื อ้ เอชไอวี                      
ที่ครอบคลมุ, ไม่เสียค่าใช้จ่าย และเป็นความลบั  
 

VIII. การฝึกอบรม 

20. รัฐสมาชิกควรต้องด า เนิ นการดัง ต่อ ไปนี ต้ ามที่ เหมาะสม               
โดยร่วมมือกบัองค์กรพฒันาเอกชน (NGOs) และสมาคมวิชาชีพที่เก่ียวข้อง 
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 (เอ) จัดให้มีขึน้หรือสนับสนุนส่งเสริมให้มีหลักสูตรฝึกอบรม
ภำคบงัคับที่ละเอียดอ่อนต่อเพศสภำพและต่อเด็กในบริบททำงวัฒนธรรม    
ที่แตกต่ำงกัน ส ำหรับต ำรวจ, เจ้ำหน้ำที่ในกระบวนกำรยุติธรรมทำงอำญำ 
และผู้ ประกอบวิชำชีพที่ เก่ียวข้องกับกระบวนกำรยุติธรรมทำงอำญำ          
ใน เร่ืองของกำรไม่ ย อม รับควำม รุน แรงต่ อผู้ ห ญิ งในทุ ก รูปแบบ                     
และผลกระทบที่เป็นอันตรำย รวมถึงผลที่ตำมมำต่อผู้ ประสบเหตุกำรณ์       
ควำมรุนแรงดงักลำ่ว 

 (บี) ประกันว่าต ารวจ, เจ้าหน้าที่ ในกระบวนการยุติธรรม      
ทางอาญาและผู้ ประกอบวิชาชีพอ่ืนที่เก่ียวข้องกับกระบวนกำรยุติธรรม  
ทำงอำญำ  จะได้ รับการฝึกอบรมอย่างเพียงพอและมี การให้ความรู้           
อย่างต่อเนื่องในเร่ืองกฎหมายภายในประเทศ, นโยบาย และโครงการ     
ต่าง ๆ รวมถึงตราสารทางกฏหมายระหว่างประเทศที่เก่ียวข้องทัง้หมด 
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 (ซี) ประกันว่าต ารวจ, เจ้าหน้าที่ ในกระบวนการยุติธรรม       
ทางอาญ าและ เจ้าพนักงานที่ เ ก่ี ยวข้อง อ่ืน  ๆ  ได้ รับการฝึกอบรม                 
อย่างเพียงพอ 
 - ให้สามารถระบุและตอบสนองอย่างเหมาะสมต่อความต้องการ
เฉพาะของผู้ หญิงที่ถูกกระท าความรุนแรง รวมทัง้ผู้ เสียหายจากการ           
ค้ามนษุย์   

 - ให้สามารถรับตัวและปฏิบติัต่อผู้ถูกกระท าทุกคนอย่างให้เกียรติ
เพื่อหลีกเลี่ยงการท าให้ตกเป็นผู้ถกูกระท าซ า้จากกระบวนการ  

 - ให้ด าเนินการกบัค าร้องทกุข์กลา่วโทษอย่างเป็นความลบั   

 - ท าการประเมินความปลอดภยัและจดัการความเสี่ยง และ   

 - ใช้และบงัคบัใช้ค าสัง่คุ้มครอง 

 (ดี) สนับสนุนส่งเสริมสมาคมวิชาชีพที่เก่ียวข้องในการพัฒนา
มาตรฐานแนวปฏิบติัและความประพฤติ และประมวลจริยธรรมซึ่งส่งเสริม
ความยติุธรรมและความเท่าเทียมระหว่างเพศที่สามารถใช้บงัคบัได้ 
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IX. การวิจัยและประเมินผล 

21. รั ฐ ส ม าชิ ก , ส ถ าบั น เค รือ ข่ า ย แ ผ น งาน สห ป ระ ช าช า ติ                       
ด้านการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา, องค์กร              
ที่เก่ียวข้องในระบบสหประชาชาติ, องค์การระหว่างประเทศ, สถาบนัวิจัย, 
องค์กรพฒันาเอกชน (NGOs) และสมาคมวิชาชีพอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องควรต้อง
ด าเนินการตามที่เหมาะสมดงัต่อไปนี ้

 (เอ) จั ด ตั ้ง แ ล ะ เส ริม ส ร้า ง ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ให้ กั บ ก ล ไก                   
การปฏิบัติงาน เพื่อให้การเก็บข้อมูลเร่ืองความรุนแรงต่อผู้หญิงเป็นระบบ
และเชื่อมโยงกนั  

 (บี) พัฒนาทัง้หัวข้อการศึกษา และการส ารวจข้อมูลจาก     
ฐานประชากรที่มุ่ งเฉพาะเร่ือง รวมถึงการส ารวจข้อมูลอาชญากรรม        
เพื่อประเมินสภาพและขอบเขตความรุนแรงต่อผู้หญิง 

 (ซี) จั ด เก็ บ ,  วิ เค ร า ะ ห์  แ ล ะ ตี พิ ม พ์ เผ ย แ พ ร่ ข้ อ มู ล                       
และสารสนเทศ ซึ่งรวมถึงข้อมูลและสารสนเทศที่จ าแนกตามเพศสภาพ   
เพื่อใช้ในการประเมินความต้องการ, การตดัสินใจและการพัฒนานโยบาย       
ใน ด้านการป้ อ งกันอาชญ ากรรมและความยุ ติ ธ รรมทางอาญ า                       
โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เก่ียวกบัเร่ืองต่อไปนี ้
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IX. การวิจัยและประเมินผล 

21. รั ฐ ส ม าชิ ก , ส ถ าบั น เค รือ ข่ า ย แ ผ น งาน สห ป ระ ช าช า ติ                       
ด้านการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา, องค์กร              
ที่เก่ียวข้องในระบบสหประชาชาติ, องค์การระหว่างประเทศ, สถาบนัวิจัย, 
องค์กรพฒันาเอกชน (NGOs) และสมาคมวิชาชีพอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องควรต้อง
ด าเนินการตามที่เหมาะสมดงัต่อไปนี ้

 (เอ) จั ด ตั ้ง แ ล ะ เส ริม ส ร้า ง ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ให้ กั บ ก ล ไก                   
การปฏิบัติงาน เพื่อให้การเก็บข้อมูลเร่ืองความรุนแรงต่อผู้หญิงเป็นระบบ
และเชื่อมโยงกนั  

 (บี) พัฒนาทัง้หัวข้อการศึกษา และการส ารวจข้อมูลจาก     
ฐานประชากรที่มุ่ งเฉพาะเร่ือง รวมถึงการส ารวจข้อมูลอาชญากรรม        
เพื่อประเมินสภาพและขอบเขตความรุนแรงต่อผู้หญิง 

 (ซี) จั ด เก็ บ ,  วิ เค ร า ะ ห์  แ ล ะ ตี พิ ม พ์ เผ ย แ พ ร่ ข้ อ มู ล                       
และสารสนเทศ ซึ่งรวมถึงข้อมูลและสารสนเทศที่จ าแนกตามเพศสภาพ   
เพื่อใช้ในการประเมินความต้องการ, การตดัสินใจและการพัฒนานโยบาย       
ใน ด้านการป้ อ งกันอาชญ ากรรมและความยุ ติ ธ รรมทางอาญ า                       
โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เก่ียวกบัเร่ืองต่อไปนี ้

(1) รูปแบบต่าง ๆ ของความรุนแรงต่อผู้หญิง สาเหตุ, ปัจจัย
เสี่ยง, และระดับความร้ายแรงของความรุนแรงดังกล่าว รวมทัง้
ผลลพัธ์และผลกระทบจากความรุนแรงดงักล่าว ซึง่รวมถึงผลที่เกิด
ต่อประชากรกลุม่ต่าง ๆ  

(2) ขนาดของความเชื่อมโยงระหว่างการลิดรอนทางเศรษฐกิจ
และการแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจกบัความรุนแรงต่อผู้หญิง 

 (3) รูปแบบ, แนวโน้ม และสิ่งบ่งชีข้องความรุนแรงต่อผู้หญิง, 
 ความรู้สึกไม่ปลอดภัยของผู้ หญิงในพืน้ที่สาธารณะและพืน้ที่
 ส่วนตัว และปัจจัยต่าง ๆ ที่สามารถลดความรู้สึกไม่ปลอดภัย
 ดงักลา่ว 
 (4) ความเก่ียวพนัระหว่างผู้ถกูกระท ากบัผู้กระท าความผิด 

 (5) ผลของการเข้าจัดการในรูปแบบต่าง ๆ ที่มีต่อผู้ กระท า
ความผิดแต่ละคน และต่อการลดปริมาณและการขจดัความรุนแรง
ต่อผู้หญิงโดยรวม 
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(6) การใช้อาวุธ และยาเสพติด, สุรา และสารอ่ืน ๆ ในกรณี
การกระท าความรุนแรงต่อผู้หญิง 

(7) ความสัมพันธ์ระหว่างการตกเป็นผู้ ถูกกระท า หรือการ
ประสบเหตุความรุนแรง กับการกระท าความรุนแรงที่ เกิดขึน้
ภายหลงั 

(8) ความสัมพันธ์ระหว่างความรุนแรงที่ผู้ หญิงเคยประสบ     
กบัความเปราะบางของผู้หญิงต่อการกระท าโดยมิชอบรูปแบบอ่ืน  ๆ 

(9) ผลสื บ เนื่ อ งจ าก เห ตุ ค วาม รุน แ รง ต่ อบุ ค คล ที่ อ ยู่                    
ในเหตกุารณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กรณีความรุนแรงในครอบครัว 
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 (ดี) ติดตามและตีพิมพ์เผยแพร่รายงานประจ าปี เก่ียวกับ
จ านวนคดีความรุนแรงต่อผู้หญิงที่มีการรายงานต่อต ารวจ รวมถึงหน่วยงาน
อ่ืน  ๆ  ในกระบวนการยุ ติธรรมทางอาญา รวมทั ง้อัตราการจับกุม                
และการสะสางคดี, การฟ้องคดีผู้กระท าความผิดและผลแห่งคดี และความ
ชุกของความรุนแรงต่อผู้หญิง ทัง้นี ้ในการด าเนินการข้างต้นควรใช้ข้อมูล     
การส ารวจจากฐานประชากร โดยรายงานดังกล่าวควรจ าแนกข้อมูล       
ตามประเภทความรุนแรง และรวมถึงข้อมูลเก่ียวกับเพศของผู้ กระท า
ความผิด และความสมัพนัธ์กบัผู้ถกูกระท า เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 



คำแปลยุุทธศาสตร์์ต้นแบบและมาตร์การ์เชิิงปฏิิบัติ

ว่่าด้้ว่ยุการ์ขจััด้คว่ามร์ุนแร์งต่อผู้้้หญิิงในด้้านการ์ป้องกันอาชิญิากร์ร์มและคว่ามยุุติธร์ร์มทางอาญิาฉบับปร์ับปร์ุง84

 (อี) ประเมินความมีประสิทธิภาพและความมีประสิทธิผล     
ของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในการตอบสนองต่อความต้องการ     
ของหญิงผู้ถูกกระท าความรุนแรง รวมทัง้ที่เก่ียวกับแนวทางที่กระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาปฏิบัติต่อผู้ ถูกกระท าและพยานบุคคลในการกระท า
ความรุนแรง, ประโยชน์จากการใช้มาตรการเพื่อให้ความช่วยเหลือ             
ใน รูปแบบต่าง ๆ และระดับควำมร่วมมือของกระบวนกำรยุ ติธรรม             
ทำงอำญำกับผู้ ให้บริกำรควำมช่วยเหลือต่อผู้ ถูกกระท ำควำมรุนแรง         
และพยำน  รวมถึ งประเมิ นผลกระทบของกฎหมาย , กฎระเบียบ                 
และกระบวนการต่าง ๆ ท่ีใช้อยู่ในปัจจุบันที่ เก่ียวข้องกับความรุนแรง         
ต่อผู้หญิง 

 (เอฟ) ประเมินความมีประสิทธิภาพและความมีประสิทธิผล     
ของแผนการบ าบัด รักษา , การแก้ไขฟื้นฟู  และการกลับคืนสู่สังคม             
ของผู้ กระท าความผิด โดยการปรึกษาหารือกับผู้ มีส่วนได้เสียที่เก่ียวข้อง 
รวมถึงผู้ ถูกกระท าและหน่วยงานต่าง ๆ ที่ ให้บริการความช่วยเหลือ
ผู้ถกูกระท า 
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 (อี) ประเมินความมีประสิทธิภาพและความมีประสิทธิผล     
ของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในการตอบสนองต่อความต้องการ     
ของหญิงผู้ถูกกระท าความรุนแรง รวมทัง้ที่เก่ียวกับแนวทางที่กระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาปฏิบัติต่อผู้ ถูกกระท าและพยานบุคคลในการกระท า
ความรุนแรง, ประโยชน์จากการใช้มาตรการเพื่อให้ความช่วยเหลือ             
ใน รูปแบบต่าง ๆ และระดับควำมร่วมมือของกระบวนกำรยุ ติธรรม             
ทำงอำญำกับผู้ ให้บริกำรควำมช่วยเหลือต่อผู้ ถูกกระท ำควำมรุนแรง         
และพยำน  รวมถึ งประเมิ นผลกระทบของกฎหมาย , กฎระเบียบ                 
และกระบวนการต่าง ๆ ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันที่ เก่ียวข้องกับความรุนแรง         
ต่อผู้หญิง 

 (เอฟ) ประเมินความมีประสิทธิภาพและความมีประสิทธิผล     
ของแผนการบ าบัด รักษา , การแก้ไขฟื้นฟู  และการกลับคืนสู่สังคม             
ของผู้ กระท าความผิด โดยการปรึกษาหารือกับผู้ มีส่วนได้เสียที่เก่ียวข้อง 
รวมถึงผู้ ถูกกระท าและหน่วยงานต่าง ๆ ที่ ให้บริการความช่วยเหลือ
ผู้ถกูกระท า 

 

 (จี) ในการพฒันาชุดตวัชีว้ดัเพื่อประเมินความรุนแรงต่อผู้หญิง 
ให้น าเอาพัฒนาการที่มีอยู่ในระดับระหว่างประเทศมาใช้เป็นแนวทาง       
และในการพัฒนา, การด าเนินโครงการ, การติดตาม และการประเมินผล
ของโครงการจัดเก็บข้อมูล ให้ยึดหลกัการประสานงานและการมีส่วนร่วม
จากภาคสว่นต่าง ๆ   

 (เอช) ประกันว่ าการรวบรวมและจัด เก็ บ ข้อมูล เก่ี ยวกับ          
ความรุนแรงต่อผู้หญิงจะด าเนินการด้วยวิธีการที่เคารพต่อความเป็นส่วนตวั
และสิทธิมนุษยชนของผู้หญิง รวมถึงไม่ลดทอนความปลอดภัยของผู้หญิง
นัน้ด้วย 

 (ไอ) ส่งเสริมและให้การสนับสนุนทางการเงินอย่างเพียงพอ             
ต่อการวิจยัเร่ืองความรุนแรงต่อผู้หญิง 
 

X. มาตรการป้องกันอาชญากรรม 

22. รัฐสมาชิกและภาคเอกชน , องค์กรพัฒ นาเอกชน  (NGOs)             
และสมาคมวิชาชีพที่ เก่ียวข้องควรต้องด าเนินการดังต่อไปนี ต้ามที่
เหมาะสม 
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 (เอ) พัฒ นา และด าเนิน โครงการส ร้างความตระหนัก รู้               
แก่สาธารณชนและโครงการให้ความ รู้แก่ประชาชนที่ ตรงประเด็น               
และมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงหลักสูตรของสถานศึกษาและหลักสูตร
รายวิชาที่ป้องกันความรุนแรงต่อผู้ หญิ งโดยส่งเสริมการเคารพสิทธิ
มนุษยชน, ความเท่าเทียมกัน, การร่วมมือ, การเคารพซึ่งกันและกัน,          
และการรับผิดชอบร่วมกนัระหว่างผู้ชายและผู้หญิง 

 (บี) จัดท าแนวปฏิบัติส าหรับบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ     
และภาคเอกชน ที่ห้ามใช้ความรุนแรงต่อผู้หญิง รวมทัง้การคกุคามทางเพศ 
และรวมถึงมีกระบวนการร้องเรียนและกระบวนการสง่ต่ออย่างปลอดภยั 

 (ซี) พัฒนาแนวทางการท างานในรูปแบบสหวิชาชีพที่มี     
ความละเอียดอ่อนต่อเพศสภาพภายในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 
เพื่ อป้ อ งกันความ รุนแรงต่อผู้ ห ญิ ง โดย เฉพาะอย่ างยิ่ ง  โดยผ่ าน            
ความร่วมมือระหว่างผู้บงัคบัใช้กฎหมายและผู้ ให้บริการที่มีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านในการคุ้มครองผู้หญิงที่ถกูกระท าความรุนแรง 
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 (เอ) พัฒ นา และด าเนิน โครงการส ร้างความตระหนัก รู้               
แก่สาธารณชนและโครงการให้ความ รู้แก่ประชาชนที่ ตรงประเด็น               
และมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงหลักสูตรของสถานศึกษาและหลักสูตร
รายวิชาที่ป้องกันความรุนแรงต่อผู้ หญิ งโดยส่งเสริมการเคารพสิทธิ
มนุษยชน, ความเท่าเทียมกัน, การร่วมมือ, การเคารพซึ่งกันและกัน,          
และการรับผิดชอบร่วมกนัระหว่างผู้ชายและผู้หญิง 

 (บี) จัดท าแนวปฏิบัติส าหรับบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ     
และภาคเอกชน ที่ห้ามใช้ความรุนแรงต่อผู้หญิง รวมทัง้การคกุคามทางเพศ 
และรวมถึงมกีระบวนการร้องเรียนและกระบวนการสง่ต่ออย่างปลอดภยั 

 (ซี) พัฒนาแนวทางการท างานในรูปแบบสหวิชาชีพที่มี     
ความละเอียดอ่อนต่อเพศสภาพภายในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 
เพื่ อป้ อ งกันความ รุนแรงต่อผู้ ห ญิ ง โดย เฉพาะอย่ างยิ่ ง  โดยผ่ าน            
ความร่วมมือระหว่างผู้บงัคบัใช้กฎหมายและผู้ ให้บริการที่มีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านในการคุ้มครองผู้หญิงที่ถกูกระท าความรุนแรง 

 

 

 (ดี) พัฒนาโครงการเพื่อประเมินความรู้สึกต่อความปลอดภัย
ในที่สาธารณะ และพัฒนาการวางแผนด้านความปลอดภัย, การออกแบบ
สภาพแวดล้อม และการจัดการพื น้ที่ สาธารณะเพื่ อลดความเสี่ยง               
ต่อความรุนแรงต่อผู้หญิง 

 (อี) จัดตัง้โครงการช่วยเหลือเชิงรุก และให้ข้อมูลที่เก่ียวข้อง   
แก่ผู้ หญิ งเก่ียวกับบทบาทของเพศสภาพ , สิทธิมนุษยชนของผู้ หญิ ง           
และความรุนแรงต่อผู้ หญิงในมิติด้านสังคม, สุขภาพอนามัย, กฎหมาย   
และเศรษฐกิจเพื่อส่งเสริมให้ผู้หญิงรู้จักป้องกันตนเองและบุตรจากความ
รุนแรงทกุรูปแบบ 

 (เอฟ) จัดตัง้โครงการช่วยเหลือเชิงรุก ส าหรับผู้กระท าความผิด
หรือบุคคลที่มีแนวโน้มเป็นผู้ กระท าความผิด  เพื่อส่งเสริมพฤติกรรม            
และทัศนคติในการไม่ใช้ความรุนแรง และการเคารพความเท่าเทียม                   
และสิทธิสตรี 
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 (จี) พัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลและสื่อประชาสัมพันธ์ที่สร้าง
ความตระหนักรู้ในเร่ืองความรุนแรงที่กระท าต่อผู้ หญิงในรูปแบบต่าง ๆ   
และโครงการต่าง ๆ ที่ เก่ียวข้อง ซึ่งรวมถึงข้อมูลบทบัญญัติที่ เก่ียวข้อง              
ของกฎหมายอาญา, การท างานของระบบงานยุติธรรมทางอาญา, กลไก
การช่วยเหลือผู้ ถูกกระท าที่มีอยู่  และโครงการที่ เก่ียวกับการส่งเสริม
พฤติกรรมที่ไม่ใช้ความรุนแรงและการระงับข้อพิพาทอย่างสันติที่มีอยู่       
ทัง้นี  ้โดยใช้วิธีการที่ เหมาะสมส าหรับแต่ละกลุ่ม เป้าหมาย ซึ่งรวมถึง
กลุม่เปา้หมายในสถาบนัการศกึษาทุกระดบั 

 (เอช) ให้การสนับสนุนทุกโครงการ รวมทัง้โครงการขององค์กร
พัฒ นาเอกชน  (NGOs) และองค์กรอ่ืน  ๆ  ที่ เ ก่ี ยวข้อง  ซึ่ งมุ่ งส ร้าง               
ความ เท่ า เที ยม ของผู้ ห ญิ ง  ทั ง้นี  ้เพื่ อ เส ริมส ร้างความตระหนัก รู้                      
แก่สาธารณชนเก่ียวกับประเด็นความรุนแรงต่อผู้หญิง และเพื่อมีส่วนร่วม       
ในการขจดัความรุนแรงดงักลา่ว 
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 (ไอ) ช่วยอ านวยความสะดวกในการท างานของหน่วยงาน
ระดบัล่างของรัฐ รวมถึงหน่วยงานระดบัเมือง และระดบัท้องถิ่น ให้เกิดการ
ท า งานแบบบู รณ าการในการให้ บ ริการต่ าง  ๆ  ใน ระดับ ท้ องถิ่ น                      
โดยหน่วยงานและภาคประชาสังคม  เพื่ อการพัฒนายุทธศาสตร์                  
และแผนการปอ้งกนั 

23. รัฐสมาชิก กบัสื่อ, สมาคมสื่อ, หน่วยงานก ากับดแูลกนัเองของสื่อ, 
โรงเรียน และหน่วยงานที่เก่ียวข้องอ่ืน ๆ ควรต้องพัฒนาโครงการรณรงค์
สร้างความตระหนักแก่สาธารณชน และมาตรการและกลไกที่ เหมาะสม 
ยกตัวอย่างเช่น ประมวลจริยธรรม และมาตรการก ากับดูแลกันเองในเร่ือง
ความรุนแรงในสื่อ เพื่อมุ่งเสริมสร้างความเคารพสิทธิและศกัด์ิศรีของผู้หญิง 
และขณ ะ เดี ย วกัน ก็ ไม่ สนั บ สนุ นทั ้งก าร เลื อกปฏิ บั ติ ต่ อผู้ ห ญิ ง                      
และการเหมารวมเร่ืองเพศสภาพ   ทัง้นี  ้การพัฒนาโครงการ มาตรการ         
และกลไกดังกล่าว ต้องเป็นไปโดยเคารพต่อเสรีภาพของสื่อ และเป็นไป
เท่าที่เหมาะสม 
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24. รัฐสมาชิก  กับภาคเอกชน , องค์กรพัฒ นาเอกชน  (NGOs)               
และสมาคมวิชาชีพที่เก่ียวข้อง ควรต้องพัฒนาและปรับปรุงตามความ
เหมาะสมในการป้องกันอาชญากรรมและการตอบสนองของกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาต่อการผลิต, การครอบครอง, และการเผยแพร่เกม,   
ภาพ และสิ่งอ่ืนใดทัง้หมดที่แสดงหรือให้คุณค่าแก่การกระท าความรุนแรง
ต่อผู้ หญิงและเด็ก และผลกระทบของสิ่งเหล่านีท้ี่มีต่อทัศนคติของสังคม
โดยรวมเก่ียวกับผู้หญิงและเด็ก รวมถึงพัฒนาการด้านจิตใจและอารมณ์
ของเด็ก โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศรูปแบบใหม่ รวมถึง
อินเตอร์เน็ต 
 

XI. ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

25. รัฐสมาชิกควรต้องด า เนิ นการดัง ต่อ ไปนี ต้ ามที่ เหมาะสม                
โดยร่วมมือกับหน่วยงานและสถาบันของสหประชาชาติ  และองค์กรอ่ืน         
ที่เก่ียวข้อง  
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 (เอ) แลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างต่อเนื่องเก่ียวกับแบบอย่างที่เคย
ประสบความส าเร็จของมาตรการช่วยเหลือและแผนงานการป้องกัน    
ส าหรับการขจัดความรุนแรงต่อผู้ หญิงในทุกรูปแบบ และปรับปรุงคู่มือ       
และประมวลเนือ้หายุทธศาสตร์ต้นแบบและมาตรการเชิงปฏิบัติ รวมถึง
จัดส่ ง ข้อมูล  เพื่ อ รวมไว้ในฐาน ข้อมูล เร่ืองความ รุนแรงต่ อผู้ ห ญิ ง                    
ของเลขาธิการสหประชาชาติ16 

 (บี) ประสานงานและร่วมมือกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ     
ที่เก่ียวข้องในระดบัทวิภาคี, ระดบัภมูิภาค และระดบัระหว่างประเทศ 

 - เพื่อปอ้งกนัความรุนแรงต่อผู้หญิง 

 - เพื่อให้ความปลอดภัย, ความช่วยเหลือ และความคุ้ มครอง         
แก่ผู้ ถูกกระท าและพยานในเหตุการณ์ความรุนแรง ตลอดจนสมาชิก          
ในครอบครัวของบคุคลดงักลา่วตามที่เหมาะสม และ 

 - เพื่อส่งเสริมมาตรการที่น าผู้ กระท าความผิดเข้าสู่กระบวนการ
ยุติธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านกลไกความร่วมมือระหว่างประเทศ 
และความช่วยเหลือซึง่กนัและกนัทางอาญาที่เข้มแข็ง 
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 (ซี) พัฒนาบทบัญญัติเพื่อให้มีการส่งตัวผู้ หญิงที่ถูกกระท า
ความรุนแรงจากการค้ามนุษย์หรือถูกลักพาตัวข้ามแดนกลับประเทศ      
และกลบัคืนสู่สงัคมอย่างปลอดภัย และในกรณีท่ีเป็นไปได้ ให้การส่งกลบั
ประเทศและคืนสูส่งัคมนัน้ขึน้อยู่กบัความสมคัรใจ 

 (ดี) ช่วยเหลือและให้การสนับสนุนระบบงานสหประชาชาติ    
ในความพยายามต่าง ๆ ที่จะขจดัความรุนแรงต่อผู้หญิงในทกุรูปแบบ 

 (อี) ใช้มาตรการป้องกันท่ี เหมาะสม และประกัน ว่าจะมี         
ความรับผิดอย่างเต็มที่ ในกรณีที่มีการแสวงหาประโยชน์และกระท า          
โดยมิชอบทางเพศ ซึ่งเจ้าหน้าที่กองก าลังและต ารวจที่ปฏิบัติการรักษา
สนัติภาพของสหประชาชาติมีสว่นเก่ียวข้อง 
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 (ซี) พัฒนาบทบัญญัติเพื่อให้มีการส่งตัวผู้ หญิงที่ถูกกระท า
ความรุนแรงจากการค้ามนุษย์หรือถูกลักพาตัวข้ามแดนกลับประเทศ      
และกลบัคืนสู่สงัคมอย่างปลอดภัย และในกรณีที่เป็นไปได้ ให้การส่งกลบั
ประเทศและคืนสูส่งัคมนัน้ขึน้อยู่กบัความสมคัรใจ 

 (ดี) ช่วยเหลือและให้การสนับสนุนระบบงานสหประชาชาติ    
ในความพยายามต่าง ๆ ที่จะขจดัความรุนแรงต่อผู้หญิงในทกุรูปแบบ 

 (อี) ใช้มาตรการป้องกันท่ี เหมาะสม และประกัน ว่าจะมี         
ความรับผิดอย่างเต็มที่ ในกรณีที่มีการแสวงหาประโยชน์และกระท า          
โดยมิชอบทางเพศ ซึ่งเจ้าหน้าที่กองก าลังและต ารวจที่ปฏิบัติการรักษา
สนัติภาพของสหประชาชาติมีสว่นเก่ียวข้อง 

 

 

 

 

 

26. รัฐสมาชิกยงัควรต้องด าเนินการดงันี ้

 (เอ) ประณามการกระท าความรุนแรงต่อผู้หญิงในสถานการณ์
ความขัดแย้งด้วยอาวุธทุกกรณี  และตระหนักว่าการกระท าดังกล่าวนัน้    
เป็นการละเมิดต่อหลักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ กฎหมายว่าด้วย
มนุษยธรรม และกฎหมายอาญาระหว่างประเทศ รวมถึงเรียกร้องให้มีการ
ตอบสนองอย่างเจาะจงและมีประสิทธิภาพต่อการละเมิดเหล่านั น้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่มีการฆาตกรรม  การข่มขืนกระท าช าเรา      
อย่างเป็นระบบ  การบังคับคนเป็นทาสกาม  และการบังคับตัง้ครรภ์ ,         
และน าข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงที่ 1325 (2000) และที่ 1820 (2008) 
ว่าด้วยผู้หญิง สนัติภาพและความมัน่คงไปปฏิบติั 
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 (บี) ปฏิบติัอย่างจริงจังตามที่รัฐสมาชิกทุกรัฐให้สตัยาบนัหรือ
เข้าภาคยานุวติัต่อทุกสนธิสญัญาที่เก่ียวข้อง และส่งเสริมการน ามาปรับใช้
อย่างเต็มที่ ซึ่งรวมถึงอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรี      
ในทุกรูปแบบและพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาดังกล่าว,24 ธรรมนูญ       
กรุงโรมว่าด้วยศาลอาญาระหว่างประเทศ, อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก     
และพิธีสารเลือกรับของอนสุญัญาว่าด้วยสิทธิเด็ก เร่ือง การขายเด็ก การค้า
ประเวณีเด็ก และสื่อลามกที่เก่ียวกับเด็ก และพิธีสารว่าด้วยการป้องกัน 
ปราบปราม และลงโทษการค้ามนุษย์โดยเฉพาะในสตรีและเด็ก แนบท้าย
อนุสญัญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตัง้
ในลกัษณะองค์กร   

 

 

 

 

 
24 สหประชาชาติ, Treaty Series, vol. 2131, No. 20378. 
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 (ซี) ก าหนดข้อสงวนใด ๆ ส าหรับอนุสัญญาว่าด้วยการขจัด 
การเลือกปฏิบติัต่อสตรีในทกุรูปแบบให้มีความชดัเจนและจ ากดัให้แคบที่สดุ
เท่ าที่ เป็นไปได้  และประกันว่าข้อสงวน เหล่านั น้ ต้องไม่ ขัดแย้งกับ
วตัถปุระสงค์และเปา้หมายของอนสุญัญาดงักล่าว 

 (ดี) ปฏิบติัอย่างจริงจังตามที่ให้สตัยาบันหรือเข้าภาคยานุวัติ
ต่อตราสารและข้อตกลงในระดับภูมิภาคที่มีอยู่ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการ
ต่อต้านความรุนแรงต่อผู้ หญิง และส่งเสริมการน าตราสารและข้อตกลง
ดงักลา่วมาใช้ 

 (อี) น าข้อมูลเก่ียวกับการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ต้นแบบ
และมาตรการเชิงปฏิบัติฉบับปรับปรุง รวมไว้ในรายงานที่เสนอเป็นระยะ   
ต่อคณะกรรมาธิการว่าด้วยการขจดัการเลือกปฏิบติัต่อสตรี  
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 (เอฟ) ร่วมมือกับศาลอาญาระหว่างประเทศ, คณะตุลาการ
อาญาระหว่างประเทศเฉพาะกิจ และคณะตุลาการอาญาระหว่างประเทศ
อ่ืนใด ในการสืบสวนสอบสวน และการด าเนินคดีผู้กระท าความผิดข้อหา
ล้างเผ่าพันธุ์ , อาชญากรรมต่อมนุษยชาติ , อาชญากรรมสงคราม 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาชญากรรมที่เก่ียวข้องกับความรุนแรงที่มีพืน้ฐาน      
มาจากเพศสภาพ และให้หญิงผู้ถูกกระท าความรุนแรงสามารถให้การเป็น
พยานและมีส่วนในกระบวนพิจารณาทกุขัน้ตอน ในขณะเดียวกนั ต้องรักษา     
ความปลอดภัย, ผลประโยชน์, ข้อมูลส่วนบุคคล และความเป็นสว่นตวัของ
ผู้หญิงเหลา่นัน้ 

 (จี) ร่วมมือและช่วยเหลือผู้ เสนอรายงานพิ เศษว่าด้วย        
ความรุนแรงต่อสตรี สาเหตแุละผลกระทบ และผู้ เสนอรายงานพิเศษว่าด้วย
การค้ามนุษย์ โดยเฉพาะสตรีและเด็ก ในการปฏิบัติงานตามที่ ได้รับ
มอบหมายและการปฏิบัติหน้าที่ของบุคคลดังกล่าว โดยจัดหาข้อมูล     
ตามที่ได้รับการร้องขอ และตอบรับการมาเยือนและการติดต่อสื่อสาร       
กบัผู้ เสนอรายงานพิเศษ  
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XII. สิ่งท่ีต้องท าต่อไป 

27. รัฐสมาชิก, หน่วยงานขององค์การสหประชาชาติ, สถาบนัเครือข่าย
แผนงานสหประชาชาติด้านการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรม  
ทางอาญา, องค์กรระหว่างประเทศและองค์กรระดบัภูมิภาคอ่ืนที่เก่ียวข้อง, 
สถาบนัวิจยั, องค์กรพฒันาเอกชน (NGOs) และองค์กรด้านวิชาชีพ รวมทัง้ 
องค์กรซึ่ งมุ่ งส ร้างความ เท่าเที ยมของผู้ หญิ ง  ควรต้องด า เนินการ             
ตามที่เหมาะสม ดงันี ้

 (เอ) ส่งเสริมให้มีการแปลยุทธศาสตร์ต้นแบบและมาตรการ    
เชิงปฏิบัติฉบับปรับปรุงเป็นภาษาท้องถิ่น และประกันว่าจะมีการน าไป
เผยแพร่ในวงกว้าง และน าไปใช้กบัโครงการฝึกอบรมและการให้การศกึษา 

 (บี) น ายุ ท ธศาสต ร์ ต้ น แบบและม าต รการ เชิ งปฏิ บั ติ               
ฉบับปรับปรุงไปใช้ในการพัฒนากฎหมาย, กระบวนการ, นโยบาย              
และแนวปฏิ บั ติ ต่ าง  ๆ  เพื่ อตอบสนองต่อความ รุนแรงต่อผู้ ห ญิ ง                    
ทัง้นี ้ตามที่เหมาะสม 
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 (ซี) ช่วยเหลือรัฐต่าง ๆ ในการพฒันายุทธศาสตร์และแผนงาน
เพื่อป้องกันความรุนแรงต่อผู้หญิง และในการทบทวนและการประเมินผล
ระบบงานยุติธรรมทางอาญา รวมทัง้กฎหมายอาญาของรัฐนัน้ บนพืน้ฐาน    
ของยุท ธศาสต ร์ ต้นแบบและมาตรการเชิ งปฏิ บั ติ ฉบับป รับป รุง                      
ทัง้นี ้เมื่อได้รับการร้องขอ 

 (ดี) สนับสนุ นกิ จกรรมความ ร่วมมื อ ทางด้ านวิชาการ            
ของสถาบนัเครือข่ายแผนงานสหประชาชาติด้านการป้องกันอาชญากรรม                     
และความยติุธรรมทางอาญาที่มุ่งขจดัความรุนแรงต่อผู้หญิงในทกุรูปแบบ 

 (อี) พัฒ นาแผนและแผนงาน ในระดับประเทศ , ระดับ              
อนุภูมิภาค และระดับภูมิภาค ที่มีความสอดรับกัน ในการน ายุทธศาสตร์
ต้นแบบและมาตรการเชิงปฏิบติัฉบบัปรับปรุงไปปฏิบติั  

 (เอฟ) ออกแบบหลักสูตรและคู่มือที่ เป็นมาตรฐานส าหรับ         
การฝึกอบรมต ารวจและเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา           
ที่ อยู่ บนพื น้ฐานของยุทธศาสตร์ต้นแบบและมาตรการเชิ งปฏิบั ติ              
ฉบบัปรับปรุง  
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 (จี) ติ ดตามและทบทวน เป็ น ระยะถึ งค วาม ก้ าวห น้ า                   
ทัง้ในระดับประเทศและระดับระหว่างประเทศ ของแผนงาน, ชุดโครงการ 
และการริเร่ิมกิจกรรมในการขจดัความรุนแรงต่อผู้หญิงในทกุรูปแบบ  

 (เอช) ทบทวนและปรับปรุงยุทธศาสตร์ต้นแบบและมาตรการ
เชิงปฏิบติัฉบบัปรับปรุง เป็นระยะ หากมีความจ าเป็น  
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Updated Model Strategies and Practical Measures Updated Model Strategies and Practical Measures 
on the Elimination of Violence against Women on the Elimination of Violence against Women 
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Resolution adopted by the General Assembly 

[on the report of the Third Committee (A/65/457)] 

65/228.  Strengthening crime prevention and criminal justice response   
  to violence against women 

 The General Assembly, 

Reaffirming the Declaration on the Elimination of Violence 
against Women1 and the Beijing Declaration2 and Platform for  
Action3 adopted by the Fourth World Conference on Women, and,     
in particular, the determination of Governments to  prevent and  
eliminate all forms of violence against women

 
1 See resolution 48/104.  
2Report of the Fourth World Conference on Women, Beijing, 4–15 September 1995 (United Nations 
publication, Sales No. E.96.IV.13), chap. I, resolution 1, annex I. 
3 Ibid., annex II.  
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Resolution adopted by the General Assembly 

[on the report of the Third Committee (A/65/457)] 

65/228.  Strengthening crime prevention and criminal justice response   
  to violence against women 

 The General Assembly, 

Reaffirming the Declaration on the Elimination of Violence 
against Women1 and the Beijing Declaration2 and Platform for  
Action3 adopted by the Fourth World Conference on Women, and,     
in particular, the determination of Governments to  prevent and  
eliminate all forms of violence against women

 
1 See resolution 48/104.  
2Report of the Fourth World Conference on Women, Beijing, 4–15 September 1995 (United Nations 
publication, Sales No. E.96.IV.13), chap. I, resolution 1, annex I. 
3 Ibid., annex II.  

 
 

Reaffirming also the Programme of Action of the 
International Conference on Population and Development,4 as well 
as the outcome of the twenty-third special session of the General 
Assembly entitled “ Women 2000:  gender equality, development 
and peace for the twenty-first century” 5 and the declarations 
adopted at the forty-ninth6 and fifty-fourth7 sessions of the 
Commission on the Status of Women, 

 Recognizing that the term “ women” , except where  
otherwise specified, encompasses “girl children”, 
 

 

 

 
4 Report of the International Conference on Population and Development, Cairo, 5–13 September 1994 
(United Nations publication, Sales No. E.95.XIII.18), chap. I, resolution 1, annex. 
5 Resolution S-23/2, annex, and resolution S-23/3, annex.  
6 See Official Records of the Economic and Social Council, 2005, Supplement No. 7 and corrigendum 
(E/2005/27 and Corr.1), chap. I, sect. A; see also Economic and Social Council decision 2005/232. 
7 See Official Records of the Economic and Social Council, 2010, Supplement No. 7 and corrigendum 
(E/2010/27 and Corr.1), chap. I, sect. A; see also Economic and Social Council decision 2010/232. 
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 Reaffirming the obligation of all States to promote and 
protect all human rights and fundamental freedoms, and reaffirming 
that discrimination on the basis of sex is contrary to the Charter of 
the United Nations, the Convention on the Elimination of All Forms 
of Discrimination against Women8 and other international human 
rights instruments and that its elimination is an integral part of 
efforts towards the elimination of all forms of violence against 
women, 

 Stressing that States have the obligation to promote and 
protect all human rights and fundamental freedoms for all, including 
women and girls, and must exercise due diligence to prevent and 
investigate acts of violence against women and girls and punish the 
perpetrators, eliminate impunity and provide protection to the 
victims, and that failure to do so violates and impairs or nullifies the 
enjoyment of their human rights and fundamental freedoms, 

 

 
8 United Nations, Treaty Series, vol. 1249, No. 20378. 
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 Emphasizing the importance of preventing violence against 
migrant women through the implementation, inter alia, of measures 
aimed at combating racism, xenophobia and related forms of 
intolerance, 

 Deeply concerned that all forms of discrimination, including 
racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance 
and multiple or aggravated forms of discrimination and 
disadvantage, can lead to the targeting or particular vulnerability to 
violence of girls and some groups of women, such as women 
belonging to minority groups, indigenous women, refugee and 
internally displaced women, migrant women, women living in rural 
or remote communities, destitute women, women in institutions or in 
detention, women with disabilities, elderly women, widows, women 
in situations of armed conflict, women who are otherwise  
discriminated against, including on the basis of HIV status, and 
women victims of commercial sexual exploitation,  
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 Greatly concerned that some groups of women, such as 
migrant women, refugees and women in detention, in situations of 
armed conflict or in territories under occupation, might be more 
vulnerable to violence, 

 Recognizing that women’s poverty and lack of empowerment, 
as well as their marginalization resulting from their exclusion from 
social policies and from the benefits of sustained development,  
can place them at increased risk of violence and that violence 
against women impedes the social and economic development of 
communities and States, as well as the achievement of the 
internationally agreed development goals, including the Millennium 
Development Goals, 

 Reaffirming its resolution 52/ 86 of 12 December 1997, in 
which it adopted the Model Strategies and Practical Measures on 
the Elimination of Violence against Women in the Field of Crime 
Prevention and Criminal Justice, 
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 Recalling its resolutions 61/ 143 of 19 December 2006, 
62/133 of 18 December 2007, 63/155 of 18 December 2008 and 
64/ 137 of 18 December 2009 on the intensification of efforts to 
eliminate all forms of violence against women, 

 Recalling also the Bangkok Declaration on Synergies and 
Responses:  Strategic Alliances in Crime Prevention and Criminal 
Justice, adopted at the Eleventh United Nations Congress on Crime 
Prevention and Criminal Justice,9 in which Governments recognized 
that comprehensive crime prevention strategies could significantly 
reduce crime and victimization and urged that such strategies be 
developed at the local, national and international levels and that 
they, inter alia, take into account the Guidelines for the Prevention 
of Crime,10 and emphasized the importance of promoting the 
interests of victims of crime, including taking account of their 
gender, 

 
 

9 Resolution 60/177, annex. 
10 Economic and Social Council resolution 2002/13, annex. 
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 Taking note of Human Rights Council resolution 11/2 of 17 
June 2009 on accelerating efforts to eliminate all forms of violence 
against women,11 

 Recalling the inclusion of gender-related crimes and crimes 
of sexual violence in the Rome Statute of the International Criminal 
Court,1 2  as well as the recognition by the ad hoc international 
criminal tribunals that rape can constitute a war crime, a crime 
against humanity or a constitutive act with respect to genocide or 
torture, 

 Expressing deep concern about the pervasiveness of 
violence against women in all its forms and manifestations 
worldwide, and reiterating the need to intensify efforts to address 
that challenge, 

 

 
 

11 See Official Records of the General Assembly, Sixty-fourth Session, Supplement No. 53 (A/64/53), 
chap. III, sect. A. 
12 United Nations, Treaty Series, vol. 2187, No. 38544. 
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 Recognizing that effective and integrated criminal justice 
responses to violence against women require close cooperation 
among all key stakeholders, including law enforcement officials, 
prosecutors, judges, victim advocates, health professionals and 
forensic scientists, 

 Stressing the importance of a comprehensive, well-coordinated, 
effective and adequately resourced response by the United Nations 
system to all forms of violence against women, 

 Recalling the joint dialogue of the Commission on the Status 
of Women and the Commission on Crime Prevention and Criminal 
Justice on addressing violence against women through legal 
reform, held in New York on 4 March 2009 within the framework of 
the fifty-third session of the Commission on the Status of Women, 

 



คำแปลยุุทธศาสตร์์ต้นแบบและมาตร์การ์เชิิงปฏิิบัติ

ว่่าด้้ว่ยุการ์ขจััด้คว่ามร์ุนแร์งต่อผู้้้หญิิงในด้้านการ์ป้องกันอาชิญิากร์ร์มและคว่ามยุุติธร์ร์มทางอาญิาฉบับปร์ับปร์ุง110

 
 

 Recalling also Commission on Crime Prevention and 
Criminal Justice decision 17/ 1 of 18 April 2008,1 3  in which the 
Commission requested the United Nations Office on Drugs and 
Crime to convene an intergovernmental group of experts with 
equitable geographical representation, in cooperation with the 
institutes of the United Nations crime prevention and criminal justice 
programme network, the Commission on the Status of Women and 
the Special Rapporteur on violence against women, its causes and 
consequences, to review and update, as appropriate, the Model 
Strategies and Practical Measures on the Elimination of Violence 
against Women in the Field of Crime Prevention and Criminal 
Justice, 

 

 

 
13 See Official Records of the Economic and Social Council, 2008, Supplement No. 10 (E/2008/30), chap. 
I,sect. D. 
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 Recalling also Commission on Crime Prevention and 
Criminal Justice decision 17/ 1 of 18 April 2008,1 3  in which the 
Commission requested the United Nations Office on Drugs and 
Crime to convene an intergovernmental group of experts with 
equitable geographical representation, in cooperation with the 
institutes of the United Nations crime prevention and criminal justice 
programme network, the Commission on the Status of Women and 
the Special Rapporteur on violence against women, its causes and 
consequences, to review and update, as appropriate, the Model 
Strategies and Practical Measures on the Elimination of Violence 
against Women in the Field of Crime Prevention and Criminal 
Justice, 

 

 

 
13 See Official Records of the Economic and Social Council, 2008, Supplement No. 10 (E/2008/30), chap. 
I,sect. D. 

 
 

 1. Strongly condemns all acts of violence against 
women, whether those acts are perpetrated by the State, by private 
persons or by non-State actors, and calls for the elimination of all 
forms of gender-based violence in the family, within the general 
community and where perpetrated or condoned by the State; 

 2. Stresses that “violence against women”  means any 
act of gender-based violence that results in, or is likely to result in, 
physical, sexual or psychological harm or suffering to women, 
including threats of such acts, coercion or arbitrary deprivation of 
liberty, whether occurring in public or in private life; 
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 3. Takes note with appreciation of the work done at 
the meeting of the intergovernmental expert group to review and 
update the Model Strategies and Practical Measures on the 
Elimination of Violence against Women in the Field of Crime 
Prevention and Criminal Justice, held in Bangkok from 23 to 25 
March 2009;14 

 4. Adopts the guidelines in the updated Model 
Strategies and Practical Measures on the Elimination of Violence 
against Women in the Field of Crime Prevention and Criminal 
Justice, annexed to the present resolution; 

 

 

 

 

 
14 See E/CN.15/2010/2. 
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 5. Urges Member States to end impunity for violence 
against women by investigating, prosecuting with due process and 
punishing all perpetrators, by ensuring that women have equal 
protection under the law and equal access to justice and by 
holding up to public scrutiny and countering those attitudes that 
foster, justify or tolerate any form of violence against women; 

 6. Also urges Member States to enhance their 
mechanisms and procedures for protecting victims of violence 
against women in the criminal justice system, taking into account, 
inter alia, the Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of 
Crime and Abuse of Power,15 and to provide to that end specialized 
counselling and assistance; 

 

 

 

 
15 Resolution 40/34, annex. 
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 7. Calls upon Member States to advance effective 
crime prevention and criminal justice strategies that address 
violence against women, including strategies aimed at preventing 
revictimization by, inter alia, removing barriers that prevent victims 
from seeking safety, including barriers related to custody of 
children, access to shelter and availability of legal assistance; 

 8. Also calls upon Member States to develop and 
implement crime prevention policies and programmes to promote   
the safety of women in the home and in society at large in a manner 
that reflects the realities of women’ s lives and addresses their 
distinct needs, taking into account, inter alia, the Guidelines for the 
Prevention of Crime10 and the important contribution that 
educational and public awareness-raising initiatives provide to the 
promotion of the safety of women; 
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 9. Urges Member States to evaluate and review their 
legislation and legal principles, procedures, policies, programmes 
and practices relating to crime prevention and criminal justice 
matters, in a manner consistent with their legal systems and 
drawing upon the updated Model Strategies and Practical 
Measures, to determine if they are adequate to prevent and 
eliminate violence against women or if they have a negative impact 
on women and, if they do, to modify them in order to ensure that 
women enjoy fair and equal treatment; 

 10. Also urges Member States to take into account the 
special needs and vulnerabilities of women within the criminal 
justice system, especially women in detention, pregnant inmates 
and women with children born in detention, including through the 
development of policies and programmes to address such needs, 
taking into account relevant international standards and norms; 
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 11. Further urges Member States to recognize the 
needs and special vulnerabilities of women and children in 
situations of armed conflict and in post-conflict situations, migrant 
women, refugee women and women subject to forms of violence 
because of their nationality, ethnicity, religion or language; 

 12. Urges Member States to provide appropriate 
assistance to women victims of violence, including by ensuring that 
those women have access to adequate legal representation where 
appropriate, in particular so that they can make informed decisions 
regarding, inter alia, legal proceedings and issues relating to family 
law; 

 13. Invites Member States to establish a multidisciplinary, 
coordinated response to sexual assault that includes specially 
trained police, prosecutors, judges, forensic examiners and victim 
support services to contribute to the well-being of the victim and 
increase the likelihood of the successful apprehension, prosecution 
and conviction of the offender and to prevent revictimization;   
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 14. Encourages Member States to design and support 
programmes to empower women, both politically and economically, 
in order to assist in preventing violence against women, in 
particular through their participation in decision-making processes; 

 15. Calls upon Member States to set up and strengthen 
mechanisms for the systematic collection of data on violence 
against women with a view to assessing the scope and prevalence 
of such violence and to guiding the design, implementation and 
funding of effective crime prevention and criminal justice 
responses; 
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 16. Urges Member States and the United Nations 
system to give attention to, and encourages greater international 
cooperation in, systematic research and the collection, analysis and 
dissemination of data, including data disaggregated by sex, age 
and other relevant information, on the extent, nature and 
consequences of violence against women and on the impact and 
effectiveness of policies and programmes for combating violence, 
welcomes in that context the establishment of the Secretary-
General’s coordinated database on violence against women,16 and 
urges Member States and the United Nations system to regularly 
provide information for inclusion in the database; 

 

 

 

 

 
16 Available from www.un.org/esa/vawdatabase. 
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17. Calls upon the United Nations Office on Drugs and 
Crime to support national efforts to promote the empowerment of 
women and gender equality in order to enhance national efforts to 
eliminate violence against women, including by strengthening 
throughout its programme of work its crime prevention and criminal 
justice efforts in response to violence against women; 

 18. Urges the United Nations Office on Drugs and 
Crime and Member States and invites the institutes of the United 
Nations crime prevention and criminal justice programme network                      
to continue to offer training and capacity-building opportunities,          
in particular for practitioners working in the area of crime prevention 
and criminal justice and providers of support services to victims of 
violence against women, and to make available and disseminate 
information on successful intervention models, preventive 
programmes and other practices; 
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 19. Requests the United Nations Office on Drugs and 
Crime to intensify its efforts to ensure the widest possible use and 
dissemination of the updated Model Strategies and Practical 
Measures, including through the development or revision of 
relevant tools, such as handbooks, training manuals, programmes 
and modules, including online capacity-building modules for each 
section of the updated Model Strategies and Practical Measures,  
as an efficient and practical way to disseminate the relevant 
content, and invites Member States and other donors to provide 
extrabudgetary contributions for that purpose, in accordance with 
the rules and procedures of the United Nations; 
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 20. Invites the United Nations Office on Drugs and 
Crime to strengthen coordination in its activities in the area of 
violence against women with other relevant entities of the United 
Nations system, particularly the United Nations Development Fund 
for Women, the Division for the Advancement of Women of the 
Secretariat, the United Nations Children’s Fund, the United Nations 
Population Fund and the Office of the United Nations High 
Commissioner for Human Rights, and the Special Rapporteur on 
violence against women, its causes and consequences, as well as 
other relevant intergovernmental and non-governmental organizations, 
so as to make efficient use of the financial, technical, material and 
human resources in the application of the updated Model 
Strategies and Practical Measures; 
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 21. Also invites the United Nations Office on Drugs and 
Crime to cooperate with the Department of Peacekeeping 
Operations of the Secretariat in the development of training material 
based on the updated Model Strategies and Practical Measures   
for military, police and civilian personnel of peacekeeping and 
peacebuilding operations; 

 22. Requests the Secretary-General to report to the 
Commission on Crime Prevention and Criminal Justice at its   
twenty-first session on the implementation of the present resolution. 
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Preamble 

1. The multifaceted nature of violence against women 
necessitates different strategies to respond to the diverse 
manifestations of violence and the various settings in which it 
occurs, both in private and in public life, whether committed in the 
home, the workplace, educational and training institutions, the 
community or society, in custody or in situations of armed conflict or 
natural disaster.  In the updated Model Strategies and Practical 
Measures on the Elimination of  Violence against Women in the 
Field of Crime Prevention and Criminal Justice, the importance of 
adopting a systematic, comprehensive, coordinated, multisectoral 
and sustained approach to fighting violence against women is 
recognized.  The practical measures, strategies and activities 
described below can be introduced in the field of crime prevention 
and criminal justice to address violence against women.  Except 
where otherwise specified, the term “ women”  encompasses “ girl 
children”. 

 



คำแปลยุุทธศาสตร์์ต้นแบบและมาตร์การ์เชิิงปฏิิบัติ

ว่่าด้้ว่ยุการ์ขจััด้คว่ามร์ุนแร์งต่อผู้้้หญิิงในด้้านการ์ป้องกันอาชิญิากร์ร์มและคว่ามยุุติธร์ร์มทางอาญิาฉบับปร์ับปร์ุง 125

 
 

2. Violence against women exists in every country in the world 
as a pervasive violation of human rights and a major impediment to 
achieving gender equality, development and peace .  Violence 
against women is rooted in historically unequal power relations 
between men and women.  All forms of violence against women 
seriously violate and impair or nullify the enjoyment by women of all 
human rights and fundamental freedoms and have serious 
immediate and long-term implications for health, including sexual 
and reproductive health, for example through increased 
vulnerability to HIV/ AIDS, and public safety, and have a negative 
impact on the psychological, social and economic development of 
individuals, families, communities and States. 
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3. Violence against women is often embedded in and 
supported by social values, cultural patterns and practices.  The 
criminal justice system and legislators are not immune to such 
values and thus have not always regarded violence against  women 
with the same seriousness as other types of violence.  Therefore, it 
is important that States strongly condemn all forms of violence 
against women and refrain from invoking any custom, tradition or 
religious consideration to avoid their obligation with respect to its 
elimination and that the criminal justice system recognize violence 
against women as a gender-related problem and as an expression 
of power and inequality. 
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4. Violence against women is defined in the Declaration on the 
Elimination of Violence against Women1 and reiterated in the 
Platform for Action adopted by the Fourth World Conference on 
Women3 to mean any act of gender-based violence that results in, 
or likely to result in, physical, sexual or psychological harm or 
suffering to women, including threats of such acts, coercion or 
arbitrary deprivation of liberty, whether occurring in public or in 
private life.  The updated Model Strategies and Practical Measures 
on the Elimination of Violence against Women adopted by 
Governments in the Platform of Action, which was adopted in 1995 
and subsequently reaffirmed in 2000 and 2005, the Model 
Strategies and Practical Measures on the Elimination of Violence 
against Women in Field of Crime Prevention and Criminal Justice in 
1977,17 and relevant General Assembly resolutions, including 
resolutions 61/143 and 63/155, bearing in mind that some groups  
of women are especially exposed and vulnerable to violence. 

 
 

17 Resolution 52/86, annex. 
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5. The updated Model Strategies and Practical Measures 
specifically acknowledge the need for an active policy                             
of mainstreaming a gender perspective in all policies, programmes 
and practices to ensure gender equality and equal and fair access 
to justice, as well as establishing the goal of gender balance in all 
areas of decision-making, including those related to the elimination 
of violence against women. The updated Model Strategies and 
Practical Measures should be applied as guidelines in a manner 
consistent with relevant international instruments, including the 
Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against 
Women,8 the Convention on the Rights of the Child,18 the Optional 
Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of 
children, child prostitution and child pornography,19 the 
International Covenant on Civil and Political Rights,20 the Protocol to 
Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially 
Women and Children, supplementing the United Nations 
Conven t ion  aga ins t  T ransna t iona l  Organ ized Cr ime , 2 1   

 
18 United Nations, Treaty Series, vol. 1577, No. 27531. 
19 Ibid., vol. 2171, No. 27531. 
20 See resolution 2200 A (XXI), annex. 
21 United Nations, Treaty Series, vol. 2237, No. 39574. 
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18 United Nations, Treaty Series, vol. 1577, No. 27531. 
19 Ibid., vol. 2171, No. 27531. 
20 See resolution 2200 A (XXI), annex. 
21 United Nations, Treaty Series, vol. 2237, No. 39574. 

 
 

the Rome Statute of the International Criminal Court12 and the 
Guidelines for the Prevention of Crime,10 with a view to furthering their 
fair and effective implementation.  The updated Model 
Strategies and Practical Measures reaffirm the commitment of 
States to promote gender equality and empower women with a view 
to meeting Goal 3 of the Millennium Development Goals. 
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6. The updated Model Strategies and Practical Measures 
should be endorsed by national legislation and implemented by 
Member States and other entities in a manner consistent with the 
right to equality before the law, while also recognizing that gender 
equality may sometimes require the adoption of different 
approaches that acknowledge the different ways in which violence 
affects women as compared to men. Member States should ensure 
that women have equal protection under the law and equal access 
to justice in order to facilitate efforts by Governments to prevent and 
sanction acts of violence against women through comprehensive 
and coordinated policies and strategies, and to deal with all forms 
of violence against women within the criminal justice system. 
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7. The updated Model Strategies and Practical Measures 
recognize that crime prevention and criminal justice responses to 
violence against women must be focused on the needs of victims 
and empower individual women who are victims of violence.  They 
aim to ensure that prevention and intervention efforts are made to 
not only stop and appropriately sanction violence against women, 
but also restore a sense of dignity and control to the victims of such 
violence. 

8. The updated Model Strategies and Practical Measures aim 
to contribute to de jure and de facto equality between women and 
men.  They do not give preferential treatment to women but aim to 
ensure that any inequalities or forms of discrimination that women 
face in accessing justice, particularly in respect of acts of violence, 
are redressed. 
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9. The updated Model Strategies and Practical Measures 
recognize that sexual violence is an issue of international peace 
and security, as outlined in Security Council resolutions 1325 (2000) 
of 31 October 2000 and 1820 (2008)  of 19 June 2008 on women 
and peace and security, particularly the need for parties to armed 
conflict to adopt prevention and protection measures in order to 
end sexual violence. 
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10. The updated Model Strategies and Practical Measures 
recognize that some special groups of women are particularly 
vulnerable to violence, either because of their nationality, ethnicity, 
religion or language or because they belong to an indigenous 
group, are migrants, are stateless, are refugees, live in 
underdeveloped, rural or remote communities, are homeless, are in 
institutions or in detention, have disabilities, are elderly, are 
widowed or live in conflict, post-conflict or disaster situations and, 
as such, require special attention, intervention and protection in the 
development of crime prevention and criminal justice responses to 
violence against women. 

11. The updated Model Strategies and Practical Measures 
recognize advances in crime prevention and criminal justice 
responses to violence against women and the importance of 
investing in the prevention of violence against women. 
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12. The updated Model Strategies and Practical Measures 
recognize that States have the obligation to promote and protect 
the human rights and fundamental freedoms of all people, including 
women, and that they must exercise due diligence and take 
relevant measures to prevent, investigate and punish the 
perpetrators of violence against women, to eliminate impunity and 
to provide protection to the victims, and that failure to do so violates 
and impairs or nullifies the enjoyment of women’s human rights and 
fundamental freedoms. 

 

I. Guiding principles 

13. Member States are urged: 

 (a) To be guided by the overall principle that effective 
crime prevention and criminal justice responses to violence against 
women are human rights-based, manage risk and promote victim 
safety and empowerment while ensuring offender accountability; 
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 (b) To develop mechanisms to ensure a comprehensive, 
coordinated, systematic and sustained approach for the implementation 
of the updated Model Strategies and Practical Measures at the 
national, regional and international levels; 

 (c) To promote the involvement and participation of all 
relevant sectors of government and civil society and other 
stakeholders in the implementation process; 

 (d) To commit adequate and sustained resources and 
develop monitoring mechanisms to ensure their effective implementation 
and oversight; 

 (e) To take into account in the implementation of the 
updated Model Strategies and Practical Measures the varying 
needs of women subjected to violence; 
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II. Criminal law 

14. Member States are urged: 

 (a) To review, evaluate and update their national laws, 
policies, codes, procedures, programmes and practices, especially 
their criminal laws, on an ongoing basis to ensure and guarantee 
their value, comprehensiveness and effectiveness in eliminating all 
forms of violence against women and to remove provisions that 
allow for or condone violence against women or that increase the 
vulnerability or revictimization of women who have been subject to 
violence; 

 (b) To review, evaluate and update their criminal and 
civil laws in order to ensure that all forms of violence against women 
are criminalized and prohibited and, if not, to adopt measures to do 
so, including measures aimed at preventing violence against 
women, protecting, empowering and supporting survivors, adequately 
punishing perpetrators and ensuring available remedies for victims; 
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 (c) To review, evaluate and update their criminal laws in    
order to ensure that: 

 (i) Persons who are brought before the courts on 
 judicial matters in respect of violent crimes or who are 
 convicted of such crimes can be restricted in their 
 possession and use of firearms and other regulated 
 weapons, within the framework of their national legal 
 systems; 

 (ii) Individuals can be prohibited or restrained, within 
 the framework of their national legal systems, from 
 harassing, intimidating or threatening women; 
 (iii) The laws on sexual violence adequately protect all 
 persons against sexual acts that are not based on the 
 consent of both parties; 
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 (iv) The law protects all children against sexual 
 violence, sexual abuse, commercial sexual exploitation and 
 sexual harassment, including crimes committed through the 
 use of new information technologies, including the Internet; 

 (v) Harmful traditional practices, including female 
 genital mutilation, in all their forms, are criminalized as 
 serious offences under the law; 

 (vi) Trafficking in persons, especially women and girls, 
 is criminalized; 

 (vii) Individuals who are serving in the armed forces or in 
 United Nations peacekeeping operations are investigated 
 and punished for committing acts of violence against 
 women; 
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 (d) To continually review, evaluate and update their 
national laws, policies, practices and procedures, taking into 
account all relevant international legal instruments, in order to 
effectively respond to violence against women, including to ensure 
that such measures complement and are consistent with the 
criminal justice system’s response to such violence and that civil 
law decisions reached in marital dissolutions, child custody 
decisions and other family law proceedings for cases involving 
domestic violence or child abuse adequately safeguard victims and 
the best interests of children; 

 (e) To review and, where appropriate, revise, amend or 
abolish any laws, regulations, policies, practices and customs that 
discriminate against women or have a discriminatory impact on 
women, and to ensure that provisions of multiple legal systems, 
where they exist, comply with international human rights 
obligations, commitments and principles, in particular the principle 
of non-discrimination. 
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III. Criminal Procedure 

15. Member States are urged to review, evaluate and update 
their criminal procedures, as appropriate and taking into account  
all relevant international legal instruments, in order to ensure that: 

           (a) The police and other law enforcement agencies 
have, with judicial authorization where required by national law, 
adequate powers to enter premises and conduct arrests in cases of 
violence against  women and to take immediate measures to 
ensure the safety of victims; 

 (b) The primary responsibility for initiating investigations 
and prosecutions lies with the police and prosecution authorities 
and does not rest with women subjected to violence, regardless of 
the level or form of violence; 
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 (c) Women subjected to violence are enabled to testify 
in criminal proceedings through adequate measures that  facilitate 
such testimony by protecting the privacy, identity and dignity of  the 
women; ensure safety during legal proceedings; and avoid 
“secondary victimization” .22 In jurisdictions where the safety of the 
victim cannot be guaranteed, refusing to testify should not 
constitute a criminal or other offence; 

 (d) Evidentiary rules are non-discriminatory; all relevant 
evidence can be brought before the court; rules and principles of 
defence do not discriminate against women; and “ honour”  or 
“ provocation”  cannot be invoked by perpetrators of violence 
against women to escape criminal responsibility; 

 

 

 
22 “Secondary victimization” is victimization that occurs not as a direct result of a criminal act but through 
the inadequate response of institutions and individuals to the victim. 
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 (e) The credibility of a complainant in a sexual violence 
case is understood to be the same as that of a complainant in any 
other criminal proceeding; the introduction of the complainant’ s 
sexual history in both civil and criminal proceedings is prohibited 
when it is unrelated to the case; and no adverse inference is drawn 
solely from a delay of any length between the alleged commission 
of a sexual offence and the reporting thereof; 

 (f) People who perpetrate acts of violence against 
women while voluntarily under the influence of alcohol, drugs or 
other substances are not exempted from criminal responsibility; 

 (g) Evidence of prior acts of violence, abuse, stalking 
and exploitation by the perpetrator is considered during court 
proceedings, in accordance with the principles of national criminal 
law; 
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 (h) Police and courts have the authority to issue and 
enforce protection and restraining or barring orders in cases of 
violence against women, including removal of the perpetrator from 
the domicile, prohibiting further contact with the victim and other 
affected parties, inside and outside the domicile; to issue and 
enforce child support and custody orders; and to impose penalties 
for breaches of those orders. If such powers cannot be granted to 
the police, measures must be taken to ensure timely access to 
court decisions in order to ensure swift action by the court.  Such 
protective measures should not be dependent on the initiation of a 
criminal case; 
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 (i) Comprehensive services are provided and 
protection measures are taken when necessary to ensure the 
safety, privacy and dignity of victims and their families at all stages 
of the criminal justice process, without prejudice to the victim’ s 
ability or willingness to participate in an investigation or 
prosecution, and to protect them from intimidation and retaliation, 
including by establishing comprehensive witness and victim 
protection programmes; 

 (j) Safety risks, including the vulnerability of victims, 
are taken into account in decisions concerning non-custodial or 
quasi-custodial sentences, the granting of bail, conditional release, 
parole or probation, especially when dealing with repeat and 
dangerous offenders; 
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 (i) Comprehensive services are provided and 
protection measures are taken when necessary to ensure the 
safety, privacy and dignity of victims and their families at all stages 
of the criminal justice process, without prejudice to the victim’ s 
ability or willingness to participate in an investigation or 
prosecution, and to protect them from intimidation and retaliation, 
including by establishing comprehensive witness and victim 
protection programmes; 

 (j) Safety risks, including the vulnerability of victims, 
are taken into account in decisions concerning non-custodial or 
quasi-custodial sentences, the granting of bail, conditional release, 
parole or probation, especially when dealing with repeat and 
dangerous offenders; 

 

 

 

 
 

 (k) Claims of self-defence by women who have been 
victims of violence, particularly in cases of battered woman 
syndrome,23 are taken into account in investigations, prosecutions 
and sentences against them; 

 (l) All procedures and complaint mechanisms are 
accessible to women who are victims of violence without fear of 
reprisal or discrimination. 

 

IV. Police, prosecutors and other criminal justice officials 

16.  Member States are urged, within the framework of their 
national legal systems, as appropriate and taking into account all 
relevant international legal instruments: 

 

 
23 Battered woman syndrome is suffered by women who, because of repeated violent acts by an intimate 
partner, may suffer depression and are unable to take any independent action that would allow them to 
escape the abuse, including refusing to press charges or to accept offers of support. 
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 (a) To ensure that the applicable provisions of laws, 
policies, procedures, programmes and practices related to violence 
against women are consistently and effectively implemented by the 
criminal justice system and supported by relevant regulations as 
appropriate; 

 (b) To develop mechanisms to ensure a comprehensive, 
multidisciplinary, coordinated, systematic and sustained response 
to violence against women in order to increase the likelihood of 
successful apprehension, prosecution and conviction of the 
offender, contribute to the well-being and safety of the victim and 
prevent secondary victimization; 
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 (a) To ensure that the applicable provisions of laws, 
policies, procedures, programmes and practices related to violence 
against women are consistently and effectively implemented by the 
criminal justice system and supported by relevant regulations as 
appropriate; 

 (b) To develop mechanisms to ensure a comprehensive, 
multidisciplinary, coordinated, systematic and sustained response 
to violence against women in order to increase the likelihood of 
successful apprehension, prosecution and conviction of the 
offender, contribute to the well-being and safety of the victim and 
prevent secondary victimization; 

 

 

 

 

 
 

 (c) To promote the use of specialized expertise in the 
police, among prosecution authorities and in other criminal justice 
agencies, including through the establishment, where possible, of 
specialized units or personnel and specialized courts or dedicated 
court time, and to ensure that all police officers, prosecutors and 
other criminal justice officials receive regular and institutionalized 
training to sensitize them to gender and child-related issues and to 
build their capacity with regard to violence against women; 

 (d) To promote the development and implementation of 
appropriate policies among different criminal justice agencies to 
ensure coordinated, consistent and effective responses to violence 
perpetrated against  women by personnel within such agencies 
and to ensure that attitudes of criminal justice officials that foster, 
justify or tolerate violence against women are held up to public 
scrutiny and sanction; 
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 (e) To develop and implement policies and appropriate 
responses regarding the investigation and collection of evidence 
that take into account the unique needs and perspectives of victims 
of violence, respect their dignity and integrity and minimize intrusion 
into their lives while abiding by standards for the collection of 
evidence; 

 (f) To ensure that criminal justice officials and victims’ 
advocates conduct risk assessments that indicate the level or 
extent of harm that victims may be subjected to based on their 
vulnerability, the threats to which they are exposed, the presence of 
weapons and other determining factors; 

 (g) To ensure that laws, policies, procedures and 
practices pertaining to decisions on the arrest, detention and terms 
of any form of release of the perpetrator take into account the need 
for the safety of the victim and others related through family, 
socially or otherwise and that such procedures also prevent further 
acts of violence; 
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 (e) To develop and implement policies and appropriate 
responses regarding the investigation and collection of evidence 
that take into account the unique needs and perspectives of victims 
of violence, respect their dignity and integrity and minimize intrusion 
into their lives while abiding by standards for the collection of 
evidence; 

 (f) To ensure that criminal justice officials and victims’ 
advocates conduct risk assessments that indicate the level or 
extent of harm that victims may be subjected to based on their 
vulnerability, the threats to which they are exposed, the presence of 
weapons and other determining factors; 

 (g) To ensure that laws, policies, procedures and 
practices pertaining to decisions on the arrest, detention and terms 
of any form of release of the perpetrator take into account the need 
for the safety of the victim and others related through family, 
socially or otherwise and that such procedures also prevent further 
acts of violence; 

 
 

 (h) To establish a registration system for judicial 
protection, restraining or barring orders, where such orders are 
permitted by national law, so that police or criminal justice officials 
can quickly determine whether such an order is in force; 

 (i) To empower and equip police, prosecutors and 
other criminal justice officials to respond promptly to incidents of 
violence against women, including by drawing on a rapid court 
order, where appropriate, and by taking measures to ensure the 
fast and efficient management of cases; 

 (j) To ensure that the exercise of powers by police, 
prosecutors and other criminal justice officials is undertaken 
according to the rule of law and codes of conduct and that such 
officials are held accountable for any infringement thereof through 
appropriate oversight and accountability mechanisms; 
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 (k) To ensure gender-equitable representation in the 
police force and other agencies of the justice system, particularly at 
the decision-making and managerial levels; 

 (l) To provide victims of violence, where possible, with 
the right to speak to a female officer, whether it be the police or any 
other criminal justice official; 

 (m) To develop new or improve existing model 
procedures and resource material and disseminate such 
procedures and material, to help criminal justice officials to identify, 
prevent and deal with violence against women, including by 
assisting and supporting women subjected to violence in a manner 
that is sensitive and responsive to their needs; 

 (n) To provide adequate psychological support to 
police, prosecutors and other criminal justice officials to prevent 
their vicarious victimization. 
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 (k) To ensure gender-equitable representation in the 
police force and other agencies of the justice system, particularly at 
the decision-making and managerial levels; 

 (l) To provide victims of violence, where possible, with 
the right to speak to a female officer, whether it be the police or any 
other criminal justice official; 

 (m) To develop new or improve existing model 
procedures and resource material and disseminate such 
procedures and material, to help criminal justice officials to identify, 
prevent and deal with violence against women, including by 
assisting and supporting women subjected to violence in a manner 
that is sensitive and responsive to their needs; 

 (n) To provide adequate psychological support to 
police, prosecutors and other criminal justice officials to prevent 
their vicarious victimization. 
 

 

 
 

V. Sentencing and corrections 

17. Recognizing the serious nature of violence against women 
and the need for crime prevention and criminal justice responses 
that are commensurate with that severity, Member States are urged, 
as appropriate: 

 (a) To review, evaluate and update sentencing policies 
and procedures in order to ensure that they: 

 (i) Hold offenders accountable for their acts related to 
 violence against women; 

 (ii) Denounce and deter violence against women; 

 (iii) Stop violent behaviour; 

 (iv) Promote victim and community safety, including by 
 separating the offender from the victim and, if necessary, 
 from society; 
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 (v) Take into account the impact on victims and their 
 family members of sentences imposed on perpetrators; 

 (vi) Provide sanctions that ensure that the perpetrators 
 of violence against women are sentenced in a manner 
 commensurate with the severity of the offence; 

 (vii) Provide reparations for harm caused as a result of 
 the violence; 

 (viii) Promote the rehabilitation of the perpetrator, 
 including by promoting a sense of responsibility in offenders 
 and, where appropriate, reintegrating perpetrators into the 
 community; 
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 (v) Take into account the impact on victims and their 
 family members of sentences imposed on perpetrators; 

 (vi) Provide sanctions that ensure that the perpetrators 
 of violence against women are sentenced in a manner 
 commensurate with the severity of the offence; 

 (vii) Provide reparations for harm caused as a result of 
 the violence; 

 (viii) Promote the rehabilitation of the perpetrator, 
 including by promoting a sense of responsibility in offenders 
 and, where appropriate, reintegrating perpetrators into the 
 community; 

 

 

 

 

 
 

 (b) To ensure that their national laws take into account 
specific circumstances as aggravating factors for sentencing 
purposes, including, for example, repeated violent acts, abuse of a 
position of trust or authority, perpetration of violence against a 
spouse or a person in a close relationship with the perpetrator and 
perpetration of violence against a person under 18 years of age; 

 (c) To ensure the right of a victim of violence to be 
notified of the offender’s release from detention or imprisonment; 

 (d) To take into account, in the sentencing process, the 
severity of the physical and psychological harm and the impact of 
victimization, including through victim impact statements; 

 (e) To make available to the courts, through legislation, 
a full range of sentencing dispositions to protect the victim, other 
affected persons and society from further violence, and to 
rehabilitate the perpetrator, as appropriate; 
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 (f) To develop and evaluate treatment and 
reintegration/rehabilitation programmes for perpetrators of different 
types of violence against women that prioritize the safety of the 
victims; 

 (g) To ensure that judicial and correctional authorities, 
as appropriate, monitor perpetrators’ compliance with any treatment 
ordered; 

 (h) To ensure that there are appropriate measures in 
place to eliminate violence against women who are detained for  
any reason; 

 (i) To provide adequate protection to victims and 
witnesses of acts of violence before, during and after criminal 
proceedings. 
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 (f) To develop and evaluate treatment and 
reintegration/rehabilitation programmes for perpetrators of different 
types of violence against women that prioritize the safety of the 
victims; 

 (g) To ensure that judicial and correctional authorities, 
as appropriate, monitor perpetrators’ compliance with any treatment 
ordered; 

 (h) To ensure that there are appropriate measures in 
place to eliminate violence against women who are detained for  
any reason; 

 (i) To provide adequate protection to victims and 
witnesses of acts of violence before, during and after criminal 
proceedings. 
 

 

 

 

 
 

VI. Victim support and assistance 

18. Member States are urged, as appropriate and taking into 
account all relevant international legal instruments, in particular   
the Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime 
and Abuse of Power:15 

 (a) To make available to women who have been 
subjected to violence relevant information on rights, remedies and 
victim support services and on how to obtain them, in addition to 
information about their role and opportunities for participating in 
criminal proceedings and the scheduling, progress and ultimate 
disposition of the proceedings, as well as any orders against the 
offender; 

 (b) To encourage and assist women subjected to 
violence in lodging and following through on formal complaints by 
providing protection to the victims and advising them that the 
responsibility for pursuing charges and prosecuting offenders rests 
with the police and the prosecution; 
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  (c) To take appropriate measures to prevent hardship 
during the detection, investigation and prosecution process in  
order to ensure that victims are treated with dignity and respect, 
whether they participate in the criminal proceedings or not; 

 (d) To ensure that women subjected to violence have 
access to prompt and fair redress for the harm that they have 
suffered as a result of violence, including the right to seek 
restitution from the offender or compensation from the State; 

 (e) To provide court mechanisms and procedures that 
are accessible and sensitive to the needs of women subjected to 
violence and that ensure the fair and timely processing of cases; 

 (f) To provide efficient and easily accessible 
procedures for issuing restraining or barring orders to protect  
women and other victims of violence and for ensuring that victims 
are not held accountable for breaches of such orders; 
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  (c) To take appropriate measures to prevent hardship 
during the detection, investigation and prosecution process in  
order to ensure that victims are treated with dignity and respect, 
whether they participate in the criminal proceedings or not; 

 (d) To ensure that women subjected to violence have 
access to prompt and fair redress for the harm that they have 
suffered as a result of violence, including the right to seek 
restitution from the offender or compensation from the State; 

 (e) To provide court mechanisms and procedures that 
are accessible and sensitive to the needs of women subjected to 
violence and that ensure the fair and timely processing of cases; 

 (f) To provide efficient and easily accessible 
procedures for issuing restraining or barring orders to protect  
women and other victims of violence and for ensuring that victims 
are not held accountable for breaches of such orders; 

 

 
 

 (g) To recognize that children who have witnessed 
violence against their parent or another person with whom they 
have a close relationship are victims of violence and need 
protection, care and support; 

 (h) To ensure that women subjected to violence have 
full access to the civil and criminal justice systems, including 
access to free legal aid, where appropriate, court support and 
interpretation services; 

 (i) To ensure that women subjected to violence have 
access to qualified personnel who can provide victim advocacy 
and support services throughout the entire criminal justice process, 
as well as access to any other independent support persons; 
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 (j) To ensure that all services and legal remedies 
available to victims of violence against women are also available    
to immigrant women, trafficked women, refugee women, stateless 
women and all other women in need of such assistance, and  that 
specialized services for such women are established, where 
appropriate; 

 (k) To refrain from penalizing victims who have been 
trafficked for having entered the country illegally or  for having been 
involved in unlawful activities that they were forced or compelled to 
carry out. 
 

 

VII. Health and social services 

19. Member States, in cooperation with the private sector, relevant 
non-governmental organizations and professional associations, are 
urged, as appropriate: 
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 (j) To ensure that all services and legal remedies 
available to victims of violence against women are also available    
to immigrant women, trafficked women, refugee women, stateless 
women and all other women in need of such assistance, and  that 
specialized services for such women are established, where 
appropriate; 

 (k) To refrain from penalizing victims who have been 
trafficked for having entered the country illegally or  for having been 
involved in unlawful activities that they were forced or compelled to 
carry out. 
 

 

VII. Health and social services 

19. Member States, in cooperation with the private sector, relevant 
non-governmental organizations and professional associations, are 
urged, as appropriate: 

 
 

 (a) To establish, fund and coordinate a sustainable 
network of accessible facilities and services for emergency and 
temporary residential accommodation, health services, including 
counselling and psychological care, legal assistance and other 
basic needs for women and their children who are victims of 
violence or who are at risk of becoming victims of violence; 

 (b) To establish, fund and coordinate services such as 
toll-free information lines, professional multidisciplinary counselling 
and crisis intervention services and support groups in order to 
benefit women who are victims of violence and their children; 

 (c) To establish better linkages between health and 
social services, both public and private, particularly in emergency 
situations, and criminal justice agencies for the purposes of 
reporting, recording and responding appropriately to acts of 
violence against women, while protecting the privacy of women 
subjected to violence; 
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 (d) To design and sponsor sustainable programmes to 
prevent and treat alcohol and other substance abuse, given the 
frequent presence of substance abuse in incidents of violence 
against women; 

 (e) To ensure that violent acts and sexual crimes 
against children are reported to the police and other law 
enforcement agencies when suspected by the health and social 
services; 

 (f) To promote collaboration and coordination among 
relevant agencies and services, including through the 
establishment, where possible, of specialized units specifically 
trained to deal with the complexities and sensitivities of victims 
involved in cases of violence against women where victims can 
receive comprehensive assistance, protection and intervention 
services, including health and social services, legal advice and 
police assistance;   
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 (d) To design and sponsor sustainable programmes to 
prevent and treat alcohol and other substance abuse, given the 
frequent presence of substance abuse in incidents of violence 
against women; 

 (e) To ensure that violent acts and sexual crimes 
against children are reported to the police and other law 
enforcement agencies when suspected by the health and social 
services; 

 (f) To promote collaboration and coordination among 
relevant agencies and services, including through the 
establishment, where possible, of specialized units specifically 
trained to deal with the complexities and sensitivities of victims 
involved in cases of violence against women where victims can 
receive comprehensive assistance, protection and intervention 
services, including health and social services, legal advice and 
police assistance;   

 
 

 (g) To ensure that adequate medical, legal and social 
services sensitive to the needs of victims are in place to enhance 
the criminal justice management of cases involving violence against 
women and to encourage the development of specialized health 
services, including comprehensive, free and confidential forensic 
examinations by trained health providers and appropriate 
treatment, including HIV-specific treatment. 

 

VIII. Training 

20. Member States, in cooperation with relevant non-governmental 
organizations and professional associations, are urged, as 
appropriate: 
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 (a) To provide for or to encourage mandatory cross -
cultural gender and child-sensitivity training modules for police, 
criminal justice officials and professionals involved in the criminal 
justice system on the unacceptability of all forms of violence against 
women and on their harmful impact and consequences on all those 
who experience such violence; 

 (b) To ensure that police, criminal justice officials and 
other professionals involved in the criminal justice system receive 
adequate training and continued education on all relevant national 
laws, policies and programmes, as well as international legal 
instruments; 
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who experience such violence; 
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other professionals involved in the criminal justice system receive 
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laws, policies and programmes, as well as international legal 
instruments; 

 

 

 

 

 
 

 (c) To ensure that police, criminal justice officials and 
other relevant authorities are adequately trained to identify and 
respond appropriately to the specific needs of women victims of 
violence, including victims of trafficking; to receive and treat all 
victims respectfully with a view to avoiding secondary victimization; 
to handle complaints confidentially; to conduct safety assessments 
and risk management; and to use and enforce protection orders; 

 (d) To encourage relevant professional associations to 
develop enforceable standards of practice and behaviour and 
codes of conduct that promote justice and gender equality. 
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IX. Research and evaluation 

21. Member States, the institutes of the United Nations crime 
prevention and criminal justice programme network, relevant 
entities of the United Nations system, other relevant international 
organizations, research institutes, non-governmental organizations 
and professional associations are urged, as appropriate: 

 (a) To set up and strengthen mechanisms for systematic 
and coordinated data collection on violence against women; 

 (b) To develop both modules and dedicated 
population-based surveys, including crime surveys, for assessing 
the nature and extent of violence against women; 

 (c) To collect, analyse and publish data and 
information, including data and information disaggregated by 
gender, for use in carrying out needs assessments, taking 
decisions and developing policy in the field of crime prevention and 
criminal justice, in particular concerning: 
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 (i) The different forms of violence against women; the 
 causes, risk factors and levels of severity of such violence; 
 and the consequences and impacts of such violence, 
 including on different population subgroups; 

 (ii) The extent to which economic deprivation and 
 exploitation are linked to violence against women; 

(iii) The patterns, trends and indicators of violence 
against  women,  women’ s feelings of insecurity in the 
public and private spheres and factors that can reduce 
such feelings of  insecurity; 

(iv) The relationship between the victim and the 
offender; 

 (v) The effect of various types of interventions on the 
 individual offender and on the reduction and elimination of 
 violence against women as a whole; 
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 (vi) The use of weapons and of drugs, alcohol and other 
 substances in cases of violence against women; 

(vii) The relationship between victimization or exposure 
to violence and subsequent violent activity; 

(viii) The relationship between the violence experienced 
by women and women’ s vulnerability to other types of 
abuse; 

(ix) The consequences of violence on those who  
witness it, particularly within the family; 
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 (vi) The use of weapons and of drugs, alcohol and other 
 substances in cases of violence against women; 

(vii) The relationship between victimization or exposure 
to violence and subsequent violent activity; 

(viii) The relationship between the violence experienced 
by women and women’ s vulnerability to other types of 
abuse; 
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 (d) To monitor, and publish annual reports on, the 
number of cases of violence against women reported to the police 
as well as other criminal justice agencies, including arrest and 
clearance rates, prosecution and case disposition of the offenders 
and the prevalence of violence against women; in doing so, use 
should be made of data derived from population-based surveys. 
Such reports should disaggregate data by type of violence and 
include, for example, information on the sex of the perpetrator and 
his or her relationship to the victim; 
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 (e) To evaluate the efficiency and effectiveness of the 
criminal justice system in meeting the needs of women subjected to 
violence, including with regard to the way in which the criminal 
justice system treats victims and witnesses of acts of violence, the 
use it makes of different intervention models and the degree to 
which it cooperates with providers of services to victims and 
witnesses, as well as to evaluate and assess the impact of current 
legislation, rules and procedures relating to violence against 
women; 

 (f) To evaluate the efficiency and effectiveness of 
offender treatment, rehabilitation and reintegration programmes,        
in consultation with relevant stakeholders,  including victims and 
victim service providers; 
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 (g) To be guided by existing ongoing efforts at the 
international level to develop a set of indicators to measure violence 
against women and to ensure a multisectoral, coordinated 
approach to the development, implementation, monitoring and 
evaluation of data-collection initiatives; 

 (h) To ensure that data on violence against women are 
collected in a way that respects the confidentiality and human 
rights of women and does not jeopardize their safety; 

 (i) To encourage and provide sufficient financial 
support for research on violence against women. 

 

X. Crime prevention measures 

22. Member States and the private sector, relevant non-
governmental organizations and professional associations are 
urged, as appropriate: 
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 (a) To develop and implement relevant and effective 
public awareness and public education initiatives, as well as school 
programmes and curricula, that prevent violence against women by 
promoting respect for human rights, equality, cooperation, mutual 
respect and shared responsibilities between women and men; 

 (b) To develop codes of conduct for personnel in  
public and private entities that prohibit violence against women, 
including sexual harassment, and include safe complaint and 
referral procedures; 

 (c) To develop multidisciplinary and gender-sensitive 
approaches within public and private entities that seek to prevent 
violence against women, especially through partnerships between 
law enforcement officials and services specialized in the protection 
of women victims of violence; 
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 (d) To develop programmes to assess perceptions of 
public safety and to develop safety planning, environmental design 
and management of public space in order to reduce the risk of 
violence against women; 

 (e) To set up outreach programmes and provide 
relevant information to women about gender roles, women’s human 
rights and the social, health, legal and economic aspects of 
violence against women in order to empower women to protect 
themselves and their children against all forms of violence; 

 (f) To set up outreach programmes for offenders or 
persons identified as potential offenders in order to promote non-
violent behaviour and attitudes and respect for equality and the 
rights of women; 
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 (g) To develop and disseminate, in a manner 
appropriate to the audience concerned, including in educational 
institutions at all levels, information and awareness-raising materials 
on the different forms of violence that are perpetrated against 
women and the availability of relevant programmes that include 
information on the relevant provisions of criminal law, the functions 
of the criminal justice system, the victim support mechanisms that 
are available and the existing programmes concerning non-violent 
behaviour and the peaceful resolution of conflicts;     

 (h) To support all initiatives, including those of           
non-governmental organizations and other relevant organizations 
seeking women’s equality, to raise public awareness of the issue of 
violence against women and to contribute to the elimination of such 
violence; 
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 (g) To develop and disseminate, in a manner 
appropriate to the audience concerned, including in educational 
institutions at all levels, information and awareness-raising materials 
on the different forms of violence that are perpetrated against 
women and the availability of relevant programmes that include 
information on the relevant provisions of criminal law, the functions 
of the criminal justice system, the victim support mechanisms that 
are available and the existing programmes concerning non-violent 
behaviour and the peaceful resolution of conflicts;     
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violence against women and to contribute to the elimination of such 
violence; 

 

 

 
 

 (i) To facilitate the work at lower levels of government, 
including among city and local community authorities, to promote 
an integrated approach that makes use of the range of local 
services provided by institutions and civil society for the 
development of preventive strategies and programmes. 

23. Member States and the media, media associations, media 
self-regulatory bodies, schools and other relevant partners, while 
respecting the freedom of the media, are urged, as appropriate, to 
develop public awareness campaigns and appropriate measures 
and mechanisms, such as codes of ethics and self-regulatory 
measures on media violence, aimed at enhancing respect for the 
rights and dignity of women, while discouraging both discrimination 
and gender stereotyping. 
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24.  Member States and the private sector, relevant non-governmental 
organizations and professional associations are urged to develop 
and improve, where appropriate, crime prevention and criminal 
justice responses to the production, possession and dissemination 
of games, images and all other materials that depict or glorify acts 
of violence against women and children, and their impact on the 
general public’s attitude towards women and children, as well as 
the mental and emotional development of children, particularly 
through new information technologies, including the Internet. 

 

XI. International cooperation 

25. Member States, in cooperation with United Nations bodies 
and institutes and other relevant organizations, are urged, as 
appropriate: 
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25. Member States, in cooperation with United Nations bodies 
and institutes and other relevant organizations, are urged, as 
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 (a) To continue exchanging information concerning 
successful intervention models and preventive programmes on 
eliminating all forms of violence against women and to update the 
resource manual and the compendium on the Model Strategies and 
Practical Measures, as well as to provide information for inclusion 
inthe Secretary-General’s database on violence against women;16 

 (b) To cooperate and collaborate at the bilateral, 
regional and international levels with relevant entities to prevent 
violence against women; to provide safety, assistance and 
protection for the victims and witnesses of violence and their family 
members, as appropriate; and to promote measures to effectively 
bring perpetrators to justice, through strengthened mechanisms of 
international cooperation and mutual legal assistance; 
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 (c) To develop provisions providing for the safe and, to 
the extent possible, voluntary repatriation and reintegration of 
women victims of violence who have been trafficked or kidnapped 
across borders; 

 (d) To contribute and provide support to the United 
Nations system in its efforts to eliminate all forms of violence against 
women; 

 (e) To take appropriate preventive action and to ensure 
full accountability in cases of sexual exploitation and abuse 
involving troops and police in United Nations peacekeeping 
operations. 
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26. Member States are also urged: 

 (a) To condemn all acts of violence against women in 
situations of armed conflict, to recognize them as violations of 
international human rights, humanitarian law and international 
criminal law, to call for a particularly effective response to such 
violations, in particular when they involve murder, systematic rape, 
sexual slavery and forced pregnancy, and to implement Security 
Council resolutions 1325 (2000)  and 1820 (2008)  on women and 
peace and security; 
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 (b) To work actively towards universal ratification of or 
accession to all relevant treaties and to promote their full 
implementation, including the Convention on the Elimination of All 
Forms of Discrimination against Women and the Optional Protocol 
thereto,24 the Rome Statute of the International Criminal Court, the 
Convention on the Rights of the Child and the Optional Protocol 
thereto on the sale of children, child prostitution and child 
pornograph, and the Protocol to Prevent, Suppress and Punish 
Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing 
the United Nations Convention against Transnational Organized Crime; 

  

 

 

 

 
24 United Nations, Treaty Series, vol. 2131, No. 20378. 
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24 United Nations, Treaty Series, vol. 2131, No. 20378. 

 
 

 (c) To formulate any reservations to the Convention on 
the Elimination of All Forms of Discrimination against Women in a 
manner that is as precise and as narrow as possible and to ensure 
that any such reservations are not incompatible with the object and 
purpose of that Convention; 

 (d) To work actively towards the ratification of or 
accession to existing regional instruments and agreements aimed 
at combating violence against women, and to promote their 
implementation; 

 (e) To include in periodic reports to the Committee on 
the Elimination of Discrimination against Women information on 
efforts made to implement the updated Model Strategies and 
Practical Measures; 
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 (f) To cooperate with the International Criminal Court, 
ad hoc international criminal tribunals and other international 
criminal tribunals in the investigation and prosecution of the 
perpetrators of genocide, crimes against humanity and war crimes, 
particularly of those crimes involving gender-based violence, and  
to enable women who have been subjected to violence to give 
testimony and participate in all stages of the proceedings while 
protecting the safety, interests, identity and privacy of those 
women; 

 (g) To cooperate with and assist the Special Rapporteur 
on violence against women, its causes and consequences and the 
Special Rapporteur on trafficking in persons, especially in women 
and children, in performing their mandated tasks and duties by 
supplying all information requested and responding to the Special 
Rapporteurs’ visits and communications. 
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 (f) To cooperate with the International Criminal Court, 
ad hoc international criminal tribunals and other international 
criminal tribunals in the investigation and prosecution of the 
perpetrators of genocide, crimes against humanity and war crimes, 
particularly of those crimes involving gender-based violence, and  
to enable women who have been subjected to violence to give 
testimony and participate in all stages of the proceedings while 
protecting the safety, interests, identity and privacy of those 
women; 

 (g) To cooperate with and assist the Special Rapporteur 
on violence against women, its causes and consequences and the 
Special Rapporteur on trafficking in persons, especially in women 
and children, in performing their mandated tasks and duties by 
supplying all information requested and responding to the Special 
Rapporteurs’ visits and communications. 

 

 

 
 

XII. Follow-up activities 

27. Member States, United Nations bodies, the institutes of the 
United Nations crime prevention and criminal justice programme 
network, other relevant international and regional organizations, 
research institutes, non-governmental organizations and professional 
organizations, including organizations seeking women’ s equality,          
are urged, as appropriate: 

 (a) To encourage the translation of the updated Model 
Strategies and Practical Measures into local languages and to 
ensure their wide dissemination and use in training and education 
programmes; 

 (b) To draw, as appropriate, on the updated Model 
Strategies and Practical Measures in the development of legislation, 
procedures, policies and practices in responding to violence 
against women 
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 (c) To assist States, upon request, in developing 
strategies and programmes to prevent violence against  women 
and in reviewing and evaluating their criminal justice systems, 
including their criminal legislation, on the basis of the updated 
Model Strategies and Practical Measures; 

 (d) To support the technical cooperation activities of the 
institutes of the United Nations crime prevention and criminal justice 
programme network aimed at eliminating all forms of violence 
against women; 

 (e) To develop coordinated national, subregional and 
regional plans and programmes to implement the updated Model 
Strategies and Practical Measures; 

 (f) To design standard training programmes and 
manuals for police and criminal justice officials based on the 
updated Model Strategies and Practical Measures; 
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 (g) To periodically monitor and review progress made 
at the national and international levels in terms of plans, 
programmes and initiatives to eliminate all forms of  violence 
against women; 

 (h) To periodically review and update, if necessary, the 
updated Model Strategies and Practical Measures. 
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ฉบับปร์ับปร์ุงฉบับปร์ับปร์ุง

น�ยุกิตติภ้มิ เน่ยุมหอม    น�ยุว่ศิน อุบลแก้ว่น�ยุกิตติภ้มิ เน่ยุมหอม    น�ยุว่ศิน อุบลแก้ว่

น�งส�ว่ชินก�นต์ เพิชิร์พิลอยุ  น�ยุวิ่พิล กิติทัศน�สร์ชิัยุน�งส�ว่ชินก�นต์ เพิชิร์พิลอยุ  น�ยุวิ่พิล กิติทัศน�สร์ชิัยุ

น�งส�ว่ชิมัยุณัชิ ทองแยุ้ม  น�งส�ว่สมร์ัตน์ สุขคำะน�งส�ว่ชิมัยุณัชิ ทองแยุ้ม  น�งส�ว่สมร์ัตน์ สุขคำะ

น�งส�ว่ชิว่ลิด้� ภิร์มยุ์ว่งศ์  น�งส�ว่สุกัญิญิ� เว่ศยุ์ว่รุ์ตม์น�งส�ว่ชิว่ลิด้� ภิร์มยุ์ว่งศ์  น�งส�ว่สุกัญิญิ� เว่ศยุ์ว่รุ์ตม์

น�งส�ว่ทว่ิก� พิฤกษ์เพิ็ชิร์ไพิศ�ล  น�งส�ว่สุด้�รั์กษ์ สุว่ร์ร์ณ�นนท์น�งส�ว่ทว่ิก� พิฤกษ์เพิ็ชิร์ไพิศ�ล  น�งส�ว่สุด้�รั์กษ์ สุว่ร์ร์ณ�นนท์

น�ยุธ�ม ภัคำพิงษ์พิันธุ์ชัิยุ   น�งสันทน่ ด้ิษยุบุตร์น�ยุธ�ม ภัคำพิงษ์พิันธุ์ชัิยุ   น�งสันทน่ ด้ิษยุบุตร์

น�งธ่ร์�พิร์ สุร์ิส่หเสถู่ยุร์   น�งส�ว่โสมนัส เจ่ัอศร่์กุล น�งธ่ร์�พิร์ สุร์ิส่หเสถู่ยุร์   น�งส�ว่โสมนัส เจ่ัอศร่์กุล 

น�งส�ว่มนัสว่่ ธนว่ิจัิตร์พิันธ์  น�งส�ว่อร์ปว่่ณ์ เอ่�อนิรั์นด้ร์์น�งส�ว่มนัสว่่ ธนว่ิจัิตร์พิันธ์  น�งส�ว่อร์ปว่่ณ์ เอ่�อนิรั์นด้ร์์

น�งส�ว่มัชิฌิิม� บร์ิสุทธิ�   น�งส�ว่อร์ิสร์� ลิมปชิยุ�พิร์น�งส�ว่มัชิฌิิม� บร์ิสุทธิ�   น�งส�ว่อร์ิสร์� ลิมปชิยุ�พิร์

น�งส�ว่ร์มณัยุ ไชิยุโกมินทร์์   น�ยุอุกฤษฏิ์ ศร์พิร์หม น�งส�ว่ร์มณัยุ ไชิยุโกมินทร์์   น�ยุอุกฤษฏิ์ ศร์พิร์หม 
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