อนุสัญญาว่ าด้ วยการขจัดการเลือกปฏิบัตติ ่ อสตรีในทุกรู ปแบบ
(Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women)

บรรดารัฐภาคีในอนุสัญญาฉบับปัจจุบัน
สังเกตว่า กฎบัตรสหประชาชาติยนื ยันความเชื่อมัน่ ในสิ ทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานในเกียรติศกั ดิ์และ
คุณค่าของมนุษย์ และในสิ ทธิอนั เท่าเทียมกันของบุรุษและสตรี
สังเกตว่า ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิ ทธิมนุษยชนยืนยันหลักการที่วา่ การเลือกปฏิบตั ิเป็ นสิ่ งที่ยอมรับไม่ได้
และประกาศว่ามนุษย์ทุกคนเกิดมามีอิสระและเสมอภาคกันในเกียรติศกั ดิ์และสิ ทธิ และว่าทุกคนย่อมมีสิทธิและ
อิสรภาพบรรดาที่ระบุไว้ในปฏิญญานี้ โดยปราศจากความแตกต่างไม่วา่ ชนิดใด ๆ รวมทั้งความแตกต่างเพราะเหตุ
แห่งเพศ
สังเกตว่า รัฐภาคีกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิ ทธิมนุษยชนมีความผูกพันที่จะประกันสิ ทธิอนั เท่าเทียม
กันของบุรุษและสตรี ในการที่จะได้อุปโภคสิ ทธิทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม พลเมือง และทางการเมืองทั้งปวง
พิจารณาถึง อนุสญ
ั ญาระหว่างประเทศที่กาหนดขึ้นภายใต้การสนับสนุนของสหประชาชาติและทบวง
การชานัญพิเศษที่ส่งเสริ มความเสมอภาคแห่งสิ ทธิของบุรุษและสตรี
อีกทั้งยังสังเกตถึง ญัตติ ปฏิญญา และข้อเสนอแนะที่รับรองโดยสหประชาชาติและทบวงการชานัญ
พิเศษซึ่งส่งเสริ มความเสมอภาคแห่งสิ ทธิของบุรุษและสตรี
อย่างไรก็ตาม มีความห่วงใยว่า ทั้ง ๆ ที่มีเครื่ องมือต่าง ๆ เหล่านี้แล้ว ก็ยงั คงมีการเลือกปฏิบตั ิต่อสตรี อยู่
อย่างกว้างขวาง
ระลึกถึงว่า การเลือกปฏิบตั ิต่อสตรี ขดั ต่อหลักการของความเสมอภาคของสิ ทธิและความเคารพต่อ
เกียรติศกั ดิ์ของมนุษย์ เป็ นอุปสรรคต่อการมีส่วนร่ วมของสตรี ดว้ ยเงื่อนไขที่เสมอภาคกันกับบุรุษในการดารงอยู่
ทางการเมือง สังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรมในประเทศของตน ขัดขวางความเจริ ญเติบโตแห่งความรุ่ งเรื องของ
สังคมและครอบครัว และทาให้พฒั นาการอย่างสมบูรณ์ของศักยภาพต่าง ๆ ของสตรี ในการให้บริ การแก่ประเทศ
ของตนและมนุษยชาติเป็ นไปได้โดยยากยิง่ ขึ้น
มีความห่วงใยว่า ในสถานการณ์แห่งความยากจน สตรี มีโอกาสเข้าถึงอาหาร การอนามัย การศึกษา การ
ฝึ กอบรม และโอกาสในการทางานและความจาเป็ นอื่น ๆ ได้นอ้ ยมา
มีความเชื่อมัน่ ว่า การจัดให้มีระเบียบทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศแบบใหม่ ซึ่งอยูบ่ นรากฐานของสม
ธรรมและความยุติธรรม จะช่วยในการส่งเสริ มความเสมอภาคระหว่างบุรุษและสตรี อย่างสาคัญ

ย้าว่า การขจัดการแบ่งแยกผิว การแบ่งเชื้อชาติทุกรู ปแบบ การเลือกปฏิบตั ิตามเชื้อชาติ ลัทธิอาณานิคม
ลัทธิอาณานิคมสมัยใหม่ การรุ กราน การยึดครองครอบครอง และการแทรกแซงของต่างชาติในกิจการภายในของ
รัฐต่าง ๆ มีความสาคัญต่อการได้อุปโภคสิ ทธิอย่างเต็มที่ของบุรุษและสตรี
ยืนยันว่า การทาให้สนั ติภาพและความมัน่ คงระหว่างประเทศแข็งแกร่ งขึ้น การผ่อนคลายความตึงเครี ยด
ระหว่างประเทศ ความร่ วมมือซึ่งกันและกันในบรรดารัฐทั้งปวงโดยไม่ถือระบบสังคมและเศรษฐกิจของตน การ
ลดอาวุโสโดยทัว่ ๆ ไปและอย่างสิ้นเชิง โดยเฉพาะอย่างยิง่ การลดอาวุธนิวเคลียร์ภายใต้การควบคุมระหว่าง
ประเทศอย่างเข้มแข็งและได้ผล การยืนยันถึงหลักการแห่งความยุติธรรม ความเสมอภาคและผลประโยชน์ของกัน
และกันในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศต่าง ๆ และการตระหนักถึงสิ ทธิของประชาชนที่อยูภ่ ายใต้การ
ครอบครองของต่างชาติและอยูภ่ ายใต้อาณานิคม และการยึดครองของต่างชาติต่อการที่จะปกครองตนเองและการ
ได้อิสรภาพ รวมทั้งการเคารพอธิปไตยแห่งชาติและบูรณภาพแห่งดินแดน จะช่วยส่งเสริ มความก้าวหน้าและ
พัฒนาการทางสังคม และในฐานะเป็ นผลสื บเนื่องจะช่วยให้บรรลุถึงความเสมอภาคอย่างเต็มเปี่ ยมระหว่างบุรุษ
และสตรี
มีความเชื่อมัน่ ว่า พัฒนาการอย่างเต็มที่และสมบูรณ์ของประเทศ สวัสดิภาพของโลกและเหตุที่จะมี
สันติภาพ จาต้องให้สตรี ได้เข้าร่ วมอย่างเต็มที่ในทุก ๆ สาขาโดยเสมอภาคกับบุรุษ
คานึงถึง การที่สตรี มีส่วนช่วยอย่างสาคัญต่อสวัสดิการของครอบครัวและต่อพัฒนาการของสังคม ซึ่ง
จนกระทัง่ ปั จจุบนั นี้ยงั ไม่ได้รับการยอมรับอย่างเต็มที่ ความสาคัญทางสังคมของความเป็ นเพศมารดาและบทบาท
ของบิดามารดาในครอบครัวและในการเลี้ยงดูบุตร และตระหนักว่าบทบาทของสตรี ในการให้กาเนิดบุตรไม่ควร
จะเป็ นพื้นฐานในการเลือกปฏิบตั ิ แต่ตระหนักว่า การเลี้ยงดูบุตรจาต้องได้รับผิดชอบร่ วมกันระหว่างบุรุษและ
สตรี และสังคมทั้งมวล
ตระหนักว่า จาเป็ นต้องเปลี่ยนแปลงบทบาทดั้งเดิมของบุรุษ รวมทั้งบทบาทของสตรี ในสังคมและใน
ครอบครัวเพื่อให้บรรลุถึงความเสมอภาคอย่างเต็มที่ระหว่างบุรุษและสตรี
ตั้งใจแน่วแน่ ที่จะให้มีการปฏิบตั ิตามหลักการที่ระบุไว้ในปฏิญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบตั ิต่อ
สตรี และเพื่อความมุ่งประสงค์น้ นั จะกาหนดมาตรการต่าง ๆ ที่จาเป็ นสาหรับการขจัดการเลือกปฏิบตั ิดงั กล่าวใน
ทุกรู ปแบบและวิธีการ ได้ตกลงกันดังต่อไปนี้

ภาค 1
ข้ อ 1
เพื่อความมุ่งประสงค์ของอนุสญ
ั ญานี้ คาว่า “เลือกปฏิบตั ิตอ่ สตรี ” จะหมายถึง การแบ่งแยก การกีดกัน
หรื อการจากัดใด ๆ เพราะเหตุแห่งเพศ ซึ่งมีผลหรื อความมุ่งประสงค์ที่จะทาลายหรื อทาให้เสื่ อมเสี ยการยอมรับ
การได้อุปโภค หรื อใช้สิทธิโดยสตรี โดยไม่คานึงถึงสถานภาพด้านการสมรส บนพื้นฐานของความเสมอภาคของ

บุรุษและสตรี ของสิ ทธิมนุษยชนและเสรี ภาพขั้นพื้นฐานในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมของพลเมือง
หรื อด้านอื่น ๆ
ข้ อ 2
รัฐภาคีท้ งั หลายขอประณามการเลือกปฏิบตั ิต่อสตรี ในทุกรู ปแบบ ตกลงที่จะติดตามนโยบายเกี่ยวกับ
การขจัดการเลือกปฏิบตั ิต่อสตรี โดยวิธีที่เหมาะสมทุกประการและโดยไม่ชกั ช้า และเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายนี้ ตก
ลงที่จะ
(ก) บรรจุหลักการของความเสมอภาคของบุรุษและสตรี ไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งชาติของตนหรื อใน
บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เหมาะสมอื่น ๆ ถ้าหากว่ายังไม่รวมเข้าไว้ในรัฐธรรมนูญและบทบัญญัติเหล่านั้น และ
ประกันที่จะให้มีการปฏิบตั ิตามหลักการนี้ โดยทางกฎหมายและวิธีการที่เหมาะสมอื่น ๆ
(ข) กาหนดมาตรการด้านนิติบญั ญัติและอื่น ๆ ที่เหมาะสม รวมทั้งข้อบังคับเมื่อเห็นเหมาะสม ซึ่งห้าม
การเลือกปฏิบตั ิท้ งั มวลต่อสตรี
(ค) จัดให้มีการคุม้ ครองทางกฎหมายซึ่งสิ ทธิของสตรี บนพื้นฐานที่เท่าเทียมกันกับบุรุษ และรับประกัน
ในการคุม้ ครองสตรี อย่างมีประสิ ทธิภาพต่อการเลือกปฏิบตั ิใด ๆ โดยผ่านศาลยุติ-ธรรมแห่งชาติที่มีอานาจและ
สถาบันรัฐบาลอื่น ๆ
(ง) งดเว้นจากการเข้าไปพัวพันในการกระทาหรื อการปฏิบตั ิใด ๆ เกี่ยวกับการเลือกปฏิบตั ิต่อสตรี และ
รับประกันว่าเจ้าหน้าที่และสถาบันของรัฐจะปฏิบตั ิโดยสอดคล้องกับข้อผูกพันนี้
(จ) ใช้มาตรการที่เหมาะสมทุกอย่าง เพื่อขจัดการเลือกปฏิบตั ิต่อสตรี โดยบุคคล องค์การหรื อวิสาหกิจ
ใดๆ
(ฉ) ใช้มาตรการที่เหมาะสมทุกอย่าง รวมทั้งการออกกฎหมาย เพื่อเปลี่ยนแปลงหรื อ ล้มเลิกกฎหมาย
ข้อบังคับ ประเพณี และแนวปฏิบตั ิที่ยงั มีอยูซ่ ่ ึงก่อให้เกิดการเลือกปฏิบตั ิต่อสตรี
(ช) เพิกถอนบทบัญญัติทางอาญาภายในทั้งปวงซึ่งก่อให้เกิดการเลือกปฏิบตั ิต่อสตรี
ข้ อ 3
ในทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในด้านการเมือง สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม รัฐภาคีจะใช้มาตรการ
ที่เหมาะสมทั้งปวง รวมทั้งการออกกฎหมายเพื่อประกันพัฒนาการและความก้าวหน้าอย่างเต็มที่ของสตรี เพื่อ
ความมุ่งประสงค์ที่จะรับประกันให้สตรี ได้ใช้และได้อุปโภคสิ ทธิมนุษยชนและเสรี ภาพขั้นพื้นฐานบทฐานของ
ความเสมอภาคกับบุรุษ

ข้ อ 4
1. การที่รัฐภาคีออกมาตรการพิเศษชัว่ คราว ซึ่งมุ่งที่จะเร่ งรัดให้มีความเสมอภาคที่แท้จริ งระหว่างบุรุษ
และสตรี จะไม่ถือว่าเป็ นการเลือกปฏิบตั ิตามที่ได้นิยามความหมายไว้ในอนุสญ
ั ญาฉบับปั จจุบนั แต่จะโดย
ประการใดก็ตามไม่ตอ้ งมีการคงมาตรฐานอันไม่เสมอภาค หรื อแบ่งแยกไว้ในฐานะเป็ นผลที่ตามมา มาตรการ
เหล่านี้จะสิ้นสุดเมื่อได้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ของความเสมอภาคของโอกาสและการปฏิบตั ิ
2. การที่รัฐภาคีออกมาตรการพิเศษ รวมทั้งมาตรการที่มีอยูแ่ ล้วในอนุสญ
ั ญาฉบับปั จจุบนั ซึ่งมุ่งที่จะ
ปกป้ องความเป็ นเพศมารดาไว้จะไม่ถือว่าเป็ นการเลือกปฏิบตั ิ
ข้ อ 5
รัฐภาคีจะใช้มาตรการที่เหมาะสมทั้งปวง
(ก) เพื่อปรับปรุ งแบบแผนความประพฤติทางสังคมและวัฒนธรรมของบุรุษและสตรี โดยมุ่งที่จะให้ได้
ขจัดความเดียดฉันท์และวิธีปฏิบตั ิอนั เป็ นประเพณี และอื่น ๆ ทั้งปวง ซึ่งอยูบ่ นพื้นฐานของความคิดเกี่ยวกับความ
ต่าต้อยหรื อความสูงส่งของอีกเพศหนึ่ง หรื อที่อยูบ่ นพื้นฐานของบทบาทแบบเก่าสาหรับบุรุษและสตรี
(ข) เพื่อประกันว่า การศึกษาเกี่ยวกับระบบครอบครัวรวมถึงความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับความเป็ น
เพศมารดาในฐานะเป็ นหน้าที่ทางสังคม และเป็ นการยอมรับถึงความรับผิด-ชอบร่ วมกันของบุรุษและสตรี ในการ
เลี้ยงดูและการพัฒนาบุตร ทั้งยังเป็ นที่เข้าใจด้วยว่าในทุก ๆ กรณี ผลประโยชน์ของบุตรย่อมเป็ นสิ่ งที่ตอ้ งคานึงถึง
เป็ นเบื้องแรก
ข้ อ 6
รัฐภาคีจะใช้มาตรการที่เหมาะสมทุกอย่าง รวมทั้งการออกกฎหมาย เพื่อปราบปรามการค้าสตรี และการ
แสวงหาประโยชน์จากการค้าประเวณี ของสตรี ทุกรู ปแบบ

ภาค 2
ข้ อ 7
รัฐภาคีจะใช้มาตรการที่เหมาะสมทุกประการ เพื่อขจัดการเลือกปฏิบตั ิต่อสตรี ในด้านที่เกี่ยวกับการเมือง
และทัว่ ๆ ไปของประเทศ และโดยเฉพาะอย่างยิง่ จะให้ประกันแก่สตรี ภายใต้เงื่อนไขแห่งความเสมอภาคกับบุรุษ
ซึ่งสิ ทธิ
(ก) ที่จะออกเสี ยงในการเลือกตั้งและลงประชามติท้ งั ปวง และมีสิทธิที่จะได้รับเลือกตั้งเข้าไปในองค์กร
ที่มีการเลือกตั้งอย่างเปิ ดเผยทั้งมวล

(ข) ที่จะเข้าร่ วมในการวางนโยบายของรัฐบาลและดาเนินการตามนโยบายนั้น และในการรับตาแหน่ง
ราชการและปฏิบตั ิหน้าที่ราชการในทุก ๆ ระดับของรัฐบาล
(ค) ที่จะเข้าร่ วมในองค์การและสมาคมที่ไม่ได้เป็ นของรัฐบาลที่ทาหน้าที่เกี่ยวข้องกับความเป็ นอยูท่ วั่ ๆ
ไป และที่เกี่ยวกับการเมืองของประเทศ
ข้ อ 8
รัฐภาคีจะใช้มาตรการที่เหมาะสมทุกอย่าง เพื่อให้ประกันแก่สตรี ภายใต้เงื่อนไขแห่งความเสมอภาคกัน
กับบุรุษและโดยไม่มีการเลือกปฏิบตั ิใด ๆ ซึ่งโอกาสที่จะเป็ นผูแ้ ทนรัฐบาลของตนในระดับระหว่างประเทศ และ
เข้าร่ วมในงานขององค์การระหว่างประเทศ
ข้ อ 9
1. รัฐภาคีจะให้สิทธิที่เสมอภาคกันกับบุรุษแก่สตรี ในการที่จะได้มาเปลี่ยนแปลงหรื อคงไว้ซ่ ึงสัญชาติ
ของตน รัฐภาคีเหล่านั้นจะรับประกันเป็ นพิเศษว่าทั้งการแต่งงานกับคนต่างชาติ กับทั้งการเปลี่ยนสัญชาติของสามี
ระหว่างการแต่งงานจะไม่เปลี่ยนสัญชาติของภรรยาโดยอัตโนมัติไปด้วย อันจะทาให้เธอเป็ นคนไร้สญ
ั ชาติหรื อ
บังคับเธอให้ถือสัญชาติของสามี
2. รัฐภาคีจะให้สิทธิอนั เสมอภาคกันกับบุรุษแก่สตรี เกี่ยวกับสัญชาติของบุตรของตน

ภาค 3
ข้ อ 10
รัฐภาคีจะใช้มาตรการที่เหมาะสมทุกอย่างเพื่อขจัดการเลือกปฏิบตั ิต่อสตรี เพื่อที่จะให้ประกันแก่สตรี
ทั้งหลายซึ่งสิ ทธิอนั เสมอภาคกันกับบุรุษในด้านการศึกษา และโดยเฉพาะอย่างยิง่ เพื่อประกันบนพื้นฐานแห่ง
ความเสมอภาคของบุรุษและสตรี
(ก) เงื่อนไขเดียวกันสาหรับอาชีพและการแนะแนวอาชีพ สาหรับการมีโอกาสเข้าศึกษา และสาหรับการ
ได้รับวุฒิบตั รในสถาบันการศึกษาทุกประเภททั้งในเขตชนบทและเขตเมือง ความเสมอภาคนี้จะได้รับการประกัน
ในการศึกษาก่อนเข้าโรงเรี ยน การศึกษาทัว่ ๆ ไป การศึกษาเทคนิค การศึกษาอาชีพ และการศึกษาเทคนิคชั้นสูง
รวมทั้งการฝึ กฝนด้านอาชีพทุกแบบ
(ข) โอกาสที่จะเข้าเรี ยนในหลักสูตรเดียวกัน การสอบชนิดเดียวกัน คณาจารย์สอนที่มีคุณสมบัติได้
มาตรฐานเดียวกัน พร้อมทั้งมีอาณาบริ เวณของโรงเรี ยนและอุปกรณ์ที่มีคุณภาพชนิดเดียวกัน

(ค) การขจัดแนวความคิดแบบเก่าเกี่ยวกับบทบาทของบุรุษและสตรี ในทุก ๆ ระดับ และทุก ๆ รู ปแบบ
ของการศึกษา โดยการกระตุน้ ให้มีสหศึกษาและแบบอื่น ๆ ของการศึกษา ซึ่งจะช่วยให้บรรลุเป้ าหมายนี้ และ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ โดยการทบทวนตาราและโครงการต่าง ๆ ของโรงเรี ยน และการดัดแปลงวิธีการสอน
(ง) โอกาสเท่ากันที่จะได้ประโยชน์จากทุนการศึกษาและเงินช่วยเหลือทางการศึกษาอื่นๆ
(จ) โอกาสเท่ากันที่จะได้เข้าร่ วมโครงการต่าง ๆ เกี่ยวกับการศึกษาต่อเนื่อง รวมทั้งโครงการศึกษาผูใ้ หญ่
และโครงการรณรงค์ให้รู้หนังสื อ โดยเฉพาะอย่างยิง่ โครงการที่มุ่งจะลดช่องว่างในการศึกษาที่มีอยูร่ ะหว่างบุรุษ
และสตรี ภายในระยะเวลาที่เร็ วที่สุดเท่าที่จะเป็ นไปได้
(ฉ) การลดอัตราการออกจากโรงเรี ยนของนักศึกษาหญิง และการจัดโครงการต่าง ๆ สาหรับเด็กหญิง
และสตรี ที่ออกจากโรงเรี ยนก่อนเวลาอันสมควร
(ช) โอกาสเท่ากันที่จะเข้าร่ วมอย่างแข็งขันในกีฬาและพลศึกษา
(ซ) โอกาสได้เข้าศึกษาข้อสนเทศทางการศึกษาเฉพาะอย่าง เพื่อช่วยให้หลักประกันด้านสุขภาพและการ
อยูด่ ีของครอบครัว รวมทั้งข้อสนเทศและคาแนะนาเกี่ยวกับการวางแผนครอบครัว
ข้ อ 11
1. รัฐภาคีจะใช้มาตรการที่เหมาะสมทุกอย่าง เพื่อขจัดการเลือกปฏิบตั ิต่อสตรี ในด้านการจ้างงาน
เพื่อที่จะประกันสิ ทธิอย่างเดียวกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคของบุรุษและสตรี โดยเฉพาะอย่างยิง่
(ก) สิ ทธิที่จะทางานในฐานะเป็ นสิ ทธิอนั จะพึงแบ่งแยกมิได้ของมนุษย์ท้ งั ปวง
(ข) สิ ทธิในโอกาสที่จะได้รับการจ้างงานชนิดเดียวกัน รวมทั้งการใช้หลักเกณฑ์ในการ
คัดเลือกเดียวกันในเรื่ องของการจ้างงาน
(ค) สิ ทธิในการเลือกอาชีพและการทางานได้อย่างเสรี สิ ทธิในการได้เลื่อนตาแหน่ง ความ
ปลอดภัยในการทางาน และผลประโยชน์ รวมทั้งเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริ การทั้งปวง และสิ ทธิที่จะได้รับ
การฝึ ก และการฝึ กซ้ าด้านอาชีพ รวมทั้งภาวะการเป็ นผูฝ้ ึ กงาน การฝึ ก และการฝึ กซ้ าด้านอาชีพใน
ระดับสูง
(ง) สิ ทธิที่จะได้รับผลตอบแทนเท่าเทียมกัน รวมทั้งผลประโยชน์และสิ ทธิที่จะได้รับการ
ปฏิบตั ิที่เสมอภาคกันเกี่ยวกับงานที่มีคุณค่าเท่าเทียมกัน รวมทั้งความเสมอภาคของการปฏิบตั ิในการ
วัดผลคุณภาพของงาน
(จ) สิ ทธิที่จะได้รับประกันสังคม โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในกรณี ของการเกษียณอายุ การตกงาน
การป่ วย การทุพพลภาพและวัยชรา และการหมดสมรรถนะที่จะทางานอื่น ๆ รวมถึงสิ ทธิในการได้รับ
เงินค่าจ้างขณะพักงาน

(ฉ) สิ ทธิที่จะได้รับความคุม้ ครองสุขภาพและความปลอดภัยในสภาพการทางานต่าง ๆ
รวมทั้งการให้ความคุม้ ครองในการทาหน้าที่ดา้ นการมีบุตรสื บพันธุ์
2. เพื่อที่จะป้ องกันการเลือกปฏิบตั ิต่อสตรี ดว้ ยเหตุผลอันเนื่องมาจากการแต่งงานหรื อความเป็ นเพศ
มารดา และเพื่อประกันสิ ทธิอนั แท้จริ งของสตรี ในการที่จะทางาน รัฐภาคีจะใช้มาตรการที่เหมาะสม
(ก) เพื่อห้ามภายใต้การบังคับใช้ของข้อห้ามต่าง ๆ ไม่ให้มีการปลดเพราะเหตุแห่งการตั้งครรภ์
หรื อเพราะการลาคลอดบุตร และการเลือกปฏิบตั ิบนพื้นฐานของสถานภาพในการแต่งงาน
(ข) เพื่อริ เริ่ มให้มีการลาคลอดบุตรโดยได้รับค่าจ้าง หรื อได้ผลประโยชน์ทางสังคมที่
เปรี ยบเทียบได้โดยไม่สูญเสี ยการงานเดิม อาวุโสในการทางานหรื อเงินช่วยเหลือทางสังคม
(ค) เพื่อกระตุน้ ให้มีบริ การสังคมอันเป็ นตัวสนับสนุนที่จาเป็ น เพื่อที่จะช่วยให้บิดามารดา
สามารถรวบรวมข้อผูกพันทางครอบครัวเข้ากับความรับผิดชอบในการงานและการเข้าร่ วมในกิจการ
สาธารณะ โดยเฉพาะอย่างยิง่ โดยการส่งเสริ มให้มีการจัดตั้งและพัฒนาขอบข่ายของสวัสดิการด้านการ
เลี้ยงดูเด็ก
(ง) ให้มีการคุม้ ครองเป็ นพิเศษแก่สตรี ที่อยูร่ ะหว่างตั้งครรภ์ ในการทางานทุกรู ปแบบที่มี
แนวโน้มว่าจะเป็ นอันตรายต่อสตรี เหล่านั้น
3. บทบัญญัติของกฎหมายด้านการคุม้ ครองที่เกี่ยวกับเรื่ องต่าง ๆ ที่มีอยูใ่ นข้อนี้ จะได้รับการพิจารณา
เป็ นครั้งคราวในแง่ของความรู ้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และจะได้รับการแก้ไข ยกเลิก หรื อขยาย เท่าที่
จาเป็ น
ข้ อ 12
1. รัฐภาคีจะใช้มาตรการที่เหมาะสมทุกอย่าง เพื่อขจัดการเลือกปฏิบตั ิต่อสตรี ในด้านการรักษาสุขภาพ
เพื่อประกันการมีโอกาสได้รับการบริ การในการรักษาสุขภาพ รวมทั้งบริ การที่เกี่ยวกับการวางแผนครอบครัว บน
พื้นฐานของความเสมอภาคของบุรุษและสตรี
2. ทั้ง ๆ ที่มีบทบัญญัติในวรรค 1 ของข้อนี้ รัฐภาคีจะประกันให้สตรี ได้รับบริ การที่เหมาะสมเกี่ยวกับ
การตั้งครรภ์ การคลอดบุตรและระยะหลังคลอดบุตร โดยการให้บริ การแบบให้เปล่าเมื่อจาเป็ น รวมทั้งการให้
โภชนาการที่เพียงพอระหว่างการตั้งครรภ์และระยะการให้นม
ข้ อ 13
รัฐภาคีจะใช้มาตรการที่เหมาะสมทุกอย่าง เพื่อขจัดการเลือกปฏิบตั ิต่อสตรี ในด้านอื่น ๆ ของการเป็ นอยู่
ทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อที่จะให้ได้สิทธิอย่างเดียวกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคระหว่างบุรุษและสตรี
โดยเฉพาะอย่างยิง่
(ก) สิ ทธิที่จะได้รับผลประโยชน์ดา้ นครอบครัว

(ข) สิ ทธิที่จะได้กยู้ มื จากธนาคาร การจานอง และสิ นเชื่อด้านการเงินในรู ปอื่น ๆ
(ค) สิ ทธิที่จะเข้าร่ วมในกิจกรรมนันทนาการ การกีฬา และเรื่ องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับด้านวัฒนธรรมทุก
อย่าง
ข้ อ 14
1. รัฐภาคีจะคานึงถึงปั ญหาเฉพาะที่สตรี ในชนบทเผชิญอยู่ รวมทั้งบทบาทสาคัญ ๆ ซึ่งสตรี ชนบทมีอยู่
ในการช่วยสนับสนุนค้ าจุนครอบครัวของตนด้านเศรษฐกิจ รวมทั้งงานในสายเศรษฐกิจที่ไม่ได้กาหนดเป็ นตัวเงิน
และจะใช้มาตรการที่เหมาะสมทุกอย่างรับประกันที่จะให้นาบทบัญญัติของอนุสญ
ั ญาฉบับปั จจุบนั ไปใช้แก่สตรี
ในเขตชนบทด้วย
2. รัฐภาคีจะใช้มาตรการที่เหมาะสมทุกอย่าง เพื่อขจัดการเลือกปฏิบตั ิต่อสตรี ในเขตชนบท เพื่อที่จะ
ประกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคของบุรุษและสตรี วา่ สตรี ท้ งั หลายเข้าร่ วมและได้รับผลประโยชน์จากการ
พัฒนาชนบท และโดยเฉพาะอย่างยิง่ จะให้สตรี ดงั กล่าวได้รับสิ ทธิ
(ก) ที่จะเข้าร่ วมในการจัดทารายละเอียดและการดาเนินการตามแผนการพัฒนาในทุก ๆ
ระดับ
ข) ที่จะมีโอกาสได้รับความสะดวกด้านการรักษาสุขภาพอย่างเพียงพอ รวมทั้งข้อสนเทศ การ
ปรึ กษาหารื อ และการบริ การในการวางแผนครอบครัว
(ค) ที่จะได้รับผลประโยชน์โดยตรงจากโครงการประกันสังคม
(ง) ที่จะได้รับการฝึ กอบรมและการศึกษาทุกรู ปแบบ ทั้งแบบในระบบและนอกระบบ รวมทั้ง
ที่เกี่ยวกับการรณรงค์ให้รู้หนังสื อ และทั้งผลประโยชน์จากบริ การชุมชนและบริ การส่งเสริ ม เพื่อที่จะ
เพิ่มความชานาญด้านเทคนิค
(จ) ที่จะจัดการให้มีกลุ่มช่วยตนเอง และสหกรณ์ เพื่อที่จะได้เข้าถึงโอกาสด้านเศรษฐกิจ โดย
การรับจ้างทางาน หรื อการทางานด้วยตนเอง
(ฉ) ที่จะเข้าร่ วมในกิจกรรมชุมชนทุกประเภท
(ช) ที่จะมีโอกาสได้สินเชื่อและการกูย้ มื ทางการเกษตร สิ่ งอานวยความสะดวกด้านการตลาด
เทคโนโลยีที่เหมาะสม และการปฏิบตั ิแบบเสมอภาคในการปฏิรูปที่ดินและการเพาะปลูก รวมทั้งใน
โครงการตั้งถิ่นฐานใหม่ในที่ดิน
(ซ) ที่จะได้มีสภาพการดารงอยูอ่ ย่างเพียงพอ โดยเฉพาะอย่างยิง่ เกี่ยวกับที่พกั อาศัย การ
สุขาภิบาล ไฟฟ้ าและน้ าประปา การขนส่งและคมนาคม

ภาค 4
ข้ อ 15
1. รัฐภาคีจะให้สตรี มีความเสมอภาคกับบุรุษในทางกฎหมาย
2. ในกรณี ทางแพ่ง รัฐภาคีจะให้ความสามารถตามกฎหมายแก่สตรี เช่นเดียวกับที่ให้ความสามารถนั้นแก่
บุรุษ และจะให้โอกาสเดียวกันในการใช้ความสามารถนั้น โดยเฉพาะอย่างยิง่ รัฐภาคีจะให้สิทธิเท่าเทียมแก่สตรี
ในการทาสัญญาและการจัดการทรัพย์สิน และจะปฏิบตั ิต่อบุรุษและสตรี อย่างเท่าเทียมกันในกระบวนการทางศาล
และการชาระความทุกขั้นตอน
3. รัฐภาคีตกลงว่าสัญญาทั้งปวงและเอกสารสาคัญอื่น ๆ ทั้งปวงไม่วา่ ชนิดใดที่มีผลตามกฎหมายซึ่งมุ่ง
จากัดความสามารถทางกฎหมายของสตรี จะถือว่าใช้ไม่ได้และเป็ นโมฆะ
4. รัฐภาคีจะให้สิทธิเช่นเดียวกันแก่บุรุษและสตรี ในเรื่ องกฎหมายเกี่ยวกับการโยกย้ายของบุคคลและ
เสรี ภาพในการเลือกถิ่นที่อยูแ่ ละภูมิลาเนา
ข้ อ 16
1. รัฐภาคีจะใช้มาตรการที่เหมาะสมทั้งปวง ในการขจัดการเลือกปฏิบตั ิต่อสตรี ในเรื่ องทั้งปวงที่เกี่ยวกับ
การสมรสและความสัมพันธ์ทางครอบครัว และโดยเฉพาะอย่างยิง่ บนพื้นฐานของความเสมอภาคของบุรุษและ
สตรี จะประกัน
(ก) สิ ทธิเช่นเดียวกันในการทาการสมรส
(ข) สิ ทธิเช่นเดียวกันในการเลือกคู่สมรสอย่างอิสระ และการทาการสมรสอย่างอิสระและด้วย
ความยินยอมพร้อมใจเท่านั้น
(ค) สิ ทธิและความรับผิดชอบเช่นเดียวกันในระหว่างการสมรสและการขาดจากการสมรส
(ง) สิ ทธิและความรับผิดชอบเช่นเดียวกันในฐานะบิดามารดา โดยไม่คานึงถึงสถานะในการ
สมรสของตน ในเรื่ องที่เกี่ยวกับบุตรของตน ในทุกกรณี ผลประโยชน์ของบุตรจะเป็ นสิ่ งที่สาคัญที่สุด
(จ) สิ ทธิเช่นเดียวกันในการตัดสิ นใจอย่างอิสระและมีความรับผิดชอบในจานวนบุตรและ
ระยะห่างในการมีบุตรของตน และให้เข้าถึงข้อสนเทศ การศึกษาและวิธีที่จะทาให้สตรี ใช้สิทธิเหล่านี้ได้
(ฉ) สิ ทธิและความรับผิดชอบเช่นเดียวกันในเรื่ องการปกครองบุตร การปกป้ องบุตร การได้รับ
มอบหมายให้ดูแลบุตร และการรับบุตรบุญธรรม หรื อสถาบันที่คล้ายคลึงซึ่งมีแนวความคิดเหล่านี้อยูใ่ น
กฎหมายภายใน ในทุกกรณี ผลประโยชน์ของบุตรจะเป็ นสิ่ งสาคัญสูงสุด

(ช) สิ ทธิส่วนตัวเช่นเดียวกันในฐานะสามีและภรรยา รวมถึงสิ ทธิในการเลือกใช้นามสกุล และ
การประกอบอาชีพ
(ซ) สิ ทธิเช่นเดียวกันสาหรับคู่สมรสทั้งสองในส่วนที่เกี่ยวกับเป็ นเจ้าของการได้มา การจัดการ
การดาเนินการ การอุปโภค และการจาหน่ายทรัพย์สินไม่วา่ จะไม่คิดมูลค่าหรื อเพื่อตีราคาเป็ นมูลค่าก็
ตาม
2. การรับหมั้นและการแต่งงานของเด็กจะไม่มีผลทางกฎหมาย และการปฏิบตั ิการที่จาเป็ นทั้งปวง
รวมทั้งการบัญญัติกฎหมายจะต้องกระทาขึ้นเพื่อระบุอายุข้ นั ต่าของการแต่งงาน และให้บงั คับให้มีการจดทะเบียน
สมรส ณ ที่ทาการจดทะเบียนของทางราชการ

ภาค 5
ข้ อ 17
1. เพื่อความมุ่งประสงค์ในการพิจารณาความก้าวหน้าซึ่งกระทาขึ้นในการปฏิบตั ิตามอนุสญ
ั ญาฉบับ
ปั จจุบนั ให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบตั ิต่อสตรี (ต่อไปในที่น้ ีจะเรี ยกว่า
คณะกรรมการ) ประกอบด้วยผูเ้ ชี่ยวชาญที่มีคุณธรรมและความสามารถสูงในสาขาที่ครอบคลุมโดยอนุสญ
ั ญานี้
จานวนสิ บแปดคนในเวลาที่อนุสญ
ั ญานี้เริ่ มมีผลบังคับใช้ และประกอบด้วยผูเ้ ชี่ยวชาญยีส่ ิ บสามคน หลังจากการ
ให้สตั ยาบันหรื อภาคยานุวตั ิอนุสญ
ั ญานี้โดยรัฐภาคีรัฐที่สามสิ บห้า ผูเ้ ชี่ยวชาญจะได้รับเลือกตั้งโดยรัฐภาคีจาก
บรรดาคนชาติของตนและจะปฏิบตั ิงานตามความสามารถของบุคคล โดยพิจารณาถึงการกระจายตามเขต
ภูมิศาสตร์อย่างเป็ นธรรม และการตั้งผูแ้ ทนตามอารยธรรมที่แตกต่างกันในแต่ละรู ปแบบตลอดจนระบบกฎหมาย
ที่สาคัญอีกด้วย
2. สมาชิกของคณะกรรมการจะได้รับเลือกตั้งโดยการลงคะแนนลับจากบัญชีรายชื่อบุคคลซึ่งเสนอชื่อ
โดยรัฐภาคี รัฐภาคีแต่ละรัฐอาจเสนอชื่อบุคคลหนึ่งคนจากบรรดาคนชาติของตนเอง
3. การเลือกตั้งครั้งแรกจะกระทาขึ้นหกเดือนหลังจากวันที่อนุสญ
ั ญาฉบับปั จจุบนั เริ่ มมีผลบังคับใช้ อย่าง
น้อยที่สุดสามเดือนก่อนการเลือกตั้งแต่ละครั้งเลขาธิการสหประชาชาติจะส่งจดหมายถึงรัฐภาคี เชิญให้รัฐภาคีทา
การเสนอชื่อภายในเวลาสองเดือน เลขาธิการจะจัดทาบัญชีรายชื่อของบุคคลทั้งปวง ตามที่ได้รับการเสนอชื่อนั้น
เรี ยงตามลาดับอักษร โดยระบุถึงรัฐภาคีซ่ ึงได้เสนอชื่อบุคคลเหล่านั้นและจะเสนอบัญชีน้ นั ต่อรัฐภาคี
4. การเลือกตั้งสมาชิกคณะกรรมการจะกระทาขึ้นในการประชุมของรัฐภาคี ซึ่งเรี ยกประชุมโดย
เลขาธิการ ณ สานักงานใหญ่สหประชาชาติ ในการประชุมนั้นซึ่งสองในสามของรัฐภาคีจะประกอบเป็ นองค์
ประชุม บรรดาบุคคลที่ได้รับเลือกตั้งให้เป็ นคณะกรรมการจะต้องเป็ นผูไ้ ด้รับการเสนอชื่อซึ่งได้รับคะแนนเสี ยง
มากที่สุด และได้รับคะแนนเสี ยงจากจานวนสมาชิกที่มีมากกว่าฝ่ ายตรงข้ามรวมทั้งหมดของผูแ้ ทนของรัฐภาคีที่มา
ประชุมและลงคะแนนเสี ยง

5. สมาชิกคณะกรรมการจะได้รับเลือกตั้งคราวละสี่ ปี อย่างไรก็ตามวาระของสมาชิกเก้าคนที่ได้รับ
เลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งแรกจะสิ้นสุดหลังจากครบสองปี ชื่อของสมาชิกเก้าคนนี้จะได้รับเลือกโดยทันที
หลังจากการเลือกตั้งครั้งแรก โดยการจับสลากจากประธานคณะกรรมการ
6. การเลือกตั้งสมาชิกคณะกรรมการที่เพิ่มขึ้นห้าคนจะจัดให้มีข้ ึนตามบทบัญญัติของวรรค 2, 3 และ 4
ของข้อนี้หลังจากรัฐภาคีที่สามสิ บห้าได้ให้สตั ยาบันหรื อภาคยานุวตั ิแล้ว วาระของสมาชิกสองคนที่ได้รับเลือกตั้ง
ที่เพิม่ ขึ้นในโอกาสนี้จะสิ้นสุดหลังจากครบสองปี ชื่อของสมาชิกสองคนนี้จะได้รับเลือกโดยการจับสลากโดย
ประธานคณะกรรมการ
7. เพื่อบรรจุตาแหน่งที่วา่ งลงโดยเหตุไม่ปกติ รัฐภาคีซ่ ึงผูเ้ ชี่ยวชาญของตนได้ยตุ ิการปฏิบตั ิหน้าที่ใน
ฐานะสมาชิกคณะกรรมการ จะแต่งตั้งผูเ้ ชี่ยวชาญอีกคนหนึ่งจากบรรดาคนชาติของตน โดยขึ้นอยูก่ บั ความ
เห็นชอบของคณะกรรมการ
8. โดยความเห็นชอบของสมัชชา สมาชิกคณะกรรมการจะได้รับเงินตอบแทนจากแหล่งเงินทุนของ
สหประชาชาติ ตามข้อกาหนดและเงื่อนไขเช่นที่สมัชชาอาจวินิจฉัย โดยพิจารณาถึงความสาคัญของความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการ
9. เลขาธิการสหประชาชาติจะจัดหาเจ้าหน้าที่และสิ่ งอานวยความสะดวกที่จาเป็ นเพื่อการปฏิบตั ิหน้าที่
อย่างมีประสิ ทธิภาพของคณะกรรมการภายใต้อนุสญ
ั ญาฉบับปั จจุบนั
ข้ อ 18
1. รัฐภาคีรับที่จะเสนอรายงานว่าด้วยมาตรการด้านนิติบญั ญัติ ตุลาการ การบริ หาร หรื ออื่น ๆ ซึ่งรัฐภาคี
เหล่านั้นได้กาหนดขึ้นเพื่อให้มีผลต่อบทบัญญัติของอนุสญ
ั ญาฉบับปั จจุบนั และความก้าวหน้าที่เกิดขึ้นในเรื่ องนี้
ต่อเลขาธิการสหประชาชาติเพื่อการพิจารณาโดยคณะกรรมการ
(ก) ภายในหนึ่งปี หลังจากการเริ่ มมีผลบังคับใช้สาหรับรัฐที่เกี่ยวข้อง
(ข) หลังจากนั้นอย่างน้อยที่สุดทุก ๆ สี่ ปี และต่อจากนั้นเมื่อใดก็ตามที่คณะกรรมการร้องขอ
2. รายงานอาจระบุปัจจัยและความยากลาบากซึ่งกระทบกระเทือนถึงระดับที่ทาให้ไม่สามารถปฏิบตั ิ
ตามข้อผูกพันต่าง ๆ ภายใต้อนุสญ
ั ญาฉบับปั จจุบนั
ข้ อ 19
1. คณะกรรมการจะกาหนดระเบียบข้อบังคับการประชุมของตนเอง
2. คณะกรรมการจะเลือกตั้งเจ้าหน้าที่ของตนคราวละสองปี

ข้ อ 20
1. โดยปกติ คณะกรรมการจะประชุมกันเป็ นระยะเวลาไม่เกินสองสัปดาห์ทุกปี เพื่อพิจารณารายงานที่
เสนอตามข้อ 18 ของอนุสญ
ั ญาฉบับปั จจุบนั
2. โดยปกติ การประชุมของคณะกรรมการจะจัดให้มีข้ ึน ณ สานักงานใหญ่สหประชาชาติ หรื อที่อื่นใดที่
สะดวกตามที่คณะกรรมการกาหนด
ข้ อ 21
1. คณะกรรมการจะต้องรายงานต่อสมัชชาของสหประชาชาติโดยผ่านทางคณะมนตรี เศรษฐกิจและ
สังคมเป็ นประจาทุปีว่าด้วยกิจกรรมของคณะกรรมการ และอาจทาข้อเสนอและข้อแนะนาทัว่ ไป โดยยึดการ
ตรวจสอบรายงานและข้อสนเทศซึ่งได้รับจากรัฐภาคีเป็ นมูลฐาน ข้อเสนอและข้อแนะนาทัว่ ไปเช่นว่านั้น จะ
รวมอยูใ่ นรายงานของคณะกรรมการ รวมทั้งคาวิจารณ์จากรัฐภาคี ถ้ามี
2. เลขาธิการสหประชาชาติจะต้องส่งรายงานของคณะกรรมการไปยังคณะกรรมาธิการว่าด้วยสถานภาพ
ของสตรี เพื่อทราบ
ข้ อ 22
ทบวงการชานัญพิเศษจะมีสิทธิที่จะได้มีผแู ้ ทนในการพิจารณาการปฏิบตั ิตามบทบัญญัติเช่นว่าของ
อนุสญ
ั ญาฉบับปั จจุบนั ที่อยูภ่ ายในขอบข่ายของกิจกรรมของตน คณะกรรมการอาจเชิญให้ทบวงการชานัญพิเศษ
เสนอรายงานว่าด้วยการปฏิบตั ิตามอนุสญ
ั ญานี้ในเรื่ องที่อยูภ่ ายในขอบข่ายของกิจกรรมของตน

ภาค 6
ข้ อ 23
ไม่มีขอ้ ความใดในอนุสญ
ั ญาฉบับนี้ที่จะกระทบกระเทือนบทบัญญัติใด ๆ ซึ่งมีส่วนส่งเสริ มได้มากกว่า
ในการที่จะบรรลุถึงความเสมอภาคระหว่างบุรุษและสตรี ซึ่งอาจบรรจุอยู่
(ก) ในบทบัญญัติของกฎหมายของรัฐภาคี หรื อ
(ข) ในอนุสญ
ั ญา สนธิสญ
ั ญา หรื อความตกลงระหว่างประเทศอื่นใดซึ่งมีผลบังคับใช้สาหรับรัฐนั้น

ข้ อ 24
รัฐภาคีรับที่จะกาหนดมาตรการที่จาเป็ นทั้งปวงในระดับชาติ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อบรรลุถึงการ
ตระหนักอย่างเต็มที่ถึงสิ ทธิต่าง ๆ ที่ได้รับการยอมรับในอนุสญ
ั ญาฉบับปั จจุบนั
ข้ อ 25
1. อนุสญ
ั ญาฉบับปั จจุบนั จะเปิ ดให้มีการลงนามโดยรัฐทั้งปวง
2. เลขาธิการสหประชาชาติจะได้รับมอบหมายให้เป็ นผูเ้ ก็บรักษาอนุสญ
ั ญาฉบับปั จจุบนั
3. อนุสญ
ั ญาฉบับปั จจุบนั จะต้องได้รับการให้สตั ยาบัน สัตยาบันสารจะต้องมอบไว้กบั เลขาธิการ
สหประชาชาติ
4. อนุสญ
ั ญาฉบับปั จจุบนั จะเปิ ดให้มีการภาคยานุวตั ิโดยรัฐทั้งปวง การภาคยานุวตั ิจะมีผลโดยการมอบ
ภาคยานุวตั ิสารไว้กบั เลขาธิการสหประชาชาติ
ข้ อ 26
1. คาร้องขอเพื่อการแก้ไขอนุสญ
ั ญาฉบับปั จจุบนั อาจกระทาขึ้นในเวลาใด ๆ โดยรัฐภาคีใด โดยวิธีทา
หนังสื อบอกกล่าวเป็ นลายลักษณ์อกั ษรส่งถึงเลขาธิการสหประชาชาติ
2. สมัชชาสหประชาชาติจะตัดสิ นเกี่ยวกับขั้นตอนต่าง ๆ ถ้ามี ที่จะดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวกับคาร้อง
ขอเช่นว่านั้น
ข้ อ 27
1. อนุสญ
ั ญาฉบับปั จจุบนั จะเริ่ มมีผลบังคับใช้ในวันที่สามสิ บหลังจากการมอบสัตยาบันสารหรื อ
ภาคยานุวตั ิสารฉบับที่ยสี่ ิ บไว้กบั เลขาธิการสหประชาชาติ
2. สาหรับรัฐแต่ละรัฐซึ่งให้สตั ยาบันหรื อภาคยานุวตั ิอนุสญ
ั ญาฉบับปั จจุบนั หลังจากการมอบสัตยาบัน
หรื อภาคยานุวตั ิสารฉบับที่ยสี่ ิ บ อนุสญ
ั ญานี้จะเริ่ มมีผลบังคับใช้ในวันที่สามสิ บหลังจากวันมอบสัตยาบันสารหรื อ
ภาคยานุวตั ิสารของตน
ข้ อ 28
1. เลขาธิการสหประชาชาติจะต้องรับและเวียนตัวบทข้อสงวนที่กระทาโดยรัฐต่าง ๆ ในเวลาทาการ
สัตยาบันหรื อภาคยานุวตั ิให้แก่รัฐทั้งปวง
2. ข้อสงวนที่ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และความมุ่งประสงค์ของอนุสญ
ั ญาฉบับปั จจุบนั จะไม่ได้รับ
การอนุมตั ิ

3. ข้อสงวนอาจถูกถอนในเวลาใด ๆ โดยหนังสื อบอกกล่าวเพื่อการนี้ส่งไปยังเลขาธิการสหประชาชาติ
ผูซ้ ่ ึงหลังจากนั้นจะแจ้งไปยังรัฐทั้งปวงให้ทราบถึงข้อสงวนเหล่านั้น หนังสื อบอกกล่าวเช่นว่าจะมีผลในวันที่
หนังสื อนั้นได้รับ
ข้ อ 29
1. กรณี พิพาทใด ๆ ระหว่างรัฐภาคีสองรัฐหรื อมากกว่าเกี่ยวกับการตีความหรื อการใช้อนุสญ
ั ญาฉบับ
ปั จจุบนั ซึ่งระงับไม่ได้โดยการเจรจา จะต้องเสนอต่ออนุญาโตตุลาการ เมื่อรัฐใดรัฐหนึ่งร้องขอ ถ้าภายในหกเดือน
นับจากวันที่ร้องขอให้มีอนุญาโตตุลาการ ภาคียงั ไม่สามารถตกลงกันได้ในเรื่ องการจัดตั้งอนุญาโตตุลาการ ภาคี
เหล่านั้นฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งอาจเสนอกรณี พิพาทไปยังศาลยุติธรรมระหว่างประเทศโดยการร้องขอ ซึ่งสอดคล้องกับ
ข้อบังคับของศาล
2. ในเวลาที่ลงนามให้สตั ยาบันหรื อภาคยานุวตั ิอนุสญ
ั ญาฉบับปั จจุบนั รัฐภาคีแต่ละรัฐอาจประกาศว่า
ตนไม่ถือว่าตนเองผูกมัดโดยวรรค 1 ของข้อนี้ รัฐภาคีอื่น ๆ จะไม่ผกู มัดโดยวรรคนั้น ในส่วนที่เกี่ยวกับรัฐภาคีใด
ซึ่งได้ทาข้อสงวนเช่นว่า
3. รัฐภาคีใดซึ่งได้ทาข้อสงวนตามวรรค 2 ของข้อนี้อาจถอนข้อสงวนในเวลาใด ๆ โดยหนังสื อบอก
กล่าวไปยังเลขาธิการสหประชาชาติ
ข้ อ 30
อนุสญ
ั ญาฉบับปั จจุบนั ซึ่งตัวบทภาษาอาหรับ จีน อังกฤษ ฝรั่งเศส รัสเซีย และสเปนใช้ได้เท่าเทียมกัน
จะมอบไว้กบั เลขาธิการสหประชาชาติ
เพื่อเป็ นพยานแก่การนี้ ผูล้ งนามข้างท้ายนี้ ซึ่งได้รับมอบอานาจโดยถูกต้องได้ลงนามอนุสญ
ั ญาฉบับ
ปั จจุบนั

