ปรับปรุ งเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2557
คณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก (ASEAN Commission on
the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children –ACWC)
ความเป็นมา
แผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
๒๕๕๒-๒๕๕๘
ได้ระบุให้มีการจัดตั้ง
คณะกรรมาธิการอาเซียนเพื่อส่งเสริมและคุม้ ครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก เพื่อเป็นหลักประกันในการพัฒนาอย่าง
เท่าเทียมสําหรับสตรีและเด็ก และต่อมาในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ ๑๖ เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๓ ณ
กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม ได้มีการจัดตั้งและเปิดตัวคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครอง
สิทธิสตรีและสิทธิเด็กอย่างเป็นทางการของอาเซียน
วัตถุประสงค์ คือ
๑. เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของสตรีและเด็กในอาเซียน
๒. เพื่อยึดถือ ส่งเสริม คุม้ ครอง เคารพ และให้สตรีและเด็กในอาเซียนได้ใช้สิทธิอย่างสมบูรณ์
๓. เพื่อส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของสตรีและเด็ก โดยให้เด็กได้รับการพัฒนา ส่งเสริมศักยภาพ และมี
ส่วนร่วมในการสร้างประชาคมอาเซียน
๔. เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระดับภูมิภาคและระดับโลก
๕. เพื่อยึดหลักสิทธิมนุษยชน ตามที่ระบุไว้ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ปฏิญญาและ
แผนปฏิบัติการเวียนนา อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบ อนุสัญญา
ว่าด้วยสิทธิเด็ก แผนปฏิบัตกิ ารปักกิ่ง โลกที่เหมาะสมสําหรับเด็ก กฎหมายมนุษยธรรมระหว่าง
ประเทศ เครื่องมือว่าด้วยสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศอื่นๆ และปฏิญญาระดับภูมิภาคที่
เกี่ยวข้องกับสิทธิสตรีและสิทธิเด็กอื่นๆ ที่ประเทศอาเซียนร่วมเป็นภาคี และ
๖. เพื่อส่งเสริมเสถียรภาพ ความสมานฉันท์ มิตรภาพ และความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิก
องค์ประกอบ
คณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก ประกอบด้วยผู้แทนจาก
ประเทศสมาชิกอาเซียน ๒๐ คน เป็นผู้แทนด้านสิทธิเด็ก ประเทศละ ๑ คน และผู้แทนด้านสิทธิสตรี ประเทศละ ๑
มีวาระดํารงตําแหน่งคราวละ ๓ ปี โดยการดํารงตําแหน่งของผู้แทนสองคนแรกจะเหลือ่ มล้ํากัน โดยหนึ่งในสองคน
แรกจะทําหน้าที่เป็นเวลาสี่ปึครึ่ง เพื่อให้การดําเนินงานของ ACWC เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และผูแ้ ทนอาจได้รับการ
ต่ออายุได้อีกไม่เกิน ๑ วาระ โดยผูแ้ ทนประเทศไทยด้านสิทธิสตรี ได้แก่ นางกานดา วัชราภัย (รับทําหน้าที่ 4 ปี
ครึ่ง) และผู้แทนไทยด้านสิทธิเด็ก ได้แก่ นางสายสุรี จุติกุล (รับทําหน้าที่เป็นเวลา 3 ปี)
ในการประชุมคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก (ACWC)
ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๖-๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ณ สํานักเลขาธิการอาเซียน กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย ที่
ประชุมได้คัดเลือกให้นางกานดา วัชราภัย ผู้แทนไทยใน ACWC ด้านสิทธิสตรี ดํารงตําแหน่งประธาน ACWC และ
นาย Ahmad Taufan Damanik ผู้แทนด้านสิทธิเด็ก ประเทศอินโดนีเซีย ให้ดํารงตําแหน่งรองประธาน วาระการ
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ดํารงตําแหน่ง ๓ ปี ซึ่งประธานและรองประธานคณะกรรมาธิการฯ ชุดแรกได้สิ้นสุดแล้ว เมื่อวันที่ ๗ เมษายน
๒๕๕๖ ประธานคนใหม่ที่จะทําหน้าที่ต่อไปอีก ๓ ปี (๗ เมษายน ๒๕๕๖-๗ เมษายน ๒๕๕๙) ได้แก่ Datin
Paduka Hajah Intan bte Haji Mohd Kassim ผู้แทนด้านสิทธิเด็ก ประเทศประเทศบรูไน ดารุสซาลาม โดยมี
รองประธานได้แก่ นาง Long Sophally ผู้แทนด้านสิทธิสตรี จากประเทศกัมพูชา สําหรับผู้แทนอื่นๆ ทีม่ ีวาระ
ครบ ๓ ปี ประเทศสมาชิกอาเซียนต่างๆ ได้มีการแจ้งยืนยันชื่อผู้แทนคนเดิมหรือแจ้งชื่อผู้แทนใหม่เพื่อทําหน้าที่ใน
คณะกรรมาธิการฯ ต่อไปเรียบร้อยแล้ว โดยในส่วนผู้แทนของประเทศไทย คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ประชุม
ปรึกษาเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557 ลงมติเห็นชอบการแต่งตั้งนางสายสุรี จุติกุล ดํารงตําแหน่งผู้แทนไทยด้านสิทธิ
เด็กในคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก อีก 1 วาระ โดยให้มีผลตั้งแต่
วันที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติมีมติเป็นต้นไป (วันที่ 26 สิงหาคม 2557) สําหรับนางกานดา วัชราภัย ซึ่งดํารง
ตําแหน่งสี่ปีครึง่ จะยังคงทําหน้าที่ต่อไปจนถึงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๗
อํานาจหน้าที่
คณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก (ACWC) มีสถานะเป็น
องค์กรระหว่างรัฐบาลอยู่ภายใต้โครงสร้างของอาเซียนและรายงานตรงต่อรัฐมนตรีสาขาสวัสดิการสังคมและการ
พัฒนา (AMMSWD) มีหน้าทีใ่ นการส่งเสริมการดําเนินการตามตราสารและข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับสิทธิ
สตรีและสิทธิเด็ก กําหนดนโยบาย แผนงาน และยุทธศาสตร์เชิงนวัตกรรม ส่งเสริมให้สาธารณชนมีความตระหนัก
และรับรู้เกี่ยวกับสิทธิสตรีและเด็กในอาเซียน เป็นปากเป็นเสียงแทนสตรีและเด็ก รวมถึงเสริมสร้างศักยภาพของผู้มี
ส่วนได้เสียในทุกระดับ การให้ความช่วยเหลือในการเตรียมรายงานผลการดําเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยการขจัด
การเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (CEDAW) อนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (CRC) และกระบวนการทบทวน
สถานการณ์สทิ ธิมนุษยชนของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (UPR) การดําเนินงานตามข้อสังเกต
สรุป (Concluding Observations) กระตุ้นให้ประเทศสมาชิกอาเซียนมีการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลโดย
จําแนกตามเพศ อายุ ส่งเสริมการศึกษาวิจัยในเรื่องที่เกี่ยวกับสถานการณ์และความเป็นอยู่ที่ดีของสตรีและเด็ก
ตลอดจนกระตุน้ ให้ประเทศสมาชิกจัดทําประมวลผลเกี่ยวกับงานด้านกฎหมาย กฎระเบียบ นโยบาย และการ
ปฏิบัติเพื่อสิทธิสตรีและเด็กเป็นระยะๆ
ACWC จะมีการจัดประชุมอย่างน้อยปีละสองครั้ง โดยจัดทีส่ ํานักงานเลขาธิการอาเซียน ๑ ครัง้ และ
ประชุมในประเทศสมาชิก ๑ ครั้ง แต่หากมีความจําเป็นก็สามารถจัดประชุมสมัยพิเศษเพิ่มเติมได้
ที่ผ่านมา ACWC ได้จดั ประชุมประจําปีไปแล้ว ๘ ครั้ง และประชุมสมัยพิเศษ ๑ ครั้ง
ครั้งที่ ๑- ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
ณ สํานักเลขาธิการอาเซียน กรุงจาการ์ตา
ประเทศอินโดนีเซีย
ครั้งที่ ๒- ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖ มิถนุ ายน ๒๕๕๔

ณ สํานักเลขาธิการอาเซียน กรุงจาการ์ตา
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ประเทศอินโดนีเซีย
ครั้งที่ ๓- ระหว่างวันที่ ๖-๘ กันยายน ๒๕๕๔
ครั้งที่ ๔- ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

ณ เมืองโซโล
ประเทศอินโดนีเซีย
ณ กรุงเวียงจันทน์
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ครั้งที่ ๕- ระหว่างวันที่ ๒-๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕

ณ สํานักเลขาธิการอาเซียน กรุงจาการ์ตา ประเทศ
อินโดนีเซีย

ครั้งที่ ๖- ระหว่างวันที่ ๑-๒ เมษายน ๒๕๕๖

ณ โรงแรมแกรน มหาคาม กรุงจาการ์ตา ประเทศ
อินโดนีเซีย

ครั้งที่ 7- ระหว่างวันที่ 21-25 กรกฎาคม 2556
ครั้งที่ 8- ระหว่างวันที่ 16-21 กุมภาพันธ์ 2557

ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
ณ สํานักเลขาธิการอาเซียน กรุงจาการ์ตา ประเทศ
อินโดนีเซีย

ครั้งที่ 9-จะจัดระหว่างวันที่ 13-15 ตุลาคม 2557

ณ กรุงย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

และมีการประชุมสมัยพิเศษหนึ่งครั้ง วันที่ ๔-๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาแผนงานระยะ
๕ ปี และรายละเอียดโครงการที่ผู้แทนแต่ละประเทศเสนอให้แล้วเสร็จ
ความคืบหน้าในการดําเนินงานของคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิ
เด็ก ACWC สรุปได้ดังนี้
๑. การจัดทํากฎเกณฑ์การดําเนินงานของคณะกรรมาธิการฯ (Rules of Procedures-ROP) จํานวน ๑๙ บท ว่า
ด้วยเรื่อง การประชุม การตัดสินใจ วาระการประชุม การดําเนินงาน การร่วมงาน เอกสาร รายงานการประชุม
ความลับ การสื่อสาร ผู้แทน ACWC การตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางาน ขั้นตอนการรายงาน การปฏิสัมพันธ์
กับรัฐบาลประเทศสมาชิกอาเซียน ความสัมพันธ์กับองค์กรอาเซียนอื่นๆ การเป็นตัวแทน ACWC ไปร่วมงานใน
ระดับภูมิภาคและงานระหว่างประเทศ ความสัมพันธ์ของ ACWC กับภายนอก การระดมเงินทุนและการใช้เงิน
การสนับสนุนจากสํานักเลขาธิการอาเซียน และเรื่องอื่นๆ ทั่วไป
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๒. การจัดทําแผนงานระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) โดยการเลือกหัวข้อหลักที่คณะกรรมาธิการฯ ต้องการ
มุ่งเน้นและให้ความสําคัญในการกําหนดกิจกรรมสําหรับแผนงานระยะ ๕ ปี แรกอย่างเป็นระบบ เริ่มจาก
การศึกษาเอกสารสําคั ญ ต่างๆ ได้แ ก่ กฎหมายในประเทศ แผนงานที่เกี่ ยวกั บสิ ท ธิส ตรีและสิ ทธิเด็ กของ
ประเทศสมาชิกอาเซียน อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (CEDAW) CRC
Concluding Observations และเอกสารบางส่วนที่จัดพิมพ์โดยองค์กรภายใต้สหประชาชาติ หัวข้อหลักที่
ต้องการเน้นในแผน ๕ ปี มีดังนี้ ๑) การขจัดความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก ๒) การค้าสตรีและเด็ก ๓) สตรีและ
เด็กที่อาศัยอยู่ด้วยและได้รับผลกระทบจาก HIV/AIDS ๔) ผลกระทบทางสังคมจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพ
ภูมิอากาศที่มีต่อสตรีและเด็ก ๕) การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและเด็กพิการ ๖) เครื่องมือของอาเซียน
และอื่นๆ ที่เกี่ยวกับสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก ๗) ระบบการคุ้มครองเด็ก: การทํางานแบบบูรณการและครอบคลุม
สําหรับเด็กที่ต้องการการคุ้มครองทางสังคม ๘) สิทธิในการได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพซึ่งรวมถึงการดูแล
พัฒนาการและการศึกษาตั้งแต่เยาว์วัย ๙) สิทธิเด็กในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทั้งหมดที่มีผลต่อเด็ก ๑๐) การ
มีส่วนร่วมของสตรีในด้านการเมืองและการตัดสินใจ การปกครองแบบมีธรรมาภิบาลและเป็นประชาธิปไตย
๑๑) การเสริ มสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้ กับสตรี กับเรื่ องความยากจนที่เกิดจากความเป็นสตรี
(Feminization of Poverty) สิทธิสตรีในเที่ดินและทรัพย์สิน ๑๒) ส่งเสริมการดําเนินงานทางการศึกษาให้
เป็นสากลและมีความเสมอภาคทางเพศ (ทั้งในตําราเรียน หลักสูตร และการเข้าถึงอย่างเท่าเทียม) ๑๓) การ
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ ACWC และ ๑๔) ส่งเสริมให้มีการปรึกษาหารือและเจรจากับผู้มีส่วนได้เสียทั้ง
ในระดับชาติและระดับภูมิภาค ทั้งนี้แผนงานดังกล่าวได้มีการนําเสนอต่อรัฐมนตรีด้านสวัสดิการสังคมและการ
พัฒนาเพื่อพิจารณาเรียบร้อยแล้ว
๓. ผู้แทน ACWC ประเทศต่างๆ ได้จัดทําข้อเสนอโครงการ/กิจกรรมตามแผนงานระยะ ๕ ปี รวมทั้งสิ้น ๑๘
โครงการ ประกอบด้วย
 Publication of ASEAN Best Practices in Eliminating VAW and VAC (การจัดพิมพ์เอกสาร
เกี่ยวกับการปฏิบัติที่ดีเยี่ยมในการขจัดความรุนแรงต่อสตรีและต่อเด็กของอาเซียน) นําโดยประเทศ
มาเลเซีย ซึ่งจัดทําเสร็จเรียบร้อยแล้ว
 Empowering Victims of Violence against Women and Children in ASEAN-Formation of
ACWC Network of Social Services Agencies (NOSSA) นําโดยประเทศสิงคโปร์
 Public campaign to stop VAW through activities commemorating the International
Day on Anit-VAW นําโดยประเทศไทย โดยผลงานในเรื่องการรณรงค์ตั้งแต่ปี 2555 ปรากฏบน
เว็บไซต์ http://aseanevaw.org/
 Setting Performance Standards on Service delivery for children with Disabilities นําโดย
ประเทศบรูไน ดารุสซาลาม
 Regional Conference on Social Impact on Climate Change on Women and Children in
ASEAN นําโดยประเทศกัมพูชา ร่วมกับฟิลิปปินส์
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 Setting Performance Standard on ASEAN Integrative Child Protection System นําโดย
ประเทศอินโดนีเซีย
 Consultative Meeting on Cultural and Religious Practices Impacting on the Rights of
Children นําโดยประเทศอินโดนีเซีย
 Compilation of Best Practices on Economic Empowerment of Women Through Social
Enterprise and ICT นําโดยประเทศมาเลเซีย
 Develop Standards for Quality Care and Education นําโดยประเทศมาเลเซีย
 Review of Legislations, National Plans/Programmes, and other National Mechanisms
Relating to the Prevention, Protection, Prosecution, Rehabilitation, Recovery,
Reintegration of Violence Against Children นําโดยประเทศเมียนมาร์
 ASEAN Progress Report on Women’s Advancement and Gender Equality นําโดยประเทศ
ฟิลิปปินส์
 ASEAN Symposium on Creating an Enabling Environment for Children to Participate in
Decision Making Process นําโดยฟิลิปปินส์
 Development of Guidelines for a Non-Violent Approach to Child-rearing and Childcaring in Various Settings in ASEAN นําโดยประเทศไทย
 Promoting Implementation of Common Issues in CEDAW and CRC Concluding
Observations Towards the Effective Regional Promotion and Protection of the Rights
of ASEAN Women and Children นําโดยประเทศเวียดนาม
 Promotion of Access to Justice for Women Victims of VAW in Trafficking Cases นําโดย
ประเทศบรูไน ดารุสซาลาม โดยได้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ Workshop on the Promotion
of Access to Justice for Women Victims of Violence Against Women in Trafficking
Cases เมื่อวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2557 ณ กรุงบันดาร์เสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน ดารุสซาลาม และ
จัดทํายกร่าง Gender Sensitive Guideline for Handling Women Victims of Trafficking in
Person ขณะนี้อยู่ระหว่างการนําเสนอสาขาต่างๆ เพื่อพิจารณาให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
 Regional Review of the Management and Treatment of Trafficked Women and
Children-Striving for Consistent, Comprehensive and Complementary treatment นํา
โดยประเทศลาว
 Consultative Meeting of ACWC on Social Impact of Reproductive Health on Children
and Adolescents นําโดยประเทศเวียดนาม
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๔. การจัดทําปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อสตรีและการขจัดความรุนแรงต่อเด็กในอาเซียน ซี่ง
ได้รับการรับรองในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๒๓ ในเดือนตุลาคม ๒๕๕๖ เรียบร้อยแล้ว
๕. การหารือร่วมกับหน่วยงาน องค์กร และผูม้ ีส่วนได้เสียต่างๆ เพื่อแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนประสบการณ์
รวมถึงพิจารณาจัดทําแผนงานร่วมกัน อาทิ การหารือกับคณะผู้แทนถาวรประจําอาเซียน (CPR)
คณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนอาเซียน (AICHR) องค์การเพื่อการส่งเสริมความเสมอ
ภาคระหว่างเพศและเพิ่มพลังของผู้หญิงแห่งสหประชาชาติ (UN Women) องค์การทุนเพื่อเด็กแห่ง
สหประชาชาติ (UNICEF) สํานักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ
(UNODC) สํานักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งองค์การสหประชาชาติ (UN OHCHR) ศูนย์ข้อมูล
ด้านสิทธิมนุษยชนอาเซียน (HRRC) สหภาพยุโรป (European Union) ผู้เสนอรายงานพิเศษของ
สหประชาชาติว่าด้วยความรุนแรงต่อสตรี (UN Special Rapporteur on Violence against Women-SRVAW) ผู้แทนพิเศษของเลขาธิการสหประชาชาติในเรื่องความรุนแรงต่อเด็ก (Special Representative to
the Secretary General on Violence against Children-SRSG-VAC) การพบปะหารือกับผู้แทนต่างๆ
ในช่วงการประชุมสมัยสามัญ อาทิ การหารือกับภาคประชาสังคมต่างๆ เอกอัครราชทูออสเตรเลียด้านผู้หญิง
และเด็กหญิง US PROGRESS การหารือกับองค์การ READI สหภาพยุโรป และการหารือกับนิวซีแลนด์ เป็นต้น
๖. การเข้าร่วมประชุมร่วมกับผูแ้ ทนในสาขาต่างๆ ในกรอบอาเซียน อาทิ การประชุมของ คณะกรรมการอาเซียน
ด้านสตรี (ACW) การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสตรี (AMMW) การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านสวัสดิการ
สังคมและการพัฒนา การประชุมคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยแรงงานข้ามชาติ (ACMW) การหารือ
เกี่ยวกับนโยบายความเสมอภาคและการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กบั สตรีในลุ่มแม่น้ําโขงตอนล่าง
การ
ประชุมระดับภูมิภาคในเรื่องการดําเนินการตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (CRC) รวมถึงข้อสังเกต และข้อท้า
ทายต่างๆ ที่เกิดจากรายงานอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก เป็นต้น
๗. นอกจากนี้ คณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุม้ ครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก ยังได้รับเชิญจาก
ประเทศ และกลุ่มความร่วมมือต่างๆ ให้เดินทางไปศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ใน
งานด้านสิทธิเด็กและสิทธิสตรี ดังนี้
 การพบปะกับผู้เชี่ยวชาญของคณะกรรมการอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุก
รูปแบบ (CEDAW) และคณะกรรมการอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (CRC) ณ นครเจนีวา และเมืองสต
ราสบูรก์ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ (มกราคม ๒๕๕๕)
 การพบปะกับผู้แทนรัฐบาล ผูแ้ ทนสหประชาชาติ ผูแ้ ทนภาคประชาชน และภาคเอกชน ของ
สหรัฐอเมริกา ตามคําเชิญของกระทรวงการต่างประเทศ สหรัฐอเมริกา ( ๑๘- ๒๕ เมษายน ๒๕๕๕)
 การเยือนสํานักงานใหญ่สหภาพยุโรป ณ กรุงบรัสเซลล์ เพื่อแลกเปลีย่ นประสบการณ์ในการป้องกัน
และส่งเสริมสิทธิเด็กและสิทธิสตรีในยุโรปและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ตลอดจนการเรียนรู้และ
เพิ่มพูนความเข้าใจในกลไกการทํางานของสหภาพยุโรป
การพบปะกับผูแ้ ทนสหภาพยุโรป
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คณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปด้านความเสมอภาคหญิงชาย
คณะกรรมาธิการด้านเศรษฐกิจและ
สังคมประจําสหภาพยุโรป
เจ้าหน้าที่อาวุโสกระทรวงการต่างประเทศ
ประเทศเบลเยีย่ ม
คณะกรรมาธิการแห่งชาติด้านสิทธิเด็ก สถาบันความเสมอภาคหญิงชาย และองค์กรภาคประชาชน
และคณะกรรมการอาเซียนในสหภาพยุโรป ( ๑๘-๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖)
...............................................................................................
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