อนุสัญญา CEDAW คืออะไร?

ใครตรวจสอบการทํางานของรัฐภาคี?

คือ อนุสัญญาที่ม่ ุงขจัดการเลือกปฏิบัตติ ่ อผู้หญิงในทุก
รู ปแบบ

คณะกรรมการ CEDAW ทําหน้ าที่
ติดตามความก้ าวหน้ าของผู้หญิงในรั ฐภาคี
พิจารณารายงานของรัฐภาคึเกี่ยวกับการดําเนินงานตามพันธะ
สัญญา ซึ่งกระบวนรายงานทําให้ เกิดกลไกระดับนานาชาติท่ ี
สามารถตรวจสอบได้
จัดทําข้ อเสนอแนะทั่วไปเพื่ออธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับ
ความเห็นของคณะกรรมการ CEDAW ในเรื องค่ างๆ ให้ ประเทศ
สมาชิกใช้ เป็ นแนวทางในการดําเนินงาน
ท่ านทราบไหม? คณะกรรมการ CEDAW ประกอบด้ วยกรรมการ 13

บางที่กเ็ รียกกันว่ า
อนุสัญญาผู้หญิง
กฎหมายระหว่ างประเทศเพื่อสิทธิผ้ ูหญิง
สนธิสัญญาสหประชาชาติเพื่อสิทธิผ้ ูหญิง
อนุสัญญานี ้ เป็ นฉบับแรกและฉบับเดียวที่ครอบคลุมประเด็นเกี่ยวกับ
สิทธิมนุษยชนของผู้หญิง ไม่ เฉพาะด้ านพลเมืองและการเมืองเท่ านัน้
แต่ รวมถึงเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และชีวติ ครอบครั วด้ วย

คน ที่รัฐภาคีต่างๆเลือกมาทําหน้ าที่ติดตามการดําเนินงานตามพันธะสัญญา
ของประเทศสมาชิก

ประเทศไทยเป็ นสมาชิกตัง้ แต่ เมื่อไหร่ ?

การเลือกปฏิบัตติ ่ อผู้หญิงหมายถึงอย่ างไร?

อนุสัญญา CEDAW มีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2524
ประเทศไทยเข้ าเป็ นภาคีโดยวิธีภาคยานุวัติ มีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 8

หมายถึง การแบ่ งแยก การกีดกัน หรือ การจํากัดใดๆ ด้ วยเหตุแห่ ง
เพศ ซึ่งมีเจตนาหรื อเป็ นเหตุให้ เกิดความไม่ เป็ นธรรม หรื อทําให้
ผู้หญิงไม่ ได้ รับการยอมรั บ ไม่ มีสิทธิ ไม่ ได้ ใช้ สิทธิมนุษยชนและ
เสรี ภาพขัน้ พืน้ ฐานทางการเมือง สังคม วัฒนธรรม และพลเมืองที่พงึ มี
อย่ างเสมอภาคกับชาย

กันยายน 2528
ปั จจุบนั มีประเทศที่เข้ าเป็ นเภาคีอนุสัญญานีท้ งั ้ สิน้ 185 ประเทศ การ
ที่รัฐเข้ าเป็ นภาคี หมายความว่ าทัง้ รัฐบาลและฝ่ ายนิตบิ ญ
ั ญัตริ ับที่จะนํา
บทบัญญัตใิ นอนุสัญญามาใช้ ในประเทศ

ทําไมต้ องมีอนุสัญญาผู้หญิงเป็ นการเฉพาะ?
เพราะกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่ างประเทศที่มีอยู่ไม่ อาจประกันการ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชนของผู้หญิงได้ เท่ าที่ควร

“การเลือกปฏิบัตติ ่ อผู้หญิง เป็ นการละเมิดหลักการ
ความเสมอภาคและการเคารพในศักดิ์ศรี ความเป็ น
มนุษย์ ซึ่งเป็ นอุปสรรคค่ อการมีส่วนร่ วมของผู้หญิง
ในกระบวนการพัฒนาและสันติภาพอย่ างเสมอภาค
กับชาย”

การเป็ นรัฐภาคีสาํ คัญไฉน?
การเป็ นรั ฐภาคีมีนัยว่ ารั ฐบาลประเทศนัน้ ตระหนักว่ ามีการเลือกปฏิบัติ
ต่ อสตรี เกิดขึน้ ในประเทศ และรั ฐภาคีมีพนั ธะสัญญาที่จะต้ องเคารพ
คุ้มครอง และให้ สิทธิท่ พ
ี งึ มีแก่ ผ้ ูหญิง ดังนัน้ รัฐจึงมีข้อผูกพันที่
จะต้ องแก้ ไขโดย
ยกเลิกกฎหมายและนโยบายที่เลือกปฏิบตั ติ ่ อผู้หญิง
ออกนโยบายและกําหนดกลไกและมาตรการในการแก้ ปัญหาที่มี
ประสิทธิภาพ ที่ทาํ ให้ ผ้ ูหญิงที่ถูกละเมิดสามารถร้ องขอความเป็ น
ธรรมได้
ส่ งเสริมความเสมอภาคด้ วยมาตรการที่เหมาะสมและมาตรการ
พิเศษชั่วคราว
รายงานผลการดําเนินการตามมาตรการต่ างๆต่ อสหประชาชาติ
ทุก 4 ปี

อนุสัญญา CEDAW เป็ นประโยชน์ อย่ างไร?
ใช้ เป็ นเครื่ องเตือนความจําถึงพันธะสัญญาที่รัฐต้ องดําเนินการ
ใช้ เป็ นประเด็นโต้ แย้ งในกระบวนการพิจารณาคดีต่างๆ
ใช้ ทวงสิทธิท่ ผี ้ หู ญิงพึงมี กรณีท่ ไี ม่ ได้ รับความเป็ นธรรม ตามที่ได้
กําหนดไว้ เป็ นเป้าหมายและตัวชีว้ ัดในนโยบายและโครงการต่ างๆ

อนุสัญญา CEDAW จะขจัดการเลือกปฏิบัตติ ่ อผู้หญิงได้
อย่ างไร?

อนุสัญญาผู้หญิง
CEDAW

การเป็ นภาคีอนุสัญญา หมายถึงการยอมรับที่จะปฏิบตั ติ ามหลักการ
ของอนุสัญญา คือ
การไม่ เลือกปฏิบัติ (ทัง้ โดยเจตนาหรือไม่ เจตนา)
การคํานึงถึงความเสมอภาคในผลลัพธ์ (มีโอกาสและเข้ าถึง
ทรั พยากรไม่ เพียงพอ ต้ องได้ รับผลลัพธ์ /ประโยชน์ อย่ างเป็ น
ธรรมด้ วย)
รัฐมีพนั ธะสัญญาที่รัฐต้ องดําเนินการ
ด้ วยหลักการทัง้ 3 ประการ อนุสัญญา CEDAW จึง
ห้ ามมีกฎหมายหรื อระเบียบที่เลือกปฏิบตั ิ รวมทัง้ นโยบายหรื อ
การกระทําใดๆ ที่ทาํ ให้ ผ้ หู ญิงได้ รับความเสียหายหรื อมีผลเสียต่ อ
ผู้หญิง ไม่ ว่าจะมีเจตนาหรือไม่ กต็ าม
มุ่งเน้ นให้ รัฐมีพนั ธกิจที่จะต้ องทําให้ ผ้ ูหญิงได้ รับความเสมอภาค
ในผลลัพธ์ ด้วย โดยส่ งเสริมให้ ใช้ มาตรการพิเศษชั่วคราวเพื่อ
เร่ งรัดให้ มีความเสมอภาคและเป็ นธรรมเร็วขึน้
กําหนดให้ รัฐต้ องรั บผิดชอบต่ อผู้หญิงโดยไม่ อาจยกเลิกหรื อ
หลีกเลี่ยงได้ โดยต้ องประกันว่ าจะปกป้องการละเมิดสิทธิผ้ หู ญิง
อย่ างมีประสิทธิภาพ ทัง้ จากรัฐ เจ้ าหน้ าที่ของรัฐ และปั จเจก
บุคคลหรือกลุ่มใดๆ และการปกป้องต้ องไม่ กลายเป็ นการจํากัด
สิทธิผ้ ูหญิง
ตระหนักถึงอิทธิพลของวัฒนธรรมและประเพณี ที่จาํ กัดไม่ ให้
ผู้หญิงไม่ ได้ ใช้ สิทธิ และเรียกร้ องให้ รัฐปรับเปลี่ยนค่ านิยมที่เลือก
ปฏิบตั ติ ่ อผู้หญิง
เล็งเห็นความจําเป็ นต้ องปรับแก้ สัมพันธภาพเชิงอํานาจระหว่ าง
หญิงชายในทุกระดับ ตัง้ แต่ ระดับครอบครั ว ชุมชน สาธารณะ
และรัฐ
ตระหนักว่ าการกระทํารุ นแรงต่ อผู้หญิงในพืน้ ที่ส่วนค้ ว เช่ น บ้ าน
เป็ นการละเมิดสิทธิมนุษยชนของผู้หญิง

Convention on the Elimination of All Form
of Discrimination Against Women

อนุสัญญา CEDAW คุ้มครองสิทธิด้านใดบ้ าง?
สิทธิท่ จี ะได้ รับการศึกษาที่มีคุณภาพ (# 10 และ #14)
สิทธิท่ จี ะได้ รับบริการสุขภาพและการวางแผนครอบครั ว (# 11
#12 และ #14)
สิทธิในการเข้ าถึงสินเชื่อ (# 13 และ #14)
สิทธิในการใช้ เวลาว่ าง การเล่ นกีฬา และกิจกรรมทางวัฒนธรรม
((# 10 # 13 และ #14)
สิทธิในการตัดสินใจกําหนดจํานวนบุตรและระยะห่ างของการมี
บุตร ((# 16)
สิทธิท่ จี ะมีผ้ ูร่วมความรั บผิดชอบการเป็ นผู้ปกครอง (# 15
และ#16)
สิทธิเท่ าเทียมกันในการเข้ าถึงงาน สิทธิประโยชน์ และ
หลักประกันทางสังคม (# 11 และ#14)
สิทธิท่ จี ะได้ รับค่ าจ้ างที่เท่ าเทียมกันจากงานคุณลักษณะเดียวกัน
(# 11)
สิทธิท่ จี ะปราศจากความรุ นแรงในทุกรูปแบบ ทัง้ ทางร่ างกาย ทาง
เพศ อารมณ์ ปั ญญา (ข้ อเสนอแนะทั่วไป # 12 และ #19)
สิทธิท่ จี ะปราศจากการค้ าทาสและการค้ าประเวณี (# 6)
สิทธิในการออกเสียงเลือกตัง้ และดํารงตําแหน่ งทางการเมือง
(# 7)
สิทธิในการเป็ นผู้แทนประเทศในระดับนานาชาติ (# 8)
สืทธิในการได้ มา เปลี่ยนสัญชาติ หรือคงไว้ ซ่ งึ สัญชาติและความ
เป็ นพลเมือง (# 9)

“การเลือกปฏิบตั ติ ่ อผู้หญิง
เป็ นการละเมิดหลักการความเสมอภาค
และการเคารพในศักดิ์ศรีความเป็ นมนุษย์
ซึ่งเป็ นอุปสรรคต่ อการมีส่วนร่ วมของผู้หญิง
ในกระบวนการพัฒนาและสันติภาพ
อย่ างเสมอภาคกับชาย”
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