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I. วัตถุประสงคของ AI การประชุมสุดยอดเปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ  
II. การมีสวนรวมของ AI Sections/Structures   
III. การล็อบบี้ของ AI ท่ีสํานักงานใหญ UN   
IV. ความรวมมือกับกลุม Realizing Rights 
V. ตารางเวลาการล็อบบี้ท่ีนิวยอรก   
VI. ภาคผนวก A: ความเห็นของ AI ตอ Outcome document  จากการประชุมสุดยอดเปาหมาย

การพัฒนาแหงสหัสวรรษ 
VII. ภาคผนวก B: AI Sections/Structures ท่ีมีสวนรวมในงานรณรงคเปาหมายการพัฒนาแหง

สหัสวรรษ 
VIII. ภาคผนวก C: รัฐภาคีท่ีกลาวถึงสิทธิมนุษยชนในถอยแถลงระดับสูงระหวางการประชุมสุด

ยอดเปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ 
 
I.  วัตถุประสงคของ AI สําหรับการประชุมสุดยอดเปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ 
เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2553 มีการออกจดหมายเวียนภายใน (AI Index: IOR 41/002/2553) ซึ่งกําหนดเปาหมาย
โดยรวมของ AI ที่จะสงเสริมใหประเด็นสิทธิมนุษยชนเปนสวนหนึ่งของกรอบการทํางานดานเปาหมายการพัฒนา
แหงสหัสวรรษ จดหมายดังกลาวไดขอให AI Sections/Structures รณรงคกับรัฐบาลของตนเอง เพ่ือประกันวามีรัฐ
ตาง ๆ จํานวนมากพอและหลากหลายที่เนนยํ้าความจําเปนที่จะพัฒนากรอบเปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษให
สอดคลองกับพันธกรณีดานสิทธิมนุษยชน ในจดหมายไดระบุถึงวัตถุประสงคของ AI ที่จะทํางานเพื่อใหรายงาน
ประชุม (Outcome document) จากการประชุมสุดยอดเปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ ครอบคลุมถึงถอยคํา
สําคัญเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน ซึ่งจะเปนโอกาสสงเสริมการรณรงคของ AI ใหแพรหลายยิ่งขึ้น จากการอภิปราย
กอนที่การประชุมสุดยอดเปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษจะเกิดขึ้น จะเห็นวามีการละเลยตอพันธกรณีดานสิทธิ
มนุษยชน มีความเปนไปไดวา AI จะไมสามารถรณรงคใหมีการใชถอยคําและมีขอเสนอแนะที่สนับสนุนสิทธิ
มนุษยชนใน Outcome document ได อยางไรก็ตาม การมีถอยคําดานสิทธิมนุษยชนแมเพียงเล็กนอยก็จะมีสวน
ชวยสนับสนุนการรณรงคในระดับสากล เพ่ือแกปญหาชองวางดานสิทธิมนุษยชนในการปฏิบัติตามเปาหมายการ
พัฒนาแหงสหัสวรรษ และการสนับสนุนใหเนนประเด็นสิทธิมนุษยชนในกรอบการทํางานระดับโลกเพ่ือแกปญหา
ความยากจนภายหลังป 2558 
 
ในวันที่ 13 สิงหาคม 2553 มีการออกจดหมายเวียน UNGA Action Circular (AI Index: IOR 41/018/2010) ซึ่ง
กําหนดวัตถุประสงคอยางเปนรูปธรรมของ AI ในระหวางการประชุมสุดยอดเปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ 
กลาวคือ 

1. สมัชชาใหญแหงสหประชาชาติจะตองรับรอง Outcome document จากการประชุมสุดยอดเปาหมายการ
พัฒนาแหงสหัสวรรษ ซึ่งครอบคลุมเจตจํานงที่จะสนับสนุนและคุมครองสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะอยาง
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ยิ่งวาระการปฏิบัติงานของ Outcome document ซึ่งระบุพันธกรณีอยางเปนรูปธรรมที่สอดคลองกับ
มาตรฐานสิทธิมนุษยชน เพ่ือประกันวาเปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษจะเอ้ือประโยชนตอประชาชน
ที่อยูชายขอบและเสียเปรียบมากสุด (สวนใหญบรรลุแลว) 

2. มีรัฐภาคีอยางนอย 40 แหงแสดงความสนับสนุนในระหวางการประชุมระดับสูงของสมัชชาใหญ เพ่ือให
กิจกรรมตามเปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ ทั้งในระดับประเทศและระหวางประเทศพัฒนาขึ้นมา
จากมาตรฐานสิทธิมนุษยชน (บรรลุเพียงบางสวน); และ 

3. เลขาธิการ AI และขาหลวงใหญสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติ (UN HCHR) ไดรับเชิญใหเขารวมใน
การประชุมสุดยอด (บรรลุแลว) 

 
1.  การมีพันธกรณีดานสิทธิมนุษยชนใน Outcome document  จากการประชุมสุดยอดเปาหมายการพัฒนาแหง
สหัสวรรษ  
ที่ประชุมไดรับรอง Outcome document  จากการประชุมสุดยอดเปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษอยางเปนเอก
ฉันทเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2553 (http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/64/299) ทาทีที่ 
AI แสดงตอสาธารณะในสวนที่เกี่ยวกับ Outcome document เปนไปในลักษณะของการแสดงความผิดหวังตอการ
ที่ที่ประชุมสมัชชาใหญไมสามารถจําแนกขั้นตอนอยางเปนรูปธรรมเพ่ือแกปญหาการเลือกปฏิบัติ การกีดกัน และ
อุปสรรคซึ่งขัดขวางไมใหกลุมตาง ๆ เขาถึงบริการขั้นพ้ืนฐาน รวมทั้งการไมมีกลไกรับผิดเพ่ือประกันวาจะมีการ
ปฏิบัติตามคําสัญญาที่ใหไวในการประชุมสุดยอด และกิจกรรมในอนาคตควรมีลักษณะสอดคลองกับพันธกรณีดาน
สิทธิมนุษยชน 
 
อยางไรก็ตาม ความเห็นภายในของ AI มองวาภาษาดานสิทธิมนุษยชนที่ปรากฏใน Outcome document ถือวา
มากเกินความคาดหมายในเบื้องตนแลว โดยเฉพาะอยางยิ่ง Outcome document ยอมรับวาสิทธิมนุษยชนเปน
สวนหนึ่งของการปฏิบัติตามเปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษอยางเปนผล (OP53) มีการใหความสําคัญตอ
ความเทาเทียมทางเพศสภาพ และการสงเสริมใหผูหญิงใชสิทธิมนุษยชนไดอยางเต็มที่ รวมทั้งมีการอางอิงถึง
พันธกรณีที่มีตอสิทธิของผูหญิง (OP54; OP72(a),(f),(g),(i),(k)) ตระหนักถึงความจําเปนที่ตองทํางานมากขึ้นเพ่ือ
ลดความไมเทาเทียมและแกปญหาการกีดกันและเลือกปฏิบัติ และการสงเสริมใหเขาถึงบริการสาธารณะและสังคม
อยางทั่วถึงและเทาเทียม (OP28; OP51; OP55; OP72(b)-(e)) ยอมรับการมีสวนรวมอยางเต็มที่ของทุกภาคสวน
ในสังคม รวมทั้งคนจนและคนที่ดอยโอกาส ทั้งหมดใหเปนสวนหนึ่งของกระบวนการตัดสินใจเพ่ือใหบรรลุ
เปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ (OP36; OP72(f)) และมีการอางอิงถึงความสําคัญของสิทธิดานอาหาร 
การศึกษา และสุขภาพ (OP70(u); OP71(a); OP75(a)) โปรดดู A สําหรับรายละเอียดของความเปนของ AI  ที่มี
ตอ Outcome document  จากการประชุมสุดยอดเปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ  
 
2. ถอยแถลงจากการประชุมสุดยอดเปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ  
ในถอยแถลงจากการประชุมระดับสูงในระหวางการประชุมสุดยอดเปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ มีจํานวนรัฐ
ภาคี 67 ประเทศที่ระบุถึงประเด็นสิทธิมนุษยชน  โปรดดูภาคผนวก B สําหรับรายชื่อประเทศทั้งหมด แมวา 67 รัฐ
จะกลาวถึงประเด็นสิทธิมนุษยชน แตมีไมถึง 40 รัฐที่แสดงความสนับสนุนใหพัฒนากจิกรรมตามเปาหมายการ
พัฒนาแหงสหัสวรรษ ทั้งในระดับประเทศและระหวางประเทศใหสอดคลองกับมาตรฐานสิทธิมนุษยชน อยางไรก็
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ตาม จํานวนของรัฐแสดงถึงความเชื่อมโยงระหวางสิทธิมนุษยชนกับการพัฒนา และรัฐหลายแหงเนนบทบาทที่
สําคัญของสิทธิมนุษยชนในกิจกรรมตามเปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ 
 
เบลเยียม สาธารณรัฐเช็ก ฟนแลนด นครรัฐวาติกัน ลัตเวีย ลิทัวเนีย มอลโดวา เนเธอรแลนด ซามัว 
และ สวิตเซอรแลนด เนนอยางยิ่งถึงความสําคัญที่ตองสงเสริมใหนโยบายการพัฒนาสอดคลองกับมาตรฐาน
สิทธิมนุษยชน และใหตั้งอยูบนหลักการสิทธิมนุษยชน บอสเนียและเฮอรเซโกวีนากลาววา นโยบาย
ระดับประเทศจะตองมุงปฏิบัติตามพันธกรณีระหวางประเทศเพ่ือคุมครองสิทธิของผูพิการและชนกลุมนอยทางชาติ
พันธุ เยอรมนี กายอานา อิตาลี ไนเจอร และโรมาเนีย เนนย้ําวาการละเมิดสิทธิมนุษยชนเปนสาเหตุของ
ความยากจน และสนับสนุนการเคารพอยางเต็มที่ตอสิทธิมนุษยชน ซึ่งมีความสําคัญตอการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
และสังคม ในขณะที่แองโกลา โมร็อกโก สโลวะเกีย สโลวีเนีย แอฟริกาใต และปาเลสไตนเนนถึงการบังคับ
ใชตามเปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ เพ่ือคุมครองและสนับสนุนสิทธิมนุษยชน แอนติกาและบารบูดา บูร
กินาฟาโซ โครเอเชีย และซูรินาเม ระบุวาเปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษเปนการแสดงออกถึงสิทธิ
มนุษยชนขั้นพ้ืนฐาน  อัฟกานิสถาน ออสเตรเลีย คอสตาริกา เดนมารก เอสโตเนีย คาซัคสถาน ลิกเตนส
ไตน ลักเซมเบิรก เปรู สวีเดน และสหรัฐอเมริกา ตระหนักถึงความเชื่อมโยงอยางใกลชิดระหวางสิทธิ
มนุษยชนกับการพัฒนา แตไมถึงกับพูดวาการคุมครองสิทธิมนุษยชนเปนส่ิงที่ไมอาจขาดไปไดหากตองการบรรลุ
เปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ เบลีซ คองโก แกมเบีย ไอรแลนด ไมโครนีเซีย และเนปาล เนน
โดยเฉพาะอยางยิ่งการสนับสนุนสิทธิของผูหญิง ซึ่งชวยใหเกิดความกาวหนาตามเปาหมายการพัฒนาแหง
สหัสวรรษ แตผูแทนของนครรัฐวาติกันกังวลอยางยิ่งถึงถอยคําเกี่ยวกับ “อนามัยทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ” 
และ “การวางแผนครอบครัว” ซึ่งเปนถอยคําที่ปรากฏใน Outcome document ของที่ประชุมสุดยอด สวนรัฐที่
เหลือมีการอางอิงถึงสิทธิมนุษยชนอยูบางในถอยแถลงของตน 
 
นอกจากนั้น ประธานคณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission) ในนามตัวแทนของสหภาพยุโรป 
(European Union) เนนวาความยากจนสุดโตงเปนอปุสรรคตอการปฏิบัติตามสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐานสุด สวน
ผูบริหารของ UNDP มีขอสังเกตวาการไมคํานึงถึงสิทธิมนุษยชนจะเปนอุปสรรคตอการบรรลุเปาหมายการพัฒนา
แหงสหัสวรรษ
   
รัฐภาคี 20 แหงไดอางถึงหลักการสําคัญที่ครอบคลุมหลายภาคสวน อยางเชน การมีสวนรวม การไมเลือกปฏิบัติ 
การเขารวม หรือความเทาเทียมทางเพศสภาพและการสรางความเขมแข็งใหผูหญิง แมจะไมไดระบุถึงคําวาสิทธิ
มนุษยชนอยางชัดเจน โดยเฉพาะอยางยิ่ง บราซิล หมูเกาะมารแชลล และเซนตลูเซีย มีขอสังเกตถึงอุปสรรค
ภายในประเทศในการแกปญหาการเลือกปฏิบัติตอผูหญิง โดยเฉพาะความรุนแรงเนื่องจากเพศสภาพ เคปเวิรด 
มองโกเลีย มอนเตเนโกร ไนเจอร ตุรกี อุรุกวัย และซิมบับเวย เนนถึงการพัฒนาไมมากนักในแงการสงเสริม
ความเทาเทียมทางเพศสภาพและการมีสวนรวมของผูหญิงในกระบวนการตัดสินใจ นอกจากน้ัน ออสเตรีย บัง
คลาเทศ ฟจิ มาซิโดเนีย มอริเชียส มอนเตเนโกร เซเนกัล เกาหลีใต ตุรกี อุรุกวัย และแซมเบีย เนนถึง
ปญหาทาทายอยางตอเนื่องในการตอบสนองความตองการของกลุมผูออนแอที่สุด และการสงเสริมใหพวกเขามี
สวนรวมในกิจกรรมตามเปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ นอรเวยและรวันดามีขอสังเกตวาการสรางความ
เขมแข็งใหผูหญิงจะเปนตัวกระตุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลง สุดทายนายบัน คีมูน เลขาธิการองคการสหประชาชาติ 
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เนนวาความไมเทาเทียมจะทําลายความเปนเอกภาพของสังคม แมแตในประเทศที่ระบุวามีการพัฒนาอยางมาก
ตามเปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ 
 
3. การมีสวนรวมของเลขาธิการ AI และ UN HCHR ในการประชุมโตะกลมระหวางการประชุมสุดยอด 
ในวันที่ 22 กันยายน 2553 ซาลิล เช็ตตี (Salil Shetty) เลขาธิการ AI ไดเขารวมในการประชุมยอยเรื่อง Widening 
and Strengthening Partnerships ระหวางการประชุมสุดยอดเปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ และในวันที่ 22 
กันยายน นาวี พิลเลย (Navi Pillay) ขาหลวงใหญสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติ ก็ไดเขารวมในการประชุมยอย
เร่ือง Addressing the Needs of the Most Vulnerable 
 
II.  การมีสวนรวมของ AI Sections/Structures 
มี AI Sections/Structures 50 แหงที่เขารวมในการล็อบบ้ีและรณรงคเพ่ือเปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ AI 
Sections/Structures 29 แหงไดขอเขาพบเจาหนาที่รัฐบาลอยางนอยหนึ่งครั้ง เพ่ือพูดคุยเกี่ยวกับเปาหมายการ
พัฒนาแหงสหัสวรรษและสิทธิมนุษยชน AI Sections/Structures 43 แหงไดสงจดหมายล็อบบ้ีและ/หรือส่ิงพิมพ
ของ AI เกี่ยวกับเปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษไปใหกับกระทรวงและหนวยงานที่เกี่ยวของ (หนังสือชื่อ From 
Promises to Delivery) AI Sections/Structures 31 แหงเขารวมในการสงจดหมายและจัดกิจกรรมสาธารณะเพื่อ
รณรงคใหเกิดความตระหนักตอเปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษและสิทธิมนุษยชน AI Sections/Structures 15 
แหงเขารวมและใหความเห็นตอเวทีประชุมสาธารณะที่จัดโดย NGO หรือเปนเวทีปรึกษาหารือกับรัฐบาลในเรื่อง
เปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ โปรดดูภาคผนวก C สําหรับรายชื่อ AI Sections/Structures ทั้งหมด สําหรับ
ขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการล็อบบ้ีและการรณรงคของ Sections/Structures โปรดดู MDG Lobby Chart ซึ่ง
ปรับปรุงขอมูลลาสุดเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2553 
 
III. การล็อบบ้ีของ AI ที่สํานักงานใหญ UN 
เน่ืองจากการรณรงค Demand Dignity ที่เพ่ิงเริ่มตนขึ้นและการทํางานของ AI ตามเปาหมายการพัฒนาแหง
สหัสวรรษ ส่ิงที่ AI ตองการเนนในเบื้องตนไดแก (ก) การทําความรูจักหนวยงานตาง ๆ ของ UN ใหมากขึ้น 
รวมทั้งบรรดานักการทูตโดยเฉพาะหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนา (อยางเชน UNDP และ Second 
Committee of the UN General Assembly) และ (ข) การทําใหงานเกี่ยวกับความยากจนและเปาหมายการพัฒนา
แหงสหัสวรรษของ AI เปนที่รูจักมากขึ้น โดยการเผยแพรเอกสาร ซึ่งรวมทั้งรายงาน Half-hearted Half 
Measures ที่จัดพิมพเมื่อเดือนพฤษภาคม 2552 
 
ในวันที่ 15 ตุลาคม 2552 ไอรีน ขาน เลขาธิการ AI ในขณะนั้นไดพบกับนายบัน คีมูน เลขาธิการ UN1  และไดพบ
กับ Helen Clark ผูบริหาร UNDP เพ่ือพูดคุยเกี่ยวกับโครงการรณรงค Demand Dignity Campaign ซึ่งเปน
โครงการใหมของ AI และรายงาน The Unheard Truth: Poverty and Human Rights และความจําเปนที่จะตอง
สงเสริมใหสิทธิมนุษยชนเปนสวนหนึ่งของเปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ 

                                                 
1 สําหรับใบแถลงขาวของ  UN ที่เกี่ยวของกับการประชุมครั้งน้ี โปรดดู: 
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=32570&Cr=human+rights&Cr1=poverty&Kw1=irene+kha
n&Kw2=&Kw3= 
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ในเดือนเมษายนและพฤษภาคม 2553 ทางสํานักงาน AI ประจํา UN ที่กรุงนิวยอรกและเจาหนาที่จากสํานักงาน
เลขาธิการไดเพ่ิมความพยายามล็อบบ้ีเกี่ยวกับเปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ มีการประชุมรวมกับ
เอกอัครราชทูตและผูชํานาญการจากหนวยงานการทูตประจํา UN 32 แหง โดย 23 แหงเปนผูแทนการทูตจาก
ประเทศที่มี AI Sections/Structures ไดแก ออสเตรเลีย เบลเยียม แคนาดา ชิล ีเดนมารก ฟนแลนด ญ่ีปุน 
มาเลเซีย โมร็อกโก เนปาล เนเธอรแลนด นิวซีแลนด นอรเวย โปรตุเกส เซเนกัล สโลวะเกีย สเปน 
แอฟริกาใต เกาหลีใต สวิตเซอรแลนด อุรุกวัย และสหรัฐอเมริกา รวมทั้งสหภาพยุโรป เกาประเทศที่เหลือ
ไดแก บราซิล อียิปต อินเดีย กัวเตมาลา ลิเบีย ลิกเตนสไตน มัลดีฟส ไนเจอร และแทนซาเนีย 
 
นอกจากนั้น สํานักงาน AI ประจํา UN ที่กรุงนิวยอรก ยังไดพบกับเจาหนาที่ UN หลายคนเพื่อพูดคุยถึงเปาหมาย
การพัฒนาแหงสหัสวรรษ อยางเชน:  

• Robert Orr, Assistant Secretary-General for Policy Coordination and Strategic Planning;  

• Nikhil Seth, Director, Office for ECOSOC Support and Coordination at UN-DESA;  

• Gary Conille, Team Leader, MDG Support Team/Poverty Group, Bureau for Development 
Policy, UNDP;  

• Paul Ladd, Acting Team Leader, MDG Support Team/Poverty Group, Bureau for Development 
Policy, UNDP;  

• Julia Kercher Policy Analyst, Bureau for Development Policy, UNDP; 

• นายบัน คีมูน เลขาธิการ UN   
 
IV. ความรวมมือกับกลุม Realizing Rights 
AI ไดรวมมือกับ Mary Robinson ประธานกลุม Realizing Rights และอดีตขาหลวงใหญดานสิทธิมนุษยชนแหง
สหประชาชาติ ในการจัดการประชุมสองครั้งกับรัฐภาคีเมื่อป 2552 และ 2553 เพ่ือแสวงหาพันธมิตรที่จะทํางาน
สงเสริมใหสิทธิมนุษยชนเปนสวนหนึ่งของ Outcome document จากการประชุมสุดยอดเปาหมายการพัฒนาแหง
สหัสวรรษ การประชุมครั้งแรกเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2552 โดยทางผูแทนการทูตของสวิตเซอรแลนด
ประจําสหประชาชาติเปนเจาภาพ รัฐภาคีจากสหภาพยุโรป แทนซาเนีย ออสเตรเลีย และตุรกี ไดเขารวมในการ
ประชุมครั้งนี้ การประชุมครั้งท่ีสองมีขึ้นเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2552 ผูเขารวมประชุมสวนใหญมาจากสหภาพ
ยุโรป และประเทศอื่น ๆ ในยุโรป รวมทั้งบราซิล เน่ืองจากไปชนกับการประชุมดวนที่ UN กลุมประเทศ G77 ที่
เชิญไวจึงไมสามารถเขารวมได  
   
นอกจาก NGO แลว เจาหนาที่ UN และรัฐบาลจํานวนมากก็ไดเขารวมในการประชุม AI-Realizing Rights 
Conference Human Rights: Foundation for Progress on the MDG ในเดือนมิถุนายน 2553 โดยประกอบดวย
รองขาหลวงใหญดานสิทธมินุษยชนและเจาหนาที่ UN คนอื่น ๆ ผูชํานาญการอิสระดานน้ําและอนามัยและที่
เกี่ยวกับชนกลุมนอย (Independent Experts on Water and Sanitation and on Minorities) สมาชิก ESCR 
Committee และผูแทนจากตัวแทนการทูตแหงสหประชาชาติและรัฐบาล 23 แหง ไดแก โบลิเวีย บราซิล ชิล ี
ฟนแลนด ฝร่ังเศส กัวเตมาลา อิหราน ไอรแลนด อิตาลี ไลบีเรีย มาเลเซีย เม็กซิโก มองโกเลีย 
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เนเธอรแลนด นิวซีแลนด นอรเวย ปาปวนิวกินี ฟลิปปนส โปรตุเกส รัสเซีย แอฟริกาใต สวิตเซอรแลนด 
และสหรัฐอเมริกา 
 
V. ตารางเวลาการล็อบบ้ีที่นิวยอรก   

• 28 พฤษภาคม 2552 – จัดพิมพเอกสารเพื่อการรณรงคดานเปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ เร่ือง 
Half-hearted Half Measures 

• 12 มิถุนายน 2552 – Mary Robinson ประชุมกับรัฐภาคีตาง ๆ  

• 15 ตุลาคม 2552 – ไอรีน ขาน ประชุมกับบัน คีมูน เลขาธิการ UN และ Helen Clark  ผูบริหารของ 
UNDP และการตีพิมพหนังสือของไอรีน ขานที่ชื่อ The Unheard Truth: Poverty and Human Rights 

• 30 พฤศจิกายน 2552 – Mary Robinson ประชุมกับรัฐภาคีตาง ๆ  

• มกราคม 2553 – จัดทํารางรายงานเพื่อล็อบบ้ีเลขาธิการ UN (Keeping the Promise) สํานักงาน AI 
ประจํา UN ที่กรุงนิวยอรก ใชรายงานเพื่อล็อบบ้ี  

• 26 กุมภาพันธ 2553 – มีการแกไขปรับปรุงรายงาน Keeping the Promise เพ่ือเสนอตอเลขาธิการ UN 

• 12 เมษายน 2553 – นักรณรงคเปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษเขารวมงานกับสํานักงาน AI ประจํา 
UN ที่กรุงนิวยอรก  

• 12-16 เมษายน 2553 – Polly Truscott (สํานักงาน AI ประจํา UN ที่กรุงนิวยอรก), David Petrasek, 
และ Rajat Khosla (IS) ล็อบบ้ีตัวแทนการทูต UN 

• 26-28 พฤษภาคม 2553 – Polly Truscott (สํานักงาน AI ประจํา UN ที่กรุงนิวยอรก), David Petrasek, 
และ Savio Carvalho (IS) ล็อบบ้ีตัวแทนการทูต UN 

• 10 มิถุนายน 2553 – Realizing Rights Conference Human Rights: Foundation for Progress on the 
MDG และการเปดตัวรายงาน AI เร่ืองเปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ From Promises to Delivery  
Conference Communiqué (AI Index: IOR 41/016/2553)  

• 14-15 มิถุนายน 2553 – การประชุมอยางไมเปนทางการกับภาคประชาสังคมวาดวยเปาหมายการ
พัฒนาแหงสหัสวรรษ จัดโดยสมัชชาใหญ UN   

• 23 มิถุนายน 2553 – สํานักงาน AI ประจํา UN ที่กรุงนิวยอรกและ GCAP พบกับนายบัน คีมูน 
เลขาธิการ UN และมีการสงมอบจดหมายเปดผนึกวาดวยเปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ  Polly 
Truscott แหงสํานักงาน AI ประจํา UN ที่กรุงนิวยอรก ไดแสดงความเห็นของ AI ตอแผนปฏิบัติการรวม
ดานสุขภาพผูหญิงและเด็กของเลขาธิการ UN  

• 30 มิถุนายน 2553 – AI เสนอความเห็นตอแผนปฏิบัติการรวมดานสุขภาพผูหญิงและเด็กของเลขาธิการ 
UN 

• 22 กันยายน 2553 –– ซาลิล เช็ตตี  เลขาธิการ AI เปนตัวแทน AI เขารวมการประชุมยอยเรื่อง 
Widening and Strengthening Partnerships ในระหวางการประชุมสุดยอดเปาหมายการพัฒนาแหง
สหัสวรรษ 
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ภาคผนวก A 
 
ความเห็นของ AI ตอ Outcome document  จากการประชุมสุดยอดเปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ 
(A/64/L.72) 
 
พาดหัว  
 
ประเด็นการเพิกเฉย: ผูนําโลกลมเหลวท่ีจะเห็นชอบตอปฏิบัติการเพื่อคุมครองสิทธิมนุษยชน และชวยให
เปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษเปนประโยชนตอคนที่ยากจนและดอยโอกาสมากที่สุดในโลก   
 
1. Outcome document ไมไดระบุขั้นตอนอยางเปนรูปธรรมที่รัฐบาลตาง ๆ จะกระทําเพ่ือแกปญหาการเลือก
ปฏิบัติ การกีดกัน และอุปสรรคที่กลุมตาง ๆ ตองเผชิญในการเขาถึงบริการขั้นพ้ืนฐาน แมจะมีหลักฐานมากมาย
แสดงใหเห็นวาคนยากจนที่สุดในโลก ถูกทอดทิ้งในระหวางการทํางานตามเปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ 
 
2. ไมมีการกําหนดกลไกเพื่อรับผิดหรือเพ่ือตรวจสอบอยางแทจริง เพ่ือประกันวาจะมีการปฏิบัติตามพันธกิจที่ให
ไวระหวางการประชุมสุดยอด และเพ่ือใหกิจกรรมในอนาคตสอดคลองกับพันธกรณีดานสิทธิมนุษยชน ผูนําโลก
เอาแตพูดวา “เชื่อใจพวกเราสิ”  
 
3. แมภายหลัง 60 ปของปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน หรือกวา 40 ปภายหลังกติการะหวางประเทศวาดวย
สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ผูนําประเทศในโลกยังคงถกเถียงวาพันธกรณีเหลานี้มีผลบังคับใชตาม
กฎหมายหรือไม หรือแมแตจะสามารถอางอิงไดหรือไม  
 
ทําไมเราถึงคิดวาผูนําโลกลมเหลว  
 

• การเจรจาเกี่ยวกับ Outcome document  สะทอนใหเห็นวารัฐบาลยังแยกกันระหวางเจตจํานงในการพัฒนา
กับพันธกรณีที่มีตอกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ ในหลายกรณี เปาหมายการพัฒนาแหง
สหัสวรรษยังเปนแคกรอบอางอิงที่ไมมีผลตอความพยายามของรัฐบาลในการปฏิบัติตามพันธกรณีสิทธิ
มนุษยชนระหวางประเทศ ทั้งในเรื่องการศึกษา สุขภาพ อาหารและอื่น ๆ 

• Outcome document ไมครอบคลุมถึงเจตจํานงของรัฐที่จะทบทวนกฎหมาย นโยบายและยุทธศาสตรที่
เปนอยู เพ่ือใหบรรลุเปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ และเพ่ือพัฒนาใหสอดคลองกับมาตรฐานสิทธิ
มนุษยชนระหวางประเทศสําหรับทุกคน 

• Outcome document ไมไดระบุใหรัฐบาลตองกําหนดเปาหมายในแงของระยะเวลา เพ่ือสงเสริมใหเกิดสิทธิ
ดานอาหาร การศึกษา สุขภาพ ที่อยูอาศัย น้ํา การมีงานทํา และสุขอนามัย โดยคํานึงถึงระดับ
ความกาวหนาและทรัพยากรที่มีอยู 

• Outcome document ไมสามารถแกไขสาเหตุที่รากเหงาของการที่ไมสามารถปฏิบัติตามเปาหมายการ
พัฒนาแหงสหัสวรรษได ในวาระการปฏิบัติ ไมมีการกําหนดมาตรการที่เปนรูปธรรมเพ่ือแกปญหาการเลือก
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ปฏิบัติและอุปสรรคอื่น ๆ ที่กลุมซึ่งถูกกีดกันตองเผชิญอยู ยกตัวอยางเชน เร่ืองของการยุติการตั้งครรภที่
ไมปลอดภัยที่ยังไมไดรับการแกไข แมจะเปนสาเหตุสําคัญของการเสียชีวิตของแม และถือวาเปนการเอา
ผิดทางอาญาตอการทําแทงรวมทั้งการใชยาคุมกําเนิดฉุกเฉิน 

• เรายินดีอยางยิ่งที่มีความตระหนักถึงความจําเปนที่ตองใหความสําคัญตอสาเหตุที่รากเหงา ซึ่งเชื่อมโยงกับ
ปญหาการเสียชีวิตของแม อยางไรก็ตาม Outcome document สวนใหญแลวจะเนนการแกปญหาโดยใช
ระบบสุขภาพ ในขณะที่ปจจัยสําคัญอื่น ๆ ทั้งในดานกฎหมาย วัฒนธรรม และอุปสรรคอื่น ๆ ที่ขัดขวางการ
เขาถึงอนามัยเจริญพันธุ อนามัยทางเพศ และอนามัยของแมยังดํารงอยู 

• แมวาจํานวนผูขาดแคลนที่อยูอาศัยและอยูในสภาพที่เลวราย (อยางเชน สลัม) จะเพิ่มจํานวนขึ้นมาก แต
นอกจากการอางถึงการบรรลุเปาหมายระดับโลกอยางผิวเผินแลว ไมมีขอเสนอใหรัฐบาลจัดทําเปาหมาย
ระดับชาติเกี่ยวกับสลัมเลย Outcome document ไมไดจําแนกขั้นตอนปฏิบัติที่สําคัญ ที่จะชวยแกปญหา
ของคนที่อยูในสภาพชีวิตเหลานั้น อยางเชน การกําหนดใหผูเชาบานมีความมั่นคงในสัญญาเชาอยูบาง 
และการคุมครองไมใหมีการไลรื้อ แมวาการกระทําเชนนั้นจะขัดขวางความพยายามใหบรรลุเปาหมายการ
พัฒนาแหงสหัสวรรษ 

• Outcome document ยังคงอางถึงเมืองตาง ๆ ที่ไมมีสลัมอยู และการลดประชากรในสลัม แมจะมีความ
เส่ียงอยางชัดเจนวา การกระทําเชนนั้นจะสงเสริมใหเกิดการโยกยายประชาชนที่อยูในสลัมจํานวนมาก ซึ่ง
มักเกิดขึ้นโดยไมมีมาตรการปองกันการบังคับไลรื้อ 

• ไมมีการกําหนดมาตรการปฏิบัติ เพ่ือแกปญหาการเลือกปฏิบัติที่สําคัญ อยางเชน การเลือกปฏิบัติที่ชน
กลุมนอยและผูพิการตองเผชิญ แมจะมีหลักฐานวาชนกลุมนอยและผูพิการมักไมสามารถเขาถึงหรือไม
สามารถเขาถึงบริการสาธารณะไดเลยในหลายประเทศ 

• แมจะมีการยอมรับถึงความจําเปนที่ตองเคารพตอสิทธิของชนพ้ืนเมือง แตที่ประชุมสุดยอดก็ไมไดจําแนก
มาตรการใด ๆ ที่รัฐอาจปฏิบัติเพ่ือแกปญหาได แมจะมีหลักฐานจาก UN วา ในบรรดาคนยากจนและ
ยากจนมากจะประกอบดวยชนพ้ืนเมืองเปนจํานวนมากกวากลุมอ่ืน แตการเขาถึงบริการดานสุขภาพและ
การศึกษาของพวกเขา ก็มักจะต่ํากวาคาเฉล่ียของประเทศ และพวกเขายังมีความเสี่ยงตอผลกระทบ
เน่ืองจากการทําลายสิ่งแวดลอม 

• Outcome document ไมไดกําหนดใหรัฐตาง ๆ ตองมีกลไกที่เปนผลทั้งในระดับประเทศและระหวาง
ประเทศ เพ่ือใหสามารถปฏิบัติตามพันธกรณีสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศในสวนที่เกี่ยวกับเปาหมายการ
พัฒนาแหงสหัสวรรษได 

• Outcome document แทบไมไดพูดถึงบทบาทของศาล หนวยงานกํากับดูแล และบทบาทของ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติเลย 

• ในระดับนานาชาติ ECOSOC Development Cooperation Forum และ Annual Ministerial Review ถือวา
เปนหนวยงานที่ชวยติดตามความกาวหนาในการปฏิบัติตามเปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ แตก็เปน
หนวยงานที่มีศักยภาพนอยที่จะตรวจสอบการปฏิบัติตามพันธกรณีสิทธิมนุษยชนของประเทศตาง ๆ และ
มักเปนกระบวนการรายงานโดยสมัครใจ มากกวาเปนการบังคับ มีเพียงเจ็ดประเทศที่นําเสนอรายงาน
ความกาวหนาการปฏิบัติตามเปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษในที่ประชุมประจําประดับรัฐมนตรีของ 
ECOSOC เมื่อป 2552 ในทํานองเดียวกันกระบวนการทบทวนประจําปของสมัชชาใหญก็มักไมครอบคลุม
ตอประเด็นสิทธิมนุษยชน  
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• Outcome document ไมไดแกปญหาความจําเปนที่จะตองประกันใหมีเสรีภาพในการแสดงออก การรวมตัว
เปนองคกรและการจัดตั้ง รวมทั้งไมไดใสใจตอความพยายามที่จะสงเสริมและคุมครองสิทธิของผูพิทักษ
สิทธิมนุษยชน และไมไดกลาวถึงสิทธิดานขอมูลขาวสาร 

• แผนยุทธศาสตรระดับโลกเพื่อสุขภาพผูหญิงและเด็กของเลขาธิการ UN ซึ่งปรากฏอยูใน Outcome 
document เรียกรองใหองคการอนามัยโลกกําหนดกระบวนการสําหรับการรายงานผล การกํากับดูแลและ
ความรับผิดในระดับโลกในสวนที่เกี่ยวกับสุขภาพของผูหญิงและเด็ก และไมไดกําหนดแนวทางที่จะนํามิติ
ดานสิทธิมนุษยชนมารวมไวดวย 

 
อยางไรก็ตาม เราควรยินดีท่ี Outcome document  
 

• แสดงความตระหนักวาสิทธิมนุษยชนเปนปจจัยสําคัญเพ่ือใหการปฏิบัติตามเปาหมายการพัฒนาแหง
สหัสวรรษเปนผล 

• เนนย้ําความเทาเทียมทางเพศสภาพและการที่ผูหญิงไดรับซึ่งสิทธิมนุษยชนทั้งปวงอยางเต็มที่ และ
อางอิงถึงพันธกิจที่มีอยูเพ่ือสิทธิสตรี 

• ตระหนักถึงความจําเปนที่ตองพยายามมากขึ้นเพ่ือลดความไมเทาเทียมและแกปญหาการกีดกันและการ
เลือกปฏิบัติ และการสงเสริมใหมีการเขาถึงบริการสาธารณะและสังคมอยางทั่วถึงและเทาเทียม 

• ตระหนักถึงการมีสวนรวมอยางเต็มที่ของทุกภาคสวนในสังคม โดยเฉพาะคนยากจนและคนดอยโอกาสที่
จะเขารวมในกระบวนการตัดสินใจเพื่อใหสามารถบรรลุเปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ 

• อางอิงถึงความสําคัญของสิทธิดานการศึกษา สุขภาพและอาหาร 
 
หากรัฐบาลจริงจังท่ีจะสงเสริมใหเปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษมีประโยชนตอผูดอยโอกาส พวกเขา
สามารถและจะตองดําเนินตามขั้นตอนตอไปนี้โดยทันที:  
 

1. ประกันใหมีความสอดคลองกับมาตรฐานสิทธิมนุษยชน 
o รัฐตาง ๆ ตองทบทวนนโยบายและยุทธศาสตรแหงชาติ เพ่ือบรรลุเปาหมายการพัฒนาแหง

สหัสวรรษ โดยเปรียบเทียบกับพันธกรณีสิทธิมนุษยชนของตน รวมทั้งการยกเลิกกฎหมายและ
การปฏิบัติที่เลือกปฏิบัติ  

2. ตอตานการกีดกันและการเลือกปฏิบัติ  
o รัฐจะตองประกันวาความพยายามใหบรรลุเปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ  ตองมุงที่การ

แกไขปญหาการเลือกปฏิบัติทุกรูปแบบ ใหความสําคัญกับกลุมชายขอบ และดําเนินการตาม
พันธกิจเพ่ือใหเกิดความเทาเทียมทางเพศสภาพ 

3. กําหนดและดําเนินการตามเปาหมายระดับประเทศเพื่อการพัฒนา  
o รัฐตาง ๆ จะตองกําหนดและดําเนินการตามเปาหมายระดับชาติที่มีระยะเวลาชัดเจน เพ่ือให

บรรลุสิทธิดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม นอกเหนือจากเปาหมายการพัฒนาแหง
สหัสวรรษ  และใหเกิดขึ้นในชวงเวลาส้ันสุด โดยใชทรัพยากรในประเทศ และความชวยเหลือ
จากระหวางประเทศ 
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4. ประกันใหมีการเขารวมอยางเต็มที่และมีการอธิบายขอมูลไดทราบ 
o รัฐตาง ๆ จะตองถือวาการเขารวมเปนสิทธิอีกอยางหนึ่ง ไมใชแคแนวปฏิบัติที่ดี และตอง

ประกันวาคนยากจนสามารถเขารวมอยางจริงจังในการวางแผน ติดตามผล และปฏิบัติตาม
เปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษในทุกระดับ   

5. พัฒนากลไกระดับประเทศและระหวางประเทศใหเกิดการตรวจสอบได 
o รัฐบาลควรประกันใหเกิดกลไกการตรวจสอบที่เปนผล ทั้งในรูปของศาลหรือหนวยงานกํากับ

ดูแล โดยควรสามารถทําหนาที่ตรวจสอบวามีการปฏิบัติตามพันธกรณีสิทธิมนุษยชนใน 
เปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษของตนเองหรือไม และหาทางเยียวยาอยางเหมาะสมหากมี
การละเมิดสิทธิมนุษยชนขึ้น  

o รัฐควรรายงานผลการปฏิบัติตามเปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ ทั้งในระดับประเทศและ
ระหวางประเทศ ในรายงานที่เสนอตาม Universal Periodic Review of the Human Rights 
ของสภาสิทธิมนุษยชนและกลไกสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ   

o กระบวนการตรวจสอบและกลไกรับผิดใด ๆ เกี่ยวกับเปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ ควร
ใหความสําคัญกับสิทธิมนุษยชน  

6. สงเสริมความรวมมือระหวางประเทศเพ่ือสนับสนุนสิทธิมนุษยชน  
o ประกันวาความรวมมือและความชวยเหลือระหวางประเทศใด ๆ มีเปาหมายเพื่อสนับสนุนให

เปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษสอดคลองกับมาตรฐานสิทธิมนุษยชน 
 

ภาคผนวก B 
 
AI Sections/Structures ที่ไดเขาพบกับเจาหนาที่ของรัฐบาลอยางนอยหนึ่งครั้ง: 

1. AI EIO 
2. AI ออสเตรีย 
3. AI เบลเยียม 
4. AI แคนาดา 
5. AI โครเอเชีย 
6. AI เดนมารก 
7. AI ฟนแลนด 
8. AI ฝรั่งเศส 
9. AI เยอรมนี 
10. AI ฮังการี   

11. AI ไอซแลนด  
12. AI ไอรแลนด 
13. AI อิตาลี 
14. AI มอริเชียส  
15. AI เนเธอรแลนด 
16. AI นอรเวย 
17. AI ฟลิปปนส 
18. AI โปแลนด 
19. AI เซเนกัล  
20. AI สโลวะเกีย 

21. AI สโลวีเนีย 
22. AI สเปน 
23. AI แอฟริกาใต 
24. AI สวีเดน 
25. AI สวิตเซอรแลนด 
26. AI โตโก 
27. AI สหราชอาณาจักร 
28. AI อุรุกวัย 
29. AI สหรัฐอเมริกา 

 
AI Sections/Structures ที่สงจดหมายล็อบบ้ีหรือสงรายงาน From Promises to Delivery ใหกับเจาหนาที่ของ
รัฐบาล:

1. AI EIO 
2. AI อารเจนตินา 

3. AI ออสเตรีย 
4. AI เบนิน 

5. AI เบลเยียม 
6. AI บูรกินาฟาโซ  
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7. AI แคนาดา 
8. AI โกตดิวัวร 
9. AI โครเอเชีย 
10. AI สาธารณรัฐเช็ก 
11. AI เดนมารก 
12. AI ฟนแลนด 
13. AI ฝรั่งเศส 
14. AI กานา 
15. AI กรีซ  
16. AI ฮังการี  
17. AI ไอซแลนด 
18. AI ไอรแลนด 
19. AI อิตาลี 

20. AI ลักเซมเบิรก  
21. AI มอริเชียส  
22. AI เม็กซิโก 
23. AI เนปาล  
24. AI เนเธอรแลนด 
25. AI นิวซีแลนด 
26. AI นอรเวย  
27. AI ปารากวัย 
28. AI ฟลิปปนส  
29. AI โปแลนด 
30. AI โปรตุเกส 
31. AI เซเนกัล  
32. AI เซียรราลีโอน 

33. AI สโลวะเกีย  
34. AI สโลวีเนีย  
35. AI สเปน 
36. AI เกาหลีใต 
37. AI สวีเดน 
38. AI สวิตเซอรแลนด 
39. AI ไทย 
40. AI โตโก 
41. AI สหราชอาณาจักร 
42. AI อุรุกวัย 
43. AI สหรัฐอเมริกา 
44. AI เวเนซุเอลา

 
AI Sections/Structures ที่ทําจดหมายและมีปฏิบัติการตอสาธารณะเพื่อใหบรรลุเปาหมายการพัฒนาแหง
สหัสวรรษ:

1. AI ออสเตรเลีย 
2. AI บูรกินาฟาโซ 
3. AI แคนาดา  
4. AI ชิลี  
5. AI โครเอเชีย 
6. AI เดนมารก 
7. AI ฝรั่งเศส 
8. AI กานา 
9. AI ฮังการี  
10. AI ไอรแลนด 
11. AI อิตาลี 

12. AI ลักเซมเบิรก 
13. AI มอริเชียส  
14. AI เม็กซิโก  
15. AI เนปาล 
16. AI เนเธอรแลนด 
17. AI ปารากวัย 
18. AI เปรู 
19. AI ฟลิปปนส 
20. AI โปรตุเกส  
21. AI มอสโค  
22. AI เซียรราลีโอน 

23. AI สโลวีเนีย  
24. AI สเปน 
25. AI เกาหลีใต 
26. AI สวิตเซอรแลนด 
27. AI ไทย  
28. AI โตโก 
29. AI สหราชอาณาจักร 
30. AI อุรุกวัย 
31. AI สหรัฐอเมริกา 

 
AI Sections/Structures ที่เขารวมหรือใหความเห็นตอเวทีสาธารณะหรือการประชุมปรึกษาหารือเรื่องเปาหมาย
การพัฒนาแหงสหัสวรรษ: 

1. AI EIO 
2. AI เบลเยียม  
3. AI ฝรั่งเศส  
4. AI กานา 
5. AI ฮังการี  

6. AI ไอรแลนด 
7. AI ลักเซมเบิรก 
8. AI มอริเชียส  
9. AI เนเธอรแลนด 
10. AI นอรเวย 

11. AI ปารากวัย 
12. AI ฟลิปปนส  
13. AI โปแลนด 
14. AI สวิตเซอรแลนด 
15. AI สหราชอาณาจักร
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ภาคผนวก C 
 
รัฐภาคีที่กลาวถึงสิทธิมนุษยชนในถอยแถลงระดับสูงระหวางการประชุมสุดยอดเปาหมายการพัฒนาแหง
สหัสวรรษ: 
 

1. อัฟกานิสถาน 
2. อันดอรรา 
3. แองโกลา 
4. แอนติกาและบารบูดา 
5. อารเจนตินา 
6. อารเมเนีย 
7. ออสเตรเลีย  
8. อาเซอรไบจาน 
9. เบลเยียม * 
10. เบลีซ 
11. โบลิเวีย  
12. บอสเนียและเฮอรเซ

โกวีนา 
13. บูรกินาฟาโซ  
14. จีน 
15. คองโก 
16. คอสตาริกา  
17. โครเอเชีย 
18. คิวบา 
19. สาธารณรัฐเช็ก* 
20. เดนมารก  
21. เอลซัลวาดอร 
22. เอสโตเนีย 
23. ฟนแลนด * 
24. แกมเบีย 
25. เยอรมนี 
26. กรีซ 
27. กายอานา 
28. ฮอนดูรัส 

29. นครรัฐวาติกัน* 
30. ฮังการี 
31. ไอซแลนด 
32. อิหราน 
33. ไอรแลนด 
34. อิตาลี 
35. คาซัคสถาน  
36. คูเวต 
37. ลัตเวีย * 
38. ลิเบีย  
39. ลิกเตนสไตน  
40. ลิทัวเนีย * 
41. ลักเซมเบิรก  
42. มัลดีฟส 
43. เม็กซิโก  
44. มอลโดวา * 
45. โมร็อกโก  
46. เนปาล 
47. เนเธอรแลนด * 
48. นิการากัว 
49. ไนเจอร 
50. ปาเลสไตน 
51. เปรู  
52. กาตาร 
53. โรมาเนีย 
54. ซามัว * 
55. เซนตคิตสและเนวิส 
56. สโลวะเกีย  
57. สโลวีเนีย  

58. แอฟริกาใต  
59. ซูดาน  
60. ซูรินาเม 
61. สวีเดน 
62. สวิตเซอรแลนด* 
63. สหราชอาณาจักร 
64. สหรัฐอเมริกา  
65. อุซเบกิสถาน  
66. วานูอาตู 
67. เวเนซุเอลา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* แสดงวาเปนรัฐซึ่งมีถอยแถลงดานสิทธิมนุษยชนที่คอนขางเขมแข็งระหวางการประชุมสุดยอดเปาหมายการ
พัฒนาแหงสหัสวรรษ  
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