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สำำ�นัักง�นัอััยก�รสูำงสำุดในัฐ�นัะหน่ัวยง�นัในักระบวนัก�รยุติิธรรมซึ่่�งมีภ�รกิจ
ในัก�รอัำ�นัวยคว�มยุติิธรรมและก�รคุ�มครอังสำิทธิเสำรีภ�พขอังประช�ชนัได�ดำ�เนัินัก�ร
เพ่�อัยุติิปัญห�คว�มรุนัแรงต่ิอัเด็กม�โดยติลอัด ผ่่�นัก�รทำ�ง�นัในัด��นัต่ิ�ง ๆ ไม่ว่�จะเป็นั 
ก�รสำร��งรูปแบบคว�มร่วมม่อัก�รทำ�ง�นัในัรูปแบบสำหวิช�ชีพ ก�รพัฒนั�ศัักยภ�พ
บุคล�กรในักระบวนัก�รยุติิธรรมให�สำ�ม�รถรับม่อักับปัญห�คว�มรุนัแรงต่ิอัเด็ก   
ได�อัย่�งมีประสำิทธิภ�พ ก�รรณรงค์สำร��งคว�มติระหนัักแก่สำังคมให�เกิดก�รรับรู �
เกี�ยวกับปัญห�จ�กคว�มรุนัแรงที�เกิดข่�นั รวมไปถ่งก�รปรับปรุงแนัวท�งปฏิิบัติิให�สำ�ม�รถ 
ลดก�รสำร��งคว�มรุนัแรงติ่อัเด็กที�เกิดข่�นัในักระบวนัก�รยุติิธรรม 

ก�รจัดทำ�คำ�แปลยุทธศั�สำติร์ติ�นัแบบและม�ติรก�รเชิงปฏิิบัติิขอังสำหประช�ช�ติิ       
ว่�ด�วยก�รขจัดคว�มรุนัแรงติ่อัเด็กในัด��นัก�รป้อังกันัอั�ชญ�กรรมและคว�มยุติิธรรม
ท�งอั�ญ� (United Nations Model Strategies and Practical Measures on the 
Elimination of Violence against Children in the Field of Crime Prevention and 
Criminal Justice) ซ่ึ่�งเป็นัติร�สำ�รระหว่�งประเทศัที�ได�รวบรวมหลักก�รเกี�ยวกับสิำทธิเด็ก 
จ�กกฎหม�ยระหว่�งประเทศั รวมไปถ่งม�ติรฐ�นัและธรรมเนัียมปฏิิบัติิระหว่�ง
ประเทศัติ่�ง ๆ ที�เกี�ยวข�อัง โดยนัำ�ม�ทำ�เป็นัแนัวท�งปฏิิบัติิเพ่�อัให�รัฐสำม�ชิกสำ�ม�รถ
นัำ�ไปประยุกติ์ใช�ได�ง่�ยในัก�รแก�ปัญห� และคุ�มครอังเด็กจ�กปัญห�คว�มรุนัแรง   
ทั�งที�เกิดข่�นัในับริบททั�วไป และเกิดข่�นัในักระบวนัก�รยุติิธรรม ทั�งยังให�คว�มสำำ�คัญกับ 
คว�มเปร�ะบ�งเฉพ�ะขอังเด็กที�อัยู่ในัสำถ�นัะต่ิ�ง  ๆ และคำ�น่ังถ่งก�รคุ�มครอังประโยชน์ัสูำงสุำด 
ขอังเด็กไปในัเวล�เดียวกันั นัับเป็นัหนั่�งในัก�รขับเคล่�อันัยุทธศั�สำติร์ติ�นัแบบและ 
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4 ยุทธศาสตร์ต้นแบบและมาตรการเชิงปฏิบัติของสหประชาชาติ ว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อเด็ก
ในด้านการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา



ม�ติรก�รเชิงปฏิิบัติิขอังสำหประช�ช�ติิว่�ด�วยก�รขจัดคว�มรุนัแรงต่ิอัเด็กในัด��นั 
ก�รป้อังกันัอั�ชญ�กรรมและคว�มยุติิธรรมท�งอั�ญ� ให�เกิดผ่ลในัประเทศัไทยที�เป็นัรูปธรรม 
และถ่อัเป็นัคว�มสำำ�เร็จที�เกิดจ�กก�รบูรณ�ก�รก�รทำ�ง�นัร่วมกันัระหว่�งสำำ�นัักง�นั
อััยก�รสำูงสำุดและสำถ�บันัเพ่�อัก�รยุติิธรรมแห่งประเทศัไทย (TIJ) ซึ่่�งล�วนัเป็นัหนั่วยง�นั
ที�มุ่งหวังจะสำร��งกระบวนัก�รยุติิธรรมที�มีประสำิทธิภ�พและสำอัดคล�อังกับม�ติรฐ�นั
สำ�กล

ผ่มหวังเป็นัอัย่�งยิ�งว่� ยุทธศั�สำติร์ติ�นัแบบและม�ติรก�รเชิงปฏิิบัติิขอังสำหประช�ช�ติิ
ว่�ด�วยก�รขจัดคว�มรุนัแรงติ่อัเด็กในัด��นัก�รป้อังกันัอั�ชญ�กรรมและคว�มยุติิธรรม
ท�งอั�ญ�ฉบับนัี� จะถูกนัำ�ไปใช�เป็นัแนัวท�งในัก�รปฏิิบัติิง�นัเกี�ยวกับเด็ก ในัก�ร
คุ�มครอังและขจัดคว�มรุนัแรงต่ิอัเด็กโดยย่ดหลักเพ่�อัประโยชน์ัสำูงสำุดขอังเด็ก             
ติ�มม�ติรฐ�นัสำ�กลติ่อัไป

(นายวงศ์สกุล  กิตติพรหมวงศ์)
อัยการสูงสุด
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สำถ�บันัเพ่�อัก�รยุติิธรรมแห่งประเทศัไทยติระหนัักดีว่�ก�รแลกเปลี�ยนัคว�มรู�และ
ประสำบก�รณ์ระหว่�งผู่�ปฏิิบัติิง�นัและผู่�มีสำ่วนัได�เสำียจ�กภ�คสำ่วนัติ่�ง ๆ เป็นัหัวใจ
สำำ�คัญประก�รหนั่�งในัก�รพัฒนั�กระบวนัก�รยุติิธรรม ที�ผ่่�นัม�สำถ�บันัฯ ได�มีโอัก�สำ
ผ่ลักดันัคว�มร่วมม่อัในักรอับง�นัด��นัติ่�ง ๆ ร่วมกับอังค์กรระหว่�งประเทศั รวมถ่ง
หนั่วยง�นัขอังสำหประช�ช�ติิในัสำ�ข�ก�รป้อังกันัอั�ชญ�กรรมและคว�มยุติิธรรม   
ท�งอั�ญ�ม�อัย่�งต่ิอัเน่ั�อัง โดยมุ่งเนั�นัก�รเช่�อัมโยงคว�มรู�และแนัวปฏิิบัติิที�ดีติ�มม�ติรฐ�นั
สำ�กลม�สู่ำก�รปฏิิบัติิในัระดับประเทศัและระดับภูมิภ�ค ในัก�รดำ�เนิันัก�รติ�มแนัวท�ง 
ดังกล่�ว ม�ติรฐ�นัและบรรทัดฐ�นัระหว่�งประเทศัที�สำถ�บันัฯ ให�คว�มสำำ�คัญม�ก
เป็นัพิเศัษ ค่อัสำ่วนัที�เกี�ยวข�อังกับก�รป้อังกันัอั�ชญ�กรรมและก�รดูแลแก�ไขฟื้้�นัฟืู้       
ผู่�กระทำ�ผิ่ดโดยคำ�น่ังถ่งคว�มติ�อังก�รหร่อัเง่�อันัไขอัันัมีลักษณะเฉพ�ะ ซ่ึ่�งห�กไม่ระมัดระวัง 
ให�เพียงพอั ก็อั�จเสำี�ยงติ่อัก�รที�คว�มติ�อังก�รเช่นัว่�นัี�จะถูกกระบวนัก�รยุติิธรรม
กระแสำหลักละเลยหร่อัมอังข��มไปได�ง่�ย เช่นั มิติิด��นัเพศัสำภ�พ หร่อัคว�มเปร�ะบ�ง
ขอังเด็กและเย�วชนัที�เข��สำู่กระบวนัก�รยุติิธรรม 

คำ�แปลยุทธศั�สำติร์ติ�นัแบบและม�ติรก�รเชิงปฏิิบัติิขอังสำหประช�ช�ติิว่�ด�วย            
ก�รขจัดคว�มรุนัแรงต่ิอัเด็กในัด��นัก�รป้อังกันัอั�ชญ�กรรมและคว�มยุติิธรรมท�งอั�ญ� 
ที�อัยู่ในัม่อัขอังทุกท่�นัฉบับนัี� เป็นัหนั่�งในัคว�มพย�ย�มขอังสำถ�บันัฯ ที�จะสำ่งเสำริม 
อังค์คว�มรู�เกี�ยวกับแนัวปฏิิบัติิที�ดีอัันัเป็นัม�ติรฐ�นัสำ�กล ด�วยคว�มเช่�อัมั�นัว่�อังค์คว�มรู� 
ที�รวบรวมไว�ในัม�ติรฐ�นัฉบับนีั�จะเป็นัประโยชน์ัแก่ผู่�ปฏิิบัติิง�นั ในัก�รมอังประเด็นัเกี�ยวกับ
สำิทธิเด็กได�อัย่�งเช่�อัมโยง  อัีกทั�งนัำ�ไปปรับใช�ให�เหม�ะสำมกับบริบทขอังประเทศัไทย 
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เพ่�อัประโยชน์ัในัก�รปรับปรุงระบบและกระบวนัก�รทำ�ง�นัเพ่�อัคุ�มครอังและป้อังกันัเด็ก 
จ�กคว�มรุนัแรงในัรูปแบบต่ิ�ง ๆ อัันัถ่อัเป็นัหัวใจสำำ�คัญขอังก�รอัำ�นัวยคว�มยุติิธรรม 
อัย่�งเท่�เทียมในัสำังคม และเป็นัพ่�นัฐ�นัสำู่ก�รพัฒนั�ที�ยั�งย่นั

ในัก�รนัี� สำถ�บันัฯ และสำำ�นัักง�นัอััยก�รสำูงสำุดได�ร่วมกันัจัดทำ�คำ�แปลม�ติรฐ�นั    
ฉบับดังกล่�วให�มีคว�มถูกติ�อัง สำมบูรณ์ และเข��ถ่งได�ง่�ยสำำ�หรับผู่�ปฏิิบัติิง�นัในั
กระบวนัก�รยุติิธรรมขอังไทย  

สำถ�บันัฯ หวังเป็นัอัย่�งยิ�งว่�คำ�แปลยุทธศั�สำติร์ติ�นัแบบและม�ติรก�รเชิงปฏิิบัติิขอัง
สำหประช�ช�ติิว่�ด�วยก�รขจัดคว�มรุนัแรงติ่อัเด็กในัด��นัก�รป้อังกันัอั�ชญ�กรรมและ
คว�มยุติิธรรมท�งอั�ญ�ฉบับนีั�จะเป็นัประโยชน์ัแก่ผู่�ปฏิิบัติิง�นัในักระบวนัก�รยติุิธรรม 
ท�งอั�ญ�ขอังไทย และผู่�สำนัใจติ�มสำมควร 

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์
ผู้อำานวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
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ยุที่ธัศาสติรั์ติ้นแบบ
แลัะมาติรัการัเชุิงปฏิิบัติิ
ข้องสหปรัะชุาชุาติิ
วั่าด้วัยการัข้จััดควัามรัุนแรังติ่อเด็ก
ในด้านการัป้องกันอาชุญ่ากรัรัม
แลัะควัามยุติิธัรัรัมที่างอาญ่า



ข้้อมติิรัับรัอง
โดยที่่�ปรัะชุุมสมัชุชุาใหญ่่แห่งสหปรัะชุาชุาติิ
เม่�อวัันที่่� 18 ธัันวัาคม ค.ศ. 2014 (พ.ศ. 2557)
[จัากรัายงานข้องคณ์ะกรัรัมาธัิการัที่่�สาม (A/69/489)]

69/194. ยุที่ธัศาสติรั�ติ�นแบบแลัะมาติรัการัเชุิงปฏิิบัติิ   
ข้องสหปรัะชุาชุาติิ วั�าด�วัยการัข้จััดควัามรัุนแรังติ�อเด็ก 
ในด้านการัป้องกันอาชุญ่ากรัรัมแลัะควัามยุติิธัรัรัมที่าง
อาญ่า

ที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ,

ระลึกถึง ปฏิิญญ�สำ�กลว่�ด�วยสำิทธิมนัุษยชนั, กติิก�ระหว่�งประเทศั

ว่�ด�วยสำิทธิท�งเศัรษฐกิจ, สำังคม และวัฒนัธรรม, กติิก�ระหว่�งประเทศั

ว่�ด�วยสำิทธิพลเม่อังและสำิทธิท�งก�รเม่อัง, อันัุสำัญญ�ว่�ด�วยสำิทธิเด็ก

และสำนัธิสำัญญ�ระดับระหว่�งประเทศัและระดับภูมิภ�คอั่�นัที�เกี�ยวข�อัง

ทั�งหมด,
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ระลึกเช่นกันถึง บรรด�ม�ติรฐ�นัและธรรมเนีัยมปฏิิบัติิระหว่�งประเทศั

ในัด��นัก�รป้อังกันัอั�ชญ�กรรมและคว�มยุติิธรรมท�งอั�ญ� 

โดยเฉพ�ะอัย่�งยิ�งที�เกี�ยวกับคว�มยุติิธรรมสำำ�หรับเด็กและเย�วชนั อั�ทิ 

กฎอัันัเป็นัม�ติรฐ�นัขั�นัติำ��ขอังสำหประช�ช�ติิว่�ด�วยก�รบริห�รง�นัยุติิธรรม

เกี�ยวกับคดีเด็กและเย�วชนั (กฎแห่งกรุงปักกิ�ง), ข�อัแนัะนัำ�ขอังสำหประช�ช�ติิ

ว่�ด�วยก�รป้อังกันัก�รกระทำ�คว�มผ่ิดขอังเด็กและเย�วชนั (ข�อัแนัะนัำ�

แห่งกรุงริย�ด), กฎขอังสำหประช�ช�ติิว่�ด�วยก�รคุ�มครอังเด็กและเย�วชนั

ซ่ึ่�งถูกลิดรอันัเสำรีภ�พ, ข�อัแนัะนัำ�ว่�ด�วยก�รปฏิิบัติิต่ิอัเด็กในักระบวนัก�ร

ยุติิธรรมท�งอั�ญ�, คู่ม่อักระบวนัก�รยุติิธรรมที�เกี�ยวข�อังกับเด็กซึ่่�งเป็นั

ผู่ �เสำียห�ยและพย�นัขอังอั�ชญ�กรรม, ข�อักำ�หนัดสำหประช�ช�ติิ          

ว่�ด�วยก�รปฏิิบัติิติ่อัผู่�ติ�อังขังหญิงในัเร่อันัจำ�และม�ติรก�รที�มิใช่ก�ร

คุมขังสำำ�หรับผู่�กระทำ�ผิ่ดหญิง (ข�อักำ�หนัดกรุงเทพ), ยุทธศั�สำติร์ติ�นัแบบ

และม�ติรก�รเชิงปฏิิบัติิว่�ด�วยก�รขจัดคว�มรุนัแรงต่ิอัผู่�หญิงในัด��นั

ก�รป้อังกันัอั�ชญ�กรรมและคว�มยุติิธรรมท�งอั�ญ�ฉบับปรับปรุง, 

ข�อัแนัะนัำ�ในัก�รป้อังกันัอั�ชญ�กรรม, หลักก�รและแนัวปฏิิบัติิ

แห่งสำหประช�ช�ติิว่�ด�วยก�รเข��ถ่งคว�มช่วยเหล่อัท�งกฎหม�ยในัระบบ

ยุติิธรรมท�งอั�ญ�, ข�อัแนัะนัำ�สำำ�หรับคว�มร่วมม่อัและก�รให�         

คว�มช่วยเหล่อัด��นัเทคนัิคในัก�รป้อังกันัอั�ชญ�กรรมในัเขติเม่อัง, 

ประมวลจริยธรรมสำำ�หรับเจ��หนั��ที�ผู่�บังคับใช�กฎหม�ย, แนัวปฏิิบัติิเพ่�อัก�ร 

ใช�บังคับประมวลจริยธรรมขอังเจ��พนัักง�นัผู่�บังคับใช�กฎหม�ย        

อัย่�งมีประสิำทธิภ�พ และหลักก�รพ่�นัฐ�นัเกี�ยวกับก�รใช�กำ�ลังและอั�วุธป้นั

ขอังเจ��หนั��ที�ผู่�บังคับใช�กฎหม�ย,
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ระลึกเพิ่ิ่มเติมถึง ข�อัมติิที�เกี�ยวข�อัง ติลอัดจนัข�อัมติิขอังคณะมนัติรี

เศัรษฐกิจและสำังคมแห่งสำหประช�ช�ติิ, คณะมนัติรีสำิทธิมนัุษยชนั 

แห่งสำหประช�ช�ติิ และคณะกรรม�ธิก�รสิำทธิมนุัษยชนัแห่งสำหประช�ช�ติิ, 

เช่่อว่่า คว�มรุนัแรงติ่อัเด็กไม่อั�จเป็นัก�รกระทำ�อัันัชอับธรรม  

และเป็นัหนั��ที�ขอังรัฐที�จะติ�อังปกป้อังเด็กซึ่่�งรวมถ่งเด็กที�ถูกกล่�วห�      

ว่�กระทำ�คว�มผ่ิด จ�กคว�มรุนัแรงและก�รละเมิดสำิทธิมนัุษยชนั       

ในัทุกรูปแบบ และติ�อังใช�คว�มละเอีัยดรอับคอับติ�มสำมควรในัก�รห��ม, 

ป้อังกันั และสำ่บสำวนัสำอับสำวนัก�รกระทำ�คว�มรุนัแรงติ่อัเด็กขจัดก�ร 

ไม่ถูกลงโทษ และให�คว�มช่วยเหล่อัแก่เด็กที�เป็นัผู่�ถูกกระทำ� รวมถ่ง

ก�รป้อังกันัก�รถูกกระทำ�ซึ่ำ��,

ยอมรับถึง คุณค่�ขอังร�ยง�นัร่วมระหว่�ง สำำ�นัักง�นัข��หลวงใหญ่

เพ่�อัสำิทธิมนัุษยชนัแห่งอังค์ก�รสำหประช�ช�ติิ, สำำ�นัักง�นัสำหประช�ช�ติิ

ว่�ด�วยย�เสำพติิดและอั�ชญ�กรรม และผู่�แทนัพิเศัษขอังเลข�ธิก�ร

สำหประช�ช�ติิว่�ด�วยคว�มรุนัแรงติ่อัเด็ก เร ่ �อังก�รป้อังกันัและ              

ก�รติอับสำนัอังต่ิอัคว�มรุนัแรงต่ิอัเด็กภ�ยใติ�ระบบยุติิธรรมสำำ�หรับเย�วชนั, 

ร�ยง�นัขอังสำำ�นัักง�นัข��หลวงใหญ่สำิทธิมนัุษยชนัแห่งสำหประช�ช�ติิ

ว่�ด�วยก�รเข��ถ่งคว�มยุติิธรรมสำำ�หรับเด็ก และร�ยง�นัร่วมระหว่�ง    

ผู่�เสำนัอัร�ยง�นัพิเศัษว่�ด�วยก�รค��เด็ก, ก�รค��ประเวณีเด็กและส่ำ�อัล�มกเด็ก 

และผู่�แทนัพิเศัษขอังเลข�ธิก�รสำหประช�ช�ติิว่�ด�วยคว�มรุนัแรงต่ิอัเด็ก 

ว่�ด�วยกลไกในัก�รให�คำ�ปร่กษ�, ก�รร�อังเรียนั และก�รร�ยง�นั              

ที�สำ�ม�รถเข��ถ่งได�และละเอีัยดอ่ัอันัต่ิอัเด็ก เพ่�อัจัดก�รเหตุิคว�มรุนัแรง,
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ในด้านการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา



รับทราบด้้ว่ยคว่ามช่่นชมถึง ง�นัสำำ�คัญเกี�ยวกับสำิทธิเด็กในับริบท 

ขอังก�รป้อังกันัอั�ชญ�กรรมและคว�มยุติิธรรมท�งอั�ญ�ที�ดำ�เนิันัก�ร

โดยหนั่วยง�นั, กอังทุนั และโครงก�รติ่�ง ๆ ขอังสำหประช�ช�ติิ รวมถ่ง

สำำ�นัักง�นัสำหประช�ช�ติิว่�ด�วยย�เสำพติิดและอั�ชญ�กรรม, สำำ�นัักง�นั

ข��หลวงใหญ่แห่งสำหประช�ช�ติิ และกอังทุนัเพ่�อัเด็กแห่งสำหประช�ช�ติิ 

และโดยผู่�แทนัพิเศัษแห่งสำหประช�ช�ติิ และผู่�ถ่อัอั�ณัติิ และกลไก

สำนัธิสำัญญ�ติ่�ง ๆ ที�เกี�ยวข�อัง, และยินัดีกับก�รมีสำ่วนัร่วมอัย่�งจริงจัง

ขอังภ�คประช�สำังคมที�ทำ�ง�นัด��นันัี�,

เน้นว่่า ด�วยเหติุขอังพัฒนั�ก�รท�งด��นัร่�งก�ยและจิติใจขอังเด็ก   

เด็กติ�อังเผ่ชิญกับคว�มเปร�ะบ�งเฉพ�ะและติ�อังก�รก�รปกป้อังและ

ก�รดูแลเป็นัพิเศัษ, รวมถ่งก�รคุ�มครอังท�งกฎหม�ยที�เหม�ะสำม,

เน้นด้้ว่ยว่่า เด็กที�เข��สู่ำกระบวนัก�รยุติิธรรมในัฐ�นัะผู่�ถูกกระทำ�, พย�นั 

หร่อัผู่�ถูกกล่�วห� หร่อัถูกติัดสำินัว่�เป็นัผู่�กระทำ�คว�มผ่ิด ติ�อังได�รับ    

ก�รปฏิิบัติิด�วยวิธีก�รที�ละเอัียดอั่อันัติ่อัเด็ก และเค�รพสำิทธิ, ศัักดิ�ศัรี 

และคว�มจำ�เป็นัขอังเด็กเหล่�นัั�นั,

ยำ�าว่่า สำิทธิขอังทุกคนัในัก�รเข��ถ่งคว�มยุติิธรรม และบทบัญญัติิที�ว่�

เด็กที�เป็นัผู่�ถูกกระทำ�หร่อัพย�นัในัเหตุิคว�มรุนัแรง และเด็กและเย�วชนั

ที�ถูกกล่�วห�ว่�กระทำ�คว�มผ่ิดมีสำิทธิได�รับก�รรับรอังและก�รคุ�มครอัง

ติ�มกฎหม�ยเช่นัเดียวกับผู่�ใหญ่ซึ่่�งรวมถ่งก�รประกันัก�รดำ�เนัินัคดี

อัย่�งเป็นัธรรมในัทุกขั�นัติอันันัั�นั  เป็นัพ่�นัฐ�นัที�สำำ�คัญในัก�รเสำริมสำร��ง

หลักนัิติิธรรมผ่่�นัก�รอัำ�นัวยคว�มยุติิธรรม,
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ในด้านการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา



ยอมรับ บทบ�ทเสำริมซึ่่�งกันัและกันัระหว่�งก�รป้อังกันัอั�ชญ�กรรม, 

ระบบยุติิธรรมท�งอั�ญ�, หนั่วยง�นัคุ�มครอังเด็ก และภ�คสำ�ธ�รณสำุข, 

ภ�คก�รศั่กษ� และภ�คสำังคม รวมไปถ่งภ�คประช�สำังคม ในัก�รสำร��ง

สำภ�พแวดล�อัมที�ปลอัดภัย และในัก�รป้อังกันัและติอับสำนัอังต่ิอัเหตุิก�รณ์

คว�มรุนัแรงติ่อัเด็ก,

ตระหนักถึง คว�มแติกต่ิ�งในับริบทท�งเศัรษฐกิจ, สัำงคม และวัฒนัธรรม

ขอังก�รป้อังกันัอั�ชญ�กรรมและคว�มยุติิธรรมท�งอั�ญ�ซึ่่�งมีอัยู่แล�ว

ในัแติ่ละรัฐสำม�ชิก,

ระลึกถึง ข�อัมติิที� 68/189 วันัที� 18 ธันัว�คม ค.ศั. 2013 ซึ่่�งเรียกร�อังให�

สำำ�นัักง�นัสำหประช�ช�ติิว่�ด�วยย�เสำพติิดและอั�ชญ�กรรม จัดก�รประชุม

กลุ่มผู่�เชี�ยวช�ญนั�นั�ช�ติิ ร่วมกับหน่ัวยง�นัขอังสำหประช�ช�ติิที�เกี�ยวข�อัง 

โดยเฉพ�ะกอังทุนัเพ่�อัเด็กแห่งสำหประช�ช�ติิ, สำำ�นัักง�นัข��หลวงใหญ่

แห่งสำหประช�ช�ติิ และผู่�แทนัพิเศัษ เพ่�อัพัฒนั�ร่�งยุทธศั�สำติร์ติ�นัแบบ

และม�ติรก�รเชิงปฏิิบัติิขอังสำหประช�ช�ติิในัก�รขจัดคว�มรุนัแรงต่ิอัเด็ก

ในัด��นัก�รป้อังกันัอั�ชญ�กรรมและคว�มยุติิธรรมท�งอั�ญ� เพ่�อัให�

คณะกรรม�ธิก�รสำหประช�ช�ติิว่�ด�วยก�รป้อังกันัอั�ชญ�กรรมและ

คว�มยุติิธรรมท�งอั�ญ� พิจ�รณ�ในัว�ระภ�ยหลังจ�กก�รประชุม

กลุ่มผู่�เชี�ยวช�ญนั�นั�ช�ติิ,

18 ยุทธศาสตร์ต้นแบบและมาตรการเชิงปฏิบัติของสหประชาชาติ ว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อเด็ก
ในด้านการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา



1. ประณามอย่างรุนแรงต่อ ก�รกระทำ�คว�มรุนัแรงติ่อัเด็กทั�งปวง, 

ย่นัยันัอัีกครั�งถ่งหนั��ที�ขอังรัฐในัก�รคุ�มครอังเด็กจ�กคว�มรุนัแรง        

ทุกรูปแบบทั�งในัพ่�นัที�สำ�ธ�รณะและพ่�นัที�ส่ำวนับุคคล และเรียกร�อังให�มีก�ร

ขจัดก�รไม่ถูกลงโทษ รวมถ่งก�รสำ่บสำวนัสำอับสำวนัและก�รดำ�เนัินัคดี 

ด�วยกระบวนัก�รที�ชอับด�วยกฎหม�ย และก�รลงโทษผู่�กระทำ�ผิ่ดทุกคนั 

2. แสด้งออกถึงคว่ามห่ว่งใยอย่างถึงที่สุด้ เกี�ยวกับก�รกระทำ�ให�เด็ก

ติกเป็นัผู่�ถูกกระทำ�ซึ่ำ��โดยกระบวนัก�รยุติิธรรมซึ่่�งอั�จเกิดข่�นัในัระบบ

ยุติิธรรม และย่นัยันัอีักครั�งถ่งหนั��ที�คว�มรับผิ่ดชอับขอังรัฐในัก�รคุ�มครอัง

เด็กจ�กคว�มรุนัแรงในัรูปแบบดังกล่�ว

3. ยินด้ีต่อ ผ่ลสำำ�เร็จจ�กก�รประชุมกลุ่มผู่�เชี�ยวช�ญในัก�รพัฒนั�ร่�ง

ยุทธศั�สำติร์ติ�นัแบบและม�ติรก�รเชิงปฏิิบัติิขอังสำหประช�ช�ติิ               

ว่�ด�วยก�รขจัดคว�มรุนัแรงติ่อัเด็กในัด��นัก�รป้อังกันัอั�ชญ�กรรม

และคว�มยุติิธรรมท�งอั�ญ� ซึ่่�งจัดข่�นัที�กรุงเทพมห�นัคร ระหว่�งวันัที� 

18 ถ่ง 21 กุมภ�พันัธ์ ค.ศั. 2014 และรับทร�บถ่งร�ยง�นัดังกล่�ว        

ด�วยคว�มช่�นัชม

4. รับรอง ยุทธศั�สำติร์ติ�นัแบบและม�ติรก�รเชิงปฏิิบัติิขอังสำหประช�ช�ติิ

ว่�ด�วยก�รขจัดคว�มรุนัแรงต่ิอัเด็กในัด��นัก�รป้อังกันัอั�ชญ�กรรมและ

คว�มยุติิธรรมท�งอั�ญ�ที�เป็นัภ�คผ่นัวกขอังข�อัมติินัี�

19ยุทธศาสตร์ต้นแบบและมาตรการเชิงปฏิบัติของสหประชาชาติ ว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อเด็ก
ในด้านการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา



5. เร่งรัด้ให้ รัฐสำม�ชิกใช�ทุกม�ติรก�รที�จำ�เป็นัและมีประสำิทธิภ�พ

ติ�มที�เหม�ะสำมเพ่�อัป้อังกันัและติอับสำนัอังติ่อัคว�มรุนัแรงทุกรูปแบบ

ติ่อัเด็กที�เข��สำู่กระบวนัก�รยุติิธรรมในัฐ�นัะผู่�ถูกกระทำ�, พย�นั หร่อั    

ผู่�ถูกกล่�วห�หร่อัถูกติัดสำินัว่�เป็นัผู่�กระทำ�คว�มผ่ิด และดำ�เนัินัก�รให�

บรรด�กฎหม�ยและนัโยบ�ยขอังรัฐสำม�ชิกมีคว�มสำอัดคล�อังกันั 

และนัำ�ไปใช�จริง เพ่�อัสำ่งเสำริมก�รใช�ยุทธศั�สำติร์ติ�นัแบบและม�ติรก�ร

เชิงปฏิิบัติิ 

6. เร ่งร ัด้เช่นกันให้ ร ัฐสำม�ชิกขจัดอัุปสำรรคใด ๆ รวมไปถ่ง                

ก�รเล่อักปฏิิบัติิทุกรูปแบบที�เด็กอั�จเผ่ชิญในัก�รเข��ถ่งคว�มยุติิธรรม   

และก�รเข��มีสำ่วนัร่วมในัก�รดำ�เนัินัคดีอั�ญ�อัย่�งมีประสำิทธิภ�พ,    

ให�คว�มสำนัใจเป็นัพิเศัษในัประเด็นัเกี�ยวกับสิำทธิขอังเด็กและประโยชน์ั

สำูงสำุดขอังเด็กในัก�รอัำ�นัวยคว�มยุติิธรรมและประกันัว่�เด็กที�เข��สำู่

ระบบยุติิธรรมท�งอั�ญ�จะได�รับก�รปฏิิบัติิด�วยวิธีก�รที�ละเอีัยดอั่อันั

ติ่อัเด็ก โดยคำ�นั่งถ่งคว�มจำ�เป็นัเฉพ�ะขอังเด็กที�อัยู่ในัสำถ�นัก�รณ์ที�มี

คว�มเปร�ะบ�ง  เป็นัพิเศัษ

7. สนับสนุนให้ รัฐสำม�ชิกที�ยังไม่ได�บูรณ�ก�รก�รป้อังกันัอั�ชญ�กรรม

และประ เด็นัปัญห�ขอัง เด็ ก เข� �กับคว�มพย�ย�มทั� งหล�ย            

ด��นัหลักนัิติิธรรมในัภ�พรวม ให�ดำ�เนัินัก�รดังกล่�ว รวมถ่งให�พัฒนั�

และปฏิิบัติิติ�มนัโยบ�ยก�รป้อังกันัอั�ชญ�กรรมและระบบง�นัยุติิธรรม

ที�ครอับคลุม โดยมีวัติถุประสำงค์เพ่�อัป้อังกันัไม่ให�เด็กเข��ม�เกี�ยวข�อัง    

20 ยุทธศาสตร์ต้นแบบและมาตรการเชิงปฏิบัติของสหประชาชาติ ว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อเด็ก
ในด้านการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา



กับกิจกรรมที�เป็นัคว�มผิ่ดท�งอั�ญ�, ให�ส่ำงเสำริมก�รใช�ม�ติรก�รท�งเล่อัก   

แทนัก�รควบคุมติัว เช่นั ก�รเบี�ยงเบนัคดีและกระบวนัก�รยุติิธรรม        

เชิงสำม�นัฉันัท์, ก�รรับเอั�ยุทธศั�สำติร์ก�รนัำ�เด็กที�เคยเป็นัผู่�กระทำ�คว�มผิ่ด 

กลับค่นัสู่ำสัำงคมม�ใช� และปฏิิบัติิติ�มหลักที�ว่�ก�รลิดรอันัเสำรีภ�พขอังเด็ก

ควรใช�เป็นัม�ติรก�รสำุดท��ย และใช�ระยะเวล�ที�สำั�นัที�สำุดที�เหม�ะสำม 

รวมถ่งในักรณีที�เป็นัไปได� ให�หลีกเลี�ยงก�รควบคุมตัิวเด็กก่อันัก�รพิจ�รณ�คดี

8.  สนับสนุนให้ รัฐสำม�ชิกเสำริมสำร��งคว�มร่วมม่อัจ�กหล�ยภ�คสำ่วนั

ระหว่�งหน่ัวยง�นัขอังรัฐบ�ลที�เกี�ยวข�อังทั�งหมดติ�มคว�มเหม�ะสำม   

เพ่�อัให�มีก�รป้อังกันั, ระบุ และติอับสำนัอังติ่อัคว�มรุนัแรงติ่อัเด็กในัมิติิ 

ที�หล�กหล�ยให�ดียิ�งข่�นั และประกันัว่�ผู่�ประกอับวิช�ชีพในักระบวนัก�ร

อัำ�นัวยคว�มยุติิธรรมท�งอั�ญ�และในัสำ�ข�อ่ั�นัที�เกี�ยวข�อังจะได�รับ 

ก�รฝึึกอับรมที�เพียงพอัในัก�รปฏิิบัติิติ่อัเด็ก

9.  สนับสนุนเช่นกันให้ รัฐสำม�ชิกจัดติั�งและเสำริมสำร��งระบบเฝึ้�ระวัง

และติรวจสำอับสิำทธิเด็ก และระบบคว�มพร�อัมรับผิ่ด รวมทั�งกลไกสำำ�หรับ

ก�รจัดทำ�วิจัย, ก�รรวบรวม และก�รวิเคร�ะห์ข�อัมูลเกี�ยวกับคว�มรุนัแรง

ติ่อัเด็กอัย่�งเป็นัระบบ และระบบที �อัอักแบบเพ่ �อัจัดก�รปัญห� 

คว�มรุนัแรงติ่อัเด็ก โดยมีวัติถุประสำงค์ในัก�รประเมินัขอับเขติและ

เหตุิก�รณ์คว�มรุนัแรงดังกล่�ว และผ่ลกระทบขอังนัโยบ�ยและม�ติรก�ร 

ที�นัำ�ม�ใช�เพ่�อัลดเหติุก�รณ์คว�มรุนัแรงนัั�นั

21ยุทธศาสตร์ต้นแบบและมาตรการเชิงปฏิบัติของสหประชาชาติ ว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อเด็ก
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10. ยำ �าถึง คว�มสำำ�คัญขอังก�รป้อังกันัเหติุคว�มรุนัแรงติ่อัเด็ก 

และก�รติอับสำนัอังอัย่�งทันัท่วงทีเพ่�อัช่วยเหล่อัเด็กที�เป็นัผู่�ถูกกระทำ�

ด�วยคว�มรุนัแรง รวมไปถ่งป้อังกันัก�รติกเป็นัผู่�ถูกกระทำ�ซึ่ำ�� และเชิญชวนั

รัฐสำม�ชิกให�รับเอั�ยุทธศั�สำติร์และ นัโยบ�ยก�รป้อังกันัที �ม�จ�ก

ฐ�นัคว�มรู�, มีคว�มครอับคลุม และม�จ�กหล�ยภ�คสำ่วนัม�จัดก�ร 

กับปัจจัยที�ทำ�ให�เกิดคว�มรุนัแรงติ่อัเด็ก รวมถ่งปัจจัยที�ชักนัำ�ให�เด็ก 

ติกอัยู่ในัภ�วะเสำี�ยงติ่อัคว�มรุนัแรง

11. ร้องขอให้ สำำ�นัักง�นัสำหประช�ช�ติิว่�ด�วยย�เสำพติิดและอั�ชญ�กรรม

ดำ�เนิันัขั�นัติอันัต่ิ�ง ๆ เพ่�อัประกันัว่�จะมีก�รเผ่ยแพร่ยุทธศั�สำติร์ติ�นัแบบ

และม�ติรก�รเชิงปฏิิบัติิอัย่�งกว��งขว�ง

12. ร้องขอเช่นกันให้ สำำ�นัักง�นัสำหประช�ช�ติิว่�ด�วยย�เสำพติิดและ

อั�ชญ�กรรมดำ�เนิันัก�รติ�มที�รัฐสำม�ชิกร�อังขอัเพ่�อัระบุถ่งคว�มติ�อังก�ร

และศัักยภ�พขอังประเทศั และให�คว�มช่วยเหล่อัด��นัวิช�ก�รและ 

ด��นับริก�รให�คำ�ปร่กษ�แก่รัฐสำม�ชิก เพ่�อัพัฒนั�หร่อัเสำริมสำร��งกฎหม�ย, 

กระบวนัพิจ�รณ�, นัโยบ�ย และแนัวปฏิิบัติิ ติ�มที�เหม�ะสำม เพ่�อัป้อังกันั

และติอับสำนัอังติ่อัคว�มรุนัแรงติ่อัเด็ก และประกันัถ่งก�รเค�รพสำิทธิ 

ขอังเด็กในัก�รอัำ�นัวยคว�มยุติิธรรม 

22 ยุทธศาสตร์ต้นแบบและมาตรการเชิงปฏิบัติของสหประชาชาติ ว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อเด็ก
ในด้านการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา



13. ร้องขอเพิ่ิ่มเติมให้ สำำ�นัักง�นัสำหประช�ช�ติิว่�ด�วยย�เสำพติิด 

และอั�ชญ�กรรม ร่วมม่อัอัย่�งใกล�ชิดกับสำถ�บันัเคร่อัข่�ยแผ่นั

ง�นัสำหประช�ช�ติิด��นัก�รป้อังกันัอั�ชญ�กรรมและคว�มยุติิธรรมท�ง

อั�ญ� และสำถ�บันัระดับช�ติิและระดับภูมิภ�คอั่�นั ๆ ที�เกี�ยวข�อัง โดยมี

วัติถุประสำงค์เพ่�อัก�รพัฒนั�เคร่�อังม่อัในัก�รฝึึกอับรมและก�รสำร��ง

โอัก�สำในัก�รฝึึกอับรมและเสำริมสำร��งศัักยภ�พอั่�นั ๆ โดยเฉพ�ะกับ       

ผู่�ปฏิิบัติิง�นัในัด��นัก�รป้อังกันัอั�ชญ�กรรมและคว�มยุติิธรรมท�งอั�ญ� 

และสำำ�หรับผู่�ให�บริก�รช่วยเหล่อัแก่เด็กที�เป็นัผู่�ถูกกระทำ�ด�วยคว�มรุนัแรง 

และพย�นัที�เป็นัเด็กภ�ยในัระบบยุติิธรรมท�งอั�ญ� และให�เผ่ยแพร่

ข�อัมูลก�รปฏิิบัติิง�นัที�ประสำบผ่ลสำำ�เร็จ

14. เชิญชว่นให้ คณะกรรม�ธิก�รสำหประช�ช�ติิว่�ด�วยก�รป้อังกันั

อั�ชญ�กรรมและคว�มยุติิธรรมท�งอั�ญ� และคณะมนัติรีสิำทธิมนุัษยชนั

ติลอัดจนัถ่งสำำ�นัักง�นัสำหประช�ช�ติิว่�ด�วยย�เสำพติิดและอั�ชญ�กรรม, 

กอังทุนัเพ่�อัเด็กแห่งสำหประช�ช�ติิ, สำำ�นัักง�นัข��หลวงใหญ่สิำทธิมนุัษยชนั

แห่งสำหประช�ช�ติิ, ผ่ ู �แทนัพิเศัษขอังเลข�ธิก�รสำหประช�ช�ติิ

ในัเร่�อังคว�มรุนัแรงต่ิอัเด็ก, คณะกรรมก�รสิำทธิเด็กแห่งสำหประช�ช�ติิ 

อังค์ก�รระหว่�งรัฐบ�ล และ NGOs ในัระดับภูมิภ�คและระดับนั�นั�ช�ติิ

ที�เกี�ยวข�อัง เสำริมสำร��งคว�มร่วมม่อัเพ่�อัสำนัับสำนัุนัคว�มพย�ย�มขอังรัฐ

ในัก�รขจัดคว�มรุนัแรงติ่อัเด็กในัทุกรูปแบบ

23ยุทธศาสตร์ต้นแบบและมาตรการเชิงปฏิบัติของสหประชาชาติ ว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อเด็ก
ในด้านการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา



15. สนับสนุนให้ รัฐสำม�ชิกสำ่งเสำริมคว�มร่วมม่อัท�งวิช�ก�รในัระดับ

ประเทศัติ่อัประเทศั, ระดับภูมิภ�ค และระหว่�งภูมิภ�คเพ่�อัแบ่งปันั  

แนัวปฏิิบัติิที�ดีที�สุำดในัก�รนัำ�ยุทธศั�สำติร์ติ�นัแบบและม�ติรก�รเชิงปฏิิบัติิ

ไปใช�

16. เชิญชว่นให้ รัฐสำม�ชิกและผู่ �บริจ�คอั่ �นั ๆ ให�ก�รสำนัับสำนัุนั            

เงินังบประม�ณพิเศัษ เพ่�อัวัติถุประสำงค์ที�ว�งแนัวท�งไว�ในัข�อัมติินัี�    

ให�สำอัดคล�อังกับกฎ และขั�นัติอันัขอังสำหประช�ช�ติิ

การประชุมเต็มคณะ ครั�งที่ 73

ว่ันที่ 18 ธัันว่าคม ค.ศ. 2014 (พิ่.ศ. 2557)

24 ยุทธศาสตร์ต้นแบบและมาตรการเชิงปฏิบัติของสหประชาชาติ ว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อเด็ก
ในด้านการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา



ภ�คำผนำวก
ยุที่ธัศาสติรั์ติ้นแบบ
แลัะ มาติรัการัเชุิงปฏิิบัติิ
ข้องสหปรัะชุาชุาติิ
วั่าด้วัยการัข้จััดควัามรัุนแรังติ่อเด็ก
ในด้านการัป้องกันอาชุญ่ากรัรัม
แลัะควัามยุติิธัรัรัมที่างอาญ่า



บัทนำำ�

1.
ยุที่ธัศาสติรั์ติ้นแบบแลัะมาติรัการัเชุิงปฏิิบัติิข้องสหปรัะชุาชุาติิ
ว่ัาด้วัยการัข้จััดควัามรุันแรังต่ิอเด็กในด้านการัป้องกันอาชุญ่ากรัรัม 
แลัะควัามยุติิธัรัรัมที่างอาญ่า

ถูกจัดทำ�ข่�นัเพ่�อัช่วยเหล่อัรัฐสำม�ชิกในัก�รสำนัอังต่ิอัคว�มจำ�เป็นัที�ติ�อังมี

ยุทธศั�สำติร์แบบบูรณ�ก�รด��นัก�รป้อังกันัคว�มรุนัแรงและก�รคุ�มครอังเด็ก 

ด�วยก�รให�คว�มคุ�มครอังแก่เด็กติ�มสำิทธิที�จะถูกจำ�กัดไม่ได�

2.
ยุที่ธัศาสติรั์ติ้นแบบแลัะมาติรัการัเชุิงปฏิิบัติิ
คำานึงถึงบที่บาที่เสรัิมซึ่ึ�งกันแลัะกัน

ขอังระบบง�นัยุติิธรรมในัด��นัหนั่�ง และภ�คสำ่วนัขอังก�รคุ�มครอังเด็ก, 

สำวัสำดิก�รสำังคม, สำ�ธ�รณสำุข และก�รศั่กษ�ในัอัีกด��นัหนั่�ง ในัก�ร  

สำร��งสำภ�พแวดล�อัมที�ปลอัดภัยและในัก�รป้อังกันัและก�รติอับสำนัอัง

ติ่อัคว�มรุนัแรงติ่อัเด็ก ยุทธศั�สำติร์ติ�นัแบบและม�ติรก�รเชิงปฏิิบัติิ     

ชี�ให�เห็นัถ่งคว�มจำ�เป็นัขอังรัฐสำม�ชิกในัก�รประกันัว่�จะมีก�รใช�

กฎหม�ยอั�ญ�อัย่�งเหม�ะสำมและมีประสำิทธิภ�พเพ่�อักำ�หนัดให�  

26 ยุทธศาสตร์ต้นแบบและมาตรการเชิงปฏิบัติของสหประชาชาติ ว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อเด็ก
ในด้านการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา



ก�รกระทำ�คว�มรุนัแรงติ่อัเด็กรูปแบบติ่�ง ๆ รวมทั�งคว�มรุนัแรง          

ในัรูปแบบที�เป็นัก�รติ�อังห��มติ�มกฎหม�ยระหว่�งประเทศัให�เป็นั

คว�มผ่ิดอั�ญ� ยุทธศั�สำติร์ติ�นัแบบและม�ติรก�รเชิงปฏิิบัติิจะทำ�ให�

อังค์กรติ่�ง ๆ ในักระบวนัก�รยุติิธรรมท�งอั�ญ�เสำริมสำร��งและมุ่งเนั�นั

คว�มพย�ย�มในัก�รป้อังกันัและติอับสำนัอังติ่อัคว�มรุนัแรงติ่อัเด็ก 

และเพิ�มคว�มระมัดระวังในัก�รส่ำบสำวนัสำอับสำวนั, ก�รพิจ�รณ�พิพ�กษ� 

และก�รบำ�บัดฟ้ื้�นัฟูื้พฤติิกรรมขอังผู่�ก่อัอั�ชญ�กรรมคว�มรุนัแรงต่ิอัเด็ก

3.
ยุที่ธัศาสติรั์ติ้นแบบแลัะมาติรัการัเชุิงปฏิิบัติิคำานึงถึงข้้อเที่็จัจัรัิง

ว่�เด็กที�ถูกกล่�วห�, ติ�อังห� หร่อัถูกติัดสำินัว่�ฝึ่�ฝึ้นักฎหม�ยอั�ญ� 

โดยเฉพ�ะอัย่�งยิ�งเด็กที�ถูกลิดรอันัเสำรีภ�พนัั�นั มีคว�มเสีำ�ยงสูำงที�จะเผ่ชิญกับ

คว�มรุนัแรง ด�วยเหติุที�สำถ�นัก�รณ์เฉพ�ะที�เสำี�ยงขอังเด็กเหล่�นัี�จำ�เป็นั

ติ�อังได�รับคว�มเอั�ใจใสำ่เป็นัพิเศัษ ยุทธศั�สำติร์ติ�นัแบบและม�ติรก�ร 

เชิงปฏิิบัติิจ่งมิได�มุ่งหม�ยเพียงแค่ก�รปรับปรุงประสิำทธิภ�พขอังระบบ

ยุติิธรรมท�งอั�ญ�ในัก�รป้อังกันัและติอับสำนัอังติ่อัคว�มรุนัแรงติ่อัเด็ก

เท่�นัั�นั แต่ิยังมุ่งคุ�มครอังเด็กจ�กคว�มรุนัแรงใด ๆ ที�อั�จเกิดข่�นัจ�กก�ร

เข��สำู่กระบวนัก�รยุติิธรรมด�วยเช่นักันั

27ยุทธศาสตร์ต้นแบบและมาตรการเชิงปฏิบัติของสหประชาชาติ ว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อเด็ก
ในด้านการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา



4.
ยุที่ธัศาสติรั์ติ้นแบบแลัะมาติรัการัเชุิงปฏิิบัติิสะที่้อนควัามจัรัิง

ที�ว่� ผู้้�กระทำำ�คว�มรุนแรงต่่อเด็็กบ�งคนเป็็นเด็็ก และบ่อัยครั�ง         

ที�เด็กดังกล่�วนัั�นัก็เป็นัผู่�ถูกกระทำ�คว�มรุนัแรงเช่นักันั คว�มจำ�เป็นั

ในัก�รคุ�มครอังเด็กที�เป็นัผู่�ถูกกระทำ�ในักรณีดังกล่�วไม่อั�จลบล��ง

สำิทธิขอังเด็กทุกคนัที�เกี�ยวข�อังซึ่่�งจะติ�อังได�รับก�รคำ�น่ังถ่งประโยชนั์

สำูงสำุดขอังเด็กโดยให�คว�มสำำ�คัญเป็นัอัันัดับแรก

5.
ยุที่ธัศาสติรั์ติ้นแบบแลัะมาติรัการัเชุิงปฏิิบัติิ แบ่งออกเป็น
สามหมวัดกวั้าง ๆ ได้แก่

ยุุทำธศ�สต่ร์ก�รป้็องกันโด็ยุทัำ�วไป็ในก�รจััด็ก�รกับคว�มรุนแรงต่่อเด็็ก 

ในัฐ�นัะเป็นัส่ำวนัหน่ั�งขอังแผ่นัก�รที�กว��งข่�นัในัด��นัก�รคุ�มครอังเด็ก

และก�รป้อังกันัอั�ชญ�กรรม

ยุุทำธศ�สต่ร์และม�ต่รก�รเพื่่�อก�รป็รับป็รุงศักยุภ�พื่ของระบบ

ยุุต่ิธรรมทำ�งอ�ญ�เพื่่�อต่อบสนองต่่อป็ัญห�อ�ชญ�กรรมทำ่�เป็็น

คว�มรุนแรงต่่อเด็็ก และเพ่ �อัค ุ �มครอังผู่ �ถ ูกกระทำ�ที � เป ็นัเด ็ก          

อัย่�งมีประสำิทธิภ�พ และ

28 ยุทธศาสตร์ต้นแบบและมาตรการเชิงปฏิบัติของสหประชาชาติ ว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อเด็ก
ในด้านการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา



ยุุทำธศ�สต่ร์และม�ต่รก�รป็้องกันและต่อบสนองต่่อป็ัญห�คว�ม

รุนแรงต่่อเด็็กทำ่�เข��ส้่กระบวนก�รยุุต่ิธรรม

แนัวปฏิิบัติิที�ดีในัเอักสำ�รนัี�กำ�หนัดไว�เพ่�อัให�รัฐสำม�ชิกนัำ�ม�พิจ�รณ�

และปรับใช�ภ�ยใติ�กรอับขอังระบบกฎหม�ยภ�ยในัประเทศั       

อัย่�งสำอัดคล�อังกับติร�สำ�รระหว่�งประเทศัที�ใช�บังคับ รวมถ่งติร�สำ�ร

ว่�ด�วยสิำทธิมนุัษยชนัที�เกี�ยวข�อัง และคำ�น่ังถ่งม�ติรฐ�นัและบรรทัดฐ�นั

ขอังสำหประช�ช�ติิในัก�รป้อังกันัอั�ชญ�กรรม

และคว�มยุติิธรรมท�งอั�ญ�ที�เกี�ยวข�อัง รัฐสำม�ชิกควรใช�ยุทธศั�สำติร์

ติ�นัแบบและม�ติรก�รเชิ งปฏิิบัติิ เป็นัแนัวท�งให� ได�ม�กที�สำุด                              

เท่�ที�ทรัพย�กรขอังรัฐที�มีอัยู่จะอัำ�นัวย และให�อัยู่ภ�ยใติ�กรอับคว�มร่วมม่อั

ระหว่�งประเทศัในักรณีที�มีคว�มจำ�เป็นั

29ยุทธศาสตร์ต้นแบบและมาตรการเชิงปฏิบัติของสหประชาชาติ ว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อเด็ก
ในด้านการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา



นำิย�ม

6.
เพ่�อวััติถุปรัะสงค์ข้องยุที่ธัศาสติรั์ติ้นแบบ
แลัะมาติรัการัเชุิงปฏิิบัติิน่�

(เอ) “เด็ก” หม�ยคว�มติ�มที�กำ�หนัดในัข�อั 1 แห่งอันัุสำัญญ�ว่�ด�วย

สำิทธิเด็ก ว่� “มนัุษย์ทุกคนัที�มีอั�ยุติำ��กว่�สำิบแปดปี เว�นัแติ่กฎหม�ย     

ที�ใช�บังคับกับเด็กนัั�นัจะกำ�หนัดอั�ยุสำำ�หรับก�รบรรลุนิัติิภ�วะไว�ติำ��กว่�นัั�นั”

(บ่) “ระบบก�รคุ�มครอังเด็ก” หม�ยถ่ง กรอับกฎหม�ยขอังรัฐ, โครงสำร��ง

ขอังรัฐทั�งที�เป็นัท�งก�รและไม่เป็นัท�งก�ร, บทบ�ทหนั��ที�ขอังรัฐ และ

ศัักยภ�พขอังรัฐในัก�รป้อังกันัและติอับสำนัอังต่ิอัคว�มรุนัแรง และก�รกระทำ�

โดยมิชอับ, ก�รแสำวงห�ประโยชน์ัโดยมิชอับ และก�รละเลยทอัดทิ�งเด็ก 

(ซี่) “เด็กที�เข��สำู่กระบวนัก�รยุติิธรรม” หม�ยถ่ง เด็กที�เข��สำู่กระบวนัก�ร

ยุติิธรรมในัฐ�นัะผู่�ถูกกระทำ�หร่อัพย�นั, เด็กที�ถูกกล่�วห�, ติ�อังห� หร่อั

ถูกติัดสำินัว่�ฝึ่�ฝึ้นักฎหม�ยอั�ญ� หร่อัเด็กซึ่่�งอัยู่ในัสำถ�นัก�รณ์อั่�นั   

ที�จำ�เป็นัติ�อังมีก�รดำ�เนิันัก�รติ�มกฎหม�ย ตัิวอัย่�งเช่นั กรณีที�เกี�ยวกับ 

ก�รดูแล ก�รใช�อัำ�นั�จปกครอังหร่อัก�รคุ�มครอังเด็ก รวมถ่งกรณี      

ที�เกี�ยวข�อังกับเด็กที�บิด�ม�รด�ถูกคุมขัง

30 ยุทธศาสตร์ต้นแบบและมาตรการเชิงปฏิบัติของสหประชาชาติ ว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อเด็ก
ในด้านการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา



(ด็่) “ละเอัียดอั่อันัติ่อัเด็ก” แสำดงถ่ง วิธีก�รที�คำ�นั่งถ่งสำิทธิขอังเด็ก        

ที�จะได�รับคว�มคุ�มครอังและคำ�น่ังถ่งคว�มจำ�เป็นัและคว�มคิดเห็นั

ขอังเด็กแติ่ละคนัซึ่่�งสำอัดคล�อังกับอั�ยุและวุฒิภ�วะขอังเด็ก

(อ่) “เด็กที �เป็นัผู่ �ถูกกระทำ�” หม�ยถ่ง เด็กซึ่่ �งติกเป็นัผู่ �ถูกกระทำ�           

จ�กอั�ชญ�กรรม โดยไม่ติ�อังคำ�น่ังถ่งบทบ�ทขอังเด็กนัั�นัในัก�รกระทำ� 

คว�มผิ่ดหร่อัในัก�รดำ�เนิันัคดีอั�ญ�ต่ิอัผู่�ถูกกล่�วห� หร่อัต่ิอักลุ่มผู่�กระทำ�

คว�มผ่ิด

(เอฟ) “ก�รป้อังกันัอั�ชญ�กรรม” ประกอับด�วยยุทธศั�สำติร์และม�ติรก�ร 

ที�มุ่งลดคว�มเสำี�ยงที�จะเกิดอั�ชญ�กรรมและผ่ลร��ยขอังอั�ชญ�กรรม

นัั�นัที�มีติ่อับุคคลหร่อัสำังคม ซึ่่�งรวมถ่งคว�มหว�ดกลัวติ่อัอั�ชญ�กรรม 

โดยก�รเข��ไปแทรกแซึ่งเพ่�อัควบคุมสำ�เหติุติ่�ง ๆ ขอังอั�ชญ�กรรม

(จั่) “ระบบยุติิธรรมท�งอั�ญ�” หม�ยถ่ง กฎหม�ย, กระบวนัก�ร,         

ผู่�ประกอับวิช�ชีพ, พนัักง�นัเจ��หนั��ที� และอังค์กรที�เกี�ยวข�อังกับผู่�ถูกกระทำ�, 

พย�นั และผู่�ถูกกล่�วห�, ติ�อังห� หร่อัถูกตัิดสิำนัว่�ฝ่ึ�ฝ้ึนักฎหม�ยอั�ญ�

31ยุทธศาสตร์ต้นแบบและมาตรการเชิงปฏิบัติของสหประชาชาติ ว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อเด็ก
ในด้านการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา



(เอช) “ก�รลิดรอันัเสำรีภ�พ” หม�ยคว�มว่� รูปแบบใด ๆ ขอังก�ร

ควบคุมติัว หร่อัก�รจำ�คุก หร่อัก�รนัำ�บุคคลไปคุมขังอัยู่ในัสำถ�นัที�       

ไม่ว่�จะเป็นัขอังรัฐหร่อัเอักชนั ซ่ึ่�งบุคคลนัั�นัไม่ได�รับอันุัญ�ติให�อัอักจ�ก

สำถ�นัที�ดังกล่�วได�ติ�มที�ติ�อังก�ร โดยคำ�สัำ�งขอังศั�ล, ฝ่ึ�ยปกครอัง หร่อั

พนัักง�นัเจ��หนั��ที�อั่�นัขอังรัฐ

(ไอ) “ก�รเบี�ยงเบนัคดี” หม�ยถ่ง กระบวนัก�รท�งเล่อักอั่�นันัอักจ�ก

ก�รดำ�เนัินัคดีในัศั�ลสำำ�หรับเด็กที�ถูกกล่�วห�, ติ�อังห� หร่อัถูกติัดสำินัว่� 

ฝ่ึ�ฝ้ึนักฎหม�ยอั�ญ� ด�วยคว�มยินัยอัมขอังเด็กและบิด�ม�รด�ขอังเด็ก 

หร่อัผู่�ปกครอังติ�มกฎหม�ยขอังเด็ก

(เจั) “ระบบยุติิธรรมที�ไม่เป็นัท�งก�ร” หม�ยถ่ง ก�รระงับข�อัพิพ�ท และ

ก�รว�งข�อักำ�หนัดคว�มประพฤติิ โดยก�รวินิัจฉัยชี�ข�ดหร่อัก�รช่วยเหล่อั

จ�กบุคคลที�สำ�มที�เป็นักล�งและไม่ได�เป็นัส่ำวนัหน่ั�งขอังฝ่ึ�ยตุิล�ก�ร     

ที�จัดตัิ�งข่�นัติ�มกฎหม�ย และ/หร่อัพ่�นัฐ�นัอัำ�นั�จในัเชิงเน่ั�อัห�, กระบวนัก�ร 

และโครงสำร��งไม่ได�ม�จ�กกฎหม�ยล�ยลักษณ์อัักษรเป็นัหลัก

(เค) “ระบบยุติิธรรมสำำ�หรับเย�วชนั” ประกอับด�วย กฎหม�ย, นัโยบ�ย, 

แนัวปฏิิบัติิ, บรรทัดฐ�นัท�งประเพณี, ระบบ, ผู่�ประกอับวิช�ชีพ, อังค์กร

และก�รปฏิิบัติิเฉพ�ะสำำ�หรับเด็กที�ถูกกล่�วห�, ติ�อังห� หร่อัถูกตัิดสิำนัว่�

ฝึ่�ฝึ้นักฎหม�ยอั�ญ�

32 ยุทธศาสตร์ต้นแบบและมาตรการเชิงปฏิบัติของสหประชาชาติ ว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อเด็ก
ในด้านการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา



(แอล) “คว�มช่วยเหล่อัท�งกฎหม�ย” รวมถ่ง ก�รให�คำ�ปร่กษ�       

ท�งกฎหม�ย, ก�รช่วย และก�รเป็นัผู่�แทนัในัท�งกฎหม�ยสำำ�หรับบุคคล

ที�ถูกควบคุมติัว, ถูกจับกุม หร่อัถูกจำ�คุกเนั่�อังจ�กติกเป็นัผู่�ติ�อังสำงสำัย 

หร่อัผู่�ติ�อังห� หร่อัถูกกล่�วห�ว่�กระทำ�คว�มผ่ิดกฎหม�ยอั�ญ� และ

สำำ�หรับผู่�ถูกกระทำ�และพย�นัในักระบวนัก�รยุติิธรรมท�งอั�ญ� ซ่ึ่�งจัดห�ให�

โดยไม่คิดค่�ใช�จ่�ยสำำ�หรับผู่�ที�ข�ดแคลนั หร่อัเพ่�อัประโยชน์ัแห่งคว�มยุติิธรรม 

นัอักจ�กนัั�นั “คว�มช่วยเหล่อัท�งกฎหม�ย” ยังหม�ยคว�มรวมถ่ง

แนัวคิดเกี�ยวกับก�รให�คว�มรู�ท�งกฎหม�ย, ก�รเข��ถ่งข�อัมูลท�งกฎหม�ย 

และก�รให�บริก�รอั่�นัใดที�จัดให�แก่บุคคลผ่่�นักลไก  ก�รระงับข�อัพิพ�ท

ท�งเล่อัก และกระบวนัก�รยุติิธรรมเชิงสำม�นัฉันัท์

(เอ็ม) “สำภ�พแวดล�อัมที�ปลอัดภัย” ค่อั สำภ�พแวดล�อัมที�เอั่�อัติ่อัก�ร 

อัยู่รอัดและพัฒนั�ก�รขอังเด็กอัย่�งม�กที�สำุดเท่�ที�เป็นัไปได� รวมถ่ง    

พัฒนั�ก�รท�งด��นัร่�งก�ย, จิติใจ, จิติวิญญ�ณ, ศัีลธรรม, สำุขภ�พจิติ

และสำังคม ในัท�งที�สำอัดคล�อังกับศัักดิ�ศัรีคว�มเป็นัมนัุษย์

(เอ็น) “โปรแกรมคว�มยุติิธรรมเชิงสำม�นัฉันัท์” หม�ยคว�มว่� โปรแกรมใด ๆ 

ซ่ึ่�งใช�ในักระบวนัก�รเชิงสำม�นัฉันัท์ และมุ่งหม�ยที�จะให�บรรลุผ่ลในัท�ง 

สำม�นัฉันัท์

33ยุทธศาสตร์ต้นแบบและมาตรการเชิงปฏิบัติของสหประชาชาติ ว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อเด็ก
ในด้านการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา



(โอ) “กระบวนัก�รเชิงสำม�นัฉันัท์” หม�ยคว�มว่� กระบวนัก�รใด ๆ    

ซึ่่�งผู่�ถูกกระทำ�และผู่�กระทำ�ผ่ิด และในักรณีที�สำมควรอั�จมีบุคคลอั่�นั ๆ 

หร่อัมีสำม�ชิกอั่�นั ๆ ขอังชุมชนัที�ได�รับผ่ลกระทบจ�กอั�ชญ�กรรมนัั�นั 

เข��ม�มีส่ำวนัร่วมอัย่�งจริงจังในัก�รระงับข�อัพิพ�ทที�เกิดข่�นัจ�กอั�ชญ�กรรม 

ซึ่่�งโดยทั�วไปแล�วจะได�รับคว�มช่วยเหล่อัจ�กผู่�ประสำ�นัก�รประชุม 

กระบวนัก�รเชิงสำม�นัฉันัท์อั�จรวมถ่งก�รไกล่เกลี�ย, ก�รประนัอัมข�อัพิพ�ท 

และก�รประชุมกลุ่มเพ่�อัระงับข�อัพิพ�ท

(พื่่) “คว�มรุนัแรง” หม�ยคว�มว่� คว�มรุนัแรงท�งร่�งก�ยและจิติใจ

ทุกรูปแบบ, ก�รทำ�ร��ยหร่อัก�รกระทำ�โดยมิชอับ, ก�รละเลยทอัดทิ�ง หร่อั

ก�รเลี�ยงดูโดยมิชอับ, ก�รปฏิิบัติิที�ท�รุณโหดร��ยหร่อัก�รแสำวงห�ประโยชน์ั

โดยมิชอับ รวมถ่งก�รกระทำ�โดยมิชอับท�งเพศั

34 ยุทธศาสตร์ต้นแบบและมาตรการเชิงปฏิบัติของสหประชาชาติ ว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อเด็ก
ในด้านการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา



หลัักก�รแนำวท�ง

7.
ในการันำายุที่ธัศาสติรั์ติ้นแบบแลัะมาติรัการัเชุิงปฏิิบัติิ
ไปใชุ้ในรัะดับภายในปรัะเที่ศ รััฐสมาชุิกควัรัใชุ้หลัักการั
ดังติ่อไปน่�เป็นแนวัที่าง

(เอ) สำิทธิติิดติัวขอังเด็กในัก�รมีชีวิติ, ก�รอัยู่รอัด และก�รพัฒนั�     

ติ�อังได�รับก�รคุ�มครอัง

(บ่) สำิทธิขอังเด็กที�จะได�รับประโยชนั์สำูงสำุดติ�อังได�รับก�รคำ�นั่งถ่ง    

เป็นัอัันัดับแรกในัทุกเร่�อังที�เกี�ยวข�อังหร่อัมีผ่ลกระทบกับเด็กไม่ว่�เด็กนัั�นั

จะเป็นัผู่�ถูกกระทำ�หร่อัเป็นัผู่�กระทำ�คว�มรุนัแรง รวมถ่งม�ติรก�รทั�งหมด

ในัก�รป้อังกันัและคุ�มครอังจะติ�อังได�รับก�รเค�รพ

(ซี่) เด็กทุกคนัติ�อังได�รับคว�มคุ�มครอังจ�กคว�มรุนัแรง ทุกรูปแบบ

โดยปร�ศัจ�กก�รเล่อักปฏิิบัติิไม่ว่�ประเภทใด ๆ โดยไม่คำ�น่ังถ่ง เช่�อัช�ติิ, 

สำีผ่ิว, เพศั, ภ�ษ�, ศั�สำนั�, คว�มคิดเห็นัท�งก�รเม่อังหร่อัคว�มคิดเห็นั

อ่ั�นั ๆ, สัำญช�ติิ, ช�ติิพันัธ์ุ หร่อัชนัชั�นัท�งสัำงคม, ทรัพย์สิำนั, คว�มทุพพลภ�พ, 

ก�รเกิด หร่อัสำถ�นัะอั่�นั ๆ ขอังเด็ก หร่อับิด�ม�รด� หร่อัผู่�ปกครอัง    

ติ�มกฎหม�ย

35ยุทธศาสตร์ต้นแบบและมาตรการเชิงปฏิบัติของสหประชาชาติ ว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อเด็ก
ในด้านการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา



(ด็่) เด็กติ�อังได�รับก�รแจ�งสำิทธิขอังตินัเอังโดยวิธีที�เหม�ะสำมกับอั�ยุ

ขอังเด็กนัั �นั และสำิทธิขอังเด็กที �จะได�รับก�รปร่กษ�และก�รแสำดง   

คว�มคิดเห็นัได�อัย่�งเสำรีในัทุกเร่�อังที�มีผ่ลกระทบต่ิอัติัวเด็กนัั�นัเอัง       

จะติ�อังได�รับคว�มเค�รพอัย่�งเติ็มที�

(อ่ ) ทุกยุทธศั�สำติร์และม�ติรก�รที�มีเพ่�อัป้อังกันัและติอับสำนัอัง          

ต่ิอัคว�มรุนัแรงต่ิอัเด็กได�รับก�รอัอักแบบและถูกนัำ�ไปปฏิิบัติิ โดยอั�ศััย

มุมมอังด��นัเพศัสำภ�พ ซึ่่�งใช�จัดก�รปัญห�คว�มรุนัแรงที�มีพ่�นัฐ�นั   

ม�จ�กเพศัสำภ�พโดยเฉพ�ะ

(เอฟ) คว�มเปร�ะบ�งโดยเฉพ�ะขอังเด็กและสำถ�นัก�รณ์เปร�ะบ�ง

ที�เด็กติ�อังเผ่ชิญ รวมถ่งเด็กที�ติ�อังก�รคว�มคุ�มครอังเป็นัพิเศัษ และเด็ก

ที�กระทำ�คว�มผ่ิดขณะที�มีอั�ยุติำ��กว่�เกณฑ์์ที�กฎหม�ยกำ�หนัดให�มี

คว�มรับผิ่ดท�งอั�ญ� ควรได�รับก�รแก�ไขโดยถ่อัเป็นัส่ำวนัหน่ั�งขอังยุทธศั�สำติร์

ก�รป้อังกันัคว�มรุนัแรงที�ครอับคลุม และควรให�คว�มสำำ�คัญเป็นัอัันัดับแรก

(จั่) ม�ติรก�รในัก�รคุ�มครอังเด็กที�เป็นัผู่�ถูกกระทำ�ด�วยคว�มรุนัแรง

ติ�อังไม่เป็นัก�รขู่บังคับและไม่เป็นัก�รลดทอันัสำิทธิขอังเด็กเหล่�นัั�นั

36 ยุที่ธัศาสติรั์ติ้นแบบแลัะมาติรัการัเชุิงปฏิิบัติิข้องสหปรัะชุาชุาติิ วั่าด้วัยการัข้จััดควัามรัุนแรังติ่อเด็ก
ในด้านการัป้องกันอาชุญ่ากรัรัมแลัะควัามยุติิธัรัรัมที่างอาญ่า



ส่วนำที่ 1
การัห้ามมิให้กรัะที่ำาควัามรัุนแรังติ่อเด็ก, 

การัปฏิิบัติิติามมาติรัการัป้องกันอย่างกวั้าง 
แลัะการัส่งเสรัิมการัวัิจััยแลัะเก็บข้้อมูลั

ส่่วนที่่�

1

37ยุที่ธัศาสติรั์ติ้นแบบแลัะมาติรัการัเชุิงปฏิิบัติิข้องสหปรัะชุาชุาติิ วั่าด้วัยการัข้จััดควัามรัุนแรังติ่อเด็ก
ในด้านการัป้องกันอาชุญ่ากรัรัมแลัะควัามยุติิธัรัรัมที่างอาญ่า



8.
การัคุ้มครัองเด็กควัรัเรัิ�มจัากการัป้องกันควัามรัุนแรังเชุิงรัุก 
แลัะการัห้ามอย่างชัุดแจ้ัง มิให้ม่การักรัะที่ำาควัามรุันแรังในทุี่กรูัปแบบ 

รัฐสำม�ชิกมีหนั��ที�ติ�อังใช�ม�ติรก�รที�เหม�ะสำมในัก�รคุ�มครอังเด็ก    

จ�กคว�มรุนัแรงในัทุกรูปแบบได�อัย่�งมีประสำิทธิภ�พ

I. การัปรัะกันวั่าควัามรัุนแรังติ่อเด็กในทีุ่กรัูปแบบ
เป็นการัติ้องห้ามติามกฎหมาย

9.
ด้วัยยอมรัับถึงควัามสำาคัญ่ข้องการัม่อยู่ข้องกรัอบกฎหมาย
ที่่�ถูกติ้อง ซึ่ึ�งห้ามมิให้ม่การัใชุ้ควัามรัุนแรังติ่อเด็ก 

และให�อัำ�นั�จพนัักง�นัเจ��หนั��ที�ในัก�รติอับสำนัอังติ่อัเหติุก�รณ์        

คว�มรุนัแรงได�อัย่�งเหม�ะสำม รัฐสำม�ชิกควรติ�อังดำ�เนิันัก�รติ�มที�เหม�ะสำม

โดยคำ�น่ังถ่งติร�สำ�รระหว่�งประเทศัว่�ด�วยสำิทธิมนัุษยชนัที�เกี�ยวข�อัง 

เพ่�อัประกันัว่� :

(เอ) กฎหม�ยขอังรัฐสำม�ชิกสำ�ม�รถห��มและขจัดคว�มรุนัแรง

ในัทุกรูปแบบติ่อัเด็กได�อัย่�งครอับคลุมและมีประสำิทธิภ�พ และมีก�ร

ยกเลิกบทบัญญัติิที�ให�คว�มชอับธรรม, อันัุญ�ติ หร่อัยกเว�นัคว�มผ่ิด

ส่่วนที่่�

1

38 ยุทธศาสตร์ต้นแบบและมาตรการเชิงปฏิบัติของสหประชาชาติ ว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อเด็ก
ในด้านการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา



สำำ�หรับก�รกระทำ�คว�มรุนัแรงติ่อัเด็ก หร่อับทบัญญัติิที �อั�จเพิ �ม    

คว�มเสำี�ยงให�เกิดคว�มรุนัแรงติ่อัเด็ก

(บ่) ก�รปฏิิบัติิต่ิอัเด็กหร่อัก�รลงโทษเด็กที�โหดร��ย, ไร�มนุัษยธรรม 

หร่อั ลดทอันัศัักดิ�ศัรีคว�มเป็นัมนุัษย์นัั�นัเป็นัสิำ�งติ�อังห��มและติ�อังถูกขจัด

ไปจ�กทุกที� รวมทั�งสำถ�นัศั่กษ�

10.
เน่�องจัากม่เด็กผู้หญ่ิงแลัะเด็กผู้ชุายจัำานวันมาก
ติกเป็นผู้ถูกกรัะที่ำาข้องการัปฏิิบัติิที่่�เป็นอันติรัาย 

ซึ่่�งเกิดข่�นัโดยอั�ศััยข�อัอั��งหร่อัเหติุที�แติกติ่�งกันัไป ซึ่่�งรวมถ่งก�รขลิบ

หร่อัติัดอัวัยวะเพศัขอังหญิง, ก�รบังคับแติ่งง�นั, ก�รนั�บหนั��อักด�วย

ขอังร�อันั และก�รทำ�พิธีท�งไสำยศั�สำติร์, รัฐสำม�ชิกควรติ�อังดำ�เนัินัก�ร

ดังติ่อัไปนีั�ติ�มที�เหม�ะสำมโดยคำ�นั่งถ่งติร�สำ�รระหว่�งประเทศัว่�ด�วย

สำิทธิมนัุษยชนัที�เกี�ยวข�อัง

(เอ) กำ�หนัดให�ก�รปฏิิบัติิที�เป็นัอัันัติร�ยติ่อัเด็กทุกประเภท

เป็นัเร่�อังติ�อังห��มติ�มกฎหม�ยอัย่�งชัดเจนัและครอับคลุม, ทั�งให�มี

ก�รบัญญัติิโดยละเอัียดในักฎหม�ยที�เกี�ยวข�อัง เพ่�อัประกันัก�รคุ�มครอัง

เด็กผู่�หญิงและเด็กผู่�ช�ยจ�กก�รปฏิิบัติิที�เป็นัอัันัติร�ยดังกล่�วอัย่�งมี

ประสิำทธิภ�พ, เพ่�อัให�มีวิธีก�รเยียวย� และติ่อัติ��นัก�รไม่ถูกลงโทษ

ส่่วนที่่�

1

39ยุทธศาสตร์ต้นแบบและมาตรการเชิงปฏิบัติของสหประชาชาติ ว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อเด็ก
ในด้านการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา



ส่่วนที่่�

1 (บ่) ยกเลิกบทบัญญัติิใด ๆ ขอังกฎหม�ยภ�ยในัประเทศัที�ให�

คว�มชอับธรรม หร่อัอันัุญ�ติให�มีก�รให�คว�มยินัยอัมติ่อัก�รปฏิิบัติิ  

ที�เป็นัอัันัติร�ยติ่อัเด็ก

(ซ่่ี) ประกันัว่�ก�รใช�ระบบยุติิธรรมที�ไม่เป็นัท�งก�ร จะไม่กระทบ

ต่ิอัสิำทธิขอังเด็ก หร่อัขัดขว�งเด็กที�เป็นัผู่�ถูกกระทำ�มิให�เข��ถ่งกระบวนัก�ร

ยุติิธรรมที�เป็นัท�งก�ร และกำ�หนัดให�กฎหม�ยระหว่�งประเทศัว่�ด�วย

สำิทธิมนัุษยชนันัั�นัมีศัักดิ�สำูงสำุด

11.
ด้วัยยอมรัับวั่าการักรัะที่ำาควัามรัุนแรังติ่อเด็กในรัูปแบบติ่าง ๆ  
ม่ลัักษณ์ะรั้ายแรัง แลัะม่ควัามจัำาเป็นที่่�ติ้องกำาหนดให้
การักรัะที่ำาเหลั่าน่�เป็นควัามผิดอาญ่า 

รัฐสำม�ชิกจ่งควรทบทวนัและปรับปรุงกฎหม�ยอั�ญ�ขอังตินัเพ่�อัประกันั

ว่�บทบัญญัติิดังกล่�วมีคว�มครอับคลุมถ่งก�รกระทำ�ดังต่ิอัไปนีั�

(เอ) ก�รมีส่ำวนัร่วมในักิจกรรมท�งเพศักับเด็กซ่ึ่�งมีอั�ยุติำ��กว่�เกณฑ์์

ที�กฎหม�ยกำ�หนัดว่�สำ�ม�รถให�คว�มยินัยอัมได� โดยประกันัว่�จะติ�อัง

มีก�รกำ�หนัด “อั�ยุที�ได�รับคว�มคุ�มครอัง” หร่อั “อั�ยุที�กฎหม�ยกำ�หนัด

ว่�สำ�ม�รถให�คว�มยินัยอัมได�” อัย่�งเหม�ะสำม และเด็กที�มีอั�ยุติำ��กว่�

เกณฑ์์นัั �นัจะไม่สำ�ม�รถให�คว�มยินัยอัมติ�มกฎหม�ย ในัก�รทำ�

กิจกรรมท�งเพศัได�

40 ยุทธศาสตร์ต้นแบบและมาตรการเชิงปฏิบัติของสหประชาชาติ ว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อเด็ก
ในด้านการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา



ส่่วนที่่�

1(บ่) ก�รมีสำ่วนัร่วมในักิจกรรมท�งเพศักับเด็กโดยก�รบังคับ, 

ก�รใช�กำ�ลังหร่อัข่มขู่, แสำวงห�ประโยชน์ัในัฐ�นัะที�ได�รับไว�ว�งใจ, ใช�อัำ�นั�จ 

หร่อัมีอัิทธิพลเหนั่อัเด็กโดยมิชอับ รวมทั�งก�รกระทำ�ที�เกิดข่�นัภ�ยในั

ครอับครัว และก�รกระทำ�โดยมิชอับโดยอั�ศััยสำภ�วะอัันัเปร�ะบ�ง 

เป็นัอัย่�งยิ�งอัันัเน่ั�อังม�จ�กคว�มทุพพลภ�พท�งด��นัร่�งก�ยหร่อัจิติใจ 

หร่อัสำภ�วะอัันัติ�อังพ่�งพ�ขอังเด็ก

(ซี่่) ก�รกระทำ�คว�มรุนัแรงท�งเพศัติ่อัเด็ก รวมถ่งก�รละเมิด 

ท�งเพศั, ก�รแสำวงห�ประโยชน์ัโดยมิชอับท�งเพศั และก�รคุกค�มท�งเพศั 

ผ่่�นัท�งหร่อัโดยใช�เทคโนัโลยีสำ�รสำนัเทศัรูปแบบใหม่ ซ่ึ่�งรวมถ่งอิันัเติอัร์เน็ัติ

(ด็่) ก�รข�ย หร่อัก�รค��เด็กไม่ว่�โดยวัติถุประสำงค์ใด และทำ�ในั

รูปแบบใดก็ติ�ม

(อ่) ก�รเสำนัอั, ก�รสำ่งมอับหร่อัก�รรับไว� ซึ่่�งติัวเด็กไม่ว่�ด�วย   

วิธีใดก็ติ�ม เพ่�อัแสำวงห�ประโยชน์ัโดยมิชอับท�งเพศัจ�กเด็ก, ก�รเปลี�ยนัถ่�ย

อัวัยวะขอังเด็กเพ่�อัแสำวงห�กำ�ไร หร่อัก�รมีส่ำวนัเกี�ยวข�อังกับก�รใช�แรงง�นั

บังคับในัเด็ก

(เอฟ) ก�รเสำนัอั, ก�รรับ, ก�รจัดซ่ึ่�อั หร่อัก�รจัดห�เด็กเพ่�อัก�รค��

ประเวณีเด็ก

41ยุทธศาสตร์ต้นแบบและมาตรการเชิงปฏิบัติของสหประชาชาติ ว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อเด็ก
ในด้านการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา



ส่่วนที่่�

1 (จ่ั) ก�รผ่ลิติ, ก�รแจกจ่�ย, ก�รเผ่ยแพร่, ก�รนัำ�เข��, ก�รส่ำงอัอัก, 

ก�รเสำนัอัให�, ก�รข�ยหร่อัก�รครอับครอังสำ่�อัล�มกอันั�จ�รเด็ก

(เอช) ก�รเอั�คนัลงเป็นัท�สำหร่อัก�รกระทำ�อัันัคล��ยก�รเอั�คนัลง

เป็นัท�สำ, ก�รใช�แรงง�นัขัดหนัี�และท�สำติิดที�ดินัและแรงง�นับังคับ       

รวมถ่งก�รบังคับหร่อัก�รเกณฑ์์เด็กม�ใช�ง�นัในัสำถ�นัก�รณ์                

คว�มขัดแย�งด�วยอั�วุธ

(ไอ) ก�รกระทำ�คว�มรุนัแรงเนั่�อังจ�กเพศัสำภ�พขอังเด็ก และ

โดยเฉพ�ะอัย่�งยิ�ง ก�รสำังห�รเด็กผู่�หญิงเนั่�อังจ�กเหติุที�เกิดเป็นัหญิง

II. การัปฏิิบัติิติามแผนการัป้องกันที่่�ครัอบคลัุม

12.
รััฐสมาชุิกควัรัพัฒนาที่ั�งมาติรัการัที่ั�วัไปแลัะมาติรัการัเฉพาะ 
ข้องแติ่ลัะบรัิบที่ เพ่�อป้องกันควัามรัุนแรังติ่อเด็ก  

ม�ติรก�รป้อังกันัซ่ึ่�งสำร��งข่�นัจ�กคว�มเข��ใจที�ม�กข่�นัถ่งปัจจัย ที�ทำ�ให�เกิด

คว�มรุนัแรงต่ิอัเด็ก และก�รจัดก�รกับคว�มเสีำ�ยงขอังก�รเกิดคว�มรุนัแรง 

ต่ิอัเด็ก ควรนัำ�ม�เป็นัส่ำวนัหน่ั�งขอังยุทธศั�สำติร์ที�ครอับคลุมเพ่�อัขจัดคว�ม

รุนัแรงต่ิอัเด็ก หน่ัวยง�นัในักระบวนัก�รยุติิธรรมท�งอั�ญ� โดยก�รปฏิิบัติิ

ง�นัร่วมกันัติ�มที�เหม�ะสำม กับหน่ัวยง�นัด��นัก�รคุ�มครอังเด็ก, สำวัสำดิก�ร

42 ยุทธศาสตร์ต้นแบบและมาตรการเชิงปฏิบัติของสหประชาชาติ ว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อเด็ก
ในด้านการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา



ส่่วนที่่�

1สัำงคม, สำ�ธ�รณสุำข และก�รศ่ักษ� และอังค์กรภ�คประช�สัำงคม ควรพัฒนั�

แผ่นัก�รป้อังกันัคว�มรุนัแรงที�มีประสิำทธิภ�พโดยให�เป็นัส่ำวนัหน่ั�งขอังแผ่นัก�ร

ป้อังกันัอั�ชญ�กรรมที�กว��งข่�นั และโครงก�รที�สำร��งสำภ�พแวดล�อัมที�ปลอัดภัย

13.
การัป้องกันด้วัยทุี่กวิัธ่ัการัท่ี่�เป็นไปได้ไม่ให้เด็กติกเป็นผู้ถูกกรัะที่ำา
ควัรัถ่อเป็นการัป้องกันอาชุญ่ากรัรัมท่ี่�สำาคัญ่เป็นอันดับแรัก  

ดังนัั�นั รัฐสำม�ชิกควรติ�อังดำ�เนิันัก�รดังต่ิอัไปนีั�ติ�มที�เหม�ะสำมโดยคำ�น่ังถ่ง

ติร�สำ�รระหว่�งประเทศัว่�ด�วยสิำทธิมนุัษยชนัที�เกี�ยวข�อัง

(เอ) เสำริมสำร��งระบบก�รคุ�มครอังเด็กที�มีอัยู่แล�ว และช่วยสำร��ง

สำภ�พแวดล�อัมที�ปลอัดภัยสำำ�หรับเด็ก

(บ่) รับเอั�ซ่ึ่�งม�ติรก�รเพ่�อัป้อังกันัคว�มรุนัแรงในัครอับครัวและ

ชุมชนั, จัดก�รกับวัฒนัธรรมที�ให�ก�รยอัมรับหร่อัยอัมทนัต่ิอัคว�มรุนัแรง

ติ่อัเด็ก รวมทั�งคว�มรุนัแรงเนั่�อังจ�กเพศัสำภ�พ และติ่อัติ��นัก�รปฏิิบัติิ

ที�เป็นัอัันัติร�ย

(ซ่่ี) ส่ำงเสำริมและสำนัับสำนุันัก�รพัฒนั�และก�รนัำ�แผ่นัที�ครอับคลุม

ในัก�รป้อังกันัคว�มรุนัแรงติ่อัเด็กในัทุกรูปแบบ ไปปฏิิบัติิในัก�รบริห�ร

ง�นัขอังรัฐทุกระดับ โดยอัยู่บนัพ่�นัฐ�นัขอังก�รวิเคร�ะห์เชิงล่กจ�กปัญห� 

และรวมถ่งประเด็นัดังติ่อัไปนัี�

43ยุทธศาสตร์ต้นแบบและมาตรการเชิงปฏิบัติของสหประชาชาติ ว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อเด็ก
ในด้านการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา



ส่่วนที่่�

1 (1) ร�ยก�รนัโยบ�ยและแผ่นัที�มีอัยู่

(2) คว�มรับผิ่ดชอับที�ชัดเจนัสำำ�หรับอังค์กร, หน่ัวยง�นั และ

บุคล�กรที�เกี�ยวข�อังกับม�ติรก�รป้อังกันัติ่�ง ๆ

(3) กลไกสำำ�หรับก�รประสำ�นัง�นัที�เหม�ะสำมขอังม�ติรก�ร

ป้อังกันัระหว่�งหนั่วยง�นัขอังรัฐกับหนั่วยง�นัที�ไม่ใช่ขอังรัฐ

(4) นัโยบ�ยและแผ่นัติ�มหลักฐ�นัและข�อัมูลเชิงประจักษ์

ซ่ึ่�งมีก�รติิดติ�มอัย่�งต่ิอัเน่ั�อังและประเมินัผ่ลด�วยคว�มระมัดระวัง

ในัระหว่�งก�รนัำ�ไปปฏิิบัติิ

(5) ก�รเสำริมสำร��งศัักยภ�พบิด�ม�รด�ในัก�รเลี�ยงดูบุติร 

และก�รให�ก�รสำนัับสำนัุนัครอับครัวในัฐ�นัะที�เป็นัม�ติรก�ร

ป้อังกันัเบ่�อังติ�นั พร�อัมทั�งเสำริมสำร��งก�รคุ�มครอังเด็กในัสำถ�นัศ่ักษ�

และในัชุมชนั

(6) วิธีก�รบ่งชี�, ก�รบรรเท� และก�รลดคว�มเสำี�ยง        

ในัก�รเกิดคว�มรุนัแรงติ่อัเด็กที�มีประสำิทธิภ�พ

(7) ก�รสำร��งคว�มติระหนัักรู�แก่สำ�ธ�รณชนัและ           

ก�รมีสำ่วนัร่วมขอังชุมชนัในันัโยบ�ยและแผ่นัก�รป้อังกันั

(8) คว�มร่วมม่อัอัย่�งใกล�ชิดระหว่�งสำหวิช�ชีพโดยก�ร

มีส่ำวนัร่วมขอังหน่ัวยง�นัที�เกี�ยวข�อังทุกฝ่ึ�ย ได�แก่ ภ�คประช�สัำงคม, 

ผู่�นัำ�ท�อังถิ�นัและผู่�นัำ�ท�งศั�สำนั� และผู่�มีส่ำวนัได�เสีำยอ่ั�นัที�เกี�ยวข�อัง

(9) ก�รมีส่ำวนัร่วมขอังเด็กและครอับครัวในันัโยบ�ยและ

แผ่นัสำำ�หรับก�รป้อังกันัอั�ชญ�กรรมและก�รติกเป็นัผู่�ถูกกระทำ�;

44 ยุทธศาสตร์ต้นแบบและมาตรการเชิงปฏิบัติของสหประชาชาติ ว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อเด็ก
ในด้านการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา



ส่่วนที่่�

1(ด่็) ระบุถ่งคว�มเปร�ะบ�งและคว�มเสีำ�ยงเฉพ�ะที�เด็กติ�อังเผ่ชิญ

ในัสำถ�นัก�รณ์ที�แติกติ่�งกันั

(อ่) ดำ�เนิันัก�รติ�มที�เหม�ะสำมเพ่�อัช่วยเหล่อัและคุ�มครอังเด็กทุกคนั 

โดยเฉพ�ะอัย่�งยิ�งเด็กที�ติกอัยู่ในัสำถ�นัก�รณ์อัันัเปร�ะบ�งต่ิ�ง ๆ และเด็ก

ที�ติ�อังก�รก�รคุ�มครอังเป็นัพิเศัษ

(เอฟ) นัำ�ข�อัแนัะนัำ�ในัก�รป้อังกันัอั�ชญ�กรรมม�ใช�เป็นัแนัวท�ง 

และมีบทบ�ทนัำ�ในัก�รพัฒนั�ยุทธศั�สำติร์ก�รป้อังกันัอั�ชญ�กรรมที�มี

ประสำิทธิภ�พและในัก�รสำร��งและรักษ�ไว�ซึ่่�งกรอับนัโยบ�ยสำำ�หรับ

ก�รนัำ�ไปปฏิิบัติิและก�รทบทวนัยุทธศั�สำติร์ดังกล่�ว

14.
ควัามเส่�ยงข้องควัามรัุนแรังติ่อเด็กที่่�กรัะที่ำาโดยเด็กด้วัยกัน
ควัรัได้รัับการัจััดการัโดยมาติรัการัป้องกันเป็นพ่เศษ  

ซ่ึ่�งรวมไปถ่งม�ติรก�รดังต่ิอัไปนีั�

(เอ) ป้อังกันัคว�มรุนัแรงติ่อัร่�งก�ย, ติ่อัจิติใจ และท�งเพศั     

ซึ่่�งมักแสำดงอัอักในัรูปแบบขอังก�รข่มเหงรังแกระหว่�งเด็กด�วยกันั

(บ่) ป้อังกันัคว�มรุนัแรงที�บ�งครั�งกระทำ�โดยกลุ่มเด็ก, รวมถ่ง

คว�มรุนัแรงที�กระทำ�โดยแก๊งวัยรุ่นั

45ยุทธศาสตร์ต้นแบบและมาตรการเชิงปฏิบัติของสหประชาชาติ ว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อเด็ก
ในด้านการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา



ส่่วนที่่�

1 (ซี่) ป้อังกันัเด็กจ�กก�รถูกด่งเข��กลุ่ม, ก�รถูกใช� และก�รทำ�ให�

เด็กติกเป็นัผู่�ถูกกระทำ�โดยแก๊งวัยรุ่นั

(ด็่) ระบุติัวและคุ�มครอังเด็ก โดยเฉพ�ะเด็กผู่�หญิงที�เช่�อัมโยง

กับสำม�ชิกขอังแก๊งและเด็กที�มีคว�มเสำี�ยงติ่อัก�รถูกแสำวงห�ประโยชนั์

โดยมิชอับท�งเพศั

(อ่) ส่ำงเสำริมให�หน่ัวยง�นัใช�บังคับกฎหม�ยใช�ข�อัมูลข่�วกรอัง

จ�กหล�ยหนั่วยง�นัเพ่�อัดำ�เนัินัก�รเชิงรุกในัก�รระบุคว�มเสีำ�ยงระดับ

ชุมชนั และเพ่�อักำ�หนัดทิศัท�งก�รใช�บังคับกฎหม�ยและกิจกรรมเพ่�อั

ยับยั�งคว�มเสำี�ยง

15.
ควัามเส่�ยงข้องควัามรุันแรังท่ี่� เก่�ยวัเน่�องกับการัค้าเด็กแลัะ      
การัแสวังหาปรัะโยชุน์โดยมิชุอบในรูัปแบบต่ิาง ๆ ท่ี่�กรัะที่ำาโดยกลุ่ัม
อาชุญ่ากรัควัรัได้รัับการัจััดการัโดยมาติรัการัป้องกันเฉพาะ  

ซ่ึ่�งรวมถ่งม�ติรก�ร ดังต่ิอัไปนีั�

(เอ) ป้อังกันัเด็กจ�กก�รถูกด่งเข��กลุ่ม, ก�รถูกใช� และก�รทำ�ให�

ติกเป็นัผู่�ถูกกระทำ�โดยกลุ่มอั�ชญ�กร, หนั่วยก่อัก�รร��ย หร่อักลุ่ม     

หัวรุนัแรงสำุดขั�ว

46 ยุทธศาสตร์ต้นแบบและมาตรการเชิงปฏิบัติของสหประชาชาติ ว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อเด็ก
ในด้านการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา



ส่่วนที่่�

1(บ่) ป้อังกันัก�รข�ยเด็ก, ก�รค��เด็ก, ก�รค��ประเวณีเด็ก และ

สำ่�อัล�มกอันั�จ�รเด็ก

(ซี่) ป้อังกันัก�รผ่ลิติ, ก�รครอับครอัง และก�รเผ่ยแพร่ภ�พและ

วัติถุอั่�นัทั�งหมดที�แสำดง, เชิดชู หร่อัปลุกปั�นัให�เกิดคว�มรุนัแรงติ่อัเด็ก 

รวมถ่งเม่�อัเด็กเป็นัผู่�กระทำ�คว�มผ่ิด โดยเฉพ�ะอัย่�งยิ�งโดยก�รใช�

เทคโนัโลยีสำ�รสำนัเทศั เช่นั อัินัเติอัร์เนั็ติ โดยเฉพ�ะในัเคร่อัข่�ยสำังคม

อัอันัไลนั์

16.
ก า รั รั ณ์ รั ง ค์ ใ ห้ ค วั า ม รัู้ แ ลั ะ ก า รั ส ร้ั า ง ค วั า ม ติ รั ะ ห นั ก รัู ้
แก่สาธัารัณ์ชุนในวังกวั้างเป็นสิ�งจัำาเป็น  

รัฐสำม�ชิกโดยคว�มร่วมม่อักับสำถ�บันัก�รศ่ักษ�, NGOs, สำม�คมวิช�ชีพ

ที�เกี�ยวข�อัง และสำ่�อัมวลชนั ควรติ�อังเร่งรัดดำ�เนัินัก�รดังติ่อัไปนัี�ติ�ม   

คว�มเหม�ะสำมโดยคำ�น่ังถ่งติร�สำ�รระหว่�งประเทศัด��นัสิำทธิมนุัษยชนั  

ที�เกี�ยวข�อัง;

(เอ) นัำ�ไปปฏิิบัติิและสำนัับสำนุันัโครงก�รสำร��งคว�มติระหนัักรู�

แก่สำ�ธ�รณชนัและก�รให�คว�มรู�แก่สำ�ธ�รณชนัที�มีประสำิทธิภ�พ       

ในัก�รป้อังกันัคว�มรุนัแรงติ่อัเด็กโดยสำ่งเสำริมก�รเค�รพสำิทธิขอังเด็ก 

และให�คว�มรู�แก่ครอับครัวและชุมชนัขอังเด็กถ่งผ่ลกระทบที�เป็นั

อัันัติร�ยจ�กคว�มรุนัแรง

47ยุทธศาสตร์ต้นแบบและมาตรการเชิงปฏิบัติของสหประชาชาติ ว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อเด็ก
ในด้านการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา



ส่่วนที่่�

1 (บ่) สำร��งคว�มติระหนัักรู�ถ่งวิธีก�รป้อังกันัและติอับสำนัอังต่ิอั  

คว�มรุนัแรงติ่อัเด็กให�กับบุคคลที�จะติ�อังติิดติ่อักับเด็กเป็นัประจำ�ในั

ภ�คง�นัยุติิธรรม, ง�นัคุ�มครอังเด็ก, สำวัสำดิก�รสัำงคม, สำ�ธ�รณสุำข และ

ก�รศ่ักษ� และในัภ�คส่ำวนัที�เกี�ยวข�อังกับกีฬ�, วัฒนัธรรม และกิจกรรม

สัำนัทนั�ก�ร

(ซี่) สำ่งเสำริมและสำนัับสำนุันัคว�มร่วมม่อัระหว่�งหนั่วยง�นัในั

ก�รดำ�เนิันักิจกรรมและปฏิิบัติิติ�มแผ่นัง�นัในัก�รป้อังกันัคว�มรุนัแรง, 

ก�รรณรงค์ให�มีก�รว�งแผ่นัและก�รเผ่ยแพร่ข�อัมูลสำ�ธ�รณะ, ก�รฝึึก

อับรมผู่�ประกอับวิช�ชีพและอั�สำ�สำมัคร, ก�รรวบรวมข�อัมูลเหติุก�รณ์

คว�มรุนัแรงติ่อัเด็ก, ก�รติิดติ�มและก�รประเมินัผ่ลประสำิทธิภ�พ    

ขอังแผ่นัง�นัและยุทธศั�สำติร์ และก�รแลกเปลี�ยนัข�อัมูลเกี�ยวกับบทเรียนั

และแนัวปฏิิบัติิที�ดี

(ด็่) สำ่งเสำริมภ�คเอักชนั โดยเฉพ�ะภ�คเทคโนัโลยีสำ�รสำนัเทศั

และก�รสำ่�อัสำ�ร, อัุติสำ�หกรรมก�รท่อังเที�ยวและก�รเดินัท�ง และ        

ภ�คก�รเงินัและก�รธนั�ค�ร และภ�คประช�สำังคมให�มีสำ่วนัร่วมในัก�ร

พัฒนั�และนัำ�นัโยบ�ยไปปฏิิบัติิเพ่�อัป้อังกันัก�รแสำวงห�ประโยชน์ั   

โดยมิชอับและก�รกระทำ�โดยมิชอับติ่อัเด็ก

(อ่) สำ่งเสำริมสำ่�อัมวลชนัให�สำนัับสำนุันัคว�มพย�ย�มขอังชุมชนั  

ในัก�รป้อังกันัและติอับสำนัอังต่ิอัปัญห�คว�มรุนัแรงต่ิอัเด็ก และสำนัับสำนุันั

ให�มีก�รเปลี�ยนัแปลงบรรทัดฐ�นัท�งสัำงคมที�เพิกเฉยต่ิอัคว�มรุนัแรง 

48 ยุทธศาสตร์ต้นแบบและมาตรการเชิงปฏิบัติของสหประชาชาติ ว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อเด็ก
ในด้านการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา



ส่่วนที่่�

1ดังกล่�ว และสำ่งเสำริมก�รสำร��งแนัวจริยธรรมขอังสำ่�อัมวลชนัซึ่่�งจะสำ่งผ่ล

ต่ิอัก�รทำ�ข่�วและก�รร�ยง�นัข่�วที�เป็นัมิติรต่ิอัเด็ก ในัคดีที�เกี�ยวกับเด็กที�

เป็นัผู่�ถูกกระทำ�โดยมิชอับ, แสำวงห�ประโยชนั์โดยมิชอับ, ละเลย และ

เล่อักปฏิิบัติิ โดยคำ�นั่งถ่งสำิทธิคว�มเป็นัสำ่วนัติัวขอังเด็ก

(เอฟ) ให�เด็ก, ครอับครัวขอังเด็ก, ชุมชนัขอังเด็ก, ผู่�นัำ�ท�อังถิ�นั, 

ผู่�นัำ�ท�งศั�สำนั� และผู่�มีวิช�ชีพในักระบวนัก�รยุติิธรรมท�งอั�ญ�  

และในัวิช�ชีพอั่�นัที�เกี�ยวข�อังมีสำ่วนัร่วมในัก�รห�ร่อัถ่งผ่ลกระทบและ

ผ่ลร��ยขอังคว�มรุนัแรงติ่อัเด็ก และวิธีก�รป้อังกันัคว�มรุนัแรงและ

ขจัดก�รปฏิิบัติิที�เป็นัอัันัติร�ย

(จ่ั) คัดค��นัทัศันัคติิที�ยอัมรับคว�มรุนัแรงหร่อัเห็นัว่�คว�มรุนัแรง

ติ่อัเด็กเป็นัเร่�อังปกติิ รวมถ่งก�รเพิกเฉยและก�รยอัมรับก�รลงโทษ 

ด�วยวิธีก�รที�กระทำ�ติ่อัเนั่�อัติัวร่�งก�ย และก�รปฏิิบัติิที�เป็นัอัันัติร�ย 

และคัดค��นัทัศันัคติิก�รยอัมรับคว�มรุนัแรง

17.
เพ่�อจััดการักับควัามเปรัาะบางแลัะควัามเส่�ยงเฉพาะข้อง        
ควัามรัุนแรังที่่�เด็กซึ่ึ�งปรัาศจัากผู้ดูแลั, 

เด็กที�เป็นัคนัติ่�งด��วเข��เม่อัง และเด็กซึ่่�งเป็นัผู่�ลี �ภัยหร่อัผู่�แสำวงห� 

ที�พักพิงติ�อังเผ่ชิญ รัฐสำม�ชิกควรติ�อังเร่งรัดดำ�เนัินัก�รดังติ่อัไปนัี� 

ติ�มคว�มเหม�ะสำมโดยไม่กระทบติ่อัพันัธกรณีขอังรัฐภ�ยใติ�กฎหม�ย

ระหว่�งประเทศั:

49ยุทธศาสตร์ต้นแบบและมาตรการเชิงปฏิบัติของสหประชาชาติ ว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อเด็ก
ในด้านการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา



ส่่วนที่่�

1 (เอ) ประกันัว่�

เด็กเหล่�นีั�เข��ถ่งคว�มช่วยเหล่อั, ก�รให�คำ�ปร่กษ� และคำ�แนัะนัำ�

ที�เป็นัอัิสำระ

เด็กเหล่�นีั�จะได�รับที�พักที�เหม�ะสำมและได�รับก�รดูแลในัลักษณะ

ที�สำอัดคล�อังกับประโยชนั์สำูงสำุดขอังเด็กอัย่�งเติ็มที�เสำมอั

เด็กเหล่�นีั�จะติ�อังถูกแยกอัอักจ�กผู่�ใหญ่เม่�อัมีเหตุิจำ�เป็นั         

เพ่�อัก�รคุ�มครอังเด็ก และในับ�งกรณีเพ่�อัติัดข�ดคว�มสำัมพันัธ์กับ 

ผู่�ลักลอับขนัผู่�โยกย��ยถิ�นัฐ�นัหร่อัผู่�ค��มนัุษย์

ให�มีผู่�แทนัที�ได�รับก�รแต่ิงติั�งติ�มกฎหม�ยอัยู่กับเด็กในัทันัที     

ที�พนัักง�นัเจ��หนั��ที�พบเด็กที�ไม่มีผู่�ติิดติ�มดูแล 

 

(บ่ ) ทำ�ก�รวิเคร�ะห์อัย่�งสำมำ��เสำมอัเกี�ยวกับลักษณะขอัง       

ก�รคุกค�มที�เด็กเหล่�นัี�ติ�อังเผ่ชิญ และประเมินัคว�มจำ�เป็นัขอังเด็ก       

ที�จะได�รับคว�มช่วยเหล่อัและก�รคุ�มครอัง

(ซี่) ย่ดถ่อัหลักก�รแบ่งเบ�ภ�ระและหลักคว�มเป็นัอัันัหนั่�ง

อัันัเดียวกันักับประเทศัติ�นัท�ง และเสำริมสำร��งคว�มร่วมม่อัระหว่�งประเทศั

50 ยุทธศาสตร์ต้นแบบและมาตรการเชิงปฏิบัติของสหประชาชาติ ว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อเด็ก
ในด้านการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา



ส่่วนที่่�

1III. การัส่งเสรัิมงานวัิจััยแลัะการัรัวับรัวัม, การัวัิเครัาะห์    
แลัะการัเผยแพรั่ข้้อมูลั

18.
รััฐสมาชิุก, สถาบันเครืัอข่้ายแผนงานสหปรัะชุาชุาติิด้านการัป้องกัน
อาชุญ่ากรัรัมแลัะควัามยุติิธัรัรัมที่างอาญ่า, องค์กรัข้องรัะบบ
สหปรัะชุาชุาติิท่ี่�เก่�ยวัข้้อง, องค์การัรัะหว่ัางปรัะเที่ศอ่�นท่ี่�เก่�ยวัข้้อง, 
สถาบันการัวิัจััย, NGOs แลัะสมาคมวิัชุาชุ่พควัรัต้ิองดำาเนินการั
ติามควัามเหมาะสม ดังต่ิอไปน่�

(เอ) จัดตัิ�งและเสำริมสำร��งกลไกเพ่�อัก�รรวบรวมข�อัมูลเกี�ยวกับคว�ม

รุนัแรงต่ิอัเด็ก รวมถ่งคว�มรุนัแรงต่ิอัเด็กที�เข��สู่ำกระบวนัก�รยุติิธรรมอัย่�ง

เป็นัระบบและมีก�รประสำ�นัง�นักันั 

 

(บ่) ติิดติ�มและจัดพิมพ์ร�ยง�นัคดีคว�มรุนัแรงติ่อัเด็กที�มี   

ก�รแจ�งต่ิอัติำ�รวจและหน่ัวยง�นัในักระบวนัก�รยุติิธรรมอ่ั�นัอัย่�งเป็นัระยะ 

รวมถ่งจำ�นัวนัคดี, อััติร�ก�รจับกุมหร่อัก�รควบคุมตัิวและก�รสำะสำ�งคดี, 

ก�รฟื้้อังคดีอั�ญ� และผ่ลคดีในัสำ่วนัที�เกี�ยวข�อังกับผู่�ถูกกล่�วห�และ 

คว�มแพร่หล�ยขอังคว�มรุนัแรงติ่อัเด็ก โดยให�ใช�ข�อัมูลก�รสำำ�รวจจ�ก

ฐ�นัประช�กร ทั�งนัี� ร�ยง�นัควรจำ�แนักข�อัมูลติ�มประเภทคว�มรุนัแรง 

และรวมถ่งข�อัมูลอ่ั�นั ๆ เช่นั ข�อัมูลที�เกี�ยวกับอั�ยุและเพศัขอังผู่�ถูกกล่�วห�

และคว�มสำัมพันัธ์ขอังบุคคลดังกล่�วกับผู่�เสำียห�ย เป็นัติ�นั

51ยุทธศาสตร์ต้นแบบและมาตรการเชิงปฏิบัติของสหประชาชาติ ว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อเด็ก
ในด้านการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา



ส่่วนที่่�

1 (ซี่) พัฒนั�ระบบก�รร�ยง�นัในัหล�ยระดับติั�งแติ่หนั่วยง�นั

ในัระดับพ่�นัฐ�นัที�สุำดขอังรัฐไปถ่งระดับช�ติิ และยอัมให�มีก�รแลกเปลี�ยนั

สำ�รสำนัเทศั, สำถิติิ และข�อัมูลที�เกี�ยวข�อังระหว่�งอังค์กรที�เกี�ยวข�อัง ทั�งนัี� 

ติ�มที�กฎหม�ยภ�ยในัประเทศักำ�หนัดไว� เพ่�อัช่วยประกันัว่�มีก�รรวบรวม

ข�อัมูลที�ครอับคลุมสำำ�หรับก�รพัฒนั�นัโยบ�ยและแผ่นัง�นัซึ่่�งจะ          

สำ่งเสำริมก�รคุ�มครอังเด็ก

(ด่็) พัฒนั�ก�รสำำ�รวจจ�กฐ�นัประช�กรและวิธีก�รที�ละเอีัยดอ่ัอันั

ต่ิอัเด็กที�มุ่งต่ิอัก�รรวบรวมข�อัมูลเกี�ยวกับเด็ก รวมทั�งก�รสำำ�รวจเกี�ยวกับ

อั�ชญ�กรรมและก�รติกเป็นัผู่�ถูกกระทำ� เพ่�อัให�มีก�รประเมินัลักษณะ

และระดับขอังคว�มรุนัแรงติ่อัเด็ก

(อ่) พัฒนั�และนัำ�ไปปฏิิบัติิซ่ึ่�งตัิวชี�วัดที�เกี�ยวข�อังกับประสิำทธิภ�พ

ก�รทำ�ง�นัขอังระบบยุติิธรรมในัก�รป้อังกันัและติอับสำนัอังต่ิอัคว�มรุนัแรง

ติ่อัเด็ก

(เอฟ) พัฒนั�และติิดติ�มตัิวชี�วัดที�เกี�ยวข�อังกับคว�มแพร่หล�ย 

ขอังคว�มรุนัแรงติ่อัเด็กที�เข��สำู่กระบวนัก�รยุติิธรรม

(จั่) ประเมินัประสำิทธิภ�พและประสำิทธิผ่ลขอังระบบยุติิธรรม

ในัก�รสำนัอังติอับคว�มจำ�เป็นัขอังเด็กที�เป็นัผู่�ถูกกระทำ�ด�วยคว�ม

รุนัแรงและก�รป้อังกันัคว�มรุนัแรงดังกล่�ว รวมถ่งวิธีก�รที�ระบบยุติิธรรม

52 ยุทธศาสตร์ต้นแบบและมาตรการเชิงปฏิบัติของสหประชาชาติ ว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อเด็ก
ในด้านการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา



ส่่วนที่่�

1ปฏิิบัติิต่ิอัเด็กที�เป็นัผู่�ถูกกระทำ�ด�วยคว�มรุนัแรง, ติ�นัแบบม�ติรก�รแทรกแซึ่ง

เพ่�อัให�คว�มช่วยเหล่อัในัรูปแบบต่ิ�ง ๆ และระดับคว�มร่วมม่อัขอังระบบ

ยุติิธรรมกับหน่ัวยง�นัอ่ั�นั ๆ ที�มีหนั��ที�คุ�มครอังเด็ก รวมถ่งประเมินัผ่ลกระทบ

ขอังกฎหม�ย, กฎ และกระบวนัก�รในัปัจจุบันัที�เกี�ยวข�อังกับคว�มรุนัแรง

ติ่อัเด็ก

(เอช) รวบรวม, วิเคร�ะห์ และเผ่ยแพร่ข�อัมูลที �ได�ม�จ�ก      

ก�รติรวจสำอับที�เป็นัอัิสำระเกี �ยวกับสำถ�นัที�ควบคุมติัว, ก�รเข��ถ่ง

กลไกก�รร�อังเรียนัโดยเด็กที�ถูกควบคุมติัว รวมทั�งผ่ลขอังก�รร�อัง

เรียนัและก�รสำ่บสำวนัสำอับสำวนั ทั�งนัี� เป็นัไปติ�มพันัธกรณีขอังรัฐภ�ย

ใติ�กฎหม�ยระหว่�งประเทศัว่�ด�วยสำิทธิมนัุษยชนั

(ไอ) ใช�ผ่ลก�รศ่ักษ�วิจัยและก�รรวบรวมข�อัมูลเพ่�อักำ�หนัด

นัโยบ�ยและแนัวปฏิิบัติิ อีักทั�งเพ่�อัแลกเปลี�ยนัและเผ่ยแพร่ข�อัมูลเกี�ยวกับ

แนัวปฏิิบัติิด��นัก�รป้อังกันัคว�มรุนัแรงที�ประสำบผ่ลสำำ�เร็จ

(เจั) ส่ำงเสำริมและให�ก�รสำนัับสำนุันัท�งก�รเงินัให�เพียงพอัสำำ�หรับ

ก�รวิจัยเกี�ยวกับคว�มรุนัแรงติ่อัเด็ก

(เค) ประกันัว่�ข�อัมูล, ร�ยง�นัที�จัดทำ�เป็นัระยะ และง�นัวิจัย 

นัั�นัทำ�ข่�นัเพ่�อัมุ่งสำนัับสำนุันัคว�มพย�ย�มขอังรัฐสำม�ชิกในัก�รจัดก�ร

ปัญห�คว�มรุนัแรงต่ิอัเด็ก และจะถูกนัำ�ไปใช�ในักรอับขอังคว�มร่วมม่อั

และก�รเจรจ�ที�เป็นัประโยชนั์ระหว่�งรัฐสำม�ชิก

53ยุทธศาสตร์ต้นแบบและมาตรการเชิงปฏิบัติของสหประชาชาติ ว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อเด็ก
ในด้านการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา



54 ยุที่ธัศาสติรั์ติ้นแบบแลัะมาติรัการัเชุิงปฏิิบัติิข้องสหปรัะชุาชุาติิ วั่าด้วัยการัข้จััดควัามรัุนแรังติ่อเด็ก
ในด้านการัป้องกันอาชุญ่ากรัรัมแลัะควัามยุติิธัรัรัมที่างอาญ่า



ส่วนำที่ 2
การัพัฒนาควัามสามารัถแลัะศักยภาพ   

ข้องรัะบบยุติิธัรัรัมที่างอาญ่าเพ่�อติอบสนอง
ติ่อปัญ่หาควัามรัุนแรังติ่อเด็ก

แลัะเพ่�อคุ้มครัองเด็กที่่�เป็นผู้ถูกกรัะที่ำา

ส่วันที่่�

2

55ยุที่ธัศาสติรั์ติ้นแบบแลัะมาติรัการัเชุิงปฏิิบัติิข้องสหปรัะชุาชุาติิ วั่าด้วัยการัข้จััดควัามรัุนแรังติ่อเด็ก
ในด้านการัป้องกันอาชุญ่ากรัรัมแลัะควัามยุติิธัรัรัมที่างอาญ่า



ส่วันที่่�

2

IV. การัจััดตัิ�งกลัไกการัติรัวัจัหาแลัะการัรัายงานท่ี่�ม่ปรัะสิที่ธิัภาพ

19.
เพ่�อติอบสนองติ่อควัามจัำาเป็นในการัติรัวัจัหาแลัะรัายงาน
การักรัะที่ำาควัามรัุนแรังติ่อเด็ก 

รัฐสำม�ชิกควรติ�อังดำ�เนิันัก�รติ�มคว�มเหม�ะสำม ดังนีั�

(เอ) ประกันัว่�มีก�รใช�ม�ติรก�รเพ่�อับ่งชี�ปัจจัยเสำี�ยงขอัง     

คว�มรุนัแรงประเภทต่ิ�ง  ๆ และบ่งชี�สัำญญ�ณขอังคว�มรุนัแรงว่�เกิดข่�นัจริง 

เพ่�อัเริ�มม�ติรก�รแทรกแซึ่งเพ่�อัให�คว�มช่วยเหล่อัที�เหม�ะสำมโดยเร็วที�สุำด

เท่�ที�จะเป็นัไปได�

(บ่) ประกันัว่�ผู่�ประกอับวิช�ชีพในักระบวนัก�รยุติิธรรมท�งอั�ญ�

ซึ่่�งติิดต่ิอักับเด็กเป็นัประจำ�ในัระหว่�งก�รทำ�ง�นัขอังตินัจะติระหนัักถ่ง

ปัจจัยเสีำ�ยงและตัิวบ่งชี�คว�มรุนัแรงรูปแบบต่ิ�ง ๆ โดยเฉพ�ะในัระดับช�ติิ 

และประกันัว่�ผู่�ประกอับวิช�ชีพเหล่�นีั�ได�รับก�รแนัะนัำ�และก�รฝึึกอับรม

ให�เกิดคว�มเข��ใจในัติัวบ่งชี�เหล่�นัั�นั และให�มีคว�มรู�, คว�มติั�งใจ  

และคว�มสำ�ม�รถที�จำ�เป็นัในัก�รดำ�เนัินัก�รที�เหม�ะสำม ซึ่่�งรวมถ่ง   

ก�รให�คว�มคุ�มครอังอัย่�งทันัท่วงที

(ซี่) กำ�หนัดติ�มกฎหม�ย ให�ผู่�ประกอับวิช�ชีพซึ่่�งติิดติ่อักับเด็ก

เป็นัประจำ�ในัระหว่�งก�รทำ�ง�นัขอังตินัติ�อังแจ�งต่ิอัพนัักง�นัเจ��หนั��ที�
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ผู่�มีอัำ�นั�จที�เกี�ยวข�อังในักรณีห�กสำงสัำยว่�เด็กนัั�นัติกเป็นัผู่�ถูกกระทำ�

ด�วยคว�มรุนัแรง หร่อัที�นั่�จะติกเป็นัผู่�ถูกกระทำ�ด�วยคว�มรุนัแรง

(ด็่) ประกันัว่�แนัวท�ง, กระบวนัก�รและกลไกก�รร�อังเรียนั,    

ก�รร�ยง�นั และก�รให�คำ�ปร่กษ� ที�มีคว�มปลอัดภัย และละเอัียดอั่อันั

ติ่อัเด็กและติ่อัเพศัสำภ�พได�รับก�รบัญญัติิไว�ในักฎหม�ย, สำอัดคล�อัง

กับพันัธกรณีขอังรัฐสำม�ชิกติ�มติร�สำ�รระหว่�งประเทศัว่�ด�วยสิำทธิมนุัษยชนั 

ที�เกี�ยวข�อัง, คำ�นั่งถ่งม�ติรฐ�นัและบรรทัดฐ�นัระหว่�งประเทศัว่�ด�วย

ก�รป้อังกันัอั�ชญ�กรรมและคว�มยุติิธรรมท�งอั�ญ�ที�เกี�ยวข�อัง    

และสำ�ม�รถเข��ถ่งได�โดยง่�ยสำำ�หรับเด็กทุกคนั และผู่�แทนัขอังเด็กเหล่�นัั�นั 

หร่อับุคคลที�สำ�ม โดยปร�ศัจ�กคว�มกลัวจ�กก�รถูกแก�แค�นัหร่อั

ก�รเล่อักปฏิิบัติิ

(อ่) ประกันัว่�บุคคล โดยเฉพ�ะอัย่�งยิ�งเด็กที�แจ�งเหติุโดยสำุจริติ

ว่�มีก�รกระทำ�คว�มรุนัแรงติ่อัเด็ก จะได�รับคว�มคุ�มครอังจ�กก�รถูก

แก�แค�นัในัทุกรูปแบบ

(เอฟ) ทำ�ง�นัร่วมกับผู่�ให�บริก�รอัินัเติอัร์เนั็ติ, บริษัทโทรศััพท์

เคล่�อันัที�, ผู่�ให�บริก�รโปรแกรมสำ่บค�นัข�อัมูล, ผู่�ให�บริก�รอัินัเติอัร์เนั็ติ

สำ�ธ�รณะ และผู่�ให�บริก�รอั่�นั ๆ เพ่�อัอัำ�นัวยคว�มสำะดวก และในักรณี 

ที�เป็นัไปได� กำ�หนัดม�ติรก�รท�งกฎหม�ยที�เหม�ะสำมเพ่�อัประกันัว่� 

จะมีร�ยง�นัเกี�ยวกับก�รนัำ�เสำนัอัใด ๆ ไม่ว่�จะโดยวิธีก�รใดก็ติ�มเกี�ยวกับ

กิจกรรมท�งเพศัที�ชัดแจ�งซึ่่�งเด็กเข��ไปเกี�ยวข�อัง ไม่ว่�จะเป็นัเร่�อังจริง
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หร่อัก�รแสำดง หร่อัก�รนัำ�เสำนัอัอัวัยวะติ่�ง ๆ ท�งเพศัขอังเด็ก     

เพ่�อัวัติถุประสำงค์หลักในัท�งเพศั ติ�มที�พิธีสำ�รเล่อักรับขอังอันัุสำัญญ� 

ว่�ด�วยสำิทธิเด็ก ว่�ด�วยก�รค��เด็ก, ก�รค��ประเวณีเด็ก และสำ่�อัล�มก

อันั�จ�รเด็ก ได�นัิย�มไว�ว่�เป็นัสำ่�อัล�มกอันั�จ�รเด็ก ติ่อัหนั่วยง�นั

ติำ�รวจหร่อัหนั่วยง�นัอั่�นัที�มีอัำ�นั�จ และประกันัว่�จะมีก�รปิดกั�นั 

ก�รเข��ถ่งเว็บไซึ่ต์ิซ่ึ่�งมีสิำ�งเช่นัว่�นัั�นัอัยู่ หร่อัมีก�รลบเน่ั�อัห�ที�ผิ่ดกฎหม�ย 

และเพ่�อัให�มีก�รเก็บบันัท่กข�อัมูลไว�ติ�มกฎหม�ย และเก็บรักษ�พย�นั

หลักฐ�นัไว�ติ�มระยะเวล�ติ�มที�กฎหม�ยกำ�หนัดเพ่�อัวัติถุประสำงค์     

ในัก�รสำ่บสำวนัสำอับสำวนัและก�รฟื้้อังคดีอั�ญ�

V. การัให้ควัามคุ้มครัองแก่เด็กท่ี่�เป็นผู้ถูกกรัะที่ำาด้วัยควัามรุันแรัง 
อย่างม่ปรัะสิที่ธิัภาพ

20.
เพ่�อเพ่�มปรัะสิที่ธัิภาพในการัคุ้มครัองเด็กที่่�เป็นผู้ถูกกรัะที่ำา  
ด้วัยควัามรัุนแรังผ่านข้ั�นติอนข้องกรัะบวันการัยุติิธัรัรัม 
ที่างอาญ่า แลัะหลั่กเลั่�ยงการักรัะที่ำาให้เด็กติกเป็นผู้ถูกกรัะที่ำาซึ่ำ�า  
โดยกรัะบวันการัยุติิธัรัรัม 

รัฐสำม�ชิกควรติ�อังดำ�เนิันัม�ติรก�รที�เหม�ะสำมติ�มสำมควร โดยคำ�น่ังถ่ง

ติร�สำ�รระหว่�งประเทศัว่�ด�วยสำิทธิมนัุษยชนัที�เกี�ยวข�อัง:
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(เอ) ประกันัว่�กฎหม�ยได�กำ�หนัดอัย่�งชัดเจนัถ่งบทบ�ท  

และคว�มรับผ่ิดชอับขอังหนั่วยง�นัติ่�ง ๆ  ขอังรัฐ และกำ�หนัดม�ติรฐ�นั

ก�รปฏิิบัติิง�นัขอังหน่ัวยง�นั, ผู่�ให�บริก�ร และสำถ�นัที�อ่ั�นั ซ่ึ่�งมีหนั��ที�รับผิ่ดชอับ

ในัก�รค�นัห�คว�มรุนัแรงติ่อัเด็ก และก�รดูแลและก�รคุ�มครอังเด็ก  

โดยเฉพ�ะกรณีคว�มรุนัแรงในัครอับครัว

(บ่) ประกันัว่�ติำ�รวจและหน่ัวยง�นับังคับใช�กฎหม�ยอ่ั�นัมีอัำ�นั�จ

เพียงพอัในัก�รเข��ไปในัสำถ�นัที�และทำ�ก�รจับกุมในักรณีที�มีก�รกระทำ� 

คว�มรุนัแรงติ่อัเด็ก และสำ�ม�รถใช�ม�ติรก�รติ่�ง ๆ ในัก�รประกันั 

คว�มปลอัดภัยแก่เด็กได�ในัทันัที ทั�งนัี� เม่�อัได�รับอันัุญ�ติจ�กศั�ลในั

กรณีที�กฎหม�ยภ�ยในัประเทศักำ�หนัดไว�

(ซ่ี) ประกันัว่�ติำ�รวจ, พนัักง�นัอััยก�ร, ผู่�พิพ�กษ� และผู่�ประกอับ

วิช�ชีพอ่ั�นั ๆ ที�เกี�ยวข�อังทั�งหมดซ่ึ่�งอั�จจะติ�อังติิดต่ิอักับเด็กที�เป็นัผู่�ถูกกระทำ� 

จะติอับสำนัอังอัย่�งทันัท่วงทีติ่อัเหติุคว�มรุนัแรงติ่อัเด็ก และจัดก�รคดี

ที�เกี�ยวข�อังนัั�นัได�อัย่�งรวดเร็วและมีประสำิทธิภ�พ

(ด่็) ประกันัว่�ผู่�ประกอับวิช�ชีพในักระบวนัก�รยุติิธรรมท�งอั�ญ�

และผู่�ประกอับวิช�ชีพอั่�นัที�เกี�ยวข�อังจะใส่ำใจเป็นัพิเศัษกับแนัวท�ง       

ที�ละเอัียดอั่อันัติ่อัเด็กและเพศัสำภ�พ รวมถ่งก�รใช�เทคโนัโลยีที�ทันัสำมัย 

ในัแต่ิละขั�นัติอันัขอังก�รส่ำบสำวนัสำอับสำวนัและก�รดำ�เนิันัคดีอั�ญ�         

ในัคดีที�มีเด็กที�เป็นัผู่�ถูกกระทำ�ด�วยคว�มรุนัแรง
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(อ่) ประกันัว่�ม�ติรฐ�นั, กระบวนัก�ร และข�อัปฏิิบัติิในัระดับ

ประเทศัจะได�รับก�รพัฒนั�และนัำ�ไปปฏิิบัติิในักลุ่มผู่�มีส่ำวนัเกี�ยวข�อัง

ภ�ยในัประเทศั เพ่�อัติอับสำนัอังด�วยคว�มละเอัียดอั่อันัติ่อัเด็กที�เป็นั   

ผู่�ถูกกระทำ�ด�วยคว�มรุนัแรงซ่ึ่�งสำภ�พร่�งก�ยและจิติใจติกอัยู่ในัภ�วะเสีำ�ยง

ร��ยแรง และมีคว�มจำ�เป็นัที�จะติ�อังนัำ�เด็กนัั�นัอัอักจ�กสำถ�นัก�รณ์  

ที�อัันัติร�ยอัย่�งเร่งด่วนัและประกันัว่�จะมีก�รให�คว�มคุ�มครอังและ

ก�รดูแลชั�วคร�วในัสำถ�นัที�ปลอัดภัยที�เหม�ะสำมระหว่�งก�รพิจ�รณ�

เพ่�อักำ�หนัดสำิ�งที�เป็นัประโยชนั์สำูงสำุดขอังเด็กนัั�นั

(เอฟ) ประกันัว่�ติำ�รวจ, ศั�ล และพนัักง�นัเจ��หนั��ที�อ่ั�นัที�มีอัำ�นั�จ 

จะมีอัำ�นั�จติ�มกฎหม�ยที�จะอัอักและใช�บังคับม�ติรก�รคุ�มครอัง เช่นั 

คำ�สำั�งระงับหร่อัคำ�สำั�งห��มในัสำถ�นัก�รณ์คว�มรุนัแรงต่ิอัเด็กรวมถ่ง

ก�รนัำ�ติัวผู่�กระทำ�คว�มผิ่ดอัอักจ�กภูมิลำ�เนั�และก�รห��มมิให�ติิดต่ิอั

กับผู่�ถูกกระทำ�ด�วยคว�มรุนัแรงและบุคคลอ่ั�นัที�ได� รับผ่ลกระทบ             

ทั�งภ�ยในัและภ�ยนัอักภูมิลำ�เนั�อัีกติ่อัไป พร�อัมทั�งกำ�หนัดโทษสำำ�หรับ

ก�รฝึ่�ฝึ้นัคำ�สำั�งดังกล่�วไว�ในักฎหม�ยภ�ยในัประเทศั และประกันัว่�

เม่�อัเด็กที�เป็นัผู่�ถูกกระทำ�ด�วยคว�มรุนัแรงยังคงอัยู่ภ�ยใติ�ก�รดูแล 

และคว�มคุ�มครอังขอังบิด�ม�รด�ฝึ่�ยที�ไม่ได�กระทำ�คว�มรุนัแรง บิด�

ม�รด�ขอังเด็กนัั�นัจะสำ�ม�รถปกป้อังเด็กได� และประกันัว่�ม�ติรก�ร

คุ�มครอังดังกล่�วนัั�นัสำ�ม�รถนัำ�ม�ใช�ได�โดยไม่ติ�อังข่�นัอัยู่กับก�รเริ�มติ�นั

ก�รดำ�เนัินัคดีอั�ญ�
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(จ่ั) ประกันัว่�จะมีก�รจัดตัิ�งระบบก�รลงทะเบียนัสำำ�หรับก�รให� 

คว�มคุ�มครอังและก�รอัอักคำ�สำั�งระงับหร่อัคำ�สำั�งห��มที�อัอักโดยศั�ล 

เม่�อักฎหม�ยภ�ยในัเปิดช่อังให�อัอักคำ�สำั�งดังกล่�วได� เพ่�อัให�ติำ�รวจและ

เจ��หนั��ที�อั่�นัในัระบบยุติิธรรมท�งอั�ญ�สำ�ม�รถชี�ชัดได�ทันัทีว่�คำ�สำั�ง

ดังกล่�วนัั�นัมีผ่ลใช�บังคับอัยู่หร่อัไม่

(เอช) ประกันัว่�ข�อัติกลงระงับข�อัพิพ�ทแบบไม่เป็นัท�งก�ร

และข�อัติกลงระงับข�อัพิพ�ทด�วยก�รไกล่เกลี�ยที�เกี�ยวกับคว�มรุนัแรง

ต่ิอัเด็ก จะทำ�ได�เฉพ�ะกรณีเพ่�อัประโยชน์ัสูำงสุำดขอังเด็กเท่�นัั�นั และไม่เป็นั 

ก�รปฏิิบัติิที�เป็นัอัันัติร�ย เช่นั ก�รบังคับให�สำมรสำ ซึ่่�งติ�อังพิจ�รณ�ถ่ง

คว�มไม่เสำมอัภ�คท�งอัำ�นั�จและคว�มเปร�ะบ�งขอังเดก็หร่อัครอับครัว

ขอังเด็กนัั�นัในัก�รให�คว�มยินัยอัมที�จะระงับข�อัพิพ�ท และพิจ�รณ�

ติ�มคว�มเหม�ะสำมถ่งคว�มเสำี�ยงในัอันั�คติที�จะมีติ่อัคว�มปลอัดภัย

ขอังเด็กนัั�นัหร่อัเด็กคนัอั่�นัด�วย

 (ไอ) ประกันัว่�เด็กที�เป็นัผู่�ถูกกระทำ�ด�วยคว�มรุนัแรงและ

ครอับครัว สำ�ม�รถเข��ถ่งกลไกหร่อักระบวนัก�รที�เหม�ะสำมเพ่�อัที�จะ  

ได�รับก�รชดเชยและก�รเยียวย� รวมถ่งก�รชดเชยและก�รเยียวย�

จ�กภ�ครัฐ และประกันัว่�ข�อัมูลที�เกี�ยวข�อังกับกลไกดังกล่�วจะมีก�รเผ่ยแพร่

และสำ�ม�รถเข��ถ่งได�ง่�ย
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21.
ด้วัยยอมรัับถึงข้้อเที่็จัจัรัิงที่่�วั่า เพ่�อให้การัฟ้้องคด่อาญ่าเป็นไป
อย่างม่ปรัะสิที่ธัิภาพ บ่อยครัั�งจัำาเป็นที่่�จัะติ้องให้เด็กที่่�เป็น 
ผู้ถูกกรัะที่ำาด้วัยควัามรัุนแรังเข้้ามาในข้ั�นติอนข้องกรัะบวันการั
ยุติิธัรัรัมที่างอาญ่า 

และในับ�งเขติอัำ�นั�จศั�ล เด็กอั�จถูกกำ�หนัดหร่อับังคับให�ติ�อังเบิกคว�ม 

และเด็กเหล่�นัี�มีคว�มเปร�ะบ�งและมีคว�มจำ�เป็นัจะติ�อังได�รับ  

คว�มคุ�มครอัง, คว�มช่วยเหล่อั และก�รสำนัับสำนุันัเป็นัพิเศัษเพ่�อัป้อังกันั

คว�มทุกข์ทรม�นัและคว�มบอับชำ��ท�งจิติใจที�เพิ�มข่�นั ซึ่่�งอั�จเป็นัผ่ล 

ม�จ�กก�รเข��ร่วมในัขั�นัติอันัขอังกระบวนัก�รยุติิธรรมท�งอั�ญ� ในัก�รนีั� 

รัฐสำม�ชิกติ�อังประกันัว่�สิำทธิคว�มเป็นัส่ำวนัตัิวขอังเด็กจะได�รับคว�มเค�รพ

อัย่�งเติ็มที�ในัทุกขั�นัติอันัและควรติ�อังดำ�เนัินัก�รติ�มที�เหม�ะสำมดังนัี�

(เอ) ประกันัว่�มีก�รบริก�ร, ก�รดูแลสุำขภ�พก�ยและสุำขภ�พจิติ

และคว�มคุ�มครอังเป็นัพิเศัษสำำ�หรับเด็ก ทั�งนัี� โดยคำ�นั่งถ่งเพศัสำภ�พ

และโดยเหม�ะสำมกับอั�ยุ, วุฒิภ�วะ และคว�มจำ�เป็นัขอังเด็กเพ่�อัป้อังกันั

คว�มทุกข์ทรม�นัและคว�มบอับชำ��ท�งจิติใจที�เพิ�มข่�นั และสำ่งเสำริม 

ก�รฟ้ื้�นัฟูื้ร่�งก�ยและจิติใจและก�รกลับค่นัสู่ำสัำงคมขอังเด็กที�เป็นัผู่�ถูกกระทำ�

ด�วยคว�มรุนัแรง

(บ่) ประกันัว่�เด็กซึ่่�งถูกละเมิดท�งเพศั โดยเฉพ�ะอัย่�งยิ�ง   

เด็กผู่�หญิงซึ่่�งติั�งครรภ์หร่อัเด็กซึ่่�งติิดเช่�อัเอัชไอัวีหร่อัเป็นัโรคเอัดส์ำหร่อั
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โรคติิดต่ิอัท�งเพศัอัันัเน่ั�อังม�จ�กก�รถูกละเมิดท�งเพศั จะได�รับคำ�แนัะนัำ�

และคำ�ปร่กษ�ท�งก�รแพทย์ที�เหม�ะสำมกับอั�ยุขอังเด็ก และได�รับ

 ก�รดูแลและก�รสำนัับสำนัุนัด��นัสำุขภ�พก�ยและสำุขภ�พจิติที�จำ�เป็นั

(ซี่) ประกันัว่�เด็กที�เป็นัผู่�ถูกกระทำ�จะได�รับคว�มช่วยเหล่อั

จ�กผู่�มีหนั��ที�ให�ก�รสำนัับสำนุันัตัิ�งแต่ิเริ�มมีก�รแจ�งเหตุิเบ่�อังติ�นัและต่ิอัเน่ั�อัง

ไปจนักระทั�งก�รให�คว�มช่วยเหล่อัดังกล่�วนัั�นัไม่จำ�เป็นัอัีกติ่อัไป

(ด่็) ประกันัว่�ผู่�ประกอับวิช�ชีพซ่ึ่�งมีหนั��ที�ติ�อังให�คว�มช่วยเหล่อั

เด็กที�เป็นัผู่�ถูกกระทำ�ได�ใช�คว�มพย�ย�มทุกประก�รในัก�รประสำ�นั

คว�มช่วยเหล่อัเพ่�อัหลีกเลี�ยงกระบวนัก�รที�ไม่จำ�เป็นัและจำ�กัดจำ�นัวนั

ครั�งขอังก�รให�ถ�อัยคำ�

VI. ปรัะกันการัส่บสวัน สอบสวัน แลัะการัฟ้้องคด่อาญ่าเก่�ยวักับ
เหตุิการัณ์์ควัามรุันแรังต่ิอเด็กท่ี่�ม่ปรัะสิที่ธิัภาพ

22.
เพ่�อให้การัส่บสวัน สอบสวัน แลัะการัฟ้้องคด่อาญ่าเก่�ยวักับ
เหติุการัณ์์ควัามรัุนแรังติ่อเด็กเป็นไปอย่างม่ปรัะสิที่ธัิภาพ     
แลัะสามารัถนำาติัวัผู้กรัะที่ำาผิดเข้้าสู่กรัะบวันการัยุติิธัรัรัม
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รัฐสำม�ชิกควรติ�อังดำ�เนัินัก�รดังติ่อัไปนัี�ติ�มที�เหม�ะสำมโดยคำ�น่ังถ่ง

ติร�สำ�รระหว่�งประเทศัว่�ด�วยสำิทธิมนัุษยชนัที�เกี�ยวข�อัง

(เอ) ประกันัว่�ก�รเริ�มติ�นัก�รส่ำบสำวนั สำอับสำวนั และก�รฟ้ื้อังคดี

อั�ญ�เป็นัหนั��ที�คว�มรับผ่ิดชอับหลักขอังติำ�รวจ, พนัักง�นัอััยก�ร และ

พนัักง�นัเจ��หนั��ที�อ่ั�นั ๆ ที�มีอัำ�นั�จ และก�รเริ�มติ�นันัั�นัไม่จำ�เป็นัติ�อังมีคำ�ร�อัง

ทุกข์ที�เป็นัท�งก�รขอังเด็กที�เป็นัผู่�ถูกกระทำ�ด�วยคว�มรุนัแรงหร่อับิด�

ม�รด�หร่อัผู่�ปกครอังติ�มกฎหม�ยขอังเด็ก

(บ่) รับม�และนัำ�ไปปฏิิบัติิซึ่่�งนัโยบ�ยและแผ่นัที�มุ่งให�ใช�  

เป็นัแนัวท�งในัก�รทำ�คำ�วินิัจฉัยทั�งหมดที�เกี�ยวข�อังกับก�รดำ�เนิันัคดี

อั�ญ�ในัคว�มผิ่ดเกี�ยวกับก�รกระทำ�คว�มรุนัแรงต่ิอัเด็ก และประกันัว่� 

ก�รวินัิจฉัยนัั�นั เป็นัไปอัย่�งเสำมอัภ�ค, เที�ยงธรรม และมีประสำิทธิภ�พ

(ซี่) ประกันัว่�กฎหม�ย, นัโยบ�ย, กระบวนัก�ร, แผ่นัง�นั และ

แนัวปฏิิบัติิติ่�ง ๆ ที�ใช�กับคว�มรุนัแรงติ่อัเด็กนัั�นัถูกนัำ�ไปปฏิิบัติิจริง   

ในัระบบยุติิธรรมท�งอั�ญ�อัย่�งสำอัดคล�อังกันั และมีประสำิทธิภ�พ

(ด่็) ประกันัว่�กระบวนัก�รส่ำบสำวนัสำอับสำวนัที�มีคว�มละเอีัยดอ่ัอันั

ติ่อัเด็กจะถูกนัำ�ไปปฏิิบัติิเพ่�อัประกันัว่�จะมีก�รระบุคว�มรุนัแรงติ่อัเด็ก

ได�อัย่�งถูกติ�อังและเพ่�อัช่วยในัก�รห�พย�นัหลักฐ�นัสำำ�หรับ                   

ก�รพิจ�รณ�คดีปกครอัง, คดีแพ่ง และคดีอั�ญ� โดยให�คว�มช่วยเหล่อั

ที�เหม�ะสำมแก่เด็กที�มีคว�มติ�อังก�รเป็นัพิเศัษไปในัขณะเดียวกันั
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(อ่) พัฒนั�และนัำ�ไปปฏิิบัติิซึ่่ �งนัโยบ�ยและก�รติอับสำนัอัง  

ที�เหม�ะสำมเกี�ยวกับก�รส่ำบสำวนัสำอับสำวนัและก�รรวบรวมพย�นัหลกัฐ�นั 

โดยเฉพ�ะก�รเก็บตัิวอัย่�งส่ำวนัประกอับขอังร่�งก�ย โดยที�คำ�น่ังถ่งคว�มจำ�เป็นั

และคว�มเห็นัขอังเด็กที�เป็นัผู่�ถูกกระทำ�ด�วยคว�มรุนัแรงติ�มอั�ยุ   

และวุฒิภ�วะขอังเด็กที�เป็นัผู่�ถูกกระทำ�, เค�รพศัักดิ�ศัรีและเกียรติิขอังเด็ก 

และก��วล่วงชีวิติส่ำวนัตัิวขอังเด็กให�นั�อัยที�สุำด โดยให�เป็นัไปติ�มม�ติรฐ�นั

ภ�ยในัประเทศัเกี�ยวกับก�รรวบรวมพย�นัหลักฐ�นั

(เอฟ) ประกันัว่�บุคคลที�ทำ�ก�รสำ่บสำวนัสำอับสำวนัเหตุิก�รณ์      

ที�มีก�รกล่�วอั��งว่�เป็นัก�รกระทำ�คว�มรุนัแรงต่ิอัเด็กมีหนั��ที�, อัำ�นั�จ และ

ได�รับก�รอันุัญ�ติที�จำ�เป็นัสำำ�หรับก�รรวบรวมข�อัมูลทั�งหมดที�จำ�เป็นั 

ติ่อัก�รสำ่บสำวนัสำอับสำวนัติ�มวิธีพิจ�รณ�คว�มอั�ญ�ที�กฎหม�ยภ�ยในั

ประเทศักำ�หนัด และสำ�ม�รถใช�ทรัพย�กรด��นังบประม�ณและ    

ด��นัเทคนิัคทั�งปวงที�จำ�เป็นัได�ทันัทีเพ่�อัก�รส่ำบสำวนัสำอับสำวนัที�มีประสิำทธิภ�พ

 (จ่ั) ประกันัว่�มีก�รใช�คว�มระมัดระวังอัย่�งสำูงเพ่�อัหลีกเลี�ยง

ไม่ให�เด็กที�เป็นัผู่�ถูกกระทำ�ด�วยคว�มรุนัแรงติกอัยู่ในัภ�วะที�เป็นัอัันัติร�ย

เพิ�มข่�นัระหว่�งกระบวนัก�รสำ่บสำวนัสำอับสำวนั รวมไปถ่งก�รถ�มและ 

ก�รให�นัำ��หนัักที�เหม�ะสำมกับคว�มคิดเห็นัขอังเด็กติ�มสำมควรกับอั�ยุ

และวุฒิภ�วะขอังเด็กและใช�แนัวปฏิิบัติิในัก�รสำ่บสำวนัสำอับสำวนัและ

ก�รดำ�เนัินัคดีอั�ญ�ที�ละเอัียดอั่อันัติ่อัเด็กและเพศัสำภ�พ
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 (เอช) ประกันัว่�ในัก�รทำ�คำ�วินัิจฉัยว่�จะมีก�รจับกุมติัวหร่อั

ควบคุมติัว, คุมขัง และกำ�หนัดเง่�อันัไขก�รปล่อัยติัวผู่�ถูกกล่�วห�     

ว่�กระทำ�คว�มรุนัแรงติ่อัเด็ก มีก�รคำ�นั่งถ่งคว�มจำ�เป็นัในัเร่�อังคว�ม

ปลอัดภัยขอังเด็กและผู่�เกี�ยวข�อังกับเด็ก และประกันัว่�กระบวนัก�ร  

ดังกล่�วป้อังกันัก�รกระทำ�คว�มรุนัแรงที�จะเกิดข่�นัในัอันั�คติ

VII. การัเพ่�มควัามร่ัวัมม่อรัะหว่ัางภาคส่วันต่ิาง ๆ

23.
รัับรัู้ถึงบที่บาที่เสรัิมซึ่ึ�งกันแลัะกันข้องรัะบบยุติิธัรัรัมที่างอาญ่า, 
หน่วัยงานที่่�เก่�ยวัข้้องกับการัคุ้มครัองเด็ก, ภาคสาธัารัณ์สุข้, 
ภาคการัศึกษา แลัะภาคบรัิการัสังคม แลัะในบางกรัณ์่  
รัะบบยุติิธัรัรัมที่่�ไม่เป็นที่างการั

ในัก�รสำร��งสำภ�พแวดล�อัมที�ปลอัดภัย และก�รป้อังกันัและก�รติอับสำนัอัง

ติ่อัเหติุก�รณ์คว�มรุนัแรงติ่อัเด็ก รัฐสำม�ชิกควรติ�อังดำ�เนัินัก�รติ�ม

คว�มเหม�ะสำม ดังนัี�

( เอ) ประกันัว่�มีก�รประสำ�นัง�นัและคว�มร่วมม่อัอัย่�งมี 

ประสำิทธิภ�พระหว่�งภ�คง�นัยุติิธรรมท�งอั�ญ�, ก�รคุ�มครอังเด็ก,  

ภ�คสำวัสำดิก�รสัำงคม, ภ�คสำ�ธ�รณสุำข และภ�คก�รศ่ักษ� ในัก�รค�นัห�, 

ก�รแจ�งเหติุ และก�รติอับสำนัอังติ่อัเหติุก�รณ์คว�มรุนัแรงติ่อัเด็ก และ
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ก�รคุ�มครอังและช่วยเหล่อัเด็กที�เป็นัผู่�ถูกกระทำ�

(บ่) สำร��งคว�มเช่�อัมโยงในัก�รปฏิิบัติิง�นัที�เข�มแข็งยิ�งข่�นัระหว่�ง

หนั่วยง�นัด��นัสุำขภ�พและก�รบริก�รสัำงคมทั�งภ�ครัฐและภ�คเอักชนั 

และหน่ัวยง�นัในัง�นัยุติิธรรมท�งอั�ญ�เพ่�อัประโยชน์ัในัก�รแจ�งเหตุิ, 

บันัท่กเหตุิ และติอับสำนัอังต่ิอัก�รกระทำ�คว�มรุนัแรงต่ิอัเด็กอัย่�งเหม�ะสำม 

โดยเฉพ�ะอัย่�งยิ�งในัเหติุก�รณ์ฉุกเฉินั และคุ�มครอังคว�มเป็นัสำ่วนัติัว

ขอังเด็กที�เป็นัผู่�ถูกกระทำ�ด�วยคว�มรุนัแรงไปในัเวล�เดียวกันั

(ซี่) สำร��งคว�มเช่�อัมโยงที�เข�มแข็งยิ�งข่�นัระหว่�งระบบยุติิธรรม 

ที�ไม่เป็นัท�งก�รกับอังค์กรเกี�ยวกับคว�มยุติิธรรมและก�รคุ�มครอังเด็ก

(ด่็) พัฒนั�ระบบสำ�รสำนัเทศัและวิธีปฏิิบัติิง�นัระหว่�งหน่ัวยง�นั 

เพ่�อัอัำ�นัวยคว�มสำะดวกในัก�รแลกเปลี�ยนัข�อัมูลและเพ่�อัให�เกิด   

คว�มร่วมม่อัระหว่�งกันัในัก�รค�นัห�, ก�รติอับสำนัอังต่ิอัเหตุิก�รณ์คว�มรุนัแรง

ต่ิอัเด็ก, ก�รคุ�มครอังเด็กที�เป็นัผู่�ถูกกระทำ�ด�วยคว�มรุนัแรง และก�รนัำ�ตัิว 

ผู่�กระทำ�คว�มผ่ิดม�ลงโทษ ทั�งนัี� ติ�มที�กำ�หนัดในักฎหม�ยภ�ยในั

ประเทศัว่�ด�วยก�รคุ�มครอังข�อัมูล

(อ่) ประกันัว่�เม่�อัหน่ัวยง�นัด��นัสำ�ธ�รณสุำขและบริก�รสัำงคมหร่อั

หนั่วยง�นัคุ�มครอังเด็กสำงสำัยว่�มีก�รกระทำ�คว�มรุนัแรงติ่อัเด็กเกิดข่�นั 

จะติ�อังร�ยง�นัต่ิอัเจ��พนัักง�นัติำ�รวจหร่อัหน่ัวยง�นัผู่�บังคับใช�กฎหม�ย 

อั่�นั ๆ ทันัที
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(เอฟ) ส่ำงเสำริมก�รจัดตัิ�งหน่ัวยง�นัที�เชี�ยวช�ญพิเศัษซ่ึ่�งได�รับ   

ก�รอับรมโดยเฉพ�ะเพ่�อัจัดก�รกับคว�มซัึ่บซึ่�อันัและคว�มละเอีัยด

อ่ัอันัที�เกี�ยวกับเด็กที�เป็นัผู่�ถูกกระทำ�ด�วยคว�มรุนัแรง ซ่ึ่�งผู่�ถูกกระทำ�สำ�ม�รถ

ได�รับบริก�รที�เข��ไปแทรกแซึ่ง ช่วยเหล่อัและคุ�มครอังอัย่�งครอับคลุม 

รวมทั�งได�รับบริก�รด��นัสุำขภ�พและบริก�รสัำงคม, ก�รให�คว�มช่วยเหล่อั

ท�งกฎหม�ย และก�รให�คุ�มครอังและคว�มช่วยเหล่อัจ�กติำ�รวจ

(จั่) ประกันัว่�มีก�รให�บริก�รอัย่�งเพียงพอัท�งด��นัก�รแพทย์, 

ด��นัจิติวิทย�, ด��นัสำังคม และด��นักฎหม�ยที�มีคว�มละเอัียดอั่อันั     

ต่ิอัคว�มติ�อังก�รขอังเด็กที�เป็นัผู่�ถูกกระทำ�ด�วยคว�มรุนัแรง เพ่�อัส่ำงเสำริม

ก�รจัดก�รคดีอั�ญ�ที�เกี�ยวกับคว�มรุนัแรงต่ิอัเด็ก, กระตุิ�นัให�พัฒนั�ก�ร

ให�บริก�รด��นัสำุขภ�พเฉพ�ะท�ง รวมทั�งก�รติรวจท�งนัิติิวิทย�ศั�สำติร์

ที�ครบวงจร, ไม่เสีำยค่�ใช�จ่�ย และเป็นัคว�มลับ ซ่ึ่�งกระทำ�โดยผู่�ให�บริก�ร

ด��นัสำุขภ�พที�ผ่่�นัก�รอับรม และมีก�รรักษ�ที �เหม�ะสำม รวมทั�ง         

ก�รรักษ�สำำ�หรับก�รติิดเช่�อัเอัชไอัวีโดยเฉพ�ะ และอัำ�นัวยคว�มสำะดวก

และให�คว�มช่วยเหล่อัในัก�รส่ำงตัิวเด็กที�เป็นัผู่�ถูกกระทำ�ในัระหว่�งหน่ัวยง�นั

เพ่�อัรับบริก�รเหล่�นัั�นั

(เอช) ให�คว�มช่วยเหล่อัแก่เด็กซึ่่�งบิด� ม�รด� หร่อัผู่�ให�ก�ร

ดูแลถูกลิดรอันัเสำรีภ�พ เพ่�อัป้อังกันัและจัดก�รกับคว�มเสีำ�ยงต่ิอัคว�ม

รุนัแรงที�เด็กอั�จเผ่ชิญ ซ่ึ่�งเป็นัผ่ลจ�กก�รกระทำ�หร่อัสำถ�นัก�รณ์ขอังบิด� 

ม�รด� หร่อัผู่�ให�ก�รดูแลที�ถูกลิดรอันัเสำรีภ�พนัั�นั

ส่วันที่่�

2

68 ยุทธศาสตร์ต้นแบบและมาตรการเชิงปฏิบัติของสหประชาชาติ ว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อเด็ก
ในด้านการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา



VIII. การัปรัับปรุังการัดำาเนินคด่อาญ่าท่ี่�เก่�ยวักับเด็กท่ี่�เป็นผู้ถูกกรัะที่ำา
ด้วัยควัามรุันแรัง

24.
ในการัดำาเนินคด่อาญ่าที่่�เก่�ยวักับเด็กที่่�เป็นผู้ถูกกรัะที่ำา        
ด้วัยควัามรัุนแรังนั�น รััฐสมาชุิกควัรัติ้องดำาเนินการั
ติามที่่�เหมาะสมดังติ่อไปน่� โดยคำานึงถึงติรัาสารัรัะหวั่างปรัะเที่ศ 
วั่าด้วัยสิที่ธัิมนุษยชุนที่่�เก่�ยวัข้้อง

(เอ) ประกันัว่�มีก�รจัดบริก�รที�ครอับคลุมและใช�ม�ติรก�ร

คุ�มครอังเพ่�อัประกันัคว�มปลอัดภัย, คว�มเป็นัสำ่วนัติัวและศัักดิ�ศัรี   

ขอังผู่�ถูกกระทำ�และครอับครัวผู่�ถูกกระทำ�ในัทุกขั�นัติอันัขอังกระบวนัก�ร

ยุติิธรรมท�งอั�ญ�โดยปร�ศัจ�กอัคติิต่ิอัคว�มสำ�ม�รถ หร่อัคว�มสำมัครใจ

ขอังผู่�ถูกกระทำ�ในัก�รเข��ม�ในัก�รสำ่บสำวนัสำอับสำวนั หร่อัก�รฟื้้อังคดี

อั�ญ� และเพ่�อัคุ�มครอังบุคคลดังกล่�วจ�กก�รถูกข่มขู่และก�รแก�แค�นั 

(บ่) ประกันัว่�

จะให�นัำ��หนัักกับคว�มคิดเห็นัขอังเด็กอัย่�งเหม�ะสำมติ�มอั�ยุ

และวุฒิภ�วะขอังเด็ก

จะให�เด็กได�รับโอัก�สำในัก�รมีสำ่วนัร่วมอัย่�งเติ็มที�ในัก�ร

พิจ�รณ�คดีท�งศั�ลและท�งปกครอัง 

เด็กทุกคนัสำ�ม�รถเป็นัพย�นัได� และคำ�เบิกคว�มขอังเด็กนัั�นัจะ
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ไม่ถูกสัำนันิัษฐ�นัว่�ใช�ก�รไม่ได�หร่อัไม่นั่�เช่�อัถ่อัเพียงเพร�ะปัจจัย      

อัันัเกี�ยวกับอั�ยุขอังเด็กเท่�นัั�นั ติร�บเท่�ที�ศั�ลหร่อัพนัักง�นัเจ��หนั��ที�อ่ั�นั ๆ 

ที�มีอัำ�นั�จเห็นัว่�อั�ยุ และวุฒิภ�วะขอังเด็กนัั�นัสำ�ม�รถเบิกคว�ม   

ได�อัย่�งเข��ใจและน่ั�เช่�อัถ่อั ไม่ว่�จะเบิกคว�มโดยอั�ศััยคว�มช่วยเหล่อั

ด��นัก�รสำ่�อัสำ�รและคว�มช่วยเหล่อัอัย่�งอั่�นัหร่อัไม่ก็ติ�ม

(ซี่) ประกันัว่� ในักรณีที�เหม�ะสำมนัั�นั

เด็กที�เป็นัผู่�ถูกกระทำ�ด�วยคว�มรุนัแรงไม่จำ�เป็นัติ�อังเบิกคว�ม 

ในัขั�นัติอันัขอังกระบวนัก�รยุติิธรรมท�งอั�ญ�โดยปร�ศัจ�กก�รรับรู�

ขอังบิด�ม�รด�หร่อัผู่�ปกครอังติ�มกฎหม�ย 

ก�รที�เด็กปฏิิเสำธก�รเบิกคว�มไม่ถ่อัเป็นัคว�มผ่ิดอั�ญ�หร่อั

คว�มผ่ิดอัย่�งอั่�นั 

เด็กที�เป็นัผู่�ถูกกระทำ�ด�วยคว�มรุนัแรงสำ�ม�รถเบิกคว�มในัก�ร

พิจ�รณ�คดีอั�ญ�โดยใช�ม�ติรก�รที� เพียงพอัและมีก�รปฏิิบัติิที�       

อั่อันัโยนัติ่อัเด็กซึ่่�งจะช่วยให�ได�คำ�เบิกคว�มม�โดยมีก�รคุ�มครอัง  

คว�มเป็นัสำ่วนัติัว, ข�อัมูลสำ่วนับุคคล และศัักดิ�ศัรีขอังเด็ก, และ

ประกันัคว�มปลอัดภัย ทั�งก่อันั ระหว่�ง และภ�ยหลังกระบวนัพิจ�รณ�, 

หลีกเลี�ยงก�รกระทำ�ให�เด็กติกเป็นัผู่�ถูกกระทำ�ซึ่ำ��โดยกระบวนัก�ร

ยุติิธรรม และเค�รพคว�มติ�อังก�รและสิำทธิติ�มกฎหม�ยขอังเด็กที�จะได�

แสำดงคว�มคิดเห็นั และในัขณะเดียวกันัติ�อังเค�รพสำิทธิติ�มกฎหม�ย

ขอังผู่�ติ�อังห�ด�วย
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(ด่็) ประกันัว่�เด็กที�เป็นัผู่�ถูกกระทำ�ด�วยคว�มรุนัแรง, บิด�ม�รด�, 

หร่อัผู่�ปกครอังติ�มกฎหม�ย และผู่�แทนัโดยชอับด�วยกฎหม�ยขอังเด็ก 

ได�รับแจ�งโดยทันัทีอัย่�งเพียงพอัถ่งเร่�อังติ่�ง ๆ รวมถ่งเร่�อังสำิทธิขอังเด็ก, 

กระบวนัก�รที�เกี�ยวข�อัง, คว�มช่วยเหล่อัท�งกฎหม�ย คว�มค่บหนั��และ

ผ่ลขอังคดี ติั�งแติ่เริ�มเข��เกี�ยวข�อังในักระบวนัก�รยุติิธรรมและติลอัด

ระยะเวล�ก�รดำ�เนัินัคดีในัศั�ล

(อ่) ประกันัว่�บิด� ม�รด� หร่อัผู่�ปกครอังติ�มกฎหม�ยขอังเด็ก 

ที�เป็นัผู่�ถูกกระทำ� และในักรณีที�เหม�ะสำมให�มีผู่�มีวิช�ชีพด��นัก�รคุ�มครอัง

เด็กอัยู่ร่วมกับเด็กด�วยระหว่�งก�รให�ถ�อัยคำ�ในัก�รสำ่บสำวนัสำอับสำวนั

และระหว่�งก�รพิจ�รณ�คดีในัศั�ลในัขั�นัติอันัติ่�ง ๆ รวมถ่ง ระหว่�ง

ก�รเบิกคว�มในัฐ�นัะพย�นั และกรณีอั่ �นั ยกเว�นักรณีดังติ่อัไปนัี �          

ซึ่่�งกำ�หนัดข่�นัเพ่�อัประโยชนั์สำูงสำุดขอังเด็ก

(1) บิด�หร่อัม�รด� หร่อัทั�งบิด�และม�รด� หร่อัผู่�ปกครอัง

ติ�มกฎหม�ยเป็นัผู่�ถูกกล่�วห�ว่�เป็นัผู่�กระทำ�คว�มผ่ิด

ติ่อัเด็ก

(2) ศั�ลเห็นัว่�ก�รให�บิด�หร่อัม�รด� หร่อัทั�งบิด�และ

ม�รด� หร่อัผู่�ปกครอังติ�มกฎหม�ยอัยู่ร่วมกับเด็กในั

กระบวนัก�รดังกล่�ว จะไม่เป็นัประโยชนั์สำูงสำุดติ่อัเด็ก     

รวมถ่งกรณีที�เด็กแสำดงอัอักถ่งคว�มกังวลที�มีนัำ��หนัักน่ั�เช่�อัถ่อั
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(เอฟ) ประกันัว่�มีก�รอัธิบ�ยให�เด็กเข��ใจถ่งกระบวนัพิจ�รณ�

คดีที�เกี�ยวข�อังกับก�รเบิกคว�มขอังเด็กโดยใช�ภ�ษ�ที�ง่�ย และเด็ก

สำ�ม�รถเข��ใจได� รวมถ่งประกันัว่�มีก�รแปลเป็นัภ�ษ�ที�เด็กเข��ใจได�

(จ่ั) คุ�มครอังคว�มเป็นัส่ำวนัตัิวขอังเด็กที�เป็นัผู่�ถูกกระทำ�ด�วย    

คว�มรุนัแรงโดยถ่อัเป็นัเร่�อังที�สำำ�คัญเป็นัอัันัดับแรก เพ่�อัคุ�มครอังเด็ก

จ�กก�รถูกเปิดเผ่ยติ่อัสำ�ธ�รณะอัย่�งไม่สำมควร เช่นั ก�รห��มบุคคล

ทั�วไปหร่อัส่ำ�อัมวลชนัเข��ไปในัห�อังพิจ�รณ�ระหว่�งที�เด็กเบิกคว�มและ

ปกป้อังคุ�มครอังข�อัมูลขอังเด็กที�เกี�ยวข�อังกับกระบวนัก�รยุติิธรรม โดย

ก�รรักษ�คว�มลับและจำ�กัดก�รเปิดเผ่ยข�อัมูลที�อั�จนัำ�ไปสู่ำก�รระบุตัิว

ตินัขอังเด็ก

(เอช) ประกันัว่�ภ�ยใติ�กรอับขอังระบบกฎหม�ยภ�ยในั

ประเทศันัั�นั ก�รดำ�เนัินัคดีอั�ญ�ที�เกี�ยวข�อังกับเด็กที�เป็นัผู่�ถูกกระทำ�

ติ�อังกระทำ�โดยเร็วเท่�ที�เป็นัไปได� เว�นัแติ่คว�มล่�ช��นัั�นัเป็นัไปเพ่�อั

ประโยชนั์สำูงสำุดขอังเด็ก

(ไอ) จัดให�มีก�รใช�กระบวนัก�รที�ละเอัียดอั่อันัติ่อัเด็ก รวมทั�ง

จัดให�มีห�อังสำ่บพย�นัที�อัอักแบบไว�สำำ�หรับเด็ก, ก�รบริก�รสำหวิช�ชีพ

สำำ�หรับเด็กที�เป็นัผู่�ถูกกระทำ�ที�จัดไว�ในัสำถ�นัที�เดียวกันั, ปรับเปลี�ยนัสำภ�พ

แวดล�อัมขอังศั�ลโดยคำ�นั่งถ่งพย�นัเด็ก, ก�รพักก�รพิจ�รณ�ระหว่�ง

ก�รเบิกคว�มขอังเด็ก, ก�รนััดพิจ�รณ�ในัเวล�ที�เหม�ะสำมกับอั�ยุและ

วุฒิภ�วะขอังเด็ก, ระบบก�รแจ�งเติ่อันัที�เหม�ะสำม เพ่�อัประกันัว่�เด็กจะ
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2

72 ยุทธศาสตร์ต้นแบบและมาตรการเชิงปฏิบัติของสหประชาชาติ ว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อเด็ก
ในด้านการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา



ติ�อังเดินัท�งไปศั�ลในักรณีที�จำ�เป็นัเท่�นัั�นั และม�ติรก�รอัย่�งอ่ั�นัที�เหม�ะสำม

ซึ่่�งจะช่วยให�เด็กสำ�ม�รถเบิกคว�มได�

(เจั) ประกันัว่�ในักรณีที�เด็กที�เป็นัผู่�ถูกกระทำ�ด�วยคว�มรุนัแรง

อั�จถูกข่มขู่, คุกค�ม หร่อัติกอัยู่ในัอัันัติร�ย จะติ�อังมีก�รกำ�หนัดเง่�อันัไข

ที�เหม�ะสำมเพ่�อัประกันัคว�มปลอัดภัย และมีก�รใช�ม�ติรก�รคุ�มครอัง 

เช่นั

(1) ก�รป้อังกันัมิให�เด็กที�เป็นัผู่�ถูกกระทำ�เผ่ชิญหนั��  

กับผู่�ติ�อังห�ทุกขั�นัติอันัในักระบวนัก�รยุติิธรรมท�ง

อั�ญ�

(2) ก�รร�อังขอัติ่อัศั�ลที�มีเขติอัำ�นั�จให�มีคำ�สำั�งคุ�มครอัง

สำวัสำดิภ�พ โดยให�มีสำ�รบบคว�มรอังรับ

(3) ก�รร�อังขอัต่ิอัศั�ลที�มีเขติอัำ�นั�จให�มีคำ�สัำ�งคุมขังผู่�ติ�อังห� 

ก่อันัก�รพิจ�รณ�คดี โดยมีเง่�อันัไขในัก�รประกันัติัวว่�    

มิให�ติิดติ่อักับเด็ก

(4) ก�รร�อังขอัต่ิอัศั�ลที�มีเขติอัำ�นั�จให�มีคำ�สัำ�งคุมขังผู่�ติ�อังห�

ภ�ยในับ��นั ห�กจำ�เป็นั

(5) ก�รร�อังขอัให�มีก�รคุ�มครอังเด็กที�เป็นัผู่�ถูกกระทำ� 

โดยติำ�รวจหร่อัหนั่วยง�นัอั่�นัที�เกี�ยวข�อัง และปกปิดที�อัยู่

ขอังเด็กเป็นัคว�มลับ
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25.
ด้วัยยอมรัับวั่าควัามรัุนแรังติ่อเด็กม่ลัักษณ์ะรั้ายแรัง
แลัะคำานึงถึงผลักรัะที่บรั้ายแรังที่่�เป็นอันติรัายที่างรั่างกาย
แลัะที่างจัิติใจัติ่อเด็กที่่�เป็นผู้ถูกกรัะที่ำา

รัฐสำม�ชิกควรติ�อังดำ�เนิันัก�รติ�มที�เหม�ะสำมในักรณีที�ใช�ระบบยุติิธรรม  

ที�ไม่เป็นัท�งก�ร โดยคำ�น่ังถ่งติร�สำ�รระหว่�งประเทศัว่�ด�วยสิำทธิมนุัษยชนั

ที�เกี �ยวข�อัง เพ่�อัประกันัว่�ก�รกระทำ�คว�มรุนัแรงติ่อัเด็กนัั�นัติ�อัง  

ถูกประณ�มและถูกป้อังปร�มติ�มที�เหม�ะสำม และผู่�กระทำ�คว�มรุนัแรง

ติ่อัเด็กติ�อังรับผ่ิดสำำ�หรับก�รกระทำ�ขอังตินั และให�ก�รเยียวย�, ให�

คว�มช่วยเหล่อั และชดใช�ค่�เสำียห�ยให�แก่เด็กที�เป็นัผู่�ถูกกระทำ�

26.
ด้วัยยอมรัับวั่ามาติรัการัคุ้มครัองแลัะชุ่วัยเหลั่อเด็กที่่�เป็น      
ผู้ถูกกรัะที่ำาด้วัยควัามรัุนแรังนั�นยังติ้องใชุ้บังคับติ่อไป     
ภายหลัังจัากผู้ต้ิองหาคด่ควัามรุันแรังได้ถูกตัิดสินว่ัาม่ควัามผิด 
แลัะได้รัับการัลังโที่ษ รััฐสมาชิุกควัรัต้ิองดำาเนินการัติามท่ี่�เหมาะสม

ดังติ่อัไปนัี� โดยคำ�นั่งถ่งติร�สำ�รระหว่�งประเทศัว่�ด�วยสำิทธิมนัุษยชนั  

ที�เกี�ยวข�อัง

(เอ) ประกันัว่�เด็กที�เป็นัผู่�ถูกกระทำ�ด�วยคว�มรุนัแรง หร่อับิด�

ม�รด�หร่อัผู่�ปกครอังติ�มกฎหม�ยมีสำิทธิที�จะได�รับก�รแจ�งว่�ผู่�กระทำ�

ส่วันที่่�
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คว�มผ่ิดได�รับก�รปล่อัยติัวจ�กก�รถูกควบคุมติัวหร่อัก�รจำ�คุก  

ห�กบุคคลเหล่�นัี�ติ�อังก�ร

(บ่) พัฒนั�, นัำ�ไปปฏิิบัติิ และประเมินัผ่ลแผ่นัก�รบำ�บัดรักษ� 

และแผ่นัก�รกลับค่นัสำู่สำังคม และแผ่นัก�รบำ�บัดฟื้้�นัฟืู้ ขอังผู่�ที�ถูกศั�ล

พิพ�กษ�ว่�กระทำ�คว�มรุนัแรงติ่อัเด็ก โดยให�คว�มสำำ�คัญกับ     

คว�มปลอัดภัยขอังผู่�ถูกกระทำ� และก�รป้อังกันัก�รกระทำ�ผ่ิดซึ่ำ��

( ซ่ี) ประกันัว่�พนัักง�นัเจ��หนั��ที�ขอังศั�ลและหน่ัวยง�นั

ร�ชทัณฑ์์ ได�ติิดติ�มติรวจสำอับอัย่�งเหม�ะสำมว่�ผู่�กระทำ�ผ่ิดได�ปฏิิบัติิ

ติ�มคำ�สำั�งให�เข��รับก�รบำ�บัดรักษ�หร่อัคำ�สำั�งอั่�นัขอังศั�ล

(ด็่) ประกันัว่�คว�มเสำี�ยงและประโยชนั์สำูงสำุดขอังเด็กที�เป็นั       

ผู่�ถูกกระทำ�ด�วยคว�มรุนัแรงติ�อังถูกคำ�นั่งถ่งเม่�อัมีก�รอัอักคำ�สำั�งใด ๆ  

ที�เกี�ยวข�อังกับก�รปล่อัยตัิวผู่�กระทำ�ผิ่ดจ�กก�รควบคุมตัิวหร่อัก�รจำ�คุก 

หร่อัก�รกลับค่นัสำู่สำังคม
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IX. การัปรัะกันว่ัาการักำาหนดโที่ษสะท้ี่อนถึงลัักษณ์ะควัามร้ัายแรัง
ข้องการักรัะที่ำาควัามรุันแรังต่ิอเด็ก

27.
ด้วัยยอมรัับวั่าควัามรัุนแรังติ่อเด็กม่ลัักษณ์ะรั้ายแรัง          
ในข้ณ์ะเด่ยวักัน คำานึงถึงข้้อเท็ี่จัจัริังท่ี่�ว่ัาผู้กรัะที่ำาควัามรุันแรังนั�น
อาจัเป็นเด็กเชุ่นกัน

รัฐสำม�ชิกควรติ�อังดำ�เนัินัก�รดังติ่อัไปนีั�ติ�มที� เหม�ะสำม             

โดยคำ�นั่งถ่งติร�สำ�รระหว่�งประเทศัว่�ด�วยสำิทธิมนัุษยชนัที�เกี�ยวข�อัง

(เอ) ประกันัว่�คว�มผ่ิดเกี�ยวกับคว�มรุนัแรงติ่อัเด็กติ�อังมี

โทษติ�มกฎหม�ยที�เหม�ะสำมและคำ�น่ังถ่งลักษณะคว�มร��ยแรงขอัง

ก�รกระทำ�คว�มรุนัแรงนัั�นั

(บ่) ประกันัว่�กฎหม�ยภ�ยในัประเทศัได�คำ�น่ังถ่งปัจจัยเฉพ�ะ

ที �อั�จทำ�ให�ติ�อังรับโทษหนัักข่ �นั ซึ่่ �งรวมไปถ่งอั�ยุขอังผู่ �ถูกกระทำ�, 

ข�อัเท็จจริงว่�ผู่�ถูกกระทำ�นัั�นัมีคว�มบกพร่อังท�งจิติใจหร่อัสำติิปัญญ�

อัย่�งร��ยแรง, ก�รกระทำ�คว�มรุนัแรงซึ่ำ��ซึ่�ก, ก�รใช�ติำ�แหนั่งซึ่่�งได�รับ

คว�มไว�ว�งใจหร่อัอัำ�นั�จในัท�งมิชอับ และก�รกระทำ�คว�มรุนัแรง

ติ่อัเด็กโดยอั�ศััยคว�มสำัมพันัธ์ใกล�ชิด

ส่วันที่่�
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(ซี่) ประกันัว่�ผู่ �กระทำ�คว�มรุนัแรงติ่อัเด็กในัขณะม่นัเม� 

แอัลกอัฮอัล์, ย�เสำพติิด หร่อัสำ�รอัย่�งอั่�นั จะไม่ได�รับก�รยกเว�นั 

คว�มรับผ่ิดท�งอั�ญ�

(ด่็) ประกันัว่�บุคคลอั�จถูกห��มหร่อัถูกควบคุมโดยคำ�สัำ�งขอังศั�ล 

หร่อัโดยวิธีอ่ั�นั ภ�ยใติ�กรอับขอังระบบกฎหม�ยภ�ยในัประเทศั มิให�ก่อักวนั 

ข่มขู่หร่อัคุกค�มเด็ก

(อ่) ประกันัว่� ในัก�รทำ�คำ�สัำ�งเกี�ยวกับก�รลงโทษโดยใช�ม�ติรก�ร

แบบไม่ควบคุมตัิว, ก�รประกันัตัิว, ก�รปล่อัยตัิวโดยมีเง่�อันัไข, ก�รปล่อัยตัิว

โดยมีก�รคุมประพฤติิ หร่อัก�รคุมประพฤติิ โดยเฉพ�ะอัย่�งยิ�งในักรณี 

ผู่�กระทำ�คว�มผ่ิดซึ่ำ��ซึ่�กและร��ยแรง จะติ�อังคำ�นั่งถ่งคว�มเสำี�ยงติ่อั

คว�มปลอัดภัยขอังผู่�ถูกกระทำ� รวมทั�งคว�มเปร�ะบ�งขอังผู่�ถูกกระทำ�

(เอฟ) ให�มีกฎหม�ยที�ให�อัำ�นั�จศั�ลในัก�รใช�ดุลพินิัจอัย่�งเต็ิมที�

ในัก�รกำ�หนัดโทษเพ่�อัคุ�มครอังผู่�ถูกกระทำ�, บุคคลอ่ั�นัและสัำงคมซ่ึ่�งได�รับ

ผ่ลกระทบจ�กคว�มรุนัแรงที�อั�จเกิดข่�นัอัีกในัอันั�คติ และบำ�บัดฟื้้�นัฟืู้

พฤติิกรรมผู่�กระทำ�คว�มผ่ิดติ�มที�เหม�ะสำม

(จ่ั) ทบทวนัและปรับปรุงกฎหม�ยภ�ยในัประเทศัเพ่�อัประกันั 

ว่�คำ�สำั�งขอังศั�ลในัเร่�อังที�เกี�ยวกับคว�มรุนัแรงติ่อัเด็กนัั�นั
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(1) เป็นัก�รประณ�มและป้อังปร�มคว�มรุนัแรงติ่อัเด็ก

( 2 ) ใ ห� ผู่� ก ร ะ ทำ� ค ว � ม ผ่ิ ด ติ� อั ง รั บ ผ่ิ ด ช อั บ สำำ� ห รั บ 

ก�รกระทำ� คว�มรุนัแรงติ่อัเด็ก โดยคำ�นั่งถ่งอั�ยุและ 

วุฒิภ�วะ ขอังบุคคลผู่�กระทำ�คว�มผ่ิดดังกล่�วด�วย

(3) ส่ำงเสำริมคว�มปลอัดภัยขอังผู่�ถูกกระทำ�และชุมชนั   

รวมทั�ง โดยก�รแยกผู่�กระทำ�คว�มผิ่ดอัอักจ�กผู่�ถูกกระทำ� 

และให�มีก�รแยกผู่�กระทำ�คว�มผิ่ดอัอักจ�กสัำงคมด�วยห�กจำ�เป็นั

(4) อันัุญ�ติให�มีก�รนัำ�เอั�ผ่ลกระทบร��ยแรงที �เป็นั

อัันัติร�ยต่ิอัร่�งก�ยและจิติใจขอังผู่�ถูกกระทำ�ม�เป็นั

ปัจจัยในัก�รพิจ�รณ�

( 5 ) คำ�นั่ งถ่ งผ่ลกระทบที� จะมีติ่อัผู่� ถูกกระทำ�และ

สำม�ชิกในัครอับครัวขอังผู่�ถูกกระทำ�จ�กก�รกำ�หนัดโทษ

แก่ผู่�กระทำ�คว�มผ่ิด

(6) ให�มีก�รชดเชยเยียวย�คว�มเสำียห�ยที�เป็นัผ่ลม�

จ�กคว�มรุนัแรง

(7) ให�ส่ำงเสำริมก�รบำ�บัดฟ้ื้�นัฟูื้พฤติิกรรมผู่�กระทำ�ผิ่ด                 

ซ่ึ่�งรวมถ่งก�รสำร��งสำำ�น่ักคว�มรับผิ่ดชอับแก่ผู่�กระทำ�คว�มผิ่ด 

และให�ส่ำงเสำริมก�รบำ�บัดฟ้ื้�นัฟูื้พฤติิกรรมและก�รกลับค่นั

สำู่สำังคมติ�มที�เหม�ะสำม

ส่วันที่่�
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X. การัพัฒนาศักยภาพแลัะการัฝึึกอบรัมข้องผู้ปรัะกอบวิัชุาชุ่พใน
กรัะบวันการัยุติิธัรัรัม

28.
ด้วัยยอมรัับถึงหน้าที่่�รัับผิดชุอบข้องผู้ปรัะกอบวัิชุาชุ่พ       
ในกรัะบวันการัยุติิธัรัรัมที่างอาญ่าในการัป้องกันแลัะติอบสนอง 
ต่ิอควัามรุันแรังต่ิอเด็ก แลัะเพ่�อคุ้มครัองเด็กท่ี่�เป็นผู้ถูกกรัะที่ำา
ด้วัยควัามรัุนแรัง รัวัมที่ั�งควัามจัำาเป็นในการัอำานวัย 
ควัามสะดวัก แลัะสนับสนุนบที่บาที่น่� 

รัฐสำม�ชิกควรติ�อังดำ�เนัินัก�รติ�มที�เหม�ะสำม ดังนัี�

(เอ) ใช�ม�ติรก�รและแบ่งสำรรทรัพย�กรที�เพียงพอัเพ่�อัพัฒนั�

ศัักยภ�พขอังผู่�ประกอับวิช�ชีพในัระบบยุติิธรรมท�งอั�ญ�เพ่�อัป้อังกันั

คว�มรุนัแรงติ่อัเด็กอัย่�งจริงจัง และเพ่�อัคุ�มครอังและช่วยเหล่อัเด็ก     

ที�เป็นัผู่�ถูกกระทำ�ด�วยคว�มรุนัแรง

(บ่) ทำ�ให�เกิดคว�มร่วมม่อั, ก�รประสำ�นัง�นั และก�รร่วมง�นั

อัย่�งใกล�ชิดระหว่�งเจ��หนั��ที�ในักระบวนัก�รยุติิธรรมท�งอั�ญ�       

และผู่�ประกอับวิช�ชีพอั่�นั ๆ ที�เกี�ยวข�อัง โดยเฉพ�ะอัย่�งยิ�งเจ��หนั��ที�

จ�กภ�คสำ่วนัง�นัคุ �มครอังเด็ก, สำวัสำดิก�รสำังคม, สำ�ธ�รณสำุข  

และก�รศั่กษ�

ส่วันที่่�

2

79ยุทธศาสตร์ต้นแบบและมาตรการเชิงปฏิบัติของสหประชาชาติ ว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อเด็ก
ในด้านการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา



(ซี่) อัอักแบบและนัำ�ไปปฏิิบัติิซึ่่�งแผ่นัง�นัก�รฝึึกอับรมสำำ�หรับ

ผู่�ประกอับวิช�ชีพในักระบวนัก�รยุติิธรรมท�งอั�ญ�ในัเร่�อังสิำทธิเด็ก 

โดยเฉพ�ะอัย่�งยิ�งติ�มที�กำ�หนัดไว�ในัอันัุสำัญญ�ว่�ด�วยสำิทธิเด็ก และ

กฎหม�ยระหว่�งประเทศัว่�ด�วยสิำทธิมนุัษยชนั รวมทั�งให�ข�อัมูลเกี�ยวกับ

วิธีก�รปฏิิบัติิต่ิอัเด็กอัย่�งเหม�ะสำม โดยเฉพ�ะเด็กซ่ึ่�งอั�จถูกเล่อักปฏิิบัติิ 

และให�คว�มรู�แก่ผู่�ประกอับวิช�ชีพในักระบวนัก�รยุติิธรรมท�งอั�ญ�

ในัเร่�อังพัฒนั�ก�รขอังเด็ก, กระบวนัพัฒนั�ก�รทักษะคว�มคิด, พลวัติ

และลักษณะขอังคว�มรุนัแรงติ่อัเด็ก, คว�มแติกติ่�งระหว่�งกลุ่มเพ่�อันั

ทั�วไปและแก๊งและวิธีจัดก�รที�เหม�ะสำมสำำ�หรับเด็กซ่ึ่�งอัยู่ภ�ยใติ�อิัทธิพล

ขอังแอัลกอัฮอัล์หร่อัย�เสำพติิด

(ด็่) อัอักแบบและให�คำ�แนัะนัำ� ข�อัมูล และก�รฝึึกอับรมแก่      

ผู่�อัยู่ในัระบบยุติิธรรมที�ไม่เป็นัท�งก�รเพ่�อัประกันัว่�แนัวปฏิิบัติิ ก�รตีิคว�ม

กฎหม�ย และก�รวินิัจฉัยขอังบุคคลเหล่�นัั�นัเป็นัไปติ�มกฎหม�ยระหว่�ง

ประเทศัว่�ด�วยสิำทธิมนุัษยชนั และสำ�ม�รถคุ�มครอังเด็กจ�กคว�มรุนัแรง

ในัทุกรูปแบบได�อัย่�งมีประสำิทธิภ�พ

(อ่) อัอักแบบและนัำ�ไปปฏิิบัติิซึ่่�งหลักสำูติรฝึึกอับรมภ�คบังคับ 

ที�มีคว�มละเอัียดอั่อันัติ่อัเพศัสำภ�พและติ่อัเด็กในับริบทท�งวัฒนัธรรม

ที�แติกต่ิ�งกันัสำำ�หรับผู่�ประกอับวิช�ชีพในักระบวนัก�รยุติิธรรมท�งอั�ญ� 

ในัประเด็นัเกี�ยวกับก�รไม่ยอัมรับคว�มรุนัแรงติ่อัเด็กในัทุกรูปแบบ 

และประเด็นัเกี�ยวกับผ่ลกระทบที�เป็นัอัันัติร�ย รวมถ่งผ่ลที�ติ�มม�ติ่อั   

ผู่�ประสำบเหติุก�รณ์คว�มรุนัแรงดังกล่�ว
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(เอฟ) ประกันัว่�ผู่�ประกอับวิช�ชีพในักระบวนัก�รยุติิธรรม  

ท�งอั�ญ�ได�รับก�รฝึึกอับรมอัย่�งเพียงพอัและได�รับคว�มรู�อัย่�งต่ิอัเน่ั�อัง

เกี�ยวกับกฎหม�ยภ�ยในัประเทศั, นัโยบ�ยและแผ่นั, รวมไปถ่งติร�สำ�ร

ระหว่�งประเทศัท�งกฎหม�ยที�เกี�ยวข�อัง

(จ่ั) ส่ำงเสำริมก�รพัฒนั�และก�รใช�คว�มเชี�ยวช�ญเฉพ�ะท�ง  

ขอังผู่ �ประกอับวิช�ชีพในักระบวนัก�รยุติิธรรมท�งอั�ญ� รวมถ่ง

        ห�กเป็นัไปได� ส่ำงเสำริมก�รจัดตัิ�งหน่ัวยง�นัหร่อัเจ��หนั��ที�ซ่ึ่�งมีคว�ม

ชำ�นั�ญเฉพ�ะด��นั และศั�ลชำ�นััญพิเศัษ หร่อัสำ่งเสำริมก�รอัุทิศัเวล�ขอัง

ศั�ล ในัก�รพิจ�รณ�คดี และประกันัว่�ติำ�รวจ, พนัักง�นัอััยก�ร,  

ผู่�พิพ�กษ� และผู่�ประกอับวิช�ชีพอ่ั�นัในักระบวนัก�รยุติิธรรมทุกคนัได�รับ

ก�รฝึึกอับรมในัหลักสูำติรขอังหน่ัวยง�นัที�จัดข่�นัอัย่�งสำมำ��เสำมอั เพ่�อักระตุิ�นั

ให�บุคล�กรดังกล่�วเข��ใจประเด็นัเกี�ยวกับเพศัสำภ�พและเด็ก และ

เพ่�อัพัฒนั�ศัักยภ�พในัก�รติอับสำนัอังติ่อัปัญห�คว�มรุนัแรงติ่อัเด็ก

(เอช) ประกันัว่�เจ��หนั��ที�ในักระบวนัก�รยุติิธรรมท�งอั�ญ� 

และพนัักง�นัเจ��หนั��ที�อ่ั�นัที�เกี�ยวข�อังได�รับก�รอับรมอัย่�งเพียงพอัในัเร่�อัง 

ที�อัยู่ในัอัำ�นั�จหนั��ที�ขอังตินั ในัก�รดำ�เนัินัก�รดังติ่อัไปนัี�

(1) บ่งชี�และติอับสำนัอังอัย่�งเหม�ะสำมติ่อัคว�มติ�อังก�ร

เฉพ�ะขอังเด็กที�เป็นัผู่�ถูกกระทำ�ด�วยคว�มรุนัแรง
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(2) รับตัิวและปฏิิบัติิต่ิอัเด็กที�เป็นัผู่�ถูกกระทำ�ด�วยคว�มรุนัแรง

อัย่�งให�เกียรติิ เพ่�อัวัติถุประสำงค์ในัก�รป้อังกันัมิให�เด็ก

ติกเป็นัผู่�ถูกกระทำ�ซึ่ำ��โดยกระบวนัก�รยุติิธรรม

(3) จัดก�รกับข�อัร�อังเรียนัติ่�ง ๆ อัย่�งเป็นัคว�มลับ

( 4 ) ทำ�ก�รสำ่บสำวนัสำอับสำวนัอัย่�งมีประสำิทธิภ�พ

สำำ�หรับเหติุก�รณ์ที�มีก�รกล่�วอั��งว่�เป็นัก�รกระทำ�

คว�มรุนัแรงติ่อัเด็ก

(5) ปฏิิบัติิต่ิอัเด็กที�เป็นัผู่�ถูกกระทำ� โดยใช�วิธีก�รที�เหม�ะสำม

กับอั�ยุเด็ก และมีคว�มละเอีัยดอ่ัอันัต่ิอัเด็กและต่ิอัเพศัสำภ�พ

(6) ทำ�ก�รประเมินัคว�มปลอัดภัยและปฏิิบัติิติ�มม�ติรก�ร

จัดก�รคว�มเสำี�ยง

(7) ใช�บังคับคำ�สำั�งคุ�มครอังเด็ก

(ไอ) สำนัับสำนัุนัก�รพัฒนั�ประมวลจริยธรรมสำำ�หรับผู่�ประกอับ

วิช�ชีพในักระบวนัก�รยุติิธรรมท�งอั�ญ�ที�กำ�หนัดห��มกระทำ�คว�ม

รุนัแรงติ่อัเด็ก รวมทั�งกระบวนัก�รร�อังเรียนัและกระบวนัก�รสำ่งติ่อั  

ที�ปลอัดภัย และกระติุ�นัให�สำม�คมวิช�ชีพที�เกี�ยวข�อังพัฒนั�ม�ติรฐ�นั

ที�ใช�บังคับในัก�รปฏิิบัติิง�นัและม�ติรฐ�นัคว�มประพฤติิ
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ส่วนำที่ 3
การัป้องกันแลัะการัติอบสนอง

ติ่อควัามรัุนแรังติ่อเด็ก
ในกรัะบวันการัยุติิธัรัรัม

ส่วันที่่�
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XI. การัลัดจัำานวันเด็กที่่�เข้้าสู่กรัะบวันการัยุติิธัรัรัม

29.
ด้วัยยอมรัับถึงควัามสำาคัญ่ข้องการัหลั่กเลั่�ยงการักำาหนด 
ควัามผิดที่างอาญ่า แลัะการัลังโที่ษเด็กโดยไม่จัำาเป็น 

รัฐสำม�ชิกควรติ�อังรับรอังว่�ก�รกระทำ�ใด ๆ ที�ผู่�ใหญ่เป็นัผู่�กระทำ�แล�ว

ไม่เป็นัคว�มผ่ิดอั�ญ�หร่อัไม่ติ�อังรับโทษ ห�กเด็กเป็นัผู่�กระทำ�จะติ�อัง

ไม่เป็นัคว�มผ่ิดอั�ญ�และไม่ติ�อังรับโทษเช่นัเดียวกันั ทั�งนัี� ให�เป็นัไป

ติ�มที�เหม�ะสำมโดยคำ�น่ังถ่งติร�สำ�รระหว่�งประเทศัว่�ด�วยสิำทธิมนุัษยชนั 

ที�เกี�ยวข�อัง เพ่�อัปกป้อังเด็กจ�กก�รถูกติีติร�, ก�รติกเป็นัผู่�ถูกกระทำ� 

และก�รติกเป็นัผู่�กระทำ�คว�มผ่ิดอั�ญ�

30.
ในการัน่� สนับสนุนให้รััฐสมาชุิกไม่กำาหนดอายุข้ั�นติำ�าสำาหรัับ   
การัรัับผิดที่างอาญ่าให้ติำ�าเกินไป 

โดยคำ�นั่งถ่งวุฒิภ�วะท�งอั�รมณ์, จิติใจ และสำติิปัญญ�ขอังเด็ก ทั�งนัี� 

อั��งอัิงจ�กข�อัแนัะนัำ�ขอังคณะกรรม�ธิก�รสำหประช�ช�ติิว่�ด�วย      

สิำทธิเด็กที�ให�กำ�หนัดอั�ยุขั�นัติำ��ในัก�รรับผิ่ดท�งอั�ญ�ที�ติำ��กว่�นัั�นัให�สูำงข่�นั

เป็นั 12 ปี โดยปร�ศัจ�กข�อัยกเว�นั ซึ่่�งถ่อัเป็นัเกณฑ์์อั�ยุขั�นัติำ��ที�สำุด   

และให�เพิ�มเกณฑ์์อั�ยุขั�นัติำ��ให�สำูงข่�นัติ่อัไป

ส่วันที่่�
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31.
ด้วัยยอมรัับวั่าวัิธั่การัที่่�สำาคัญ่แลัะม่ปรัะสิที่ธัิภาพสูง
ในการัลัดจัำานวันเด็กที่่�เข้้าสู่กรัะบวันการัยุติิธัรัรัม 
ค่อการัใชุ้มาติรัการัเบ่�ยงเบนคด่, โปรัแกรัมควัามยุติิธัรัรัม
เชุิงสมานฉันที่์ แลัะแผนการับำาบัดรัักษา แลัะการัให้การัศึกษา
แบบไม่บังคับ 

เป็นัม�ติรก�รท�งเล่อักแทนัก�รดำ�เนิันัคดีในัศั�ล ติลอัดจนัให�ก�รสำนัับสำนุันั

แก่ครอับครัว รัฐสำม�ชิกควรติ�อังดำ�เนัินัก�รติ�มที�เหม�ะสำมดังติ่อัไปนีั�

โดยคำ�นั่งถ่งติร�สำ�รระหว่�งประเทศัว่�ด�วยสำิทธิมนัุษยชนัที�เกี�ยวข�อัง

(เอ) พิจ�รณ�ก�รเบี�ยงเบนัคดีด�วยโปรแกรมที�ใช�ชุมชนัเป็นัฐ�นั 

และให�ท�งเล่อักแก่ติำ�รวจ และเจ��พนัักง�นัใช�บังคับกฎหม�ยอ่ั�นั, พนัักง�นั

อััยก�ร และผู่�พิพ�กษ� ในัก�รเบี�ยงเบนัเด็กอัอักจ�กกระบวนัก�รยุติิธรรม 

รวมถ่งก�รว่�กล่�วติักเติ่อันัและก�รทำ�ง�นับริก�รสำังคม โดยใช�ร่วมกับ

กระบวนัก�รยุติิธรรมเชิงสำม�นัฉันัท์

(บ่) สำนัับสำนัุนัคว�มร่วมม่อัอัย่�งใกล�ชิดระหว่�งภ�คสำ่วนั 

ง�นัยุติิธรรม, ก�รคุ�มครอังเด็ก, สำวัสำดิก�รสัำงคม, สำ�ธ�รณสุำข และก�รศ่ักษ� 

รวมถ่ง สำ่งเสำริมก�รใช�และก�รประยุกติ์ใช�ม�ติรก�รท�งเล่อักอั่�นัแทนั

ก�รพิจ�รณ�คดีในัศั�ลและก�รคุมขัง

ส่วันที่่�
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(ซี่ ) พิจ�รณ�ให�มีก�รอัอักแบบและนัำ�โปรแกรมคว�ม

ยุติิธรรมเชิงสำม�นัฉันัท์สำำ�หรับเด็กม�ใช�เป็นัม�ติรก�รท�งเล่อักแทนั

ก�รพิจ�รณ�คดีในัศั�ล

(ด็่ ) พิจ�รณ�ก�รใช�แผ่นัก�รบำ�บัดฟ้ื้�นัฟูื้แบบไม่บังคับ,             

ก�รให�ก�รศัก่ษ�และคว�มช่วยเหล่อั เป็นัม�ติรก�รท�งเล่อักแทนัก�ร

พิจ�รณ�คดีในัศั�ล และก�รพัฒนั�ม�ติรก�รท�งเล่อักที�มิใช่ก�รคุมขัง

และแผ่นัก�รกลับค่นัสำู่สำังคมที�มีประสำิทธิภ�พ

XII. การัป้องกันควัามรุันแรังท่ี่�เก่�ยวัข้้องกับการัใชุ้บังคับกฎหมาย 
แลัะการัฟ้้องคด่อาญ่า

32.
ด้วัยติรัะหนักถึงข้้อเที่็จัจัรัิงที่่�วั่า ในบางกรัณ์่ติำารัวัจั           
แลัะหน่วัยงานรัักษาควัามสงบอ่�น ๆ อาจัม่ส่วันรัับผิดชุอบ    
ติ่อการักรัะที่ำาควัามรัุนแรังติ่อเด็ก 

รัฐสำม�ชิกควรติ�อังป้อังกันัมิให�มีก�รใช�อัำ�นั�จโดยมิชอับ, ก�รคุมขังติ�ม

อัำ�เภอัใจ, ก�รประพฤติิทุจริติ และก�รบังคับขู่เข็ญโดยติำ�รวจซึ่่�งมุ่งเป้�

ไปที�เด็กและครอับครัวขอังเด็ก ทั�งนีั� โดยคำ�น่ังถ่งติร�สำ�รระหว่�งประเทศั

ท�งกฎหม�ยที�เกี�ยวข�อัง

ส่วันที่่�
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33.
รััฐสมาชุิกควัรัติ้องห้ามการัใชุ้ควัามรัุนแรัง, การัที่รัมาน 
แลัะการัปฏิิบัติิหรัือการัลังโที่ษอ่�นที่่�โหดรั้าย, ไรั้มนุษยธัรัรัม 
หรัือลัดที่อนศักดิ�ศรัีควัามเป็นมนุษย์ในทีุ่กรัูปแบบอย่างเด็ดข้าด 

เพ่�อัให�ได�ม�ซ่ึ่�งข�อัมูล, บีบบังคับให�สำ�รภ�พ, ขู่บังคับเด็กให�เป็นัผู่�ให�ข�อัมูล 

หร่อัเป็นัสำ�ยลับให�แก่ติำ�รวจ หร่อัให�เด็กทำ�ก�รใดซ่ึ่�งขัดต่ิอัคว�มประสำงค์

ขอังเด็กนัั�นั

34.
ด้วัยติรัะหนักถึงข้้อเที่็จัจัรัิงที่่�วั่า ควัามรัุนแรังติ่อเด็กอาจัเกิดข้้�น 
ได้ในรัะหวั่างการัจัับกุมแลัะการัส่บสวันสอบสวัน รััฐสมาชุิก  
ควัรัติ้องดำาเนินการัติามที่่�เหมาะสมดังติ่อไปน่�  

โดยคำ�นั่งถ่งติร�สำ�รระหว่�งประเทศัว่�ด�วยสำิทธิมนัุษยชนัที�เกี�ยวข�อัง

(เอ) ประกันัว่�ก�รจับกุมทุกกรณีนัั�นัเป็นัไปติ�มที�กฎหม�ยกำ�หนัด, 

จำ�กัดก�รจับกุม, ก�รควบคุมติัว และก�รคุมขังเด็กไว�เฉพ�ะในักรณี    

ที�จำ�เป็นัในัฐ�นัะที�เป็นัท�งเล่อักสำุดท��ยเท่�นัั�นั และห�กเป็นัไปได�      

ให�ส่ำงเสำริมและใช�วิธีก�รอ่ั�นัเป็นัท�งเล่อักแทนัก�รจับกุมและคุมขัง รวมไปถ่ง

ก�รอัอักหม�ยเรียกและก�รเรียกม�พบในัคดีที�เด็กถูกกล่�วห�ว่�เป็นั  

ผู่�กระทำ�คว�มผ่ิด

ส่วันที่่�
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(บ่) ปฏิิบัติิติ�มหลักก�รที�ว่�ก�รจับกุมหร่อัก�รควบคุมตัิวเด็ก

ควรกระทำ�ด�วยวิธีก�รที�ละเอัียดอั่อันัติ่อัเด็ก

(ซี่) ห��มก�รใช�อั�วุธป้นั, อั�วุธที�ใช�กระแสำไฟื้ฟื้้�ช็อัติ และวิธี

รุนัแรงอัย่�งอั่�นัในัก�รจับกุมและก�รควบคุมติัวเด็ก และให�ใช�ม�ติรก�ร

และกระบวนัก�รซึ่่�งจำ�กัดและกำ�หนัดแนัวท�งอัย่�งระมัดระวังในัก�ร

ใช�กำ�ลังและก�รใช�เคร่�อังม่อัควบคุมติัวโดยติำ�รวจในัก�รจับกุม         

และควบคุมติัวเด็ก

(ด็่) กำ�หนัด, ประกันั และติิดติ�มว่� ติำ�รวจได�กระทำ�ก�รติ�ม

หนั��ที�ในัก�รแจ�งบิด�ม�รด�, ผู่�ปกครอังติ�มกฎหม�ย หร่อัผู่�ดูแลเด็ก

ทันัทีที�มีก�รจับกุมหร่อัก�รควบคุมติัวเด็ก

(อ่) ประกันัว่� ในัก�รพิจ�รณ�ว่�บิด�ม�รด�, ผู่�ปกครอังติ�ม

กฎหม�ย, ผู่�แทนัท�งกฎหม�ยขอังเด็ก/ที�ปร่กษ�กฎหม�ย หร่อัผู่�ใหญ่  

ที�มีหนั��ที�รับผิ่ดชอับ หร่อัในักรณีจำ�เป็นั ผู่�ประกอับวิช�ชีพในัก�รคุ�มครอังเด็ก 

จะอัยู่ร่วมกับเด็ก หร่อัเข��สัำงเกติก�รณ์ในัระหว่�งกระบวนัก�รถ�มป�กคำ�

หร่อัสำอับสำวนัเด็กหร่อัไม่นัั�นั มีก�รพิจ�รณ�ถ่งประโยชนั์สำูงสำุดขอัง

เด็กและปัจจัยอัย่�งอั่�นัที�เกี�ยวข�อังด�วย

(เอฟ) ประกันัว่�เด็กได�รับแจ�งสิำทธิและมีช่อังท�งในัก�รได�รับ

คว�มช่วยเหล่อัท�งกฎหม�ยได�ทันัทีในัระหว่�งก�รสำอับสำวนัโดยติำ�รวจ

และในัระหว่�งก�รควบคุมตัิวโดยติำ�รวจ และเด็กสำ�ม�รถปร่กษ�กับผู่�แทนั

ส่วันที่่�
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ท�งกฎหม�ยขอังเด็ก/ที�ปร่กษ�กฎหม�ย ได�โดยอัิสำระและเป็นัคว�มลับ

อัย่�งเติ็มที�

(จั่) ทบทวนั, ประเมินั และในักรณีจำ�เป็นั ปรับปรุงกฎหม�ย

ภ�ยในัประเทศั, นัโยบ�ย, ประมวลกฎหม�ย, กระบวนัก�ร, แผ่นัง�นั 

และแนัวปฏิิบัติิ เพ่�อันัำ�ไปปฏิิบัติิซ่ึ่�งนัโยบ�ยและกระบวนัก�รที�เคร่งครัด

ในัก�รค�นัติัวเด็ก โดยเค�รพคว�มเป็นัสำ่วนัติัวและศัักดิ�ศัรีขอังเด็ก,    

ก�รเก็บตัิวอัย่�งจ�กร่�งก�ยขอังเด็กที�เป็นัผู่�ติ�อังสำงสัำย และก�รประเมินั

อั�ยุและเพศัสำภ�พขอังเด็ก

(เอช) ปฏิิบัติิติ�มม�ติรก�รเพ่�อัป้อังกันัคว�มรุนัแรงโดยเฉพ�ะ

ที�เกี�ยวกับก�รปฏิิบัติิหนั��ที�โดยมิชอับด�วยกฎหม�ยขอังติำ�รวจ รวมถ่ง

ก�รจับกุมและควบคุมตัิวติ�มอัำ�เภอัใจ และก�รลงโทษนัอักกระบวนัก�ร

ยุติิธรรม อัันัเน่ั�อังจ�กพฤติิกรรมขอังเด็กที�ผิ่ดกฎหม�ยหร่อัไม่พ่งประสำงค์

(ไอ) สำร��งกระบวนัก�รร�อังเรียนัที�เข��ถ่งได� เหม�ะสำมกับเด็ก และ

มีคว�มปลอัดภัย เพ่ �อัให�เด็กสำ�ม�รถร�อังเรียนัเกี �ยวกับเหติุก�รณ์    

คว�มรุนัแรงที�เกิดข่�นัระหว่�งก�รจับกุมหร่อัสำอับสำวนั หร่อัระหว่�ง         

ที�อัยู่ในัก�รควบคุมติัวขอังติำ�รวจ

 

(เจั) ประกันัว่�เม่�อัมีก�รกล่�วห�ว่�มีก�รกระทำ�คว�มรุนัแรง

ต่ิอัเด็กระหว่�งที�เด็กเข��ไปติิดต่ิอักับติำ�รวจ จะติ�อังมีก�รส่ำบสำวนัสำอับสำวนั

ก�รกระทำ�คว�มรุนัแรงนัั�นั โดยอัิสำระ, ทันัท่วงที และมีประสำิทธิภ�พ 
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และประกันัว่�ผู่�ถูกกล่�วห�ที�ได�กระทำ�คว�มรุนัแรงต่ิอัเด็กจะติ�อัง      

ถูกถอัดถอันัอัอักจ�กติำ�แหน่ังใด ๆ ที�สำ�ม�รถควบคุมหร่อัมีอัำ�นั�จเหน่ัอั 

ผู่�ร�อังเรียนั, พย�นั และครอับครัวขอังบุคคลดังกล่�ว รวมไปถ่งบุคคล     

ที�ทำ�หนั��ที�สำ่บสำวนัสำอับสำวนั ไม่ว่�จะโดยท�งติรงหร่อัท�งอั�อัมก็ติ�ม

(เค) ใช�ม�ติรก�รเพ่�อัจัดก�รคว�มเสำี�ยงที�จะเกิดคว�มรุนัแรง

และม�ติรก�รคุ�มครอังเด็กในัระหว่�งก�รเดินัท�งไปศั�ล, โรงพย�บ�ล 

หร่อัสำถ�นัที�อ่ั�นั ซ่ึ่�งรวมถ่งคว�มเสีำ�ยงที�จะเกิดคว�มรุนัแรงระหว่�งที�ถูก

ควบคุมติัวรวมกับผู่�ใหญ่ในัห�อังขังขอังศั�ล

(แอล) ประกันัว่�เม่�อับิด�ม�รด�, ผู่�ปกครอังติ�มกฎหม�ย หร่อั

ผู่�ดูแลถูกจับกุม จะติ�อังคำ�น่ังถ่งประโยชน์ัสูำงสุำด, ก�รดูแล และคว�มจำ�เป็นั

อั่�นั ๆ ขอังเด็กด�วย

XIII. การัปรัะกันวั่าการัลัิดรัอนเสรัีภาพนั�นจัะถูกนำามาใชุ้เป็น
มาติรัการัสุดที่้ายเที่่านั�น แลัะใชุ้รัะยะเวัลัาสั�นที่่�สุดเที่่าที่่�เหมาะสม

35.
ด้วัยยอมรัับวั่าการัจัำากัดการัคุมข้ังติามคำาพ่พากษา 
แลัะการัสนับสนุนให้ใชุ้มาติรัการัที่างเลั่อกแที่นการัคุมข้ังนั�น 
สามารัถลัดควัามเส่�ยงในการัเกิดควัามรัุนแรังติ่อเด็กที่่�เกิดข้้�น
ในกรัะบวันการัยุติิธัรัรัม 

ส่วันที่่�
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รัฐสำม�ชิกควรติ�อังดำ�เนัินัก�รติ�มที�เหม�ะสำมดังติ่อัไปนัี�โดยคำ�นั่งถ่ง

ติร�สำ�รระหว่�งประเทศัว่�ด�วยสำิทธิมนัุษยชนัที�เกี�ยวข�อัง

(เอ) ไม่ลิดรอันัเสำรีภ�พขอังเด็กโดยมิชอับด�วยกฎหม�ยหร่อั

ติ�มอัำ�เภอัใจ และในักรณีที�มีก�รลิดรอันัเสำรีภ�พติ�อังประกันัว่�ก�รกระทำ�นัั�นั

เป็นัไปติ�มกฎหม�ยและถูกนัำ�ม�ใช�เป็นัม�ติรก�รสำุดท��ยเท่�นัั�นั และ

ใช�ระยะเวล�สำั�นัที�สำุดเท่�ที�เหม�ะสำม

(บ่) ประกันัว่�เด็กมีช่อังท�งที�จะได�รับคว�มช่วยเหล่อัท�งกฎหม�ย

ที�สำนัับสำนุันังบประม�ณโดยรัฐอัย่�งต่ิอัเน่ั�อังในัทุกขั�นัติอันัขอังกระบวนัก�ร

ยุติิธรรม

(ซ่ี) ประกันัว่�เด็กสำ�ม�รถใช�สิำทธิในัก�รอุัทธรณ์คำ�พิพ�กษ�และ

ได�รับคว�มช่วยเหล่อัท�งกฎหม�ยที�จำ�เป็นัในัก�รใช�สิำทธิอุัทธรณ์ 

ดังกล่�ว

(ด็่) จัดให�มีก�รปล่อัยติัวก่อันักำ�หนัดเท่�ที�เป็นัไปได� และจัดให�

มีแผ่นัง�นัและบริก�รในัก�รดูแลภ�ยหลังก�รปล่อัยติัว และก�รกลับ

ค่นัสำู่สำังคม

(อ่) ช่วยอัำ�นัวยคว�มสำะดวกให�มีก�รสำร��งคว�มเชี�ยวช�ญ 

เฉพ�ะด��นั หร่อัอัย่�งนั�อัยที�สุำด ให�มีก�รอับรมเสำริมทักษะคว�มเชี�ยวช�ญ

เฉพ�ะด��นัสำำ�หรับผู่�ประกอับวิช�ชีพในักระบวนัก�รยุติิธรรมท�งอั�ญ�

ที�ติ�อังปฏิิบัติิหนั��ที�เกี�ยวข�อังกับเด็กที�ถูกกล่�วห�, ติ�อังห� หร่อัถูกติัดสำินั

ว่�ฝึ่�ฝึ้นักฎหม�ยอั�ญ�
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XIV. การัห้ามการัที่รัมาน แลัะการัปฏิิบัติิหรืัอการัลังโที่ษท่ี่�โหดร้ัาย, 
ไรั้มนุษยธัรัรัม หรัือลัดที่อนศักดิ�ศรัีควัามเป็นมนุษย์

36.
ด้วัยยอมรัับวั่าไม่ม่เด็กคนใดสมควัรัถูกที่รัมาน หรัือถูกปฏิิบัติิ
หรัือถูกลังโที่ษอ่�น ๆ อย่างโหดรั้าย, ไรั้มนุษยธัรัรัม หรัือ 
ลัดที่อนศักดิ�ศรัีควัามเป็นมนุษย ์ 

รัฐสำม�ชิกควรติ�อังดำ�เนัินัก�รดังนัี�

(เอ) ทบทวนั, ประเมินั และในักรณีจำ�เป็นั ปรับปรุงกฎหม�ย

ภ�ยในัประเทศั เพ่�อัห��มมิให�มีก�รพิพ�กษ�ลงโทษด�วยวิธีก�รที�กระทำ�

ติ่อัเนั่�อัติัวร่�งก�ยแก่เด็กในัรูปแบบใด ๆ อัย่�งเด็ดข�ดสำำ�หรับคว�มผ่ิด

ที�เด็กเป็นัผู่�กระทำ�

(บ่) ทบทวนั, ประเมินั และในักรณีจำ�เป็นั ปรับปรุงกฎหม�ย

ภ�ยในัประเทศัเพ่�อัประกันัว่� ติ�มกฎหม�ยและแนัวปฏิิบัติินัั�นัจะไม่มี

ก�รกำ�หนัดโทษประห�รชีวิติและจำ�คุกติลอัดชีวิติโดยปร�ศัจ�ก     

คว�มเป็นัไปได�ในัก�รปล่อัยติัวสำำ�หรับคว�มผ่ิดที�กระทำ�โดยบุคคลซึ่่�ง

อั�ยุติำ��กว่� 18 ปี ในัขณะกระทำ�คว�มผ่ิด 
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XV. การัป้องกันแลัะติอบสนองต่ิอควัามรุันแรังต่ิอเด็กในท่ี่�คุมขั้งใด ๆ 

37.
ด้วัยยอมรัับวั่าเด็กที่่�ถูกลัิดรัอนเสรัีภาพส่วันมาก           
มักอยู่ในการัควับคุมข้องติำารัวัจั หรัือการัคุมข้ัง
ก่อนการัพ่จัารัณ์าคด่ หรัือการัคุมข้ังเพ่�อควัามปลัอดภัย 
แลัะเด็กเหลั่านั�นอาจัติกอยู่ในควัามเส่�ยงข้องควัามรัุนแรัง

รัฐสำม�ชิกควรติ�อังดำ�เนัินัก�รติ�มที�เหม�ะสำมดังติ่อัไปนัี�โดยคำ�นั่งถ่ง

ติร�สำ�รระหว่�งประเทศัว่�ด�วยสำิทธิมนัุษยชนัที�เกี�ยวข�อัง

(เอ) ประกันัว่�เด็กซ่ึ่�งอัยู่ในัก�รควบคุมขอังติำ�รวจ หร่อัก�รคุมขัง

ก่อันัก�รพิจ�รณ�คดี หร่อัก�รคุมขังเพ่�อัคว�มปลอัดภัย สำ�ม�รถโติ�แย�ง

ก�รคุมขังดังกล่�วต่ิอัศั�ลหร่อัคณะตุิล�ก�รได�ทันัที และเด็กนัั�นัมีโอัก�สำ

ชี�แจงไม่ว่�โดยติรงหร่อัโดยผ่่�นัผู่�แทนั หร่อัหนั่วยง�นัที�เหม�ะสำม      

ด�วยวิธีก�รติ�มกฎหม�ยภ�ยในัประเทศัว่�ด�วยวิธีพิจ�รณ�คดี เพ่�อัให�มี

คำ�วินัิจฉัยโดยทันัทีในัเร่�อังดังกล่�ว

(บ่) ลดคว�มล่�ช��ในักระบวนัก�รยุติิธรรม, เร่งรัดก�รพิจ�รณ�คดี

และกระบวนัก�รอ่ั�นัที�เกี�ยวข�อังกับเด็กที�ถูกกล่�วห�, ติ�อังห� หร่อัถูกตัิดสิำนั 

ว่�ฝึ่�ฝึ้นักฎหม�ยอั�ญ� และหลีกเลี�ยงก�รคุมขังเด็กที�ย�วนั�นัหร่อั 

ติ�มอัำ�เภอัใจ ในัระหว่�งรอัก�รพิจ�รณ�คดีหร่อัก�รสำรุปสำำ�นัวนั 

ก�รสำอับสำวนัขอังติำ�รวจ
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(ซ่ี) ประกันัก�รควบคุมดูแลอัย่�งมีประสิำทธิภ�พและก�รติิดติ�ม

ผ่ลที�เป็นัอัิสำระในัทุกกรณีที�มีก�รควบคุมติัวเด็กโดยติำ�รวจ, ก�รคุมขัง

เด็กก่อันัก�รพิจ�รณ�คดี หร่อัก�รคุมขังเด็กเพ่�อัคว�มปลอัดภัย

(ด็่) พย�ย�มลดก�รคุมขังเด็กก่อันัก�รพิจ�รณ�คดีโดยวิธีก�ร

ติ่�ง ๆ เช่นั ก�รใช�ม�ติรก�รและนัโยบ�ยท�งกฎหม�ยและท�งปกครอัง

ในัก�รกำ�หนัดเง่�อันัไขเบ่�อังติ�นั, ข�อัจำ�กัด, ระยะเวล� และท�งเล่อักอั่�นั

แทนัก�รคุมขังก่อันัก�รพิจ�รณ�คดี และโดยใช�ม�ติรก�รที�มุ ่งเนั�นั     

ก�รใช�บังคับกฎหม�ยที�มีอัยู่ รวมทั�งประกันัก�รเข��ถ่งคว�มยุติิธรรม

และคว�มช่วยเหล่อัท�งกฎหม�ย

38.
ด้วัยยอมรัับวั่า ในกรัณ์่ที่่�เด็กติ้องถูกคุมข้ัง สภาพการัคุมข้ังนั�น 
อาจันำาไปสู่ควัามรัุนแรังติ่อเด็กในหลัายรัูปแบบ

รัฐสำม�ชิกควรติ�อังดำ�เนัินัก�รติ�มที�เหม�ะสำมดังติ่อัไปนัี� โดยคำ�นั่งถ่ง

ติร�สำ�รระหว่�งประเทศัว่�ด�วยสำิทธิมนัุษยชนัที�เกี�ยวข�อัง

( เ อ ) ประกันั ว่�สำถ�นัคุมขัง ทุกแห่งได�นัำ� เอั�นัโยบ�ย, 

กระบวนัก�รและแนัวปฏิิบัติิที �ละเอัียดอั่อันัติ่อัเด็กม�ปฏิิบัติิ และ

ติิดติ�มก�รปฏิิบัติิให�สำอัดคล�อังกับแนัวนัโยบ�ยดังกล่�ว
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(บ่) กำ�หนัดศัักยภ�พสำูงสำุดในัก�รรอังรับผู่�ถูกคุมขังสำำ�หรับที�  

คุมขังทุกแห่ง และใช�ม�ติรก�รที�เป็นัรูปธรรมและยั�งย่นัในัก�รแก�ปัญห�

และลดคว�มแอัอััดในัที�คุมขังดังกล่�ว

(ซ่ี) ประกันัว่�ในัที�คุมขังทุกแห่งจะมีก�รแยกเด็กอัอักจ�กผู่�ใหญ่

และแยกเด็กผู่�หญิงอัอักจ�กเด็กผู่�ช�ย

(ด่็) ส่ำงเสำริมแนัวปฏิิบัติิที�ดีเพ่�อัเพิ�มคว�มคุ�มครอังและคว�มปลอัดภัย

ขอังเด็กที�อั�ศััยอัยู่ร่วมกับบิด�หร่อัม�รด�ที�ถูกคุมขัง รวมทั�งก�รปร่กษ�ห�ร่อั

กับบิด�ม�รด�เพ่�อัทร�บคว�มเห็นัขอังบิด�ม�รด�เกี�ยวกับก�รดูแลเด็ก

เหล่�นัั�นัในัระหว่�งอัยู่ในัก�รคุมขัง และส่ำงเสำริมให�มีก�รจัดทำ�ห�อังพิเศัษ

สำำ�หรับแม่และเด็ก หร่อัในักรณีที�บิด�ม�รด�ถูกคุมขังเนั่�อังจ�กฝึ่�ฝึ้นั

กฎหม�ยว่�ด�วยคนัเข��เม่อัง ให�จัดห�อังพิเศัษสำำ�หรับครอับครัวแยกจ�ก

ที�คุมขังทั�วไป เพ่�อัทร�บคว�มจำ�เป็นัเฉพ�ะขอังบุคคลกลุ่มนัี� และ     

ให�คว�มคุ�มครอังติ�มที�เหม�ะสำม

(อ่) อัำ�นัวยคว�มสำะดวกในัก�รประเมินัและก�รคัดแยกเด็ก     

ที�อัยู่ในัสำถ�นัที�คุมขัง เพ่�อัทร�บคว�มจำ�เป็นัเฉพ�ะขอังเด็กเหล่�นัั�นั 

เพ่�อัจัดให�มีก�รคุ�มครอังที�เหม�ะสำม รวมทั�งมีก�รดูแลและม�ติรก�ร

แทรกแซึ่งเพ่�อัให�คว�มช่วยเหล่อัติ�มคว�มเหม�ะสำมขอังแติ่ละบุคคล 

รวมทั�งคำ�น่ังถ่งคว�มจำ�เป็นัเฉพ�ะขอังเด็กผู่�หญิง และประกันัว่�มีสิำ�งอัำ�นัวย

คว�มสำะดวกหล�กหล�ยและเพียงพอัต่ิอัคว�มติ�อังก�รและให�ก�รคุ�มครอัง

อัย่�งเพียงพอัต่ิอัเด็กในัช่วงวัยต่ิ�ง ๆ หร่อัเด็กซ่ึ่�งมีคว�มติ�อังก�รที�แติกต่ิ�งกันั
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(เอฟ) ประกันัให�มีก�รบำ�บัดรักษ�และคว�มช่วยเหล่อัแก่เด็ก 

ที�ถูกคุมขังซ่ึ่�งมีคว�มจำ�เป็นัเฉพ�ะ รวมถ่งเด็กผู่�หญิงที�ตัิ�งครรภ์, ให�กำ�เนิัด

บุติร และ/หร่อัเลี�ยงดูบุติร ในัระหว่�งถูกคุมขัง และจัดให�มีก�รบำ�บัด

รักษ�อั�ก�รป่วยท�งจิติ, คว�มทุพพลภ�พ, ก�รติิดเช่�อัเอัชไอัวีหร่อั   

โรคเอัดส์ำ และโรคติิดต่ิอั หร่อัโรคที�ไม่ติิดต่ิอัต่ิ�ง ๆ และก�รติิดย�เสำพติิด 

และติอับสำนัอังต่ิอัคว�มจำ�เป็นัขอังเด็กที�อัยู่ในักลุ่มเสีำ�ยงต่ิอัก�รฆ่่�ตัิวติ�ย

หร่อัก�รทำ�ร��ยติัวเอังรูปแบบอั่�นั

(จ่ั) ประกันัให�มีก�รดูแลและคุ�มครอังที�เหม�ะสำมแก่เด็กซ่ึ่�งติิดติ�ม 

บิด�หร่อัม�รด� หร่อัผู่�ปกครอังติ�มกฎหม�ยซ่ึ่�งถูกลิดรอันัเสำรีภ�พไม่ว่�

ด�วยเหติุใดก็ติ�ม รวมทั�งก�รฝึ่�ฝึ้นักฎหม�ยว่�ด�วยคนัเข��เม่อัง

(เอช) ทบทวนั, ปรับปรุง และพัฒนั�นัโยบ�ยและแนัวปฏิิบัติิ 

ด��นัคว�มปลอัดภัยและระบบก�รป้อังกันัภัยภ�ยในัสำถ�นัที�คุมขัง     

เพ่�อัแสำดงให�เห็นัถ่งหนั��ที�ขอังพนัักง�นัเจ��หนั��ที�ในัก�รประกันั         

คว�มปลอัดภัยขอังเด็กและคุ�มครอังเด็กจ�กคว�มรุนัแรงทุกรูปแบบ 

รวมทั�งคว�มรุนัแรงระหว่�งเด็กด�วยกันัเอัง

(ไอ) ป้อังกันัก�รเล่อักปฏิิบัติิ, ก�รแบ่งแยกหร่อัก�รสำร��งติร�บ�ป

ในัทุกรูปแบบติ่อัเด็กที�ถูกคุมขัง

(เจั) ใช�ม�ติรก�รที�เข�มงวดเพ่�อัประกันัว่� เม่�อัมีก�รกล่�วห�ว่� 

มีก�รกระทำ�คว�มรุนัแรงเกิดข่�นั ซ่ึ่�งรวมถ่งก�รล่วงละเมิดท�งเพศัต่ิอัเด็ก

ส่วันที่่�
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ในัสำถ�นัที�คุมขัง จะมีก�รร�ยง�นัเหติุดังกล่�วทันัที และมีก�รสำ่บสำวนั

สำอับสำวนัอัย่�งเป็นัอัิสำระ, ทันัท่วงที และมีประสำิทธิภ�พ โดยพนัักง�นั

เจ��หนั��ที�ที�เหม�ะสำม และห�กมีมูลคว�มผ่ิด ให�มีก�รดำ�เนัินัคดีอั�ญ�

อัย่�งมีประสำิทธิภ�พ

39.
ด้วัยติรัะหนักถึงควัามจัำาเป็นในการัลัดควัามเส่�ยงข้อง       
ควัามรัุนแรังติ่อเด็กที่่�อยู่ในการัคุมข้ัง

รัฐสำม�ชิกควรติ�อังดำ�เนัินัก�รติ�มที�เหม�ะสำมดังติ่อัไปนัี� โดยคำ�นั่งถ่ง

ติร�สำ�รระหว่�งประเทศัว่�ด�วยสำิทธิมนัุษยชนัที�เกี�ยวข�อัง

(เอ) ประกันัว่�เด็กที�อัยู่ในัก�รคุมขัง และบิด�ม�รด� และ/หร่อั

ผู่�ปกครอังติ�มกฎหม�ยขอังเด็กเหล่�นัั�นั ทร�บถ่งสิำทธิขอังตินัและสำ�ม�รถ

เข��ถ่งกลไกที�มีไว�เพ่�อัก�รคุ�มครอังสำิทธิ รวมทั�งคว�มช่วยเหล่อัท�ง

กฎหม�ย

(บ่) ห��มใช�ก�รขังในัคุกม่ด หร่อัขังในัที�ปิด หร่อัก�รขังเดี�ยว หร่อั

ก�รลงโทษในัรูปแบบอั่�นัใด ซึ่่�งอั�จเป็นัอัันัติร�ยติ่อัสำุขภ�พก�ยหร่อั

สำุขภ�พจิติขอังเด็ก

(ซ่ี) รับเอั�และนัำ�ไปปฏิิบัติิซ่ึ่�งนัโยบ�ยที�เข�มงวดที�กำ�หนัดแนัวท�ง

ก�รใช�กำ�ลังและเคร่�อังพันัธนั�ก�รร่�งก�ยเด็กในัระหว่�งถูกคุมขัง

ส่วันที่่�
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(ด็่) รับเอั�นัโยบ�ยที�ห��มบุคล�กรพกพ�และใช�อั�วุธในัสำถ�นัที�

ซึ่่�งเด็กถูกคุมขัง

(อ่) ห��มและป้อังกันัอัย่�งมีประสำิทธิภ�พมิให�ใช�ม�ติรก�ร

ท�งวินััยโดยก�รลงโทษด�วยวิธีก�รที�กระทำ�ต่ิอัเน่ั�อัตัิวร่�งก�ย, รับเอั�นัโยบ�ย

และกระบวนัก�รท�งวินััยที�ชัดเจนัและโปร่งใสำซึ่่�งสำ่งเสำริมก�รใช�รูปแบบ

ก�รอับรมวินััยเชิงบวกและให�คว�มรู� และกำ�หนัดในักฎหม�ยให�ผู่�จัดก�ร

และบุคล�กรในัสำถ�นัที�คุมขังมีหนั��ที�ทำ�บันัท่ก, ติรวจสำอับ และติิดติ�ม

ก�รใช�ม�ติรก�รหร่อัก�รลงโทษท�งวินััยทุกเหติุก�รณ์

(เอฟ) ห��มเจ��หนั��ที�ขอังสำถ�นัที�คุมขังกระทำ� หร่อัข่มขู่ว่� 

จะกระทำ�คว�มรุนัแรงติ่อัเด็กทุกรูปแบบ เพ่�อับังคับให�เด็กทำ�ในัสำิ�งที�ขัด

ติ่อัคว�มประสำงค์ขอังเด็ก

(จั่) ประกันัว่�มีก�รสำอัดสำ่อังดูแลและก�รคุ�มครอังเด็กอัย่�ง  

มีประสำิทธิภ�พเท่�ที�จำ�เป็นั จ�กคว�มรุนัแรงที�กระทำ�โดยเด็กคนัอั่�นั

หร่อัผู่�ใหญ่ รวมทั�งให�มีม�ติรก�รเพ่�อัป้อังกันัก�รข่มเหงรังแกจ�กผู่�ใหญ่

และเด็กคนัอั่�นัรวมถ่งจ�กก�รทำ�ร��ยติัวเอัง

(เอช) ป้อังกันัคว�มรุนัแรงที�เกี�ยวข�อังกับกิจกรรมขอังแก๊งวัยรุ่นั 

และก�รคุกค�มอัันัเนั่�อังม�จ�กก�รเหยียดเช่�อัช�ติิ และคว�มรุนัแรง

ภ�ยในัสำถ�นัที�คุมขัง

ส่วันที่่�
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(ไอ) สำนัับสำนัุนัและอัำ�นัวยคว�มสำะดวกให�ครอับครัวเข��เยี�ยม

เด็กได�บ่อัยครั�ง และมีก�รติิดติ่อัและสำ่�อัสำ�รเป็นัประจำ�ระหว่�งเด็กกับ 

สำม�ชิกในัครอับครัว รวมทั�งกับโลกภ�ยนัอัก ทั�งนัี� เท่�ที�เป็นัไปได�และ

เพ่�อัประโยชน์ัสูำงสุำดขอังเด็ก และประกันัว่�วิธีก�รลงโทษท�งวินััยแก่เด็กที�ถูก

คุมขังนัั�นัจะไม่รวมถ่งก�รห��มเด็กติิดติ่อักับสำม�ชิกในัครอับครัว

(เจั) ป้อังกันัคว�มรุนัแรงและก�รกระทำ�โดยมิชอับติ่อัเด็ก    

ที�มีอั�ก�รป่วยท�งจิติ หร่อัก�รติิดย�เสำพติิด ด�วยวิธีก�รต่ิ�ง ๆ ซ่ึ่�งรวมถ่ง

ก�รบำ�บัดรักษ�และม�ติรก�รอั่�นัเพ่�อัคุ�มครอังเด็กกลุ่มดังกล่�วจ�ก  

ก�รทำ�ร��ยติัวเอัง

40.
ด้วัยยอมรัับถึงควัามสำาคัญ่ข้องการัป้องกันควัามรัุนแรัง   
ติ่อเด็กผ่านการัรัับ, การัคัดเลั่อก, การัฝึึกอบรัม 
แลัะการัควับคุมดูแลัเจั้าหน้าที่่�อย่างเหมาะสม

รัฐสำม�ชิกควรติ�อังดำ�เนัินัก�รติ�มที�เหม�ะสำม ดังนัี�

(เอ) ประกันัว่�บุคล�กรทุกคนัที�ทำ�ง�นักับเด็กในัสำถ�นัที�คุมขัง

มีคุณสำมบัติิที�ดี, ได�รับคัดเล่อักบนัพ่�นัฐ�นัท�งศัักยภ�พด��นัวิช�ชีพ, 

คว�มซ่ึ่�อัสัำติย์สุำจริติ, คว�มสำ�ม�รถ, และคว�มเหม�ะสำมสำำ�หรับติำ�แหน่ัง 

และบุคล�กรเหล่�นัั�นัได�รับค่�ติอับแทนัที�เพียงพอั, ได�รับก�รอับรม    

อัย่�งเหม�ะสำม และได�รับก�รควบคุมดูแลอัย่�งมีประสำิทธิภ�พ
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(บ่) ประกันัว่�บุคคลใดก็ติ�มที�ศั�ลได�พิพ�กษ�ว่�กระทำ�  

คว�มผ่ิดอั�ญ�ติ่อัเด็กนัั�นั ไม่มีสำิทธิเข��ทำ�ง�นัในัหนั่วยง�นัหร่อัอังค์กร

ที�ให�บริก�รแก่เด็ก และกำ�หนัดให�หน่ัวยง�นัหร่อัอังค์กรที�ให�บริก�รแก่เด็ก

ติ�อังป้อังกันัมิให�บุคคลที�ถูกศั�ลพิพ�กษ�ว่�ได�กระทำ�คว�มผิ่ดอั�ญ�

ติ่อัเด็กเข��ม�เกี�ยวข�อังกับเด็ก

(ซี่) อับรมบุคล�กรทุกคนั และให�บุคคลเหล่�นัั �นัติระหนััก

ถ่งคว�มรับผิ่ดชอับขอังตินัในัก�รรับรู�ถ่งสัำญญ�ณเริ�มติ�นัขอังคว�มเสีำ�ยง  

ที�จะเกิดคว�มรุนัแรงและบรรเท�คว�มเสีำ�ยงดังกล่�ว, ร�ยง�นัเหตุิก�รณ์

คว�มรุนัแรงต่ิอัเด็กและคุ�มครอังเด็กจ�กคว�มรุนัแรงอัย่�งจริงจัง     

โดยวิธีก�รที�มีจริยธรรมและละเอัียดอั่อันัติ่อัเด็กและเพศัสำภ�พ

41.
คำานึงถึงควัามจัำาเป็นเฉพาะข้องเด็กผู้หญ่ิงแลัะควัามเปรัาะบาง
ติ่อควัามรัุนแรังที่่�ม่พ่�นฐานมาจัากเพศสภาพ

รัฐสำม�ชิกควรติ�อังดำ�เนัินัก�รติ�มที�เหม�ะสำมดังติ่อัไปนัี� โดยคำ�นั่งถ่ง

ติร�สำ�รระหว่�งประเทศัว่�ด�วยสำิทธิมนัุษยชนัที�เกี�ยวข�อัง

(เอ) ขจัดคว�มเสีำ�ยงจ�กก�รคุกค�ม, คว�มรุนัแรง และก�รเล่อักปฏิิบัติิ 

ติ่อัเด็กผู่�หญิงในัทุกรูปแบบ

(บ่) ประกันัว่�มีก�รคำ�น่ังถ่งคว�มจำ�เป็นัพิเศัษและคว�มเปร�ะบ�ง

ขอังเด็กผู่�หญิงในักระบวนัก�รติัดสำินัใจติ่�ง ๆ

ส่วันที่่�

3

100 ยุทธศาสตร์ต้นแบบและมาตรการเชิงปฏิบัติของสหประชาชาติ ว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อเด็ก
ในด้านการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา



(ซี่) ประกันัว่�ในัระหว่�งก�รค�นัติัวเด็กผู่ �หญิง ติ�อังเค�รพ      

และคุ�มครอังศัักดิ�ศัรีขอังเด็กนัั�นั ซ่ึ่�งติ�อังกระทำ�โดยเจ��หนั��ที�หญิงที�ได�รับ

ก�รฝึึกอับรมเกี�ยวกับวิธีก�รค�นัที�เหม�ะสำมเท่�นัั�นั และติ�อังสำอัดคล�อัง

กับกระบวนัก�รที�กำ�หนัดไว�

(ด็่) ปฏิิบัติิติ�มม�ติรก�รท�งเล่อักในัก�รติรวจค�นั เช่นั ก�รใช�

เคร่�อังสำแกนัแทนัก�รติรวจค�นัแบบถอัดเส่ำ�อัผ่��และก�รติรวจค�นัที�ล่วงลำ��

เข��ไปในัร่�งก�ย เพ่�อัหลีกเลี�ยงผ่ลกระทบที�เป็นัอัันัติร�ยติ่อัจิติใจและ

ร่�งก�ยที�เด็กอั�จได�รับจ�กก�รติรวจค�นัดังกล่�ว

(อ่) รับเอั�และปฏิิบัติิติ�มนัโยบ�ยและกฎเกณฑ์์ที�ชัดเจนั        

ในัก�รปฏิิบัติิขอังเจ��หนั��ที� ซึ่่�งมุ่งให�คว�มคุ�มครอังสำูงสำุดแก่เด็กผู่�หญิง

ที�ถูกลิดรอันัเสำรีภ�พ จ�กปัญห�คว�มรุนัแรงท�งก�ยหร่อัว�จ�, ก�รกระทำ�

โดยมิชอับ หร่อัก�รคุกค�มท�งเพศัใด ๆ

42.
ด้วัยยอมรัับถึงควัามสำาคัญ่อย่างยิ�งข้องกลัไกการัติิดติาม  
แลัะติรัวัจัสอบที่่�เป็นอิสรัะ

รัฐสำม�ชิกควรติ�อังดำ�เนัินัก�รติ�มที�เหม�ะสำมดังติ่อัไปนัี� โดยคำ�นั่งถ่ง

ติร�สำ�รระหว่�งประเทศัว่�ด�วยสำิทธิมนัุษยชนัที�เกี�ยวข�อัง

(เอ) ประกันัให�มีก�รติิดติ�มอัย่�งมีประสำิทธิภ�พ, ก�รเข��ไป

และติรวจสำอับอัย่�งสำมำ��เสำมอัในัสำถ�นัที�คุมขัง และสำถ�นัคุมขังโดยใช�

ส่วันที่่�
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ชุมชนัเป็นัฐ�นั โดยหนั่วยง�นัอัิสำระระดับช�ติิและอังค์กรด��นัสำิทธิ

มนัุษยชนัแห่งช�ติิ, ผู่�ติรวจก�รแผ่่นัดินัหร่อัฝึ่�ยติุล�ก�รซึ่่�งมีอัำ�นั�จ 

เข��เยี�ยมโดยไม่ติ�อังแจ�งล่วงหนั��, สัำมภ�ษณ์เด็กและเจ��หนั��ที�อัย่�งเป็นั

ส่ำวนัตัิว และส่ำบสำวนัสำอับสำวนัข�อักล่�วห�เกี�ยวกับก�รกระทำ�คว�มรุนัแรง 

(บ่) ประกันัว่�รัฐสำม�ชิกให�คว�มร่วมม่อักับกลไกก�รติิดติ�ม 

ในัระดับระหว่�งประเทศัและระดับภูมิภ�คที�เกี�ยวข�อัง ซึ่่�งกฎหม�ย

ให�อัำ�นั�จที�จะเข��เยี�ยมสำถ�นัที�คุมขังติ่�ง ๆ ที�มีเด็กถูกลิดรอันัเสำรีภ�พ

(ซ่ี) ส่ำงเสำริมคว�มร่วมม่อัระหว่�งประเทศัเกี�ยวกับแนัวปฏิิบัติิที�ดีและ

ก�รถอัดบทเรียนัในัด��นักลไกก�รติิดติ�มและก�รติรวจสำอับในัระดับประเทศั

(ด็่) ประกันัว่�ทุกครั�งที�มีก�รเสำียชีวิติขอังเด็กในัสำถ�นัที�คุมขัง 

จะมีก�รร�ยง�นัและสำ่บสำวนัสำอับสำวนัอัย่�งทันัท่วงทีและเป็นัอัิสำระ           

มีคว�มพย�ย�มที�จะทำ�ก�รส่ำบสำวนัสำอับสำวนัอัย่�งทันัท่วงทีเท่�ที�เหม�ะสำม

ถ่งอั�ก�รบ�ดเจ็บขอังเด็ก และประกันัว่�บิด�ม�รด�, ผู่�ปกครอัง

ติ�มกฎหม�ย หร่อัญ�ติิสำนิัทที�สุำดขอังเด็กจะได�รับแจ�งเหตุิก�รณ์ดังกล่�ว

XVI. การัติรัวัจัหา, การัชุ่วัยเหลั่อ แลัะการัคุ้มครัองเด็กซึ่ึ�งเป็น 
ผู้ถูกกรัะที่ำาด้วัยควัามรัุนแรัง อันเป็นผลัมาจัากการัเข้้าเก่�ยวัข้้อง
กับกรัะบวันการัยุติิธัรัรัมในฐานะท่ี่� เป็นผู้ถูกกล่ัาวัหาหรืัอ           
ถูกพ่พากษาวั่ากรัะที่ำาควัามผิด

ส่วันที่่�
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43.
ด้วัยคำานึงถึงควัามสำาคัญ่อย่างยิ�งข้องการัให้ควัามคุ้มครัอง,  
ให้ควัามชุ่วัยเหลั่อ แลัะให้คำาปรั้กษาอย่างที่ันที่่วังที่่แก่เด็ก     
ที่่�รัายงานการักรัะที่ำาโดยมิชุอบแลัะเหติุการัณ์์ควัามรัุนแรัง     
ในกรัะบวันการัยุติิธัรัรัม

รัฐสำม�ชิกควรติ�อังดำ�เนัินัก�รติ�มที�เหม�ะสำมดังติ่อัไปนัี� โดยคำ�นั่งถ่ง

ติร�สำ�รระหว่�งประเทศัว่�ด�วยสำิทธิมนัุษยชนัที�เกี�ยวข�อัง

(เอ) จัดติั�งกลไกก�รร�อังเรียนัที�มีคว�มปลอัดภัย, เป็นัคว�มลับ, 

มีประสำิทธิภ�พและเข��ถ่งได�ง่�ยสำำ�หรับเด็กที�เป็นัผู่�ถูกกระทำ�ด�วยคว�ม

รุนัแรงในักระบวนัก�รยุติิธรรม

(บ่) ประกันัว่�เด็กจะได�รับข�อัมูลที�ชัดเจนัทั�งท�งว�จ�และ 

ท�งล�ยลักษณ์อัักษร โดยเฉพ�ะอัย่�งยิ�งในัครั�งแรกที�เด็กเข��ม�ในั

สำถ�นัที�คุมขัง  เกี�ยวกับสำิทธิเด็ก, กระบวนัก�รที�เกี�ยวข�อัง, วิธีก�รใช�สำิทธิ

ในัก�รร�อังเรียนัและสิำทธิที�จะได�รับก�รพิจ�รณ�, ก�รเยียวย�ที�มีประสิำทธิภ�พ

เพ่�อัแก�ไขเหติุก�รณ์คว�มรุนัแรง และบริก�รที�จัดไว�เพ่�อัช่วยเหล่อั 

และสำนัับสำนัุนั รวมทั�งข�อัมูลเร่�อังก�รเรียกร�อังค่�เสำียห�ย ทั�งนัี� ข�อัมูล  

ดังกล่�วนัั�นัติ�อังเหม�ะสำมกับอั�ยุและวัฒนัธรรม และมีคว�มละเอีัยดอ่ัอันั

ต่ิอัเด็กและต่ิอัเพศัสำภ�พขอังเด็ก อีักทั�งบิด�ม�รด� และผู่�ปกครอังติ�มกฎหม�ย

ขอังเด็กจะได�รับข�อัมูลเกี�ยวกับม�ติรก�รเหล่�นัี�เช่นัเดียวกันั

ส่วันที่่�
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(ซี่) คุ�มครอังเด็กที�ร�ยง�นัก�รกระทำ�โดยมิชอับ โดยคำ�นั่งเป็นั

พิเศัษถ่งคว�มเสำี �ยงจ�กก�รแก�แค�นัด�วยวิธีก�รติ่�ง ๆ ซึ่่ �งรวมถ่ง 

ก�รถอัดถอันัผู่�ที�ถูกกล่�วห�ว่�มีสำ่วนัเกี�ยวข�อังกับคว�มรุนัแรงหร่อั  

ก�รปฏิิบัติิที�ไม่ดีติ่อัเด็กอัอักจ�กติำ�แหนั่งใด ๆ ก็ติ�มที�สำ�ม�รถควบคุม

หร่อัมีอัำ�นั�จเหน่ัอัเด็กผู่�ร�อัง, พย�นั หร่อัครอับครัวขอังผู่�ร�อัง รวมไปถ่ง

บุคคลที�ทำ�หนั��ที�สำ่บสำวนัสำอับสำวนั ไม่ว่�จะท�งติรงหร่อัท�งอั�อัมก็ติ�ม

(ด็่) ใช�ม�ติรก�รที�มีประสำิทธิภ�พเพ่�อัคุ�มครอังเด็กที�ให�ข�อัมูล

หร่อั เป็นัพย�นัในักระบวนัก�รที� เ กี� ยวข�อังกับคดีคว�มรุนัแรง              

ภ�ยในัระบบยุติิธรรม

(อ่) จัดให�มีช่อังท�งก�รเข��ถ่งกลไกก�รเยียวย�ที�เป็นัธรรม, รวดเร็ว

และเสำมอัภ�ค และจัดให�มีกระบวนัก�รซึ่่�งสำ�ม�รถเข��ถ่งได�ในัก�รเรียก

ร�อังค่�เสีำยห�ยสำำ�หรับเด็กที�เป็นัผู่�ถูกกระทำ�ด�วยคว�มรุนัแรงในัระบบ

ยุติิธรรม และพย�ย�มจัดสำรรค่�ชดเชยคว�มเสำียห�ยให�แก่ผู่�ถูกกระทำ�

อัย่�งเพียงพอั

44.
ด้วัยยอมรัับถึงควัามสำาคัญ่ข้องการัติรัวัจัหาแลัะการัติอบสนอง
ติ่อเหติุการัณ์์ควัามรัุนแรังติ่อเด็กในทีุ่กกรัณ์่ ซึ่ึ�งเป็นผลัจัากการั
เข้้าเก่�ยวัข้้องกับกรัะบวันการัยุติิธัรัรัมในฐานะที่่�เป็น       
ผู้ถูกกลั่าวัหาหรัือถูกพ่พากษาวั่ากรัะที่ำาควัามผิด

ส่วันที่่�
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รัฐสำม�ชิกควรติ�อังดำ�เนัินัก�รติ�มที�เหม�ะสำม ดังนัี�

(เอ) ประกันัว่� กฎหม�ยที�กำ�หนัดหนั��ที�ในัก�รร�ยง�นัคว�มรุนัแรง

ติ่อัเด็กภ�ยในัระบบยุติิธรรมนัั�นั เค�รพสำิทธิขอังเด็ก และถูกรวบรวม

ไว�ในักฎระเบียบข�อับังคับขอังหน่ัวยง�นัต่ิ�ง ๆ และหลักปฏิิบัติิที�เกี�ยวข�อัง 

และประกันัว่�ทุกฝึ่�ยที�ทำ�ง�นัร่วมกับเด็กได�รับคำ�แนัะนัำ�ที�ชัดเจนั

เกี�ยวกับหลักเกณฑ์์ในัก�รร�ยง�นัและผ่ลที�ติ�มม�

(บ่) ปฏิิบัติิติ�มม�ติรก�รคุ�มครอังเจ��หนั��ที�ซึ่่�งร�ยง�นัโดย

สุำจริติถ่งเหตุิก�รณ์ที�มีก�รกล่�วห�ว่�เป็นัก�รกระทำ�คว�มรุนัแรงต่ิอัเด็ก 

และรับเอั�กฎและกระบวนัก�รในัก�รคุ�มครอังข�อัมูลส่ำวนับุคคลขอัง    

ผู่�ประกอับวิช�ชีพและบุคคลทั�วไปที�แจ�งเหตุิก�รณ์คว�มรุนัแรงต่ิอัเด็ก

แก่พนัักง�นัเจ��หนั��ที�ผู่�มีอัำ�นั�จ

(ซ่ี) ประกันัว่�เม่�อัมีก�รกล่�วห�ว่�มีก�รกระทำ�คว�มรุนัแรงต่ิอัเด็ก

ที�เข��ม�เกี�ยวข�อังกับกระบวนัก�รยุติิธรรมในัฐ�นัะผู่�ถูกกล่�วห�หร่อั  

ถูกพิพ�กษ�ว่�กระทำ�คว�มผ่ิด เจ��หนั��ที�ผู่ �มีอัำ�นั�จและเจ��หนั��ที�        

ที�มีคว�มเป็นัอิัสำระซ่ึ่�งรวมถ่งบุคล�กรท�งก�รแพทย์ จะติ�อังทำ�ก�รส่ำบสำวนั

สำอับสำวนัอัย่�งรวดเร็ว เป็นัอัิสำระ และมีประสำิทธิภ�พ โดยเค�รพในั  

หลักก�รรักษ�คว�มลับอัย่�งเติ็มที�
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XVII. การัเสรัิมสรั้างกลัไกควัามรัับผิดแลัะการัควับคุมดูแลั

45.
รััฐสมาชิุกควัรัต้ิองใชุ้มาติรัการัท่ี่�เหมาะสมทัี่�งหมดในการัต่ิอต้ิาน 
การัไม่ถูกลังโที่ษ แลัะติ่อติ้านการัเพ่กเฉยติ่อควัามรัุนแรังติ่อเด็ก
ภายในรัะบบยุติิธัรัรัม

ซ่ึ่�งรวมถ่งก�รใช�โปรแกรมก�รสำร��งคว�มติระหนัักรู�, ก�รให�ก�รศ่ักษ� และ

ก�รดำ�เนัินัคดีอั�ญ�ที�มีประสำิทธิภ�พสำำ�หรับคว�มผ่ิดที�เป็นัก�รกระทำ�

คว�มรุนัแรงติ่อัเด็กภ�ยในัระบบยุติิธรรม

46.
สนับสนุนให้รััฐสมาชิุกปรัะกันว่ัาม่การักำาหนดข้้อติกลังแลัะหน้าท่ี่� 
ท่ี่�ชัุดเจันแลัะยั�งย่นในหน่วัยงานด้านงานยุติิธัรัรัมทุี่กรัะดับ    
เพ่�อป้องกันแลัะจััดการักับปัญ่หาควัามรุันแรังต่ิอเด็ก

ซึ่่�งรวมถ่งก�รใช�วิธีก�รที�ละเอัียดอั่อันัติ่อัเด็กและติ่อัเพศัสำภ�พ

47.
รััฐสมาชิุกควัรัต้ิองดำาเนินการัติามท่ี่�เหมาะสมดังต่ิอไปน่�       
โดยคำานึงถึงติรัาสารัรัะหว่ัางปรัะเที่ศที่างกฎหมายท่ี่�เก่�ยวัข้้อง
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( เอ) สำนัับสำนัุนัให�มีก�รรับผ่ิดติ่อัเหติุก�รณ์คว�มรุนัแรง 

ติ่อัเด็กภ�ยในัระบบยุติิธรรม ด�วยวิธีก�รติ่�ง ๆ ซึ่่�งรวมถ่งก�รรับเอั�

และใช�ม�ติรก�รที�มีประสิำทธิภ�พในัก�รส่ำงเสำริมคว�มซ่ึ่�อัสัำติย์สุำจริติและ

ป้อังกันัก�รทุจริติ

(บ่) จัดติั�งกลไกคว�มรับผ่ิดทั�งภ�ยในัและภ�ยนัอักหนั่วยง�นั

ติำ�รวจและในัสำถ�นัที�คุมขัง

(ซ่ี) จัดให�มีอังค์ประกอับสำำ�คัญทั�งหมดสำำ�หรับระบบคว�มพร�อัม

รับผ่ิดที�มีประสำิทธิภ�พ ซึ่่�งรวมถ่งกลไกระดับช�ติิที�เป็นัอัิสำระสำำ�หรับ 

ก�รควบคุมดูแล, ติิดติ�ม และร�อังเรียนัสำำ�หรับหน่ัวยง�นัที�เกี�ยวข�อังกับเด็ก

(ด็่) ประกันัให�มีก�รสำ่บสำวนัสำอับสำวนัและก�รดำ�เนิันัคดีอั�ญ� 

ที�เป็นัอัิสำระ, รวดเร็ว และมีประสำิทธิภ�พ สำำ�หรับคว�มผ่ิดที�เกี�ยวข�อัง 

กับคว�มรุนัแรงติ่อัเด็กภ�ยในัระบบยุติิธรรม

(อ่) ประกันัว่�เจ��หนั��ที�ขอังรัฐทั�งหมดซ่ึ่�งถูกพบว่�ติ�อังรับผิ่ดชอับ

ติ่อัก�รกระทำ�คว�มรุนัแรงติ่อัเด็กนัั�นั ติ�อังรับผ่ิดท�งวินััยขอังหนั่วยง�นั, 

ก�รเลิกจ��ง และก�รสำ่บสำวนัสำอับสำวนัคดีอั�ญ� ติ�มที�เหม�ะสำม

(เอฟ) สำ่งเสำริมให�ม�ติรก�รทั�งหมดที�นัำ�ม�ใช�เพ่�อัให�ผู่�กระทำ�

คว�มรุนัแรงต่ิอัเด็กและผู่�ติ�อังรับผ่ิดชอับในัก�รป้อังกันัคว�มรุนัแรง   

ม�รับผ่ิด มีคว�มโปร่งใสำและคว�มรับผ่ิดชอับติ่อัสำ�ธ�รณะ

ส่วันที่่�

3
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(จั่) ดำ�เนัินัก�รสำ่บสำวนัสำอับสำวนัคดีอั�ญ� หร่อักระบวนัก�ร

ติรวจสำอับที�สำ�ธ�รณะมีส่ำวนัร่วมอ่ั�นั ๆ สำำ�หรับก�รร�ยง�นัที�จริงจังเกี�ยวกับ

คว�มรุนัแรงติ่อัเด็กที�เกิดข่�นัในัขั�นัติอันัใด ๆ ขอังกระบวนัก�รยุติิธรรม 

และประกันัว่�ก�รสำ่บสำวนัสำอับสำวนันัั�นัดำ�เนัินัก�รโดยบุคคลผู่�มีคว�ม

ซึ่่�อัสำัติย์สำุจริติ, ได�รับงบประม�ณอัย่�งเพียงพอั และดำ�เนัินัก�รเสำร็จสำิ�นั

โดยไม่ล่�ช��เกินัสำมควร

ส่วันที่่�

3
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United Nations Model Strategies
and Practical Measures on the Elimination 
of Violence against Children in the Field 

of Crime Prevention and Criminal Justice
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RESOLUTION ADOPTED
BY THE GENERAL ASSEMBLY
ON 18 DECEMBER 2014
[on the report of the Third Committee (A/69/489)]

69/194. United Nations Model Strategies and 
Practical Measures on the Elimination of 
Violence against Children in the Field of Crime 
Prevention and Criminal Justice

The General Assembly,

Recalling the Universal Declaration of Human Rights,1 the 
International Covenant on Economic, Social and Cultural 
Rights,2   the International Covenant on Civil and Political 
Rights,2 the Convention on the Rights of the Child3 and            
all other relevant international and regional treaties, 

1    Resolution 217 A (III).
2    See resolution 2200 A (XXI), annex.
3    United Nations, Treaty Series, vol. 1577, No.27531
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4    Resolution 40/33, annex.
5    Resolution 45/122, annex.
6    Resolution 45/113, annex.
7    Economic and Social Council resolution 1997/30, annex.
8    Economic and Social Council resolution 2005/20, annex.
9    Resolution 65/229, annex.
10  Resolution 65/228, annex.
11  Economic and Social Council resolution 2002/13, annex.

Recalling also the numerous international standards and 
norms in the field of crime prevention and criminal justice,     
in particular on juvenile justice, such as the United Nations 
Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile 
Justice (the Beijing Rules),4 the United Nations Guidelines for 
the Prevention of Juvenile Delinquency (the Riyadh Guidelines),5 
the United Nations Rules for the Protection of Juveniles 
Deprived of their Liberty,6 the Guidelines for Action on 
Children in the Criminal Justice System,7   the Guidelines on 
Justice in Matters involving Child Victims and Witnesses of 
Crime,8 the United Nations Rules for the Treatment of Women 
Prisoners and Non-custodial Measures for Women  Offenders 
(the Bangkok Rules),9 the updated Model Strategies and 
Practical Measures on the Elimination of Violence against  
Women   in the Field of Crime Prevention and Criminal 
Justice,10 the  Guidelines for the Prevention of Crime,11         
the United Nations Principles and Guidelines on Access to 
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Legal Aid in Criminal Justice Systems,12 the guidelines 
for cooperation and technical assistance in the field of 
urban crime prevention,13 the Code of Conduct for Law 
Enforcement Officials,14 the Guidelines for the Effective 
Implementation of the Code of Conduct for Law 
Enforcement Officials and the Basic Principles on        
the Use of Force and Firearms by Law Enforcement 
Officials,15 Enforcement Officials and the Basic 
Principles on the Use of Force and Firearms by Law 
Enforcement Officials,16

Recalling further its relevant resolutions, as well as 
those of the Economic and Social Council, the Human 
Rights Council and   the Commission on Human Rights,17

12   Resolution 67/187, annex.
13   Economic and Social Council resolution 1995/9, annex.
14  Resolution 34/169, annex. 
15  Economic and Social Council resolution 1989/61, annex.
16  Eighth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, 
      Havana, 27 August-7 September 1990: report prepared by the Secretariat (United 
      Nations publication, Sales No. E.91.IV.2), chap. I, sect. B.2, annex.
17  Including General Assembly resolutions 62/141, 62/158, 63/241, 64/146, 65/197, 65/213, 
      66/138, 66/139, 66/140, 66/141, 67/152 and 67/166; Economic and Social Council 
      resolutions 2007/23 and 2009/26; and Human Rights Council Resolutions 7/29, 10/2, 
      18/12, 19/37, 22/32 and 24/12.
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Acknowledging the value of the joint report of the Office 
of the United Nations High Commissioner for Human 
Rights, the    United Nations Office on Drugs and Crime 
and the Special Representative of the Secretary-
General on Violence against Children on prevention of 
and responses to violence against children within  
the juvenile justice system,18 the report of the United 
Nations High Commissioner for Human Rights on 
access to justice for children and the joint report of the 
Special Rapporteur on the sale of children,19 child 
prostitution and child pornography and the Special 
Representative of the Secretary-General on Violence   
against Children on accessible and child-sensitive 
counselling, complaint and reporting mechanisms        
to address incidents of violence,20

Noting with appreciation the important work on child 
rights in the context of crime prevention and criminal 
justice conducted by United Nations agencies, funds 
and programmes, including the United Nations Office 

18   A/HRC/21/25.
19   A/HRC/25/35. and Add.1.
20   A/HRC/16/56. 
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on Drugs and Crime, the Office of the High Commissioner 
and the United Nations Children’s Fund, and by  
the Special Representative and relevant mandate 
holders and treaty bodies, and welcoming the active 
participation of civil society in this field of work, 

Emphasizing that children, by reason of their physical 
and mental development, face particular vulnerabilities 
and need   special safeguards and care, including 
appropriate legal   protection, 

Emphasizing also that children in contact with the 
justice system as victims, witnesses or alleged or 
recognized offenders must be treated in a child-
sensitive manner and with respect for their rights, 
dignity and needs, 

Stressing that the right for all to have access to justice 
and the provision that child victims or witnesses of 
violence and children and juveniles in conflict with the 
law are entitled to the same legal guarantees and 
protection as are accorded to adults, including all fair 
trial guarantees, form an important basis for 
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strengthening the rule of law through the administration 
of justice, 

Recognizing the complementary roles of crime 
prevention, the criminal justice system, child protection 
agencies and the   health, education and social sectors, 
as well as civil society, in creating a protective 
environment and preventing and responding to 
incidents of violence against children,

Being aware of the different economic, social and 
cultural contexts of crime prevention and criminal 
justice prevailing in each Member State, 

Recalling its resolution 68/189 of 18 December 2013,  
in which it requested the United Nations Office on Drugs 
and Crime to convene a meeting of an open-ended 
intergovernmental expert group, in collaboration with 
all relevant United Nations entities, in particular                
the United Nations Children’s Fund, the Office of            
the High Commissioner and the Special Representative, 
to develop a draft set of model strategies and practical 
measures on the elimination of violence against children 
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in the field of crime prevention and criminal justice, to be 
considered by the Commission on Crime Prevention and 
Criminal Justice at its session following the meeting of             
the open-ended intergovernmental expert group, 

1. Strongly condemns all acts of violence against children, 
reaffirms the duty of the State to protect children from                  
all forms of violence in both public and private settings,        
and calls for  the elimination of impunity, including by investigating 
and prosecuting, with due process, and punishing all perpetrators;

2. Expresses its extreme concern about the secondary 
victimization of children that may occur within the justice 
system,   and reaffirms the responsibility of States to protect 
children from this form of violence; 

3. Welcomes the work done at the meeting of the expert 
group on the development of draft model strategies and 
practical measures on the elimination of violence against 
children in the field of crime prevention and criminal justice, 
held in Bangkok from 18 to 21 February 2014, and takes note 
with appreciation of its report;21

21    See E/CN.15/2014/14/Rev.1.
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4. Adopts the United Nations Model Strategies and Practical 
Measures on the Elimination of Violence against Children      
in the Field of Crime Prevention and Criminal Justice annexed 
to the present resolution; 

5. Urges Member States to take all necessary and effective 
measures, as appropriate, to prevent and respond to                 
all forms of violence against children who come in contact 
with the justice system as victims, witnesses or alleged or 
recognized offenders, and to provide for consistency                  
in their laws and policies and in the application thereof               
in order to promote the implementation of the Model Strategies 
and Practical Measures; 

6. Also urges Member States to remove any barrier, including 
any kind of discrimination, that children may face in accessing 
justice and in effectively participating in criminal proceedings, 
to pay particular attention to the issue of the rights of the child 
and the child’s best interests in the administration of justice 
and to ensure that children in contact with the criminal     
justice system are treated in a child-sensitive manner, taking 
into account the specific needs of those children who are       
in particularly vulnerable situations; 
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7. Encourages Member States that have not yet integrated 
crime prevention and children’s issues into their overall rule 
of law efforts to do so, and to develop and implement                    
a comprehensive crime prevention and justice system policy, 
with a view to preventing the involvement of children                      
in criminal activities, promoting the use of alternative 
measures to detention, such as diversion and restorative 
justice, adopting reintegration strategies  for former child 
offenders and complying with the principle that deprivation of 
liberty of children should be used only as a measure of last 
resort and for the shortest appropriate period of time,                 
as well as to avoid, wherever possible, the use of pretrial 
detention for children; 

8. Encourages Member States, where appropriate,                           
to strengthen multisectoral coordination among all relevant  
government agencies in order to better prevent, identify and  
respond to the multidimensional nature of violence against 
children and to ensure that criminal justice and other relevant 
professionals are adequately trained to deal with children;

9. Also encourages Member States to establish and strengthen 
child rights monitoring and accountability systems, as well as 
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mechanisms for the systematic research, collection and 
analysis of data on violence against children and on the 
systems designed to address violence against children, with 
a view to assessing the scope and incidence of such violence 
and the impact of policies and measures adopted to reduce it; 

10. Stresses the importance of preventing incidents of 
violence against children and of responding in a timely 
manner to support child victims of violence, including to 
prevent their revictimization, and invites Member States to 
adopt knowledge-based, comprehensive and multisectoral 
prevention strategies and policies to address the factors that 
give rise to violence against children and that expose them to 
the risk of violence; 

11. Requests the United Nations Office on Drugs and Crime 
to take steps to ensure the broad dissemination of the Model 
Strategies and Practical Measures; 

12. Also requests the United Nations Office on Drugs and 
Crime, at the request of Member States, to identify the needs 
and capacities of countries and to provide technical 
assistance and advisory services to Member States in order 
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to develop or strengthen, as appropriate, legislation, 
procedures, policies and practices to prevent and respond 
to violence against children and to ensure respect for               
the rights of the child in the administration of justice; 

13. Further requests the United Nations Office on Drugs and 
Crime to closely coordinate with the institutes of the United 
Nations crime prevention and criminal justice programme 
and with other relevant national and regional institutes with    
a view to developing training materials and offering training 
and other capacity-building opportunities, in particular for 
practitioners  working in the areas of crime prevention and 
criminal justice and for providers of support services for       
the victims of violence against children and for child witnesses 
within the criminal justice system, and to disseminate 
information on successful practices;

14. Invites the Commission on Crime Prevention and Criminal 
Justice and the Human Rights Council, as well as the   United 
Nations Office on Drugs and Crime, the United Nations 
Children’s Fund, the Office of the United Nations High  
Commissioner for Human Rights, the Special Representative 
of the Secretary-General on Violence against Children,          
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the Committee on the Rights of the Child and relevant regional 
and international intergovernmental and non-governmental 
organizations, to strengthen cooperation in supporting           
the efforts of States to eliminate all forms of violence against 
children; 

15. Encourages Member States to promote country-to-
country, regional and interregional technical cooperation       
in sharing best practices in the implementation of the Model 
Strategies and Practical Measures; 

16. Invites Member States and other donors to provide 
extrabudgetary contributions for the purposes outlined            
in the present resolution, in accordance with the rules and 
procedures of the United Nations.

     73rd plenary meeting
18 December 2014
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ANNEX

United Nations Model Strategies
and Practical Measures on the Elimination of 
Violence against Children in the Field of 
Crime Prevention and Criminal Justice
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Introduction

1.
The United Nations Model Strategies and Practical   Measures on 

the Elimination of Violence against Children in the    Field of Crime 

Prevention and Criminal Justice have been prepared to help 

Member States to address the need for integrated strategies     

for violence prevention and child protection, thereby offering  

children the protection to which they have an unqualified right.

2.
The Model Strategies and Practical Measures take into 

consideration the complementary roles of the justice system      

on the one hand, and the child protection, social welfare, health 

and education sectors on the other, in creating a protective 

environment and in preventing and responding to violence 

against children.    They draw attention to the need for Member 

States to ensure that criminal law is used appropriately and 

effectively to criminalize various forms of violence against 

children, including forms of violence prohibited by international 

law. The Model Strategies and Practical Measures will enable 
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criminal justice institutions to strengthen and focus their efforts  

to prevent and respond to violence against children, and to 

increase their diligence in investigating, convicting and 

rehabilitating perpetrators of violent crimes against children.

3.
The Model Strategies and Practical Measures take into account 

the fact that children who are alleged as, accused of or recognized 

as having infringed criminal law, especially those who are 

deprived of their liberty, face a high risk of violence. Because 

special attention must be paid to the especially vulnerable 

situation of these children, the Model Strategies and Practical 

Measures are aimed at not only improving the effectiveness        

of the criminal justice system in preventing and responding to 

violence against children, but also at protecting children against 

any violence that may result from their contact with the justice 

system.

4.
The Model Strategies and Practical Measures reflect the fact that 

some of the perpetrators of violence against children are 

themselves children and often victims of violence. The need        

to protect child victims in such instances cannot negate the 
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rights of all of the children involved to have their best interests 

considered as a matter of primary importance.

5.
The Model Strategies and Practical Measures are grouped into 

three broad categories: general prevention strategies to  address 

violence against children as part of broader child protection and 

crime prevention initiatives; strategies and measures to improve 

the ability of the criminal justice system to respond to crimes of 

violence against children and to protect child victims effectively; 

and strategies and measures to prevent and respond to violence 

against children in contact with the justice system. Good 

practices are set forth, to be considered and used by Member   

States within the framework of their national legal systems in  

a manner consistent with applicable international instruments, 

including relevant human rights instruments, and taking into 

consideration relevant United Nations standards and norms in    

crime prevention and criminal justice. Member States should be 

guided by the Model Strategies and Practical Measures to the 

maximum extent of their available resources and, where needed, 

within the framework of international cooperation.
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6.
For the purposes of the Model Strategies and Practical Measures:

 (a) “Child” means, as in article 1 of the Convention on the 

Rights of the Child,22 “every human being below the age of 

eighteen years unless under the law applicable to the child,     

majority is attained earlier”;

 (b) A “child protection system” refers to the national  legal 

framework, formal and informal structures, functions and 

capacities to prevent and respond to violence against and 

abuse, exploitation and neglect of children;

 (c) “Children in contact with the justice system” refers to 

children who come into contact with the justice system as victims 

or witnesses, children alleged as, accused of or recognized as 

having infringed criminal law, or children who are in any other 

situation requiring legal proceedings, for example regarding 

their care, custody or protection, including cases involving 

children of incarcerated parents;

Definitions

22     United Nations, Treaty Series, vol. 1577, No. 27531.
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 (d) “Child-sensitive” denotes an approach that takes into 

consideration the child’s right to protection and individual            

needs and views in accordance with the age and maturity of the 

child;

 (e) “Child victims” denotes children who are victims of crime 

regardless of their role in the offence or in the prosecution of      

the alleged offender or group of offenders;

 (f) “Crime prevention” comprises strategies and measures 

that seek to reduce the risk of crimes occurring and their potential 

harmful effects on individuals and society, including fear of 

crime,   by intervening to influence the multiple causes of crime;

 (g) “Criminal justice system” refers to laws, procedures, 

professionals, authorities and institutions that apply to victims, 

witnesses and persons alleged as, accused of or recognized     

as having infringed criminal law;

 (h) “Deprivation of liberty” means any form of detention or 

imprisonment or the placement of a person in a public or private 

custodial setting, from which that person is not permitted to leave 

at will, by order of any judicial, administrative or other public 

authority;
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 (i) “Diversion” refers to a process for dealing with children 

alleged as, accused of or recognized as having infringed criminal 

law as an alternative to judicial proceedings, with the consent of 

the child and the child’s parents or legal guardian;

 (j) “Informal justice system” refers to the resolution of 

disputes and the regulation of conduct by adjudication or with 

the assistance of a neutral third party that is not part of                          

the judiciary as established by law and/or whose substantive, 

procedural or structural foundation is not primarily based on 

statutory law; 

 (k) A “juvenile justice system” comprises laws, policies, 

guidelines, customary norms, systems, professionals, institutions 

and treatment specifically applicable to children alleged as,  

accused of or recognized as having infringed criminal law;

 (l) “Legal aid” includes legal advice, assistance and 

representation for persons detained, arrested or imprisoned        

as a result of being suspected or accused of or charged with       

a criminal offence, and for victims and witnesses in the criminal 

justice  process, which is provided at no cost for those without 

sufficient means or when the interests of justice so require. 

Furthermore,   “legal aid” is intended to include the concepts of 

legal education, access to legal information and other services 
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provided for persons through alternative dispute resolution 

mechanisms and restorative justice processes;

 (m) A “protective environment” is an environment conducive 

to ensuring to the maximum extent possible the survival and 

development of the child, including physical, mental, spiritual, 

moral, psychological and social development, in a manner 

compatible with human dignity;

 (n) “Restorative justice programme” means any programme 

that uses restorative processes and seeks to achieve restorative 

outcomes;

 (o) “Restorative process” means any process in which         

the victim and the offender and, where appropriate, any other 

individuals or community members affected by a crime participate 

actively together in the resolution of matters arising from the 

crime, generally with the help of a facilitator. Restorative 

processes may include mediation, conciliation, conferencing 

and sentencing circles;

 (p) “Violence” means all forms of physical or mental 

violence, injury or abuse, neglect or negligent treatment, 

maltreatment or exploitation, including sexual abuse.
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7.
In implementing the Model Strategies and Practical Measures    

at the national level, Member States should be guided                            

by the following principles:

 (a) That the inherent rights of the child to life, survival  and 

development are protected;

 (b) That the right of the child to have his or her best interests 

as a primary consideration in all matters involving or affecting 

him or her is respected, whether the child is a victim or                            

a perpetrator of violence, as well as in all measures of prevention 

and protection;

 (c) That every child is protected from all forms of violence 

without discrimination of any kind, irrespective of the child’s or 

his or her parent’s or legal guardian’s race, colour, sex, language, 

religion, political or other opinion, national, ethnic or  social origin, 

property, disability, birth or other status; 

 (d) That the child is informed of his or her rights in an age-

appropriate manner and that the right of the child to be consulted 

and to express his or her views freely in all matters affecting him 

or her is fully respected;

Guiding principles
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 (e) That all strategies and measures to prevent and respond 

to violence against children are designed and implemented from 

a gender perspective that specifically addresses gender-based 

violence;

 (f) That the specific vulnerabilities of children and the 

situations they find themselves in, including children in need of 

special protection and children committing criminal offences 

under the age of criminal responsibility, should be addressed    

as part of comprehensive violence prevention strategies and 

identified as a priority for action;

 (g) That measures to protect child victims of violence are 

non-coercive and do not compromise the rights of these  children.
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Prohibiting violence against children,  
implementing broad prevention  
measures and promoting research  
and data collection 

8.
Child protection should begin with the proactive prevention  

of violence and the explicit prohibition of all forms of violence. 

Member States have the duty to take appropriate measures  

that effectively protect children from all forms of violence. 

I. Ensuring the prohibition by law of all forms  
of violence against children

9.
Recognizing the importance of the existence of a sound  legal 

framework which prohibits violence against children and 

empowers authorities to respond appropriately to incidents  

of violence, Member States are urged, as appropriate and while 

Part one 
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taking into consideration relevant international human rights 

instruments, to ensure:

 (a) That their laws are comprehensive and effective in 

prohibiting and eliminating all forms of violence against children 

and that provisions that justify, allow for or condone violence    

against children or may increase the risk of violence against   

children are removed;

 (b) That cruel, inhuman or degrading treatment or punishment 

of children is prohibited and eliminated in all settings, including 

schools.

10.
Because a countless number of girls and boys fall victim  

to harmful practices undertaken under different pretexts or 

grounds, including female genital mutilation or cutting, forced 

marriage, breast ironing and witchcraft rituals, Member States 

are urged, as appropriate and while taking into consideration 

relevant international human rights instruments:

 (a) To establish by law a clear and comprehensive prohibition 

of all harmful practices against children, supported by detailed 
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provisions in relevant legislation to secure the effective protection 

of girls and boys from those practices, to provide means of 

redress and to fight impunity

 (b) To remove from all national legislation any legal provisions 

that provide justification or allow for consent to harmful practices 

against children;

 (c) To ensure that resorting to informal justice systems does 

not jeopardize children’s rights or preclude child victims from 

accessing the formal justice system, and to establish  

the supremacy of international human rights law.

11.
Recognizing the serious nature of many forms of violence against 

children and the need to criminalize these conducts, Member 

States should review and update their criminal law to ensure  

that the following acts are fully covered thereunder:

 (a) Engaging in sexual activities with a child who is  under 

the legal age of consent, ensuring as well that an appropriate        

“age of protection” or “legal age of consent”, below which a child 

cannot legally consent to sexual activity, is set;

 (b) Engaging in sexual activities with a child using coercion, 

force or threats, abusing a position of trust, authority or influence 

over a child, including within the family, and abusing a particularly 
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vulnerable situation of a child, because of a mental or physical 

disability or a situation of dependence;

 (c) Committing sexual violence against a child,  including 

sexual abuse, sexual exploitation and sexual harassment through 

or facilitated by the use of new information technologies, including 

the Internet;

 (d) The sale of or trafficking in children for any purpose and 

in any form;

 (e) Offering, delivering or accepting, by whatever means,  

a child for the purpose of sexual exploitation of the child, transfer  

of organs of the child for profit or engagement of the child  

in forced labour;

 (f) Offering, obtaining, procuring or providing a child for 

child prostitution;

 (g) Producing, distributing, disseminating, importing, 

exporting, offering, selling or possessing child pornography;

 (h) Slavery or practices similar to slavery, debt bondage 

and serfdom and forced labour, including forced or compulsory 

recruitment of children for use in armed conflict;

 (i) Committing gender-related violence against a child and, 

in particular, gender-related killing of girls.
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II. Implementing comprehensive prevention 
programmes

12.
General and context-specific measures should be developed by 

Member States to prevent violence against children. Prevention 

measures, building on a growing understanding of factors that 

give rise to violence against children and addressing the risks  

of violence to which children are exposed, should be part of  

a comprehensive strategy to eliminate violence against children. 

Criminal justice agencies, working together with, as appropriate, 

child protection, social welfare, health and education agencies  

and civil society organizations, should develop effective violence 

prevention programmes as part of both broader crime prevention 

programmes and initiatives to build a protective environment for 

children.

13.
Preventing the victimization of children through all available 

means should be recognized as a crime prevention priority.   

Member States are therefore urged, as appropriate and  

while taking into consideration relevant international human 

rights instruments:

136 ยุทธศาสตร์ต้นแบบและมาตรการเชิงปฏิบัติของสหประชาชาติ ว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อเด็ก
ในด้านการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา



 (a) To strengthen existing child protection systems and  

to help to create a protective environment for children;

 (b) To adopt measures to prevent violence within the family 

and the community, address cultural acceptance or tolerance  

of violence against children, including gender-related violence, 

and challenge harmful practices;

 (c) To encourage and support the development and 

implementation at every level of government of comprehensive   

plans for the prevention of violence against children in all  

of its forms, based on in-depth analysis of the problem and 

incorporating:

(i) An inventory of existing policies and programmes;

(ii) Well-defined responsibilities for the relevant 

institutions,  agencies and personnel involved in 

preventive measures;

(iii) Mechanisms for the appropriate coordination of 

preventive measures between governmental and  

non-governmental agencies;

(iv) Evidence-based policies and programmes that are 

continually monitored and carefully evaluated in  

the course of implementation;
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(v) Parental capacity-building and family support as 

the primary preventive measures, while strengthening 

child  protection in school and in the community;

(vi) Methods for effectively identifying, mitigating and 

reducing the risk of violence against children;

(vii) Public awareness-raising and community 

involvement in prevention policies and programmes;

(viii) Close interdisciplinary cooperation, with  

the involvement of all relevant agencies, civil society 

groups, local and religious leaders and, where relevant, 

other  stakeholders;

(ix) Participation of children and families in policies 

and  programmes for the prevention of criminal 

activities and  victimization;

(d) To identify the specific vulnerabilities and risks faced 

by children in different situations

(e) To take appropriate actions to support and protect all 

children, in particular children in different situations of  vulnerability 

and children in need of special protection;

(f) To be guided by the Guidelines for the Prevention  

of Crime23 and play a leading role in developing effective crime 

23      Economic and Social Council resolution 2002/13, annex.
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prevention strategies and in creating and maintaining institutional 

frameworks for their implementation and review.

14.
The risk of violence against children committed by children 

should be addressed by specific prevention measures, including 

measures:

 (a) To prevent physical, psychological and sexual violence 

exerted, often through bullying, by children against other 

children;

 (b) To prevent the violence sometimes exerted by groups 

of children, including violence by youth gangs;

 (c) To prevent the recruitment, use and victimization  

of children by youth gangs;

 (d) To identify and protect children, in particular girls,  

who are linked to gang members and who are vulnerable to 

sexual exploitation;

 (e) To encourage law enforcement agencies to use   

multi-agency intelligence to proactively profile local risk and, 

accordingly, to direct enforcement and disruption activity.
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15.
The risk of violence associated with trafficking in children and 

various forms of exploitation by criminal groups should be 

addressed by specific prevention measures, including measures:

 (a) To prevent the recruitment, use and victimization of 

children by criminal groups, terrorist entities or violent extremist 

groups;

 (b) To prevent the sale of children, trafficking in children, 

child prostitution and child pornography

 (c) To prevent the production, possession and dissemination 

of images and all other materials that depict, glorify or incite 

violence against children, including when perpetrated by 

children, particularly through information technologies, such as 

the Internet, in particular social networking environments.

16.
Broad public education and awareness campaigns are required. 

Member States, in cooperation with educational institutions,  

non-governmental organizations, relevant professional 

associations and the media, are urged, as appropriate and  

while taking into consideration relevant international human 

rights instruments:

 (a) To implement and support effective public awareness 
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and public education initiatives that prevent violence against 

children by promoting respect for their rights and by educating 

their families and communities about the harmful impact of 

violence;

 (b) To raise awareness of how to prevent and respond  

to violence against children among persons who have regular      

contact with children in the justice, child protection, social 

welfare, health and education sectors and in areas relating  

to sport, culture and leisure activities;

 (c) To encourage and support inter-agency cooperation  

in implementing violence prevention activities and programmes, 

planning and delivering public information campaigns, training 

professionals and volunteers, gathering data on the incidence  

of violence against children, monitoring and evaluating  

the effectiveness of programmes and strategies and exchanging 

information on good practices and lessons learned;

 (d) To encourage the private sector, in particular the 

information and communications technology sector, the tourism  

and travel industry and the banking and finance sectors, and civil   

society to participate in the development and implementation of 

policies to prevent the exploitation and abuse of children;

 (e) To encourage the media to contribute to community 

efforts to prevent and respond to violence against children and 
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to promote changes in social norms that tolerate such violence, 

and to encourage the establishment of media-led ethical 

guidelines that will allow child-friendly coverage and reportage 

on cases involving child victims of abuse, exploitation, neglect 

and discrimination, taking into consideration the right of children  

to privacy;

 (f) To involve children, their families, communities, local 

leaders, religious leaders and criminal justice and other relevant 

professionals in discussing the impact and detrimental effects of 

violence against children and ways to prevent violence and   

eliminate harmful practices;

 (g) To challenge attitudes that condone or normalize 

violence against children, including the tolerance and acceptance   

of corporal punishment and harmful practices, and the 

acceptance of violence.

17.
In order to address the vulnerability and the specific risks of 

violence faced by unaccompanied children, migrant children 

and children who are refugees or asylum seekers, Member 

States are urged, as appropriate and without prejudice to their 

obligations under international law:

142 ยุทธศาสตร์ต้นแบบและมาตรการเชิงปฏิบัติของสหประชาชาติ ว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อเด็ก
ในด้านการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา



 (a) To ensure that these children have access to 

independent assistance, advocacy and advice, that they are    

always placed in appropriate accommodation and treated in  

a manner that is fully compatible with their best interests, that 

they are separated from adults when necessary to protect them 

and, when applicable, to sever relationships with smugglers  

and traffickers, and that a legally appointed representative  

is available from the moment an unaccompanied child  

is detected by the authorities;

 (b) To conduct regular analyses of the nature of the threats 

faced by these children and to assess their needs for assistance 

and protection;

 (c) To uphold the principle of burden-sharing and solidarity 

with the host country and to enhance international cooperation.

III. Promoting research and data collection, analysis 
and dissemination

18.
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 
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organizations, research institutes, non-governmental organizations 

and professional associations are urged, as appropriate:

 (a) To set up and strengthen mechanisms for the systematic 

and coordinated collection of data on violence against children, 

including on violence against children in contact with the justice 

system;

 (b) To monitor and publish periodic reports on cases of 

violence against children reported to the police and other criminal 

justice agencies, including the number of cases, apprehension 

or arrest and clearance rates, prosecution and case disposition 

with regard to the alleged offenders and the prevalence of 

violence against children and, in so doing, to make use of data 

derived from population-based surveys. The reports should 

disaggregate data by type of violence and include, for example, 

information on the age and sex of the alleged offender and his  

or her relationship to the victim;

 (c) To develop a multilevel system of reporting, starting 

from the most basic unit of government to the national level and  

to allow, in accordance with national legislation, the exchange of 

relevant information, statistics and data among all relevant 

institutions to help to ensure comprehensive data gathering for  

policy and programme development that will promote child 

protection;
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 (d) To develop population-based surveys and child-sensitive 

methodologies aimed at collecting data regarding children, 

including crime and victimization surveys, to allow for assessment 

of the nature and extent of violence against children;

 (e) To develop and implement indicators relating to  

the performance of the justice system in preventing and 

responding to violence against children;

 (f) To develop and monitor indicators relating to the 

prevalence of violence against children in contact with the justice 

system;

 (g) To evaluate the efficiency and effectiveness of the justice 

system in meeting the needs of child victims of violence  

and preventing such violence, including with regard to the way  

in which the justice system treats child victims of violence,  

the use it makes  of different intervention models and the degree 

to which it  cooperates with other agencies responsible for the 

protection of children, and also to evaluate and assess the 

impact of current legislation, rules and procedures relating to 

violence against children;

 (h) To collect, analyse and disseminate data on independent 

inspections of places of detention, access to complaint 

mechanisms by children in detention and outcomes of complaints 

and investigations in accordance with the obligations of States 
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under international human rights law;

 (i) To use research studies and data collection to inform 

policy and practice and to exchange and disseminate information 

concerning successful violence prevention practices;

 (j) To encourage and provide sufficient financial  support for 

research on violence against children;

 (k) To ensure that data, periodic reports and research  

are aimed at supporting the efforts of Member States to address 

violence against children and are used in the framework of 

constructive cooperation and dialogue with and among Member 

States.
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Enhancing the ability and capacity   
of the criminal justice system to 
respond to violence against children 
and protect child victims

IV. Establishing effective detection and reporting 
mechanisms

19.
In order to respond to the need to detect and report acts  

of violence against children, Member States are urged,  

as   appropriate:

 (a) To ensure that measures are taken to identify risk factors 

for different types of violence and identify signs of actual violence 

in order to trigger appropriate intervention as early as possible;

Part two 
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 (b) To ensure that criminal justice professionals who 

routinely come into contact with children in the course of their 

work are aware of risk factors and indicators of various forms 

of violence, in particular at the national level, and that they have 

received guidance and are trained on how to interpret such 

indicators and have the knowledge, willingness and ability 

necessary to take appropriate action, including the provision  

of immediate protection;

 (c) To legally require professionals who routinely come into 

contact with children in the course of their work to notify 

appropriate authorities if they suspect that a child is, or is likely 

to become, a victim of violence;

 (d) To ensure that safe child- and gender-sensitive 

approaches, procedures and complaint, reporting and 

counselling mechanisms are established by law, are in conformity 

with the obligations of Member States under the relevant 

international human rights instruments, take into account  

relevant international standards and norms on crime prevention 

and criminal justice and are easily accessible to all children and 

their representative or a third party without fear of reprisal  

or discrimination;

 (e) To ensure that individuals, and in particular children, 

reporting in good faith alleged incidents of violence against    
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children are protected against all forms of reprisal;

 (f) To work with Internet service providers, mobile telephone 

companies, search engines, public Internet facilities and others 

to facilitate and, where feasible, enact appropriate legislative 

measures to ensure the reporting of any representation, by    

whatever means, of a child engaged in real or simulated explicit 

sexual activities or any representation of the sexual parts of  

a child for primarily sexual purposes, defined as child 

pornography24 under the Optional Protocol to the Convention  

on the Rights of the Child on the sale of children, child prostitution 

and child pornography  to   the police or other authorized bodies 

and the blocking of access to websites where such material is 

available or the deletion of illegal content, and to keep records, 

in accordance with the law, and preserve evidence for a period 

of time and as determined by law for the purpose of investigation 

and prosecution.

V. Offering effective protection to child victims of 
violence

24   United Nations, Treaty Series, vol.2171, No.27531.
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20.
In order to more effectively protect child victims of violence 

through the criminal justice process and avoid their secondary 

victimization, Member States are urged, as appropriate and 

while taking into consideration relevant international human 

rights instruments, to take appropriate measures:

 (a) To ensure that laws clearly define the roles and 

responsibilities of government departments and define standards   

for the actions of other institutions, services and facilities   

responsible for the detection of violence against children and  

the care and protection of children, in particular in cases of 

domestic violence;

 (b) To ensure that 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 children and to take 

immediate measures to ensure the safety of the children;

 (c) To ensure that police, prosecutors, judges and all other 

relevant professionals who may be in contact with child victims 

respond promptly to incidents of violence against children and 

that relevant cases are managed expeditiously and efficiently;

 (d) To ensure that criminal justice and other relevant 

professionals, in dealing with cases of child victims of violence, 
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pay particular attention to child- and gender-sensitive 

approaches, including through the use of modern technologies 

in different stages of criminal investigations and criminal 

proceedings;

 (e) To ensure that national standards, procedures and 

protocols are developed and implemented among relevant 

national actors in order to respond with sensitivity to child victims 

of violence whose physical or psychological integrity remains at 

serious risk   and requires their urgent removal from the dangerous 

context, and that temporary protection and care are provided in  

an appropriate place of safety pending a full determination of  

the best interests of the child;

 (f) To ensure that the police, courts and other  competent 

authorities have the legal authority to issue and enforce protection 

measures such as restraining or barring orders in cases of 

violence against children, including removal of the perpetrator 

from the domicile and prohibiting further contact with the victim 

and other affected parties inside and outside the domicile,  

as well as to impose penalties for breaches of those orders in 

accordance with national legislation, and to ensure that,  

when the child victim of violence remains under the care and 

protection of the non-abusive parent, the parent can safeguard 

the child and that such protective measures are not dependent 
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on the initiation of criminal proceedings;

 (g) To ensure that a registration system is established for 

judicial protection and restraining or barring orders, where such 

orders are permitted by national law, so that police and other  

criminal justice officials can quickly determine whether such an  

order is in force;

 (h) To ensure that an informal or mediated settlement of 

cases involving violence against children takes place only when  

it is in the best interests of the child, and does not involve harmful 

practices, such as forced marriage, taking into account any 

power imbalance and the vulnerability of the child or his or her 

family in consenting to a settlement, with due regard for any 

future risk to the safety of the child or other children;

 (i) To ensure that child victims of violence and their families 

have access to appropriate mechanisms or procedures in order 

to obtain redress and reparation, including from the State, and 

that relevant information about those mechanisms is publicized 

and easily accessible.

21.
Recognizing the fact that, for prosecutions to be effective,  

it is often necessary for child victims of violence to participate in 

the criminal justice process, that in some jurisdictions children 

152 ยุทธศาสตร์ต้นแบบและมาตรการเชิงปฏิบัติของสหประชาชาติ ว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อเด็ก
ในด้านการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา



can be required or compelled to testify and that these children 

are vulnerable and in need of special protection, assistance and   

support in order to prevent further hardship and trauma that  

may result from their participation in the criminal justice process,   

Member States are required in this regard to ensure that  

the child’s privacy is fully respected at all stages of the 

proceedings and are urged, as appropriate:

 (a) To ensure the availability for children of special services, 

physical and mental health care and protection that take into 

account gender and are appropriate to the age, level of    maturity 

and needs of the child in order to prevent further hardship and 

trauma and promote the physical and psychological recovery 

and social reintegration of child victims of violence;

 (b) To ensure that children who have been subjected to 

sexual abuse, and especially girls who have become pregnant 

or children living with HIV/AIDS or other sexually transmitted 

diseases as a result of the abuse, receive age-appropriate 

medical advice and counselling and are provided with  

the requisite physical and mental health care and support;

 (c) To ensure that child victims receive assistance from 

support persons commencing at the initial report and continuing   

until such services are no longer required;
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 (d) To ensure that professionals who are responsible for 

assisting child victims make every effort to coordinate support  

to avoid unnecessary procedures and limit the number of 

interviews.

VI. Ensuring effective investigation and prosecution 
of incidents of violence against children

22.
In order to effectively investigate and prosecute incidents of 

violence against children and bring the perpetrators to justice, 

Member States are urged, as appropriate and while taking into 

consideration relevant international human rights instruments:

 (a) To ensure that the primary responsibility for initiating 

investigations and prosecutions lies with the police,  

the prosecution and other competent authorities and does not 

require an official complaint to be filed by the child victim of 

violence or a parent or legal guardian of the child;

 (b) To adopt and implement policies and programmes 

aimed at guiding all decisions concerning the prosecution of 

offences of violence against children and ensuring the fairness, 

integrity and effectiveness of such decisions;

 (c) To ensure that the applicable laws, policies, procedures, 
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programmes and practices related to violence against children 

are consistently and effectively implemented by the criminal 

justice system;

 (d) To ensure that child-sensitive investigation procedures 

are adopted and implemented so as to ensure that violence 

against children is correctly identified and to help provide 

evidence for administrative, civil and criminal proceedings,  

while according due assistance to children with special needs;

 (e) To develop and implement policies and appropriate 

responses regarding the investigation and collection of evidence,     

in particular bodily samples, that take into account the needs 

and views of child victims of violence in accordance with the age 

and maturity of child victims, respect their dignity and integrity 

and minimize intrusion into their lives, while abiding by national  

standards for the collection of evidence;

 (f) To ensure that the persons investigating alleged 

incidents of violence against children have the duty, powers  

and necessary authorization to obtain all the information 

necessary to the investigation, in accordance with criminal 

procedure as laid out in national law, and have at their disposal 

all the budgetary and technical resources necessary for effective 

investigation;

 (g) To ensure that great care is taken to avoid subjecting  
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a child victim of violence to further harm through the process of 

the investigation, including by inviting and giving due weight  

to the child’s views in accordance with the age and maturity of 

the child and adopting child-sensitive and gender-sensitive 

investigation and prosecution practices;

 (h) To ensure that decisions on the apprehension or arrest, 

detention and terms of any form of release of an alleged 

perpetrator of violence against a child take into account the need    

for the safety of the child and others related to the child, and that 

such procedures also prevent further acts of violence.

VII. Enhancing cooperation among various sectors

23.
Acknowledging the complementary roles of the criminal justice 

system, child protection agencies, health, education and social 

service sectors and, in some cases, informal justice systems in 

creating a protective environment and preventing and    

responding to incidents of violence against children, Member    

States are urged, as appropriate: 

 (a) To ensure effective coordination and cooperation 

among the criminal justice, child protection, social welfare, health 

and education sectors in detecting, reporting and responding to 
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violence against children and protecting and assisting child 

victims; 

 (b) To establish stronger operational links, particularly in 

emergency situations, between health and social service 

agencies, both public and private, and criminal justice agencies 

for the purposes of reporting, recording and responding 

appropriately to acts of violence against children, while protecting 

the privacy of child victims of violence; 

 (c) To establish stronger links between informal justice 

systems and justice and child protection institutions; 

 (d) To develop information systems and inter-agency 

protocols to facilitate the exchange of information and enable 

cooperation in identifying incidents of violence against children, 

responding to them, protecting child victims of violence and 

holding perpetrators accountable, in accordance with national 

laws on data protection;

 (e) To ensure that violent acts against children,  

when suspected by health and social services or child protection 

agencies, are promptly reported to the police and other law 

enforcement agencies; 

 (f) To promote the establishment of specialized units 

specifically trained to deal with the complexities and sensitivities 

relating to child victims of violence, from which victims  
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can receive comprehensive assistance, protection and 

intervention services, including health and social services, legal 

aid and police assistance and protection; 

 (g) To ensure that adequate medical, psychological, social 

and legal services sensitive to the needs of child victims of violence 

are in place to enhance the criminal justice management of 

cases involving violence against children, 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, and to facilitate and support inter-agency 

referrals of child victims for services; 

 (h) To provide support to children whose parents or 

caregivers are deprived of liberty in order to prevent and address  

the risk of violence such children may be exposed to as a result 

of the parents’ or caregiver’s actions or situation. 

VIII. Improving criminal proceedings in matters 
involving child victims of violence 

24.
With respect to criminal proceedings in matters involving child 

victims of violence, Member States are urged, as appropriate 
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and while taking into consideration relevant international human 

rights instruments: 

 (a) To ensure that comprehensive services are provided 

and protection measures are taken to ensure the safety, privacy 

and dignity of victims and their families at all stages of the criminal 

justice process, without prejudice to the ability or willingness of 

the victim to participate in an investigation or prosecution, and  

to protect them from intimidation and retaliation; 

 (b) To ensure that the child’s views are given due weight  

in accordance with the age and maturity of the child, that the 

child is provided the opportunity to participate fully in any judicial  

and administrative proceedings, that every child is treated as  

a capable witness and that his or her testimony is not presumed 

to be invalid or untrustworthy by reason of the child’s age alone, 

as long as the court or other competent authority deems that his 

or her age and maturity allow the giving of intelligible and credible 

testimony, with or without communication aids and other 

assistance; 

 (c) To ensure, in appropriate cases, that child victims of 

violence are not required to testify as part of the criminal justice 

process without the knowledge of their parents or legal guardians, 

that a child’s refusal to testify does not constitute a criminal or 

other offence and that child victims of violence are able to testify                    
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in criminal proceedings through adequate measures and child-  

friendly practices that facilitate such testimony by protecting 

their privacy, identity and dignity, ensuring their safety before, 

during and after legal proceedings, avoiding secondary 

victimization and respecting their need and legal right to be 

heard while recognizing the legal rights of the accused; 

(d) To ensure that child victims of violence, their parents 

or legal guardians and legal representatives, from the first contact 

with the justice system and throughout the judicial proceedings, 

are promptly and adequately informed of, inter alia, the rights of 

the child, the relevant procedures, available legal aid and  

the progress and disposition of the specific case;

(e) To ensure that the child victim’s parents or legal 

guardian and, where appropriate, a child protection professional 

accompany the child during interviews conducted as part of  

the investigation and during trial proceedings, inter alia, while 

testifying as a witness, except in the following circumstances,  

as dictated by the best interests of the child: 

(i) The parent(s) or the legal guardian are the alleged  

perpetrator(s) of the offence committed against  

the child; 

(ii) The court deems that it is not in the best interests  
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of the child to be accompanied by his or her parent(s) 

or legal guardian, including on the basis of credible 

concern expressed by the child; 

(f) To ensure that proceedings relevant to the testimony 

of the child are explained to the child and conducted in 

language that is simple and comprehensible to the 

child and that interpretation into language that the child 

understands is made available; 

(g) To protect the privacy of child victims of violence as  

a matter of primary importance, to protect them from undue  

exposure to the public, for example by excluding the public and 

the media from the courtroom during the child’s testimony, and  

to protect information relating to a child’s involvement in the 

justice process by maintaining confidentiality and restricting 

disclosure of information that may lead to identification of  

the child; 

(h) To ensure, within the framework of national legal 

systems, that criminal proceedings involving child victims take   

place as soon as possible, unless delays are in the child’s best 

interest; 

(i) To provide for the use of child-sensitive procedures, 

including interview rooms designed for children, 

interdisciplinary services for child victims integrated 
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within the same location, modified court environments 

that take child witnesses into consideration, recesses 

during a child’s testimony, hearings scheduled at times  

of day appropriate to the age and maturity of the child, 

an appropriate notification system to ensure that the 

child goes to court only when necessary and other 

appropriate measures to facilitate the child’s testimony; 

(j)  To ensure that, when child victims of violence  

may be the subject of intimidation, threats or harm, 

appropriate  conditions are put in place to ensure their 

safety and that protective measures are taken, such as: 

(i) Preventing direct contact between a child victim 

and  the accused at any point during the criminal 

justice process; 

(ii)  Requesting restraining orders from a competent 

court, supported by a registry system; 

(iii)  Requesting a pretrial detention order for the 

accused from a competent court, with “no contact” bail 

conditions; 

(iv)  Requesting an order from a competent court to 

place the accused under house arrest if necessary; 

(v)  Requesting protection for a child victim by the  

police or other relevant agencies and safeguarding the  

whereabouts of the child from disclosure. 
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25.
Recognizing the serious nature of violence against children and 

taking into account the severity of the physical and psychological 

harm caused to child victims, Member States are urged, as 

appropriate and while taking into consideration relevant 

international human rights instruments, to ensure, when informal 

justice systems are resorted to, that violence against children  

is appropriately denounced and deterred, that perpetrators of   

violence against children are held accountable for their actions 

and that redress, support and compensation for child victims 

is provided. 

26.
Recognizing that measures to protect and assist child victims  

of violence must continue after the person accused of that 

violence has been convicted and sentenced, Member States are 

urged, as appropriate and while taking into consideration relevant 

international human rights instruments: 

(a)  To ensure the right of a child victim of violence, or his 

or her parents or legal guardian, to be notified of the offender’s 

release from detention or imprisonment if they so wish; 
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(b) To develop, implement and evaluate treatment and 

reintegration and rehabilitation programmes for those convicted 

of violence against children that prioritize the safety of victims 

and the prevention of recidivism; 

(c) To ensure that judicial and correctional authorities, as 

appropriate, monitor compliance by perpetrators with any 

treatment or other court order; 

(d) To ensure that the risk to a child victim of violence and 

the best interests of that child are considered at the time  

of making decisions concerning the release of the offender from 

detention or imprisonment or the re-entry of the offender into    

society. 

IX. Ensuring that sentencing reflects the serious 
nature of violence against children

27.
Recognizing the serious nature of violence against children, 

while taking into account the fact that the perpetrators of that  

violence may also be children, Member States are urged, as 

appropriate and while taking into consideration relevant   

international human rights instruments: 

(a) To ensure that offences involving violence against 
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children are, by law, punishable by appropriate penalties that 

take into account their grave nature; 

(b) To ensure that national law takes into account specific 

factors which may aggravate a crime, including the age of  

the victim, the fact that the victim is severely handicapped 

mentally or intellectually, repeated violent acts, abuse of  

a position of trust or authority and perpetration of violence against  

a child in a close relationship with the offender; 

(c) To ensure that people who commit acts of violence 

against children while under the influence of alcohol, drugs  

or other substances are not exempt from criminal responsibility; 

(d) To ensure that individuals can be prohibited  

or restrained by a court order or other means, within the framework  

of the national legal system, from harassing, intimidating  

or threatening children; 

(e) To ensure that safety risks, including the   vulnerability 

of victims, are taken into account in decisions concerning non-

custodial sentences, bail, conditional release, parole or probation, 

especially when dealing with repeat and dangerous offenders; 

(f) 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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(g) To review and update national law to ensure that  

the decisions made by the courts in cases involving violent 

offences against children: 

(i) Denounce and deter violence against children; 

(ii) Hold offenders accountable, with due regard to 

their age and maturity, for their acts involving violence 

against children; 

(iii) Promote victim and community safety, including by 

separating the offender from the victim and, if necessary, 

from society; 

(iv) Allow for the severity of the physical and 

psychological harm caused to the victim to be taken 

into consideration; 

(v) Take into account the impact on victims and,  

if affected, their family members, of sentences imposed 

on perpetrators;  

(vi) Provide reparations for harm caused as a result of 

the violence; 

(vii) Promote the rehabilitation of the perpetrator, 

including by promoting a sense of responsibility in 

offenders and, where appropriate, rehabilitating and 

reintegrating  perpetrators into the community. 
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X. Strengthening capacity and training of criminal 
justice professionals 

28.
Recognizing the responsibility of criminal justice professionals  

to prevent and respond to violence against children and  

to protect child victims of violence, as well as the need to facilitate 

and support this role, Member States are urged, as appropriate: 

(a) To take measures and allocate adequate resources  

to develop the capacity of professionals within the criminal justice 

system to actively prevent violence against children and  

to protect and assist child victims of violence; 

(b) To enable close cooperation, coordination and 

collaboration between criminal justice officials and other relevant 

professionals, especially those from the child protection, social 

welfare, health and education sectors; 

(c) To design and implement training programmes for 

criminal justice professionals on the rights of the child,  

in particular on the Convention on the Rights of the Child and 

international human rights law, and to provide information on 

appropriate ways to deal with all children, in particular those who 

might be subject to discrimination, and to educate criminal 

justice professionals about the stages of child development, 
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the process of cognitive development, the dynamics and nature 

of violence against children, the difference between regular peer 

groups and gangs, and the appropriate management of children 

who are under the influence of alcohol or drugs; 

(d) To design and deliver guidance, information and 

training to informal justice system actors in order to ensure that 

their practices, legal interpretations and decisions comply with 

international human rights law and effectively protect children 

against all forms of violence; 

(e) To design and implement mandatory, cross-cultural 

gender- and child-sensitivity training modules for criminal justice 

professionals on the unacceptability of all forms of violence 

against children and on the harmful impact on and consequences 

for all those who experience such violence;

(f) To ensure that criminal justice professionals receive 

adequate training and continuing education on all relevant 

national laws, policies and programmes, as well as relevant 

international  legal instruments; 

(g) To promote the development and use of specialized 

expertise among criminal justice professionals, 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, judges and other 
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criminal justice professionals receive regular and institutionalized 

training to sensitize them to gender- and child-related issues and 

to build their capacity with regard to responding to violence 

against children; 

(h) To ensure that criminal justice officials and other 

relevant authorities are adequately trained in their respective 

areas of competence: 

(i) To identify and respond appropriately to the specific 

needs of child victims of violence; 

(ii) To receive and treat all child victims of violence 

respectfully, with a view to preventing secondary 

victimization; 

(iii) To handle complaints confidentially; 

(iv) To conduct effective investigations of alleged 

incidents of violence against children;

(v) To interact with child victims in an age-appropriate 

and child- and gender-sensitive manner; 

(vi) To conduct safety assessments and implement risk 

management measures; 

(vii) To enforce protection orders;
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(i) To support the development of codes of conduct for criminal 

justice professionals that prohibit violence against children, 

including safe complaint and referral procedures, and to 

encourage relevant professional associations to develop 

enforceable   standards of practice and behaviour. 
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Preventing and responding 
to violence against children
within the justice system

XI. Reducing the number of children in contact 
with the justice system 

29.
Recognizing the importance of avoiding the unnecessary 

criminalization and penalization of children, Member States       

are urged, as appropriate and while taking into consideration 

relevant international human rights instruments, to ensure that 

any conduct not considered a criminal offence or not penalized 

if committed by an adult is also not considered a criminal offence 

and not penalized if committed by a child, in order to prevent  

the child’s stigmatization, victimization and criminalization. 

Part three 
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30.
In this regard, Member States are encouraged not to set the 

minimum age of criminal responsibility at too low an age level, 

bearing in mind the emotional, mental and intellectual maturity  

of children, and in this respect reference is made to the 

recommendations of the Committee on the Rights of the Child  

to increase the lower minimum age of criminal responsibility 

without exception to the age of 12 years as the absolute minimum 

age, and to continue to increase it to a higher age level.

31.
Recognizing that an important and highly effective way of 

reducing the number of children in the justice system is through 

diversion measures, restorative justice programmes and the use 

of non-coercive treatment and education programmes as 

alternative measures to judicial proceedings, as well as the 

provision of support for families, Member States are urged,  

as appropriate and while taking into consideration relevant 

international human rights instruments: 

(a) To consider diversion to community-based 

programmes and to provide police and other law enforcement 

officers, prosecutors and judges with options for diverting 

children away from the justice system, including warning and 
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community work, to be applied in combination with restorative 

justice  processes; 

(b) To foster close cooperation among the justice, child 

protection, social welfare, health and education sectors, so as  

to promote the use and enhanced application of alternative 

measures to judicial proceedings and to detention; 

(c) To consider designing and implementing restorative 

justice programmes for children as alternative measures to 

judicial proceedings; 

(d) To consider the use of non-coercive treatment, 

education and assistance programmes as alternative measures        

to judicial proceedings and the development of alternative              

non-custodial interventions and effective social reintegration 

programmes. 

XII. Preventing violence associated with law 
enforcement and prosecution activities

32.
Mindful of the fact that police and other security forces can 

sometimes be responsible for acts of violence against children, 

Member States are urged, while taking into consideration relevant 

international legal instruments, to prevent abuse of power, 
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arbitrary detention, corruption and extortion by police officers 

who target children and their families. 

33.
Member States are urged to effectively prohibit the use of all 

forms of violence, torture and other cruel, inhuman or degrading 

treatment or punishment to obtain information, extract 

confessions, coerce a child into acting as an informant or agent 

for the police, or engage a child in activities against his or her will. 

34.
Mindful of the fact that arrests and investigations are situations  

in which violence against children can occur, Member States  

are urged, as appropriate and while taking into consideration 

relevant international human rights instruments: 

(a) To ensure that all arrests are conducted in conformity 

with the law, to limit the apprehension, arrest and detention  

of children to situations in which these measures are necessary 

as a last resort, and to promote and implement, where possible, 

alternatives to arrest and detention, including summonses and 

notices to appear, in cases involving children as alleged 

perpetrators; 

(b) To implement the principle that the apprehension  
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or arrest of children should be conducted in a child-sensitive 

manner; 

(c) To prohibit the use of firearms, electric shock weapons 

and violent methods to apprehend and arrest children, and to 

adopt measures and procedures that carefully limit and guide 

the use of force and instruments of restraint by the police while 

apprehending or arresting children; 

(d) To require, ensure and monitor police compliance with 

the obligation to notify parents, legal guardians or caregivers 

immediately following the apprehension or arrest of a child;

(e) To ensure that, when considering whether a parent, 

legal guardian, legal representative or responsible adult or, when 

necessary, a child protection professional is to be present at,  

or to observe a child during, the interview or interrogation 

process, the best interests of the child as well as other relevant 

factors are taken into consideration;

(f) To ensure that children are informed of their rights and 

have prompt access to legal aid during police interrogation     

and while in police detention, and that they may consult their 

legal representative freely and fully confidentially; 

(g) To review, evaluate and, where necessary, update 

national laws, policies, codes, procedures, programmes and 

practices to implement policies and strict procedures for 
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searching children while respecting their privacy and dignity,  

for taking intimate and non-intimate samples from child suspects  

and for assessing the age and gender of a child; 

(h) To implement measures to specifically prevent violence 

related to unlawful practices by the police, including arbitrary 

arrests and detention and extrajudicial punishment of children 

for unlawful or unwanted behaviours; 

(i) To establish accessible, child-appropriate and safe 

procedures for children to complain about incidents of violence 

during their arrest or interrogation or while in police custody; 

(j) To ensure that alleged incidents of violence against 

children during their contact with the police are independently, 

promptly and effectively investigated and that those alleged  

to have been implicated in violence against children are removed 

from any position of control or power, whether direct or indirect, 

over complainants, witnesses and their families, as well as those 

conducting the investigation; 

(k) To take measures to address the risk of violence and 

protect children during their transport to a court, hospital or           

other facility, including the risk of violence while being held in 

court holding cells together with adults; 
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(l) To ensure that, when a parent, legal guardian or 

caregiver is arrested, the child’s best interests, care and other   

needs are taken into account. 

XIII. Ensuring that deprivation of liberty is used 
only as a measure of last resort and for  
the shortest appropriate period of time 

35.
Recognizing that limiting the use of detention as a sentence and 

encouraging the use of alternatives to detention can help 

to reduce the risk of violence against children within the justice    

system, Member States are urged, as appropriate and while 

taking into consideration relevant international human rights 

instruments: 

(a) Not to deprive children of their liberty unlawfully 

or arbitrarily and, in cases of deprivation of liberty, to ensure that 

it is in conformity with the law and used only as a measure of last 

resort and for the shortest appropriate period of time; 

(b) To ensure that children have continued access to 

government-funded legal aid during all stages of the justice   

process; 
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(c) To ensure that children can exercise their right  

to appeal a sentence and obtain the legal aid necessary to do so; 

(d) To provide for the possibility of early release and make 

available aftercare and social reintegration programmes and 

services;

(e) To facilitate professional specialization, or at least 

specialized training, for criminal justice professionals dealing 

with children alleged as, accused of or recognized as having 

infringed criminal law.

XIV. Prohibiting torture and other cruel, inhuman 
or degrading treatment or punishment 

36.
Recognizing that no child should be subjected to torture or other 

cruel, inhuman or degrading treatment or punishment,   Member 

States are urged: 

(a) To review, evaluate and, where necessary, update 

their national laws to effectively prohibit sentences involving  

any  form of corporal punishment for crimes committed by 

children; 
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(b) To review, evaluate and, where necessary, update 

their national laws to ensure that, under legislation and practice, 

neither capital punishment nor life imprisonment without  

the possibility of release is imposed for offences committed 

by persons when they were under 18 years of age.

XV. Preventing and responding to violence  
against children in places of detention

37.
Recognizing that the majority of children deprived of their liberty 

are in police custody or pretrial or preventive detention and that 

those children might be at risk of violence, Member States  

are urged, as appropriate and while taking into consideration 

relevant international human rights instruments:

(a) To ensure that children in police custody or pretrial   

or preventive detention can promptly appear before a court or 

tribunal to challenge that detention and that they have an   

opportunity to be heard either directly or through a representative     

or an appropriate body in a manner consistent with the procedural 

rules of national law, in order to obtain a prompt decision on any  

such action;
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(b) To reduce delays in the justice process, to expedite 

trials and other proceedings involving children alleged as, 

accused of or recognized as having infringed criminal law, and 

to avoid the resulting prolonged or arbitrary detention of children 

while they await trial or the conclusion of a police investigation; 

(c) To ensure the effective oversight and independent 

monitoring of all cases of police custody or pretrial or preventive 

detention of children; 

(d) To endeavour to reduce pretrial detention by,  

inter alia, adopting legislative and administrative measures  

and policies on its preconditions, limitations, duration and 

alternatives and by taking measures aimed at the implementation 

of existing legislation, as well as by ensuring access to justice 

and legal aid. 

38.
Recognizing that, when children must be detained, the conditions 

of detention themselves can be conducive to various forms  

of violence against children, Member States are urged,  

as appropriate and while taking into consideration relevant   

international human rights instruments: 

(a) To ensure that all detention facilities have adopted and 

implemented child-sensitive policies, procedures and  practices, 

and to monitor compliance with them; 
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(b) To establish a maximum capacity for all places of 

detention and take concrete and sustained measures to address  

and reduce overcrowding in such institutions;

(c) To ensure that, in all places of detention, children  

are separated from adults and girls are separated from boys; 

(d) To promote good practices in order to strengthen    

the protection and safety of children living in custody with  

an incarcerated parent, including consultation with the parents 

to determine their views regarding their child’s care during  

the period of custody and the provision of special mother-and-

child units or, where parents are detained for violation 

of immigration laws, separate family units in order to identify their 

special needs and accordingly provide appropriate protection; 

(e) To facilitate the assessment and classification of 

children held in detention facilities in order to identify their special 

needs and accordingly provide appropriate protection and 

individualize treatment and interventions, including with respect  

to the specific needs of girls, and to ensure that there is a sufficient 

array of facilities to accommodate and adequately protect 

children of different ages or with differing needs; 

(f) To ensure that treatment and support is offered  

to detained children with special needs, including to girls who 

are pregnant, give birth and/or raise children in detention, and 
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that treatment for mental illness, disabilities, HIV/AIDS and other 

communicable and non-communicable diseases and drug  

addiction is offered, and to address the needs of children at risk 

of committing suicide or other forms of self-harm; 

(g) To ensure that appropriate care and protection is 

provided to children accompanying a parent or legal guardian 

deprived of liberty on any ground, including for a violation of 

immigration law; 

(h) To review, update and improve safety and security 

policies and practices within places of detention to reflect the 

obligation of the authorities to ensure the safety of children and 

protect them against all forms of violence, including violence    

among children; 

(i) To prevent all forms of discrimination against or 

ostracism or stigmatization of detained children; 

(j) To take strict measures to ensure that all alleged 

incidents of violence, including sexual abuse of children in  

a place of detention, are immediately reported and independently, 

promptly and effectively investigated by appropriate authorities 

and, when well founded, effectively prosecuted. 
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39.
Recognizing also that it is imperative to minimize the risk of 

violence against children in detention, Member States are urged,     

as appropriate and while taking into consideration relevant   

international human rights instruments: 

(a) To ensure that children in detention and their parents 

and/or legal guardians are aware of their rights and can access 

the mechanisms in place to protect those rights, including access 

to legal aid; 

(b) To prohibit the use of placement in a dark cell or closed 

or solitary confinement or any other punishment that  

may compromise the physical or mental health of a child; 

(c) To adopt and implement strict policies guiding the use of 

force and physical restraints on children during their  detention; 

(d) To adopt policies prohibiting the carrying and use of 

weapons by personnel in any facility where children are detained;

(e) To prohibit and effectively prevent the use of corporal 

punishment as a disciplinary measure, to adopt clear and 

transparent disciplinary policies and procedures that encourage    

the use of positive and educational forms of discipline and 

to establish in law the duty of managers and personnel of 

detention facilities to record, review and monitor every instance 

in which disciplinary measures or punishment are used; 
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(f) To prohibit any form of violence or threats of violence 

against children by staff of places of detention in order to force 

children to engage in activities against their will; 

(g) To ensure the effective supervision and protection  

of children, as necessary, from violence by other children and 

adults, including through measures to prevent bullying by adults 

and by other children, and from self-harm; 

(h) To prevent violence associated with youth gang 

activities and racist harassment and violence within places of 

detention; 

(i) To encourage and facilitate, wherever possible and in 

the best interests of the child, frequent family visits and regular 

contact and communication between children and their family 

members, as well as with the outside world, and to ensure that 

disciplinary sanctions for detained children do not include  

a prohibition of contact with family members;

(j) To prevent violence against and abuse of children 

suffering from mental illness or drug addiction, including through 

treatment and other measures to protect them from self-harm. 

40.
Recognizing the importance of preventing violence against 

children through appropriate staff recruitment, selection, training 

184 ยุทธศาสตร์ต้นแบบและมาตรการเชิงปฏิบัติของสหประชาชาติ ว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อเด็ก
ในด้านการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา



 and supervision, Member States are urged, as appropriate: 

(a) To ensure that all personnel working with children  

in places of detention are qualified, selected on the basis of 

professional capacity, integrity, ability and personal suitability, 

sufficiently remunerated, adequately trained and effectively 

supervised; 

(b) To ensure that any person who has been convicted  

of a criminal offence against a child is not eligible to work in  

an agency or organization providing services to children, and  

to require agencies and organizations providing services to 

children to prevent persons who have been convicted of a 

criminal offence against a child from coming into contact with 

children; 

(c) To train all personnel and make them aware of their 

responsibility to identify early signs of risks of violence and 

mitigate that risk, to report incidents of violence against children 

and to actively protect children against violence in an ethical and            

child- and gender-sensitive manner. 

41.
Taking into account the distinctive needs of girls and their 

vulnerability to gender-based violence, Member States  

are urged, as appropriate and while taking into consideration 

relevant international human rights instruments: 
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(a) To eliminate the risk of all forms of harassment,  

violence and discrimination against girls; 

(b) To ensure that the special needs and vulnerabilities  

of girls are taken into account in decision-making processes;

(c) To ensure that the dignity of girls is respected and 

protected during personal searches, which shall only be carried 

out by female staff who have been properly trained in appropriate 

searching methods and in accordance with established   

procedures; 

(d) To implement alternative screening methods, such as 

scans, to replace strip searches and invasive body searches               

in order to avoid the harmful psychological and possible physical 

impact of such searches; 

(e) To adopt and implement clear policies and regulations 

on the conduct of staff aimed at providing maximum protection 

for girls deprived of their liberty from any physical or verbal 

violence, abuse or sexual harassment. 

42.
Recognizing the crucial importance of independent monitoring 

and inspection mechanisms, Member States are urged,  

as appropriate and while taking into consideration relevant 

international human rights instruments:
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(a) To ensure effective monitoring of, regular access to 

and inspection of places of detention and community-based 

institutions by national independent bodies and national human 

rights institutions, ombudspersons or members of the judiciary, 

who are empowered to conduct unannounced visits, conduct 

interviews with children and staff in private and investigate 

allegations of violence; 

(b) To ensure that they cooperate with relevant international 

and regional monitoring mechanisms that are legally entitled to 

visit institutions in which children are deprived of their liberty; 

(c) To promote international cooperation with regard to 

best practices and lessons learned related to national monitoring  

and inspection mechanisms; 

(d) To ensure that all deaths of children in detention 

facilities are reported and promptly and independently 

investigated, and to promptly endeavour, as appropriate,  

to investigate injuries suffered by children and ensure that their 

parents, legal guardian or closest relatives are informed. 
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XVI. Detecting, assisting and protecting children 
who are victims of violence as a result of  
their involvement with the justice system  
as alleged or sentenced offenders 

43.
Given the crucial importance of providing children who report 

abuse and incidents of violence within the justice system with 

immediate protection, support and counselling, Member States 

are urged, as appropriate and while taking into consideration 

relevant international human rights instruments: 

(a) To establish complaint mechanisms for child victims  

of violence within the justice system that are safe, confidential, 

effective and easily accessible; 

(b) To ensure that children receive clear information,  

in particular when they first arrive in a place of detention, both 

verbally and in writing, about their rights, relevant procedures, 

how they can exercise their right to be heard and listened to, 

effective remedies to address incidents of violence and available 

services for  assistance and support, as well as information on 

seeking compensation for damages, that such information  

is age- and culturally appropriate and child- and gender-
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sensitive, and that parents and legal guardians are equally 

provided with relevant information on these measures; 

(c) To protect children who report abuse, specifically 

taking into account the risks of retaliation, including by removing 

those allegedly implicated in violence against or ill-treatment of 

children from any position of control or power, whether direct or 

indirect, over complainants, witnesses and their families, and 

those conducting the investigation; 

(d) To take effective measures to protect children  

who provide information or act as witnesses in proceedings 

related to a case involving violence within the justice system; 

(e) To provide access to fair, prompt and equitable 

redress mechanisms and accessible procedures for seeking 

and obtaining compensation for child victims of violence in  

the justice system, and to endeavour to adequately fund victim 

compensation schemes. 

44.
Recognizing the importance of detecting and responding to all 

incidents of violence against children as a result of their 

involvement with the justice system as alleged or sentenced 

offenders, Member States are urged, as appropriate: 

189ยุทธศาสตร์ต้นแบบและมาตรการเชิงปฏิบัติของสหประชาชาติ ว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อเด็ก
ในด้านการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา



(a) To ensure that laws establishing obligations to report 

violence against children in the justice system respect children’s 

rights and are incorporated into the relevant regulations  

of agencies and rules of conduct, and that all those working with 

children have clear guidance on reporting requirements and 

consequences; 

(b) To implement protection measures for staff who report 

in good faith alleged incidents of violence against children, and 

to adopt rules and procedures that protect the identity of 

professionals and private individuals who bring cases of violence 

against children to the attention of the competent authorities; 

(c) To ensure the prompt, independent and effective 

investigation of all alleged incidents of violence against children 

involved with the justice system, as alleged or sentenced 

offenders, by competent and independent authorities, including 

medical personnel, with full respect for the principle of 

confidentiality.

XVII. Strengthening accountability and oversight 
mechanisms

45.
Member States are urged to take all appropriate measures to 

combat impunity and the tolerance of violence against children 
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within the justice system, including through awareness-raising 

programmes, education and effective prosecution of violent  

offences committed against children within the justice system. 

46.
Member States are encouraged to ensure that there is a clear 

and sustained commitment and obligation at all levels of justice 

institutions to prevent and address violence against children, 

including in a child- and gender-sensitive manner. 

47.
Member States are urged, as appropriate and while taking into 

consideration relevant international legal instruments:

(a) To promote accountability for incidents of violence 

against children in the justice system, including by adopting and 

implementing effective measures to enhance integrity and 

prevent corruption; 

(b) To establish internal and external accountability 

mechanisms in policing and in places of detention; 

(c) To establish all key elements of an effective 

accountability system, including independent national oversight, 

monitoring and complaint mechanisms for agencies dealing with 

children; 
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(d) To ensure the independent, prompt and effective 

investigation and prosecution of offences involving violence 

against children within the justice system;

(e) To ensure that all public officials who are found to be 

responsible for violence against children are held accountable 

through workplace disciplinary measures, termination of 

employment and criminal justice investigations, where 

appropriate; 

(f) To promote transparency and public accountability 

regarding all measures taken to hold accountable perpetrators 

of violence and those who are responsible for preventing such  

violence; 

(g) To undertake criminal or other public investigations 

into all serious reports of violence against children at any stage 

of  the justice process, and to ensure that such investigations  

are carried out by persons of integrity, are adequately funded 

and are completed without undue delay
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