
อนุสัญญาว่าด้วยการขจดัการเลอืกปฏิบัตต่ิอสตรีในทุกรูปแบบ 

(Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women) 

 

บรรดารัฐภาคใีนอนุสัญญาฉบับปัจจุบัน 

สงัเกตวา่ กฎบตัรสหประชาชาติยนืยนัความเช่ือมัน่ในสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐานในเกียรติศกัด์ิและ
คุณค่าของมนุษย ์และในสิทธิอนัเท่าเทียมกนัของบุรุษและสตรี 

สงัเกตวา่ ปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชนยนืยนัหลกัการท่ีวา่ การเลือกปฏิบติัเป็นส่ิงท่ียอมรับไม่ได ้
และประกาศวา่มนุษยทุ์กคนเกิดมามีอิสระและเสมอภาคกนัในเกียรติศกัด์ิและสิทธิ และวา่ทุกคนยอ่มมีสิทธิและ
อิสรภาพบรรดาท่ีระบุไวใ้นปฏิญญาน้ี โดยปราศจากความแตกต่างไม่วา่ชนิดใด ๆ รวมทั้งความแตกต่างเพราะเหตุ
แห่งเพศ 

สงัเกตวา่ รัฐภาคีกติการะหวา่งประเทศวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชนมีความผกูพนัท่ีจะประกนัสิทธิอนัเท่าเทียม
กนัของบุรุษและสตรีในการท่ีจะไดอุ้ปโภคสิทธิทางเศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรม พลเมือง และทางการเมืองทั้งปวง 

พิจารณาถึง อนุสญัญาระหวา่งประเทศท่ีก าหนดข้ึนภายใตก้ารสนบัสนุนของสหประชาชาติและทบวง
การช านญัพิเศษท่ีส่งเสริมความเสมอภาคแห่งสิทธิของบุรุษและสตรี 

อีกทั้งยงัสงัเกตถึง ญตัติ ปฏิญญา และขอ้เสนอแนะท่ีรับรองโดยสหประชาชาติและทบวงการช านญั
พิเศษซ่ึงส่งเสริมความเสมอภาคแห่งสิทธิของบุรุษและสตรี 

อยา่งไรก็ตาม มีความห่วงใยวา่ ทั้ง ๆ ท่ีมีเคร่ืองมือต่าง ๆ เหล่าน้ีแลว้ ก็ยงัคงมีการเลือกปฏิบติัต่อสตรีอยู่
อยา่งกวา้งขวาง 

ระลึกถึงวา่ การเลือกปฏิบติัต่อสตรีขดัต่อหลกัการของความเสมอภาคของสิทธิและความเคารพต่อ
เกียรติศกัด์ิของมนุษย ์เป็นอุปสรรคต่อการมีส่วนร่วมของสตรีดว้ยเง่ือนไขท่ีเสมอภาคกนักบับุรุษในการด ารงอยู่
ทางการเมือง สงัคม เศรษฐกิจและวฒันธรรมในประเทศของตน ขดัขวางความเจริญเติบโตแห่งความรุ่งเรืองของ
สงัคมและครอบครัว และท าใหพ้ฒันาการอยา่งสมบูรณ์ของศกัยภาพต่าง ๆ ของสตรีในการใหบ้ริการแก่ประเทศ
ของตนและมนุษยชาติเป็นไปไดโ้ดยยากยิง่ข้ึน 

มีความห่วงใยวา่ ในสถานการณ์แห่งความยากจน สตรีมีโอกาสเขา้ถึงอาหาร การอนามยั การศึกษา การ
ฝึกอบรม และโอกาสในการท างานและความจ าเป็นอ่ืน ๆ ไดน้อ้ยมา 

มีความเช่ือมัน่วา่ การจดัใหมี้ระเบียบทางเศรษฐกิจระหวา่งประเทศแบบใหม่ ซ่ึงอยูบ่นรากฐานของสม
ธรรมและความยติุธรรม จะช่วยในการส่งเสริมความเสมอภาคระหวา่งบุรุษและสตรีอยา่งส าคญั 



ย  ้าวา่ การขจดัการแบ่งแยกผิว การแบ่งเช้ือชาติทุกรูปแบบ การเลือกปฏิบติัตามเช้ือชาติ ลทัธิอาณานิคม 
ลทัธิอาณานิคมสมยัใหม่ การรุกราน การยดึครองครอบครอง และการแทรกแซงของต่างชาติในกิจการภายในของ
รัฐต่าง ๆ มีความส าคญัต่อการไดอุ้ปโภคสิทธิอยา่งเตม็ท่ีของบุรุษและสตรี 

ยนืยนัวา่ การท าใหส้นัติภาพและความมัน่คงระหวา่งประเทศแขง็แกร่งข้ึน การผอ่นคลายความตึงเครียด
ระหวา่งประเทศ ความร่วมมือซ่ึงกนัและกนัในบรรดารัฐทั้งปวงโดยไม่ถือระบบสงัคมและเศรษฐกิจของตน การ
ลดอาวโุสโดยทัว่ ๆ ไปและอยา่งส้ินเชิง โดยเฉพาะอยา่งยิง่การลดอาวธุนิวเคลียร์ภายใตก้ารควบคุมระหวา่ง
ประเทศอยา่งเขม้แขง็และไดผ้ล การยนืยนัถึงหลกัการแห่งความยติุธรรม ความเสมอภาคและผลประโยชน์ของกนั
และกนัในความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศต่าง ๆ และการตระหนกัถึงสิทธิของประชาชนท่ีอยูภ่ายใตก้าร
ครอบครองของต่างชาติและอยูภ่ายใตอ้าณานิคม และการยดึครองของต่างชาติต่อการท่ีจะปกครองตนเองและการ
ไดอิ้สรภาพ รวมทั้งการเคารพอธิปไตยแห่งชาติและบูรณภาพแห่งดินแดน จะช่วยส่งเสริมความกา้วหนา้และ
พฒันาการทางสงัคม และในฐานะเป็นผลสืบเน่ืองจะช่วยใหบ้รรลุถึงความเสมอภาคอยา่งเตม็เป่ียมระหวา่งบุรุษ
และสตรี 

มีความเช่ือมัน่วา่ พฒันาการอยา่งเตม็ท่ีและสมบูรณ์ของประเทศ สวสัดิภาพของโลกและเหตุท่ีจะมี
สนัติภาพ จ าตอ้งใหส้ตรีไดเ้ขา้ร่วมอยา่งเตม็ท่ีในทุก ๆ สาขาโดยเสมอภาคกบับุรุษ 

ค านึงถึง การท่ีสตรีมีส่วนช่วยอยา่งส าคญัต่อสวสัดิการของครอบครัวและต่อพฒันาการของสงัคม ซ่ึง
จนกระทัง่ปัจจุบนัน้ียงัไม่ไดรั้บการยอมรับอยา่งเตม็ท่ี ความส าคญัทางสงัคมของความเป็นเพศมารดาและบทบาท
ของบิดามารดาในครอบครัวและในการเล้ียงดูบุตร และตระหนกัวา่บทบาทของสตรีในการใหก้ าเนิดบุตรไม่ควร
จะเป็นพ้ืนฐานในการเลือกปฏิบติั แต่ตระหนกัวา่ การเล้ียงดูบุตรจ าตอ้งไดรั้บผิดชอบร่วมกนัระหวา่งบุรุษและ
สตรี และสงัคมทั้งมวล 

ตระหนกัวา่ จ าเป็นตอ้งเปล่ียนแปลงบทบาทดั้งเดิมของบุรุษ รวมทั้งบทบาทของสตรีในสงัคมและใน
ครอบครัวเพ่ือใหบ้รรลุถึงความเสมอภาคอยา่งเตม็ท่ีระหวา่งบุรุษและสตรี 

ตั้งใจแน่วแน่ ท่ีจะใหมี้การปฏิบติัตามหลกัการท่ีระบุไวใ้นปฏิญญาวา่ดว้ยการขจดัการเลือกปฏิบติัต่อ
สตรี และเพ่ือความมุ่งประสงคน์ั้นจะก าหนดมาตรการต่าง ๆ ท่ีจ าเป็นส าหรับการขจดัการเลือกปฏิบติัดงักล่าวใน
ทุกรูปแบบและวธีิการ ไดต้กลงกนัดงัต่อไปน้ี 

 

ภาค 1 

ข้อ 1 

เพ่ือความมุ่งประสงคข์องอนุสญัญาน้ี ค  าวา่ “เลือกปฏิบติัต่อสตรี ” จะหมายถึง การแบ่งแยก การกีดกนั 
หรือการจ ากดัใด ๆ เพราะเหตุแห่งเพศ ซ่ึงมีผลหรือความมุ่งประสงคท่ี์จะท าลายหรือท าใหเ้ส่ือมเสียการยอมรับ 
การไดอุ้ปโภค หรือใชสิ้ทธิโดยสตรี โดยไม่ค านึงถึงสถานภาพดา้นการสมรส บนพ้ืนฐานของความเสมอภาคของ



บุรุษและสตรีของสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานในดา้นการเมือง เศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรมของพลเมือง
หรือดา้นอ่ืน ๆ  

ข้อ 2 

รัฐภาคีทั้งหลายขอประณามการเลือกปฏิบติัต่อสตรีในทุกรูปแบบ ตกลงท่ีจะติดตามนโยบายเก่ียวกบั
การขจดัการเลือกปฏิบติัต่อสตรีโดยวธีิท่ีเหมาะสมทุกประการและโดยไม่ชกัชา้ และเพ่ือใหบ้รรลุจุดมุ่งหมายน้ี ตก
ลงท่ีจะ 

(ก) บรรจุหลกัการของความเสมอภาคของบุรุษและสตรีไวใ้นรัฐธรรมนูญแห่งชาติของตนหรือใน
บทบญัญติัแห่งกฎหมายท่ีเหมาะสมอ่ืน ๆ ถา้หากวา่ยงัไม่รวมเขา้ไวใ้นรัฐธรรมนูญและบทบญัญติัเหล่านั้น และ
ประกนัท่ีจะใหมี้การปฏิบติัตามหลกัการน้ี โดยทางกฎหมายและวธีิการท่ีเหมาะสมอ่ืน ๆ 

(ข) ก าหนดมาตรการดา้นนิติบญัญติัและอ่ืน ๆ ท่ีเหมาะสม รวมทั้งขอ้บงัคบัเม่ือเห็นเหมาะสม ซ่ึงหา้ม
การเลือกปฏิบติัทั้งมวลต่อสตรี 

(ค) จดัใหมี้การคุม้ครองทางกฎหมายซ่ึงสิทธิของสตรีบนพ้ืนฐานท่ีเท่าเทียมกนักบับุรุษ และรับประกนั
ในการคุม้ครองสตรีอยา่งมีประสิทธิภาพต่อการเลือกปฏิบติัใด ๆ โดยผา่นศาลยติุ-ธรรมแห่งชาติท่ีมีอ านาจและ
สถาบนัรัฐบาลอ่ืน ๆ 

(ง) งดเวน้จากการเขา้ไปพวัพนัในการกระท าหรือการปฏิบติัใด ๆ เก่ียวกบัการเลือกปฏิบติัต่อสตรี และ
รับประกนัวา่เจา้หนา้ท่ีและสถาบนัของรัฐจะปฏิบติัโดยสอดคลอ้งกบัขอ้ผกูพนัน้ี 

(จ) ใชม้าตรการท่ีเหมาะสมทุกอยา่ง เพ่ือขจดัการเลือกปฏิบติัต่อสตรีโดยบุคคล องคก์ารหรือวสิาหกิจ
ใดๆ 

(ฉ) ใชม้าตรการท่ีเหมาะสมทุกอยา่ง รวมทั้งการออกกฎหมาย เพ่ือเปล่ียนแปลงหรือ ลม้เลิกกฎหมาย 
ขอ้บงัคบั ประเพณีและแนวปฏิบติัท่ียงัมีอยูซ่ึ่งก่อใหเ้กิดการเลือกปฏิบติัต่อสตรี 

(ช) เพิกถอนบทบญัญติัทางอาญาภายในทั้งปวงซ่ึงก่อใหเ้กิดการเลือกปฏิบติัต่อสตรี  

ข้อ 3 

ในทุก ๆ ดา้น โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในดา้นการเมือง สงัคม เศรษฐกิจ และวฒันธรรม รัฐภาคีจะใชม้าตรการ
ท่ีเหมาะสมทั้งปวง รวมทั้งการออกกฎหมายเพ่ือประกนัพฒันาการและความกา้วหนา้อยา่งเตม็ท่ีของสตรี เพ่ือ
ความมุ่งประสงคท่ี์จะรับประกนัใหส้ตรีไดใ้ชแ้ละไดอุ้ปโภคสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานบทฐานของ
ความเสมอภาคกบับุรุษ 



ข้อ 4 

1. การท่ีรัฐภาคีออกมาตรการพิเศษชัว่คราว ซ่ึงมุ่งท่ีจะเร่งรัดใหมี้ความเสมอภาคท่ีแทจ้ริงระหวา่งบุรุษ
และสตรี จะไม่ถือวา่เป็นการเลือกปฏิบติัตามท่ีไดนิ้ยามความหมายไวใ้นอนุสญัญาฉบบัปัจจุบนั แต่จะโดย
ประการใดก็ตามไม่ตอ้งมีการคงมาตรฐานอนัไม่เสมอภาค หรือแบ่งแยกไวใ้นฐานะเป็นผลท่ีตามมา มาตรการ
เหล่าน้ีจะส้ินสุดเม่ือไดบ้รรลุถึงวตัถุประสงคข์องความเสมอภาคของโอกาสและการปฏิบติั 

2. การท่ีรัฐภาคีออกมาตรการพิเศษ รวมทั้งมาตรการท่ีมีอยูแ่ลว้ในอนุสญัญาฉบบัปัจจุบนั ซ่ึงมุ่งท่ีจะ
ปกป้องความเป็นเพศมารดาไวจ้ะไม่ถือวา่เป็นการเลือกปฏิบติั 

ข้อ 5 

รัฐภาคีจะใชม้าตรการท่ีเหมาะสมทั้งปวง 

(ก) เพ่ือปรับปรุงแบบแผนความประพฤติทางสงัคมและวฒันธรรมของบุรุษและสตรี โดยมุ่งท่ีจะใหไ้ด้
ขจดัความเดียดฉนัทแ์ละวธีิปฏิบติัอนัเป็นประเพณีและอ่ืน ๆ ทั้งปวง ซ่ึงอยูบ่นพ้ืนฐานของความคิดเก่ียวกบัความ
ต ่าตอ้ยหรือความสูงส่งของอีกเพศหน่ึง หรือท่ีอยูบ่นพ้ืนฐานของบทบาทแบบเก่าส าหรับบุรุษและสตรี 

(ข) เพ่ือประกนัวา่ การศึกษาเก่ียวกบัระบบครอบครัวรวมถึงความเขา้ใจอยา่งถูกตอ้งเก่ียวกบัความเป็น
เพศมารดาในฐานะเป็นหนา้ท่ีทางสงัคม และเป็นการยอมรับถึงความรับผิด-ชอบร่วมกนัของบุรุษและสตรีในการ
เล้ียงดูและการพฒันาบุตร ทั้งยงัเป็นท่ีเขา้ใจดว้ยวา่ในทุก ๆ กรณี ผลประโยชน์ของบุตรยอ่มเป็นส่ิงท่ีตอ้งค านึงถึง
เป็นเบ้ืองแรก 

ข้อ 6 

รัฐภาคีจะใชม้าตรการท่ีเหมาะสมทุกอยา่ง รวมทั้งการออกกฎหมาย เพ่ือปราบปรามการคา้สตรีและการ
แสวงหาประโยชน์จากการคา้ประเวณีของสตรีทุกรูปแบบ 
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ข้อ 7 

รัฐภาคีจะใชม้าตรการท่ีเหมาะสมทุกประการ เพ่ือขจดัการเลือกปฏิบติัต่อสตรีในดา้นท่ีเก่ียวกบัการเมือง
และทัว่ ๆ ไปของประเทศ และโดยเฉพาะอยา่งยิง่จะใหป้ระกนัแก่สตรีภายใตเ้ง่ือนไขแห่งความเสมอภาคกบับุรุษ
ซ่ึงสิทธิ 

(ก) ท่ีจะออกเสียงในการเลือกตั้งและลงประชามติทั้งปวง และมีสิทธิท่ีจะไดรั้บเลือกตั้งเขา้ไปในองคก์ร
ท่ีมีการเลือกตั้งอยา่งเปิดเผยทั้งมวล 



 (ข) ท่ีจะเขา้ร่วมในการวางนโยบายของรัฐบาลและด าเนินการตามนโยบายนั้น และในการรับต าแหน่ง
ราชการและปฏิบติัหนา้ท่ีราชการในทุก ๆ ระดบัของรัฐบาล 

(ค) ท่ีจะเขา้ร่วมในองคก์ารและสมาคมท่ีไม่ไดเ้ป็นของรัฐบาลท่ีท าหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นอยูท่ัว่ ๆ 
ไป และท่ีเก่ียวกบัการเมืองของประเทศ 

ข้อ 8 

รัฐภาคีจะใชม้าตรการท่ีเหมาะสมทุกอยา่ง เพ่ือใหป้ระกนัแก่สตรีภายใตเ้ง่ือนไขแห่งความเสมอภาคกนั
กบับุรุษและโดยไม่มีการเลือกปฏิบติัใด ๆ ซ่ึงโอกาสท่ีจะเป็นผูแ้ทนรัฐบาลของตนในระดบัระหวา่งประเทศ และ
เขา้ร่วมในงานขององคก์ารระหวา่งประเทศ 

ข้อ 9 

1. รัฐภาคีจะใหสิ้ทธิท่ีเสมอภาคกนักบับุรุษแก่สตรี ในการท่ีจะไดม้าเปล่ียนแปลงหรือคงไวซ่ึ้งสญัชาติ
ของตน รัฐภาคีเหล่านั้นจะรับประกนัเป็นพิเศษวา่ทั้งการแต่งงานกบัคนต่างชาติ กบัทั้งการเปล่ียนสญัชาติของสามี
ระหวา่งการแต่งงานจะไม่เปล่ียนสญัชาติของภรรยาโดยอตัโนมติัไปดว้ย อนัจะท าใหเ้ธอเป็นคนไร้สญัชาติหรือ
บงัคบัเธอใหถื้อสญัชาติของสามี 

2. รัฐภาคีจะใหสิ้ทธิอนัเสมอภาคกนักบับุรุษแก่สตรี เก่ียวกบัสญัชาติของบุตรของตน 
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ข้อ 10 

รัฐภาคีจะใชม้าตรการท่ีเหมาะสมทุกอยา่งเพ่ือขจดัการเลือกปฏิบติัต่อสตรี เพ่ือท่ีจะใหป้ระกนัแก่สตรี
ทั้งหลายซ่ึงสิทธิอนัเสมอภาคกนักบับุรุษในดา้นการศึกษา และโดยเฉพาะอยา่งยิง่เพ่ือประกนับนพ้ืนฐานแห่ง
ความเสมอภาคของบุรุษและสตรี 

(ก) เง่ือนไขเดียวกนัส าหรับอาชีพและการแนะแนวอาชีพ ส าหรับการมีโอกาสเขา้ศึกษา และส าหรับการ
ไดรั้บวฒิุบตัรในสถาบนัการศึกษาทุกประเภททั้งในเขตชนบทและเขตเมือง ความเสมอภาคน้ีจะไดรั้บการประกนั
ในการศึกษาก่อนเขา้โรงเรียน การศึกษาทัว่ ๆ ไป การศึกษาเทคนิค การศึกษาอาชีพ และการศึกษาเทคนิคชั้นสูง 
รวมทั้งการฝึกฝนดา้นอาชีพทุกแบบ 

(ข) โอกาสท่ีจะเขา้เรียนในหลกัสูตรเดียวกนั การสอบชนิดเดียวกนั คณาจารยส์อนท่ีมีคุณสมบติัได้
มาตรฐานเดียวกนั พร้อมทั้งมีอาณาบริเวณของโรงเรียนและอุปกรณ์ท่ีมีคุณภาพชนิดเดียวกนั 



(ค) การขจดัแนวความคิดแบบเก่าเก่ียวกบับทบาทของบุรุษและสตรีในทุก ๆ ระดบั และทุก ๆ รูปแบบ
ของการศึกษา โดยการกระตุน้ใหมี้สหศึกษาและแบบอ่ืน ๆ ของการศึกษา ซ่ึงจะช่วยใหบ้รรลุเป้าหมายน้ี และ
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ โดยการทบทวนต าราและโครงการต่าง ๆ ของโรงเรียน และการดดัแปลงวธีิการสอน 

(ง) โอกาสเท่ากนัท่ีจะไดป้ระโยชน์จากทุนการศึกษาและเงินช่วยเหลือทางการศึกษาอ่ืนๆ 

(จ) โอกาสเท่ากนัท่ีจะไดเ้ขา้ร่วมโครงการต่าง ๆ เก่ียวกบัการศึกษาต่อเน่ือง รวมทั้งโครงการศึกษาผูใ้หญ่ 
และโครงการรณรงคใ์หรู้้หนงัสือ โดยเฉพาะอยา่งยิง่โครงการท่ีมุ่งจะลดช่องวา่งในการศึกษาท่ีมีอยูร่ะหวา่งบุรุษ
และสตรี ภายในระยะเวลาท่ีเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้

(ฉ) การลดอตัราการออกจากโรงเรียนของนกัศึกษาหญิง และการจดัโครงการต่าง ๆ ส าหรับเด็กหญิง
และสตรีท่ีออกจากโรงเรียนก่อนเวลาอนัสมควร 

(ช) โอกาสเท่ากนัท่ีจะเขา้ร่วมอยา่งแขง็ขนัในกีฬาและพลศึกษา 

(ซ) โอกาสไดเ้ขา้ศึกษาขอ้สนเทศทางการศึกษาเฉพาะอยา่ง เพ่ือช่วยใหห้ลกัประกนัดา้นสุขภาพและการ
อยูดี่ของครอบครัว รวมทั้งขอ้สนเทศและค าแนะน าเก่ียวกบัการวางแผนครอบครัว 

ข้อ 11 

1. รัฐภาคีจะใชม้าตรการท่ีเหมาะสมทุกอยา่ง เพ่ือขจดัการเลือกปฏิบติัต่อสตรีในดา้นการจา้งงาน
เพ่ือท่ีจะประกนัสิทธิอยา่งเดียวกนับนพ้ืนฐานของความเสมอภาคของบุรุษและสตรี โดยเฉพาะอยา่งยิง่ 

(ก) สิทธิท่ีจะท างานในฐานะเป็นสิทธิอนัจะพึงแบ่งแยกมิไดข้องมนุษยท์ั้งปวง 

(ข) สิทธิในโอกาสท่ีจะไดรั้บการจา้งงานชนิดเดียวกนั รวมทั้งการใชห้ลกัเกณฑใ์นการ
คดัเลือกเดียวกนัในเร่ืองของการจา้งงาน 

(ค) สิทธิในการเลือกอาชีพและการท างานไดอ้ยา่งเสรี สิทธิในการไดเ้ล่ือนต าแหน่ง ความ
ปลอดภยัในการท างาน และผลประโยชน์ รวมทั้งเง่ือนไขเก่ียวกบัการบริการทั้งปวง และสิทธิท่ีจะไดรั้บ
การฝึก และการฝึกซ ้ าดา้นอาชีพ รวมทั้งภาวะการเป็นผูฝึ้กงาน การฝึก และการฝึกซ ้ าดา้นอาชีพใน
ระดบัสูง 

(ง) สิทธิท่ีจะไดรั้บผลตอบแทนเท่าเทียมกนั รวมทั้งผลประโยชน์และสิทธิท่ีจะไดรั้บการ
ปฏิบติัท่ีเสมอภาคกนัเก่ียวกบังานท่ีมีคุณค่าเท่าเทียมกนั รวมทั้งความเสมอภาคของการปฏิบติัในการ
วดัผลคุณภาพของงาน 

(จ) สิทธิท่ีจะไดรั้บประกนัสงัคม โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในกรณีของการเกษียณอาย ุการตกงาน 
การป่วย การทุพพลภาพและวยัชรา และการหมดสมรรถนะท่ีจะท างานอ่ืน ๆ รวมถึงสิทธิในการไดรั้บ
เงินค่าจา้งขณะพกังาน 



(ฉ) สิทธิท่ีจะไดรั้บความคุม้ครองสุขภาพและความปลอดภยัในสภาพการท างานต่าง ๆ 
รวมทั้งการใหค้วามคุม้ครองในการท าหนา้ท่ีดา้นการมีบุตรสืบพนัธ์ุ 

2. เพ่ือท่ีจะป้องกนัการเลือกปฏิบติัต่อสตรีดว้ยเหตุผลอนัเน่ืองมาจากการแต่งงานหรือความเป็นเพศ
มารดา และเพ่ือประกนัสิทธิอนัแทจ้ริงของสตรีในการท่ีจะท างาน รัฐภาคีจะใชม้าตรการท่ีเหมาะสม 

(ก) เพ่ือหา้มภายใตก้ารบงัคบัใชข้องขอ้หา้มต่าง ๆ ไม่ใหมี้การปลดเพราะเหตุแห่งการตั้งครรภ ์
หรือเพราะการลาคลอดบุตร และการเลือกปฏิบติับนพ้ืนฐานของสถานภาพในการแต่งงาน 

(ข) เพ่ือริเร่ิมใหมี้การลาคลอดบุตรโดยไดรั้บค่าจา้ง หรือไดผ้ลประโยชน์ทางสงัคมท่ี
เปรียบเทียบไดโ้ดยไม่สูญเสียการงานเดิม อาวโุสในการท างานหรือเงินช่วยเหลือทางสงัคม 

(ค) เพ่ือกระตุน้ใหมี้บริการสงัคมอนัเป็นตวัสนบัสนุนท่ีจ าเป็น เพ่ือท่ีจะช่วยใหบิ้ดามารดา
สามารถรวบรวมขอ้ผกูพนัทางครอบครัวเขา้กบัความรับผิดชอบในการงานและการเขา้ร่วมในกิจการ
สาธารณะ โดยเฉพาะอยา่งยิง่โดยการส่งเสริมใหมี้การจดัตั้งและพฒันาขอบข่ายของสวสัดิการดา้นการ
เล้ียงดูเด็ก 

(ง) ใหมี้การคุม้ครองเป็นพิเศษแก่สตรีท่ีอยูร่ะหวา่งตั้งครรภ ์ในการท างานทุกรูปแบบท่ีมี
แนวโนม้วา่จะเป็นอนัตรายต่อสตรีเหล่านั้น 

3. บทบญัญติัของกฎหมายดา้นการคุม้ครองท่ีเก่ียวกบัเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีอยูใ่นขอ้น้ี จะไดรั้บการพิจารณา
เป็นคร้ังคราวในแง่ของความรู้ทางดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีและจะไดรั้บการแกไ้ข ยกเลิก หรือขยาย เท่าท่ี
จ าเป็น 

ข้อ 12 

1. รัฐภาคีจะใชม้าตรการท่ีเหมาะสมทุกอยา่ง เพ่ือขจดัการเลือกปฏิบติัต่อสตรีในดา้นการรักษาสุขภาพ 
เพ่ือประกนัการมีโอกาสไดรั้บการบริการในการรักษาสุขภาพ รวมทั้งบริการท่ีเก่ียวกบัการวางแผนครอบครัว บน
พ้ืนฐานของความเสมอภาคของบุรุษและสตรี 

2. ทั้ง ๆ ท่ีมีบทบญัญติัในวรรค 1 ของขอ้น้ี รัฐภาคีจะประกนัใหส้ตรีไดรั้บบริการท่ีเหมาะสมเก่ียวกบั
การตั้งครรภ ์การคลอดบุตรและระยะหลงัคลอดบุตร โดยการใหบ้ริการแบบใหเ้ปล่าเม่ือจ าเป็น รวมทั้งการให้
โภชนาการท่ีเพียงพอระหวา่งการตั้งครรภแ์ละระยะการใหน้ม 

ข้อ 13 

รัฐภาคีจะใชม้าตรการท่ีเหมาะสมทุกอยา่ง เพ่ือขจดัการเลือกปฏิบติัต่อสตรีในดา้นอ่ืน ๆ ของการเป็นอยู่
ทางเศรษฐกิจและสงัคม เพ่ือท่ีจะใหไ้ดสิ้ทธิอยา่งเดียวกนับนพ้ืนฐานของความเสมอภาคระหวา่งบุรุษและสตรี 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ 

(ก) สิทธิท่ีจะไดรั้บผลประโยชน์ดา้นครอบครัว 



(ข) สิทธิท่ีจะไดกู้ย้มืจากธนาคาร การจ านอง และสินเช่ือดา้นการเงินในรูปอ่ืน ๆ 

(ค) สิทธิท่ีจะเขา้ร่วมในกิจกรรมนนัทนาการ  การกีฬา  และเร่ืองต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวกบัดา้นวฒันธรรมทุก
อยา่ง 

ข้อ 14 

1. รัฐภาคีจะค านึงถึงปัญหาเฉพาะท่ีสตรีในชนบทเผชิญอยู ่รวมทั้งบทบาทส าคญั ๆ ซ่ึงสตรีชนบทมีอยู ่
ในการช่วยสนบัสนุนค ้าจุนครอบครัวของตนดา้นเศรษฐกิจ รวมทั้งงานในสายเศรษฐกิจท่ีไม่ไดก้ าหนดเป็นตวัเงิน 
และจะใชม้าตรการท่ีเหมาะสมทุกอยา่งรับประกนัท่ีจะใหน้ าบทบญัญติัของอนุสญัญาฉบบัปัจจุบนัไปใชแ้ก่สตรี
ในเขตชนบทดว้ย 

2. รัฐภาคีจะใชม้าตรการท่ีเหมาะสมทุกอยา่ง เพ่ือขจดัการเลือกปฏิบติัต่อสตรีในเขตชนบท เพ่ือท่ีจะ
ประกนับนพ้ืนฐานของความเสมอภาคของบุรุษและสตรีวา่ สตรีทั้งหลายเขา้ร่วมและไดรั้บผลประโยชน์จากการ
พฒันาชนบท และโดยเฉพาะอยา่งยิง่จะใหส้ตรีดงักล่าวไดรั้บสิทธิ 

 (ก) ท่ีจะเขา้ร่วมในการจดัท ารายละเอียดและการด าเนินการตามแผนการพฒันาในทุก ๆ 
ระดบั 

ข) ท่ีจะมีโอกาสไดรั้บความสะดวกดา้นการรักษาสุขภาพอยา่งเพียงพอ รวมทั้งขอ้สนเทศ การ
ปรึกษาหารือ และการบริการในการวางแผนครอบครัว 

(ค) ท่ีจะไดรั้บผลประโยชน์โดยตรงจากโครงการประกนัสงัคม 

 (ง) ท่ีจะไดรั้บการฝึกอบรมและการศึกษาทุกรูปแบบ ทั้งแบบในระบบและนอกระบบ รวมทั้ง
ท่ีเก่ียวกบัการรณรงคใ์หรู้้หนงัสือ และทั้งผลประโยชน์จากบริการชุมชนและบริการส่งเสริม เพ่ือท่ีจะ
เพ่ิมความช านาญดา้นเทคนิค 

(จ) ท่ีจะจดัการใหมี้กลุ่มช่วยตนเอง และสหกรณ์ เพ่ือท่ีจะไดเ้ขา้ถึงโอกาสดา้นเศรษฐกิจ โดย
การรับจา้งท างาน หรือการท างานดว้ยตนเอง 

(ฉ) ท่ีจะเขา้ร่วมในกิจกรรมชุมชนทุกประเภท 

(ช) ท่ีจะมีโอกาสไดสิ้นเช่ือและการกูย้มืทางการเกษตร ส่ิงอ านวยความสะดวกดา้นการตลาด 
เทคโนโลยท่ีีเหมาะสม และการปฏิบติัแบบเสมอภาคในการปฏิรูปท่ีดินและการเพาะปลูก รวมทั้งใน
โครงการตั้งถ่ินฐานใหม่ในท่ีดิน 

(ซ) ท่ีจะไดมี้สภาพการด ารงอยูอ่ยา่งเพียงพอ โดยเฉพาะอยา่งยิง่เก่ียวกบัท่ีพกัอาศยั การ
สุขาภิบาล ไฟฟ้าและน ้ าประปา การขนส่งและคมนาคม 



ภาค 4 

ข้อ 15 

1. รัฐภาคีจะใหส้ตรีมีความเสมอภาคกบับุรุษในทางกฎหมาย 

2. ในกรณีทางแพง่ รัฐภาคีจะใหค้วามสามารถตามกฎหมายแก่สตรีเช่นเดียวกบัท่ีใหค้วามสามารถนั้นแก่
บุรุษ และจะใหโ้อกาสเดียวกนัในการใชค้วามสามารถนั้น โดยเฉพาะอยา่งยิง่ รัฐภาคีจะใหสิ้ทธิเท่าเทียมแก่สตรี
ในการท าสญัญาและการจดัการทรัพยสิ์น และจะปฏิบติัต่อบุรุษและสตรีอยา่งเท่าเทียมกนัในกระบวนการทางศาล
และการช าระความทุกขั้นตอน 

3. รัฐภาคีตกลงวา่สญัญาทั้งปวงและเอกสารส าคญัอ่ืน ๆ ทั้งปวงไม่วา่ชนิดใดท่ีมีผลตามกฎหมายซ่ึงมุ่ง
จ ากดัความสามารถทางกฎหมายของสตรีจะถือวา่ใชไ้ม่ไดแ้ละเป็นโมฆะ 

4. รัฐภาคีจะใหสิ้ทธิเช่นเดียวกนัแก่บุรุษและสตรีในเร่ืองกฎหมายเก่ียวกบัการโยกยา้ยของบุคคลและ
เสรีภาพในการเลือกถ่ินท่ีอยูแ่ละภูมิล าเนา 

ข้อ 16 

1. รัฐภาคีจะใชม้าตรการท่ีเหมาะสมทั้งปวง ในการขจดัการเลือกปฏิบติัต่อสตรีในเร่ืองทั้งปวงท่ีเก่ียวกบั
การสมรสและความสมัพนัธ์ทางครอบครัว และโดยเฉพาะอยา่งยิง่บนพ้ืนฐานของความเสมอภาคของบุรุษและ
สตรี จะประกนั 

(ก) สิทธิเช่นเดียวกนัในการท าการสมรส 

(ข) สิทธิเช่นเดียวกนัในการเลือกคู่สมรสอยา่งอิสระ และการท าการสมรสอยา่งอิสระและดว้ย
ความยนิยอมพร้อมใจเท่านั้น 

(ค) สิทธิและความรับผิดชอบเช่นเดียวกนัในระหวา่งการสมรสและการขาดจากการสมรส 

(ง) สิทธิและความรับผิดชอบเช่นเดียวกนัในฐานะบิดามารดา โดยไม่ค านึงถึงสถานะในการ
สมรสของตน ในเร่ืองท่ีเก่ียวกบับุตรของตน ในทุกกรณีผลประโยชน์ของบุตรจะเป็นส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุด 

(จ) สิทธิเช่นเดียวกนัในการตดัสินใจอยา่งอิสระและมีความรับผิดชอบในจ านวนบุตรและ
ระยะห่างในการมีบุตรของตน และใหเ้ขา้ถึงขอ้สนเทศ การศึกษาและวธีิท่ีจะท าใหส้ตรีใชสิ้ทธิเหล่าน้ีได ้

(ฉ) สิทธิและความรับผิดชอบเช่นเดียวกนัในเร่ืองการปกครองบุตร การปกป้องบุตร การไดรั้บ
มอบหมายใหดู้แลบุตร และการรับบุตรบุญธรรม หรือสถาบนัท่ีคลา้ยคลึงซ่ึงมีแนวความคิดเหล่าน้ีอยูใ่น
กฎหมายภายใน ในทุกกรณีผลประโยชน์ของบุตรจะเป็นส่ิงส าคญัสูงสุด 



(ช) สิทธิส่วนตวัเช่นเดียวกนัในฐานะสามีและภรรยา รวมถึงสิทธิในการเลือกใชน้ามสกลุ และ
การประกอบอาชีพ 

(ซ) สิทธิเช่นเดียวกนัส าหรับคู่สมรสทั้งสองในส่วนท่ีเก่ียวกบัเป็นเจา้ของการไดม้า การจดัการ 
การด าเนินการ การอุปโภค และการจ าหน่ายทรัพยสิ์นไม่วา่จะไม่คิดมูลค่าหรือเพ่ือตีราคาเป็นมูลค่าก็
ตาม 

2. การรับหมั้นและการแต่งงานของเด็กจะไม่มีผลทางกฎหมาย และการปฏิบติัการท่ีจ าเป็นทั้งปวง 
รวมทั้งการบญัญติักฎหมายจะตอ้งกระท าข้ึนเพ่ือระบุอายขุั้นต ่าของการแต่งงาน และใหบ้งัคบัใหมี้การจดทะเบียน
สมรส ณ ท่ีท าการจดทะเบียนของทางราชการ 

 

ภาค 5 

ข้อ 17 

1. เพ่ือความมุ่งประสงคใ์นการพิจารณาความกา้วหนา้ซ่ึงกระท าข้ึนในการปฏิบติัตามอนุสญัญาฉบบั
ปัจจุบนั ใหมี้การจดัตั้งคณะกรรมการวา่ดว้ยการขจดัการเลือกปฏิบติัต่อสตรี (ต่อไปในท่ีน้ีจะเรียกวา่ 
คณะกรรมการ) ประกอบดว้ยผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีคุณธรรมและความสามารถสูงในสาขาท่ีครอบคลุมโดยอนุสญัญาน้ี
จ านวนสิบแปดคนในเวลาท่ีอนุสญัญาน้ีเร่ิมมีผลบงัคบัใช ้และประกอบดว้ยผูเ้ช่ียวชาญยีสิ่บสามคน หลงัจากการ
ใหส้ตัยาบนัหรือภาคยานุวติัอนุสญัญาน้ีโดยรัฐภาคีรัฐท่ีสามสิบหา้ ผูเ้ช่ียวชาญจะไดรั้บเลือกตั้งโดยรัฐภาคีจาก
บรรดาคนชาติของตนและจะปฏิบติังานตามความสามารถของบุคคล โดยพิจารณาถึงการกระจายตามเขต
ภูมิศาสตร์อยา่งเป็นธรรม และการตั้งผูแ้ทนตามอารยธรรมท่ีแตกต่างกนัในแต่ละรูปแบบตลอดจนระบบกฎหมาย
ท่ีส าคญัอีกดว้ย 

2. สมาชิกของคณะกรรมการจะไดรั้บเลือกตั้งโดยการลงคะแนนลบัจากบญัชีรายช่ือบุคคลซ่ึงเสนอช่ือ
โดยรัฐภาคี รัฐภาคีแต่ละรัฐอาจเสนอช่ือบุคคลหน่ึงคนจากบรรดาคนชาติของตนเอง 

3. การเลือกตั้งคร้ังแรกจะกระท าข้ึนหกเดือนหลงัจากวนัท่ีอนุสญัญาฉบบัปัจจุบนัเร่ิมมีผลบงัคบัใช ้อยา่ง
นอ้ยท่ีสุดสามเดือนก่อนการเลือกตั้งแต่ละคร้ังเลขาธิการสหประชาชาติจะส่งจดหมายถึงรัฐภาคี เชิญใหรั้ฐภาคีท า
การเสนอช่ือภายในเวลาสองเดือน เลขาธิการจะจดัท าบญัชีรายช่ือของบุคคลทั้งปวง ตามท่ีไดรั้บการเสนอช่ือนั้น
เรียงตามล าดบัอกัษร โดยระบุถึงรัฐภาคีซ่ึงไดเ้สนอช่ือบุคคลเหล่านั้นและจะเสนอบญัชีนั้นต่อรัฐภาคี 

4. การเลือกตั้งสมาชิกคณะกรรมการจะกระท าข้ึนในการประชุมของรัฐภาคี ซ่ึงเรียกประชุมโดย
เลขาธิการ ณ ส านกังานใหญ่สหประชาชาติ ในการประชุมนั้นซ่ึงสองในสามของรัฐภาคีจะประกอบเป็นองค์
ประชุม บรรดาบุคคลท่ีไดรั้บเลือกตั้งใหเ้ป็นคณะกรรมการจะตอ้งเป็นผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียง
มากท่ีสุด และไดรั้บคะแนนเสียงจากจ านวนสมาชิกท่ีมีมากกวา่ฝ่ายตรงขา้มรวมทั้งหมดของผูแ้ทนของรัฐภาคีท่ีมา
ประชุมและลงคะแนนเสียง 



5. สมาชิกคณะกรรมการจะไดรั้บเลือกตั้งคราวละส่ีปี อยา่งไรก็ตามวาระของสมาชิกเกา้คนท่ีไดรั้บ
เลือกตั้งในการเลือกตั้งคร้ังแรกจะส้ินสุดหลงัจากครบสองปี ช่ือของสมาชิกเกา้คนน้ีจะไดรั้บเลือกโดยทนัที
หลงัจากการเลือกตั้งคร้ังแรก โดยการจบัสลากจากประธานคณะกรรมการ 

6. การเลือกตั้งสมาชิกคณะกรรมการท่ีเพ่ิมข้ึนหา้คนจะจดัใหมี้ข้ึนตามบทบญัญติัของวรรค 2, 3 และ 4 
ของขอ้น้ีหลงัจากรัฐภาคีท่ีสามสิบหา้ไดใ้หส้ตัยาบนัหรือภาคยานุวติัแลว้ วาระของสมาชิกสองคนท่ีไดรั้บเลือกตั้ง
ท่ีเพ่ิมข้ึนในโอกาสน้ีจะส้ินสุดหลงัจากครบสองปี ช่ือของสมาชิกสองคนน้ีจะไดรั้บเลือกโดยการจบัสลากโดย
ประธานคณะกรรมการ 

7. เพ่ือบรรจุต าแหน่งท่ีวา่งลงโดยเหตุไม่ปกติ รัฐภาคีซ่ึงผูเ้ช่ียวชาญของตนไดย้ติุการปฏิบติัหนา้ท่ีใน
ฐานะสมาชิกคณะกรรมการ จะแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชาญอีกคนหน่ึงจากบรรดาคนชาติของตน โดยข้ึนอยูก่บัความ
เห็นชอบของคณะกรรมการ 

8. โดยความเห็นชอบของสมชัชา สมาชิกคณะกรรมการจะไดรั้บเงินตอบแทนจากแหล่งเงินทุนของ
สหประชาชาติ ตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขเช่นท่ีสมชัชาอาจวนิิจฉยั โดยพิจารณาถึงความส าคญัของความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการ 

9. เลขาธิการสหประชาชาติจะจดัหาเจา้หนา้ท่ีและส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีจ าเป็นเพ่ือการปฏิบติัหนา้ท่ี
อยา่งมีประสิทธิภาพของคณะกรรมการภายใตอ้นุสญัญาฉบบัปัจจุบนั 

ข้อ 18 

1. รัฐภาคีรับท่ีจะเสนอรายงานวา่ดว้ยมาตรการดา้นนิติบญัญติั ตุลาการ การบริหาร หรืออ่ืน ๆ ซ่ึงรัฐภาคี
เหล่านั้นไดก้ าหนดข้ึนเพ่ือใหมี้ผลต่อบทบญัญติัของอนุสญัญาฉบบัปัจจุบนั และความกา้วหนา้ท่ีเกิดข้ึนในเร่ืองน้ี
ต่อเลขาธิการสหประชาชาติเพ่ือการพิจารณาโดยคณะกรรมการ 

(ก) ภายในหน่ึงปีหลงัจากการเร่ิมมีผลบงัคบัใชส้ าหรับรัฐท่ีเก่ียวขอ้ง 

(ข) หลงัจากนั้นอยา่งนอ้ยท่ีสุดทุก ๆ ส่ีปี และต่อจากนั้นเม่ือใดก็ตามท่ีคณะกรรมการร้องขอ 

2. รายงานอาจระบุปัจจยัและความยากล าบากซ่ึงกระทบกระเทือนถึงระดบัท่ีท าใหไ้ม่สามารถปฏิบติั
ตามขอ้ผกูพนัต่าง ๆ ภายใตอ้นุสญัญาฉบบัปัจจุบนั  

ข้อ 19 

1. คณะกรรมการจะก าหนดระเบียบขอ้บงัคบัการประชุมของตนเอง 

2. คณะกรรมการจะเลือกตั้งเจา้หนา้ท่ีของตนคราวละสองปี 

 



ข้อ 20 

1. โดยปกติ คณะกรรมการจะประชุมกนัเป็นระยะเวลาไม่เกินสองสปัดาห์ทุกปี เพ่ือพิจารณารายงานท่ี
เสนอตามขอ้ 18 ของอนุสญัญาฉบบัปัจจุบนั 

2. โดยปกติ การประชุมของคณะกรรมการจะจดัใหมี้ข้ึน ณ ส านกังานใหญ่สหประชาชาติ หรือท่ีอ่ืนใดท่ี
สะดวกตามท่ีคณะกรรมการก าหนด 

ข้อ 21 

1. คณะกรรมการจะตอ้งรายงานต่อสมชัชาของสหประชาชาติโดยผา่นทางคณะมนตรีเศรษฐกิจและ
สงัคมเป็นประจ าทุปีวา่ดว้ยกิจกรรมของคณะกรรมการ และอาจท าขอ้เสนอและขอ้แนะน าทัว่ไป โดยยดึการ
ตรวจสอบรายงานและขอ้สนเทศซ่ึงไดรั้บจากรัฐภาคีเป็นมูลฐาน ขอ้เสนอและขอ้แนะน าทัว่ไปเช่นวา่นั้น จะ
รวมอยูใ่นรายงานของคณะกรรมการ รวมทั้งค  าวจิารณ์จากรัฐภาคี ถา้มี  

2. เลขาธิการสหประชาชาติจะตอ้งส่งรายงานของคณะกรรมการไปยงัคณะกรรมาธิการวา่ดว้ยสถานภาพ
ของสตรีเพื่อทราบ 

ข้อ 22 

ทบวงการช านญัพิเศษจะมีสิทธิท่ีจะไดมี้ผูแ้ทนในการพิจารณาการปฏิบติัตามบทบญัญติัเช่นวา่ของ
อนุสญัญาฉบบัปัจจุบนัท่ีอยูภ่ายในขอบข่ายของกิจกรรมของตน คณะกรรมการอาจเชิญใหท้บวงการช านญัพิเศษ
เสนอรายงานวา่ดว้ยการปฏิบติัตามอนุสญัญาน้ีในเร่ืองท่ีอยูภ่ายในขอบข่ายของกิจกรรมของตน 

 

ภาค 6 

ข้อ 23 

ไม่มีขอ้ความใดในอนุสญัญาฉบบัน้ีท่ีจะกระทบกระเทือนบทบญัญติัใด ๆ ซ่ึงมีส่วนส่งเสริมไดม้ากกวา่
ในการท่ีจะบรรลุถึงความเสมอภาคระหวา่งบุรุษและสตรี ซ่ึงอาจบรรจุอยู ่

(ก) ในบทบญัญติัของกฎหมายของรัฐภาคี หรือ 

(ข) ในอนุสญัญา สนธิสญัญา หรือความตกลงระหวา่งประเทศอ่ืนใดซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับรัฐนั้น 

 



ข้อ 24 

รัฐภาคีรับท่ีจะก าหนดมาตรการท่ีจ าเป็นทั้งปวงในระดบัชาติ โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือบรรลุถึงการ
ตระหนกัอยา่งเตม็ท่ีถึงสิทธิต่าง ๆ ท่ีไดรั้บการยอมรับในอนุสญัญาฉบบัปัจจุบนั 

ข้อ 25 

1. อนุสญัญาฉบบัปัจจุบนัจะเปิดใหมี้การลงนามโดยรัฐทั้งปวง 

2. เลขาธิการสหประชาชาติจะไดรั้บมอบหมายใหเ้ป็นผูเ้ก็บรักษาอนุสญัญาฉบบัปัจจุบนั 

3. อนุสญัญาฉบบัปัจจุบนัจะตอ้งไดรั้บการใหส้ตัยาบนั สตัยาบนัสารจะตอ้งมอบไวก้บัเลขาธิการ
สหประชาชาติ 

4. อนุสญัญาฉบบัปัจจุบนัจะเปิดใหมี้การภาคยานุวติัโดยรัฐทั้งปวง การภาคยานุวติัจะมีผลโดยการมอบ
ภาคยานุวติัสารไวก้บัเลขาธิการสหประชาชาติ 

ข้อ 26 

1. ค าร้องขอเพ่ือการแกไ้ขอนุสญัญาฉบบัปัจจุบนัอาจกระท าข้ึนในเวลาใด ๆ โดยรัฐภาคีใด โดยวธีิท า
หนงัสือบอกกล่าวเป็นลายลกัษณ์อกัษรส่งถึงเลขาธิการสหประชาชาติ 

2. สมชัชาสหประชาชาติจะตดัสินเก่ียวกบัขั้นตอนต่าง ๆ ถา้มี ท่ีจะด าเนินการในส่วนท่ีเก่ียวกบัค าร้อง
ขอเช่นวา่นั้น 

ข้อ 27 

1. อนุสญัญาฉบบัปัจจุบนัจะเร่ิมมีผลบงัคบัใชใ้นวนัท่ีสามสิบหลงัจากการมอบสตัยาบนัสารหรือ
ภาคยานุวติัสารฉบบัท่ียีสิ่บไวก้บัเลขาธิการสหประชาชาติ 

2. ส าหรับรัฐแต่ละรัฐซ่ึงใหส้ตัยาบนัหรือภาคยานุวติัอนุสญัญาฉบบัปัจจุบนั หลงัจากการมอบสตัยาบนั
หรือภาคยานุวติัสารฉบบัท่ียีสิ่บ อนุสญัญาน้ีจะเร่ิมมีผลบงัคบัใชใ้นวนัท่ีสามสิบหลงัจากวนัมอบสตัยาบนัสารหรือ
ภาคยานุวติัสารของตน 

ข้อ 28 

1. เลขาธิการสหประชาชาติจะตอ้งรับและเวยีนตวับทขอ้สงวนท่ีกระท าโดยรัฐต่าง ๆ ในเวลาท าการ
สตัยาบนัหรือภาคยานุวติัใหแ้ก่รัฐทั้งปวง 

2. ขอ้สงวนท่ีไม่สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละความมุ่งประสงคข์องอนุสญัญาฉบบัปัจจุบนัจะไม่ไดรั้บ
การอนุมติั 



3. ขอ้สงวนอาจถูกถอนในเวลาใด ๆ โดยหนงัสือบอกกล่าวเพ่ือการน้ีส่งไปยงัเลขาธิการสหประชาชาติ 
ผูซ่ึ้งหลงัจากนั้นจะแจง้ไปยงัรัฐทั้งปวงใหท้ราบถึงขอ้สงวนเหล่านั้น หนงัสือบอกกล่าวเช่นวา่จะมีผลในวนัท่ี
หนงัสือนั้นไดรั้บ 

ข้อ 29 

1. กรณีพิพาทใด ๆ ระหวา่งรัฐภาคีสองรัฐหรือมากกวา่เก่ียวกบัการตีความหรือการใชอ้นุสญัญาฉบบั
ปัจจุบนั ซ่ึงระงบัไม่ไดโ้ดยการเจรจา จะตอ้งเสนอต่ออนุญาโตตุลาการ เม่ือรัฐใดรัฐหน่ึงร้องขอ ถา้ภายในหกเดือน
นบัจากวนัท่ีร้องขอใหมี้อนุญาโตตุลาการ ภาคียงัไม่สามารถตกลงกนัไดใ้นเร่ืองการจดัตั้งอนุญาโตตุลาการ ภาคี
เหล่านั้นฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงอาจเสนอกรณีพิพาทไปยงัศาลยติุธรรมระหวา่งประเทศโดยการร้องขอ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
ขอ้บงัคบัของศาล 

2. ในเวลาท่ีลงนามใหส้ตัยาบนัหรือภาคยานุวติัอนุสญัญาฉบบัปัจจุบนั รัฐภาคีแต่ละรัฐอาจประกาศวา่
ตนไม่ถือวา่ตนเองผกูมดัโดยวรรค 1 ของขอ้น้ี รัฐภาคีอ่ืน ๆ จะไม่ผกูมดัโดยวรรคนั้น ในส่วนท่ีเก่ียวกบัรัฐภาคีใด
ซ่ึงไดท้ าขอ้สงวนเช่นวา่ 

3. รัฐภาคีใดซ่ึงไดท้ าขอ้สงวนตามวรรค 2 ของขอ้น้ีอาจถอนขอ้สงวนในเวลาใด ๆ โดยหนงัสือบอก
กล่าวไปยงัเลขาธิการสหประชาชาติ 

ข้อ 30 

อนุสญัญาฉบบัปัจจุบนั ซ่ึงตวับทภาษาอาหรับ จีน องักฤษ ฝร่ังเศส รัสเซีย และสเปนใชไ้ดเ้ท่าเทียมกนั 
จะมอบไวก้บัเลขาธิการสหประชาชาติ 

เพ่ือเป็นพยานแก่การน้ี ผูล้งนามขา้งทา้ยน้ี ซ่ึงไดรั้บมอบอ านาจโดยถูกตอ้งไดล้งนามอนุสญัญาฉบบั
ปัจจุบนั 


