อนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัตติ อสตรีในทุกรูปแบบ
อารัมภบท
บรรดารัฐภาคีในอนุสัญญาฉบับปจจุบัน
สังเกตวา กฎบัตรสหประชาชาติยืนยันความเชื่อมั่นในสิทธิมนุษยชนขัน้ พื้นฐานในเกียรติ
ศักดิ์และคุณคาของมนุษย และในสิทธิอันเทาเทียมกันของบุรุษและสตรี
สังเกตวา ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนยืนยันหลักการที่วา การเลือกปฏิบตั ิเปนสิ่ง
ที่ยอมรับไมได และประกาศวามนุษยทุกคนเกิดมามีอิสระและเสมอภาคกันในเกียรติศักดิ์และสิทธิ
และวาทุกคนยอมมีสิทธิและอิสรภาพบรรดาที่ระบุไวในปฏิญญานี้โดยปราศจากความแตกตางไม
วาชนิดใด ๆ รวมทั้งความแตกตางเพราะเหตุแหงเพศ
สังเกตวา รัฐภาคีกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิมนุษยชนมีความผูกพันที่จะประกัน
สิทธิอันเทาเทียมกันของบุรษุ และสตรีในการที่จะไดอุปโภคสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
พลเมือง และทางการเมืองทั้งปวง
พิจารณาถึง อนุสัญญาระหวางประเทศที่กาํ หนดขึ้นภายใตการสนับสนุนของ
สหประชาชาติและทบวงการชํานัญพิเศษทีส่ งเสริมความเสมอภาคแหงสิทธิของบุรุษและสตรี
อีกทั้งยังสังเกตถึง ญัตติ ปฏิญญา และขอเสนอแนะทีร่ ับรองโดยสหประชาชาติและทบวง
การชํานัญพิเศษซึ่งสงเสริมความเสมอภาคแหงสิทธิของบุรุษและสตรี
อยางไรก็ตาม มีความหวงใยวา ทั้ง ๆ ที่มีเครื่องมือตาง ๆ เหลานี้แลว ก็ยังคงมีการเลือก
ปฏิบัติตอสตรีอยูอยางกวางขวาง
ระลึกถึงวา การเลือกปฏิบัติตอสตรีขัดตอหลักการของความเสมอภาคของสิทธิและความ
เคารพตอเกียรติศักดิ์ของมนุษย เปนอุปสรรคตอการมีสวนรวมของสตรีดวยเงื่อนไขที่เสมอภาคกัน
กับบุรุษในการดํารงอยูทางการเมือง สังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรมในประเทศของตน ขัดขวาง
ความเจริญเติบโตแหงความรุงเรืองของสังคมและครอบครัว และทําใหพัฒนาการอยางสมบูรณของ
ศักยภาพตาง ๆ ของสตรีในการใหบริการแกประเทศของตนและมนุษยชาติเปนไปไดโดยยากยิ่งขึ้น
มีความหวงใยวาในสถานการณแหงความยากจน สตรีมีโอกาสเขาถึงอาหาร การอนามัย
การศึกษา การฝกอบรม และโอกาสในการทํางานและความจําเปนอื่น ๆ ไดนอยมาก
มีความเชื่อมั่นวา การจัดใหมีระเบียบทางเศรษฐกิจระหวางประเทศแบบใหม ซึ่งอยูบ น
รากฐานของสมธรรมและความยุติธรรม จะชวยในการสงเสริมความเสมอภาคระหวางบุรุษและ
สตรีอยางสําคัญ
ย้ําวา การขจัดการแบงแยกผิว การแบงเชื้อชาติทุกรูปแบบ การเลือกปฏิบัติตามเชื้อชาติ
ลัทธิอาณานิคม ลัทธิอาณานิคมสมัยใหม การรุกราน การยึดครองครอบครอง และการแทรกแซง

ของตางชาติในกิจการภายในของรัฐตาง ๆ มีความสําคัญตอการไดอปุ โภคสิทธิอยางเต็มที่ของบุรุษ
และสตรี
ยืนยันวา การทําใหสันติภาพและความมัน่ คงระหวางประเทศแข็งแกรงขึ้น การผอนคลาย
ความตึงเครียดระหวางประเทศ ความรวมมือซึ่งกันและกันในบรรดารัฐทั้งปวง โดยไมถือระบบ
สังคมและเศรษฐกิจของตน การลดอาวุโสโดยทั่วๆ ไป และอยางสิ้นเชิง โดยเฉพาะอยางยิ่งการลด
อาวุธนิวเคลียรภายใตการควบคุมระหวางประเทศอยางเขมแข็งและไดผล การยืนยันถึงหลักการ
แหงความยุติธรรม ความเสมอภาคและผลประโยชนของกันและกันในความสัมพันธระหวาง
ประเทศตาง ๆ และการตระหนักถึงสิทธิของประชาชนที่อยูภายใตการครอบครอบของตางชาติและ
อยูภายใตอาณานิคม และการยึดครองของตางชาติ ตอการที่จะปกครองตนเองและการไดอิสรภาพ
รวมทั้งการเคารพอธิปไตยแหงชาติและบูรณภาพแหงดินแดน จะชวยสงเสริมความกาวหนาและ
พัฒนาการทางสังคมและในฐานะเปนผลสืบเนื่องจะชวยใหบรรลุถึงความเสมอภาคอยางเต็มเปย ม
ระหวางบุรษุ และสตรี
มีความเชื่อมั่นวา พัฒนาการอยางเต็มที่และสมบูรณของประเทศ สวัสดิภาพของโลกและ
เหตุที่จะมีสันติภาพ จําตองใหสตรีไดเขารวมอยางเต็มที่ในทุก ๆ สาขาโดยเสมอภาคกับบุรุษ
คํานึงถึง การที่สตรีมีสวนชวยอยางสําคัญตอสวัสดิการของครอบครัวและตอพัฒนาการ
ของสังคม ซึ่งจนกระทั่งปจจุบันนี้ยังไมไดรับการยอมรับอยางเต็มที่ ความสําคัญทางสังคมของ
ความเปนเพศมารดาและบทบาทของบิดามารดาในครอบครัวและในการเลี้ยงดูบุตรและตระหนักวา
บทบาทของสตรีในการใหกาํ เนิดบุตรไมควรจะเปนพื้นฐานในการเลือกปฏิบัติแตตระหนักวา การ
เลี้ยงดูบุตรจําตองไดรับผิดชอบรวมกันระหวางบุรุษและสตรี และสังคมทั้งมวล
ตระหนักวา จําเปนตองเปลี่ยนแปลงบทบาทดั้งเดิมของบุรุษ รวมทั้งบทบาทของสตรีใน
สังคมและในครอบครัวเพื่อใหบรรลุถึงความเสมอภาคอยางเต็มที่ระหวางบุรุษและสตรี
ตั้งใจแนวแน ที่จะใหมีการปฏิบัติตามหลักการที่ระบุไวในปฏิญญาวาดวยการขจัดการ
เลือกปฏิบัติตอสตรี และเพือ่ ความมุงประสงคนั้นจะกําหนดมาตรการตาง ๆ ที่จําเปนสําหรับการ
ขจัดการเลือกปฏิบัติดังกลาวในทุกรูปแบบและวิธีการ ไดตกลงกันดังตอไปนี้
ภาค 1
ขอ 1
เพื่ อ ความมุ ง ประสงค ข องอนุ สั ญ ญานี้ คํ า วา “เลื อ กปฏิบั ติ ต อ สตรี ” จะหมายถึง การ
แบงแยก การกีดกัน หรือการจํากัดใด ๆ เพราะเหตุแหงเพศ ซึ่งมีผลหรือความมุงประสงคที่จะ
ทําลายหรือทําใหเ สื่อมเสี ย การยอมรั บ การไดอุปโภค หรือใชสิทธิโดยสตรี โดยไมคํานึงถึง
สถานภาพดานการสมรส บนพื้นฐานของความเสมอภาคของบุรุษและสตรีของสิทธิมนุษยชนและ
เสรีภาพขั้นพื้นฐานในดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมของพลเมืองหรือดานอื่น ๆ

ขอ 2
รัฐ ภาคี ทั้ง หลายขอประณามการเลือ กปฏิบั ติ ต อ สตรี ใ นทุ ก รู ป แบบ ตกลงที่ จ ะติ ด ตาม
นโยบายเกี่ยวกับการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีโดยวิธีที่เหมาะสมทุกประการและโดยไมชักชา
และเพื่อใหบรรลุจุดหมายนี้ ตกลงที่จะ
(ก) บรรลุหลักการของความเสมอภาคของบุรุษและสตรีไวในรัฐธรรมนูญแหงชาติของตน
หรือในบทบัญญัติแหงกฎหมายที่เหมาะสมอื่น ๆ ถาหากวายังไมรวมเขาไวในรัฐธรรมนูญและ
บทบัญญัติเหลานั้น และประกันที่จะใหมีการปฏิบัติตามหลักการนี้ โดยทางกฎหมายและวิธีการที่
เหมาะสมอื่น ๆ
(ข) กําหนดมาตรการดา นนิติ บัญญัติ และอื่น ๆ ที่เหมาะสม รวมทั้งขอบังคับเมื่อเห็น
เหมาะสม ซึ่งหามการเลือกปฏิบัติทั้งมวลตอสตรี
(ค) จัดใหมีการคุมครองทางกฎหมายซึ่งสิทธิของสตรีบนพื้นฐานที่เทาเทียมกันกับบุรุษ
และรับประกันในการคุมครองสตรีอยางมีประสิทธิภ าพตอการเลือกปฏิ บัติใด ๆ โดยผ านศาล
ยุติธรรมแหงชาติที่มอี ํานาจและสถาบันรัฐบาลอื่น ๆ
(ง) งดเวนจากการเขาไปพัวพันในการกระทําหรือปฏิบัติใด ๆ เกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติตอ
สตรี และรับประกันวาเจาหนาที่และสถาบันของรัฐจะปฏิบัติโดยสอดคลองกับขอผูกพันนี้
(จ) ใชมาตรการที่เหมาะสมทุกอยาง เพื่อขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีโดยบุคคล องคการ
หรือวิสาหกิจใด ๆ
(ฉ) ใชมาตรการที่เหมาะสมทุกอยาง รวมทั้งการออกกฎหมาย เพื่อเปลี่ยนแปลง หรือ
ลมเลิกกฎหมาย ขอบังคับ ประเพณีและแนวปฏิบัติที่ยังมีอยู ซึ่งกอใหเกิดการเลือกปฏิบัติตอสตรี
(ช) เพิกถอนบทบัญญัติทางอาญาภายในทั้งปวงซึ่งกอใหเกิดการเลือกปฏิบัติตอสตรี
ขอ 3
ในทุกๆ ดาน โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานการเมือง สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม รัฐภาคี
จะใชมาตรการที่เหมาะสมทัง้ ปวง รวมทั้งการออกกฎหมายเพื่อประกันพัฒนาการและ
ความกาวหนาอยางเต็มที่ของสตรี เพื่อความมุงประสงคที่จะรับประกันใหสตรีไดใชและไดอุปโภค
สิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขัน้ พื้นฐานบนฐานของความเสมอภาคกับบุรุษ
ขอ 4
1. การที่รัฐภาคีออกมาตรการพิเศษชั่วคราว ซึ่งมุงที่จะเรงรัดใหมีความเสมอภาคที่แทจริง
ระหวางบุรษุ และสตรี จะไมถือวาเปนการเลือกปฏิบัติตามที่ไดนยิ ามความหมายไวใน
อนุสัญญาฉบับปจจุบัน แตจะโดยประการใดก็ตามไมตอ งมีการคงมาตรฐานอันไมเสมอ

ภาค หรือแบงแยกไวในฐานะเปนผลที่ตามมา มาตรการเหลานี้จะสิ้นสุดเมื่อไดบรรลุถึง
วัตถุประสงคของความเสมอภาคของโอกาสและการปฏิบัติ
2. การที่รัฐภาคีออกมาตรการพิเศษ รวมทัง้ มาตรการที่มีอยูแลวในอนุสัญญาฉบับปจจุบัน
ซึ่งมุงที่จะปกปองความเปนเพศมารดาไวจะไมถือวาเปนการเลือกปฏิบัติ
ขอ 5
รัฐภาคีจะใชมาตรการทีเหมาะสมทั้งปวง
(ก) เพื่อปรับปรุงแบบแผนความประพฤติทางสังคมและวัฒนธรรมของบุรุษและสตรี โดย
มุงที่จะใหไดขจัดความเดียดฉันทและวิธีปฏิบัติอันเปนประเพณีและอืน่ ๆ ทั้งปวง ซึ่งอยู
บนพื้นฐานของความคิดเกีย่ วกับความต่ําตอยหรือความสูงสงของอีกเพศหนึ่ง หรือที่อยู
บนพื้นฐานของบทบาทแบบเกาสําหรับบุรุษและสตรี
(ข) เพื่อประกันวา การศึกษาเกี่ยวกับระบบครอบครัวรวมถึงความเขาใจอยางถูกตอง
เกี่ยวกับความเปนเพศมารดาในฐานทีเ่ ปนหนาที่ทางสังคม และเปนการยอมรับถึงความ
ยอมรับผิดชอบรวมกันของบุรุษและสตรีในการเลี้ยงดูและการพัฒนาบุตร ทั้งยังเปนที่
เขาใจดวยวาในทุกๆ กรณี ผลประโยชนของบุตรยอมเปนสิ่งที่ตองคํานึงถึงเปนเบือ้ งแรก
ขอ 6
รัฐภาคีจะใชมาตรการที่เหมาะสมทุกอยาง รวมทั้งการออกกฎหมาย เพื่อปราบปราม
การคาสตรีและการแสวงหาประโยชนจากการคาประเวณีของสตรีทุกรูปแบบ
ภาค 2
ขอ 7
รัฐภาคีจะใชมาตรการที่เหมาะสมทุกประการ เพื่อขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีในดานที่
เกี่ยวกับการเมืองและทั่วๆ ไปของประเทศ และโดยเฉพาะอยางยิ่งจะใหประกันแกสตรีภายใต
เงื่อนไขแหงความเสมอภาคกับบุรุษซึ่งสิทธิ
(ก) ทีจ่ ะออกเสียงในการเลือกตั้งและลงประชามติทั้งปวง และมีสิทธิที่จะไดรับเลือกตั้ง
เขาไปในองคกรที่มีการเลือกตั้งอยางเปดเผยทั้งมวล
(ข) ที่จะเขารวมในการวางนโยบายของรัฐบาลและดําเนินการตามนยาบายนัน้ และในการ
รับตําแหนงราชการและปฏิบัติหนาที่ราชการในทุกๆ ระดับของรัฐบาล
(ค) ที่จะเขารวมในองคการและสมาคมที่ไมไดเปนของรัฐบาลที่ทําหนาที่เกีย่ วของกับ
ความเปนอยูทว่ั ๆ ไป และที่เกี่ยวกับการเมืองของประเทศ

ขอ 8
รัฐภาคีจะใชมาตรการที่เหมาะสมทุกอยาง เพื่อใหประกันแกสตรีภายใตเงื่อนไขแหงความ
เสมอภาคกันกับบุรุษและโดยไมมีการเลือกปฏิบัติใดๆ ซึ่งโอกาสที่จะเปนผูแทนรัฐบาลของตนใน
ระดับระหวางประเทศ และเขารวมในงานขององคการระหวางประเทศ
ขอ 9
1. รัฐภาคีจะใหสิทธิที่เสมอภาคกันกับบุรุษแกสตรี ในการที่จะไดมาเปลี่ยนแปลงหรือ
คงไวซึ่งสัญชาติของตน รัฐภาคีเหลานั้นจะรับประกันเปนพิเศษวาทั้งการแตงงานกับคน
ตางชาติ กับทัง้ การเปลี่ยนสัญชาติของสามีระหวางการแตงงานจะไมเปลี่ยนสัญชาติของ
ภรรยาโดยอัตโนมัติไปดวย อันจะทําใหเธอเปนคนไรสัญชาติหรือบังคับเธอใหถือสัญชาติ
ของสามี
1. รัฐภาคีจะใหสทิ ธิอันเสมอภาคกันกับบุรุษแกสตรี เกี่ยวกับสัญชาติของบุตรของตน
ภาค 3
ขอ 10
รัฐภาคีจะใชมาตรการที่เหมาะสมทุกอยางเพื่อขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรี เพื่อที่จะให
ประกันแกสตรีทั้งหลายซึ่งสิทธิอันเสมอภาคกันกับบุรุษในดานการศึกษา และโดยเฉพาะ
อยางยิ่งเพื่อประกันบนพื้นฐานแหงความเสมอภาคของบุรุษและสตรี
(ก) เงื่อนไขเดียวกันสําหรับอาชีพและการแนะแนวอาชีพ สําหรับการมีโอกาสเขาศึกษา
และสําหรับการไดรับวุฒิบัตรในสถาบันการศึกษาทุกประเภททั้งในเขตชนบทและเขต
เมือง ความเสมอภาคนี้จะไดรับการประกันในการศึกษากอนเขาโรงเรียน การศึกษาทัว่ ๆ
ไป การศึกษาเทคนิค การศึกษาอาชีพ และการศึกษาเทคนิคชั้นสูง รวมทั้งการฝกฝนดาน
อาชีพทุกแบบ
(ข) โอกาสที่จะเขาเรียนในหลักสูตรเดียวกัน การสอบชนิดเดียวกัน คณาจารยสอนที่มี
คุณสมบัติไดมาตรฐานเดียวกัน พรอมทั้งมีอาณาบริเวณของโรงเรียนและอุปกรณที่มี
คุณภาพชนิดเดียวกัน
(ค) การขจัดแนวความคิดแบบเกาเกีย่ วกับบทบาทของบุรุษและสตรีในทุก ๆ ระดับ และ
ทุกๆ รูปแบบการศึกษา โดยการกระตุนใหมีสหศึกษาและแบบอื่นๆ ของการศึกษาซึ่งจะ
ชวยใหบรรลุเปาหมายนี้ และโดยเฉพาะอยางยิ่ง โดยการทบทวนตําราและโครงการตางๆ
ของโรงเรียน และการดัดแปลงวิธีการสอน
(ง) โอกาสเทากันที่จะไดประโยชนจากทุนการศึกษาและเงินชวยเหลือทางการศึกษาอื่น

(จ) โอกาสเทากันที่จะไดเขารวมโครงการตางๆ เกี่ยวกับการศึกษาตอเนื่อง รวมทั้ง
โครงการศึกษาผูใหญ และโครงการรณรงคใหรูหนังสือ โดยเฉพาะอยางยิ่งโครงการที่มุง
จะลดชองวางในการศึกษาทีม่ ีอยูระหวางบุรุษและสตรี ภายในระยะเวลาที่เร็วที่สุดเทาที่จะ
เปนไปได
(ฉ) การลดอัตราการออกจากโรงเรียนของนักศึกษาหญิง และการจัดโครงการตางๆ
สําหรับเด็กหญิงและสตรีที่ออกจากโรงเรียนกอนเวลาอันสมควร
(ช) โอกาสเทากันที่จะเขารวมอยางแข็งขันในกีฬาและพลศึกษา
(ซ) โอกาสไดเขาศึกษาขอสนเทศทางการศึกษาเฉพาะอยาง เพื่อชวยใหหลักประกันดาน
สุขภาพและการอยูดีของครอบครัว รวมทั้งขอสนเทศและคําแนะนําเกีย่ วกับการวางแผน
ครอบครัว
ขอ 11
รัฐภาคีจะใชมาตรการที่เหมาะสมทุกอยาง เพื่อขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีในดานการจาง
งานเพื่อที่จะประกันอยางเดียวกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคของบุรุษและสตรี
โดยเฉพาะอยางยิ่ง
(ก) สิทธิที่จะทํางานในฐานะเปนสิทธิอันจะพึงแบงแยกมิไดของมนุษยทั้งปวง
(ข) สิทธิในโอกาสที่จะไดรับการจางงานชนิดเดียวกัน รวมทั้งการใชหลักเกณฑในการ
คัดเลือกเดียวกันในเรื่องของการจางงาน
(ค) สิทธิในการเลือกอาชีพและการทํางานไดอยางเสรี สิทธิในการไดเลื่อนตําแหนง
ความปลอดภัยในการทํางาน และผลประโยชน รวมทั้งเงื่อนไขที่เกีย่ วกับการบริการทั้ง
ปวง และสิทธิที่จะไดรับการฝก และการฝกซ้ําดานอาชีพ รวมทั้งภาวะการเปนผูฝกงาน
การฝกงาน และการฝกซ้ําดานอาชีพในระดับสูง
(ง) สิทธิที่จะไดรับผลตอบแทนเทาเทียมกัน รวมทั้งผลประโยชนและสิทธิที่จะไดรับการ
ปฏิบัติที่เสมอกันเกีย่ วกับงานที่มีคุณคาเทาเทียมกัน รวมทั้งความเสมอภาคชองการปฏิบัติ
ในการวัดผลคุณภาพของงาน
(จ) สิทธิที่จะไดรับประกันสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีของการเกณียณอายุ การตก
งาน การปวย การทุพพลภาพและวัยชรา และการหมดสมรรถนะที่จะทํางานอื่นๆ
รวมถึงสิทธิในการไดรับเงินคาจางของพนักงาน
(ฉ) สิทธิที่จะไดรับความคุมครองสุขภาพและความปลอดภัยในสภาพการทํางานตางๆ
รวมทั้งการใหความคุมครองในการทําหนาที่ดานการมีบตุ รสืบพันธุ

2. เพื่อที่จะปองกันการเลือกปฏิบัติตอสตรีดวยเหตุผลอันเนื่องมาจากการแตงงานหรือ
ความเปนเพศมารด และเพือ่ ประกันสิทธิอันแทจริงของสตรีในการที่จะทํางาน รัฐภาคีจะ
ใชมาตรการที่เหมาะสม
(ก) เพื่อหามภายใตการบังคับใชของขอหามตางๆ ไมใหมีการปลดเพราะเหตุแหงการ
ตั้งครรภ หรือเพราะการลาคลอดบุตร และการเลือกปฏิบัติบนพื้นฐานของสถานภาพใน
การแตงงาน
(ข) เพื่อริเริ่มใหมีการลาคลอดบุตรโดยไดรับคาจาง หรือไดผลประโยชนทางสังคมที่
เปรียบเทียบไดโดยไมสูญเสียการงานเดิม อาวุโสในการทํางานหรือเงินชวยเหลือทาง
สังคม
(ค) เพื่อกระตุน ใหมีบริการสังคมอันเปนตัวสนับสนุนที่จําเปน เพื่อที่จะชวยใหบดิ ามารดา
สามารถรวบรวมขอผูกพันทางครองครัวเขากับความรับผิดชอบในการงานและการเขารวม
ในกิจการสาธารณะ โดยเฉพาะอยางยิ่งโดยการสงเสริมใหมีการจัดตัง้ และพัฒนาขอบขาย
ของสวัสดิการดานการเลี้ยงดูเด็ก
(ง) ใหมีการคุม ครองเปนพิเศษแกสตรีท่อี ยูระหวางตั้งครรภ ในการทํางานทุกรูปแบบที่มี
แนวโนมวาจะเปนอันตรายตอสตรีเหลานั้น
3. บทบัญญัติของกฎหมายดานการคุมครองที่เกี่ยวกับเรื่องตางๆ ที่มีอยูในขอนี้จะไดรบั
การพิจารณาเปนครั้งคราวในแงของความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และจะไดรับ
การแกไข ยกเลิก หรือขยาย เทาที่จําเปน
ขอ 12
1. รัฐภาคีจะใชมาตรการที่เหมาะสมทุกอยาง เพื่อขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีในดานการ
รักษาสุขภาพ เพื่อประกันการมีโอกาสไดรับการบริการในการรักษาสุขภาพ รวมทั้ง
บริการที่เกี่ยวกับการวางแผนครอบครัว บนพื้นฐานของความเสมอภาคของบุรุษและสตรี
2. ทั้ง ๆ ที่มีบทบุญญัติในวรรค 1 ของขอนี้ รัฐภาคีจะประกันใหสตรีไดรับบริการที่
เหมาะสมเกี่ยวกับการตั้งครรภ การคลอดบุตรและระยะหลังคลอดบุตร โดยการใหบริการ
แบบใหเปลาเมื่อจําเปน รวมทั้งการใหโภชนาการที่เพียงพอระหวางการตั้งครรภและระยะ
การใหนม
ขอ 13
รัฐภาคีจะใชมาตรการที่เหมาะสมทุกอยาง เพื่อขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีในดานอืน่ ๆ
ของการเปนอยูทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อที่จะใหไดสิทธิอยางเดียวกันบนพื้นฐานของ
ความเสมอภาคระหวางบุรษุ และสตรี โดยเฉพาะอยางยิ่ง

(ก) สิทธิที่จะไดรับผลประโยชนดานครอบครัว
(ข) สิทธิที่จะไดกยู ืมธนาคาร การจํานอง และสินเชื่อดานการเงินในรูปอื่นๆ
(ค) สิทธิที่จะเขารวมในกิจกรรมนันทนาการ การกีฬา และเรื่องตางๆ ที่เกี่ยวกับดาน
วัฒนธรรมทุกอยาง
ขอ 14
1. รัฐภาคีจะคํานึงถึงปญหาเฉพาะที่สตรีในชนบทเผชิญอยู รวมทั้งบทบาทสําคัญ ๆ ซึ่ง
สตรีชนบทมีอยู ในการชวยสนับสนุนค้ําจุนครอบครัวของตนดานเศรษฐกิจ รวมทั้ง
งานในสายเศรษฐกิจทีไ่ มไดกําหนดเปนตัวเงิน และจะใชมาตรการที่เหมาะสมทุก
อยางรับประกันที่จะใหบทบัญญัติของอนุสัญญาฉบับปจจุบันไปใชแกสตรีในเขต
ชนบทดวย
2. รัฐภาคีจะใชมาตรการที่เหมาะสมทุกอยาง เพื่อขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีในเขต
ชนบทดวย เพือ่ ที่จะประกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคของบุรุษและสตรีวา สตรี
ทั้งหลายเขารวมและไดรับผลประโยชนจากการพัฒนาชนบท และโดยเฉพาะอยางยิง่
จะใหสตรีดังกลาวไดรับสิทธิ
(ก) ที่จะเขารวมในการจัดทํารายละเอียดและการดําเนินการตามแผนการพัฒนาใน
ทุกๆ ระดับ
(ข) ที่จะมีโอกาสไดรับความสะดวกดานการรักษาสุขภาพอยางเพียงพอ รวมทั้ง
ขอสนเทศ การปรึกษาหารือ และการบริการในการวางแผนครอบครัว
(ค) ที่จะไดรับผลประโยชนโดยตรงจากโครงการประกันสังคม
(ง) ที่จะไดรับการฝกอบรมและการศึกษาทุกรูปแบบ ทั้งแบบในระบบและนอก
ระบบ รวมทั้งที่เกี่ยวกับการรณรงคใหรูหนังสือ และทั้งผลประโยชนจาก
บริการชุมชนและบริการสงเสริม เพื่อที่จะเพิ่มความชํานาญดานเทคนิค
(จ) ที่จะจัดการใหมีกลุมชวยตนเอง และสหกรณ เพื่อที่จะไดเขาถึงโอกาสดาน
เศรษฐกิจ โดยการรับจางทํางาน หรือการทํางานดวยตนเอง
(ฉ) ที่จะเขารวมในกิจกรรมชุมชนทุกประเภท
(ช) ที่จะมีโอกาสไดสินเชื่อและการกูยืมทางการเกษตร สิ่งอํานวยความสะดวก
ดานการตลาด เทคโนโลยีที่เหมาะสม และการปฏิบัติแบบเสมอภาคในการ
ปฏิรูปที่ดินและการเพาะปลูก รวมทั้งในโครงการตั้งถิ่นฐานใหมในทีด่ ิน
(ซ) ที่จะไดมีสภาพการดํารงอยูอ ยางเพียงพอ โดยเฉพาะอยางยิ่งเกีย่ วกับทีพ่ ัก
อาศัย การสุขาภิบาล ไฟฟาและน้ําประปา การขนสงและคมนาคม

ภาค 4
ขอ 15
1. รัฐภาคีจะใหสตรีมีความเสมอภาคกับบุรุษในทางกฎหมาย
2. ในกรณีทางแพง รัฐภาคีจะใหความสามารถตามกฎหมายแกสตรีเชนเดียวกับทีใ่ ห
ความสามารถนั้นแกบุรุษ และจะใหโอกาสเดียวกันในการใชความสามารถนั้น
โดยเฉพาะอยางยิ่ง รัฐภาคีจะใหสิทธิเทาเทียมแกสตรีในการทําสัญญาและการจัดการ
ทรัพยสิน และจะปฏิบัติตอบุรุษและสตรีอยางเทาเทียมกันในกระบวนการทางศาลและ
การชําระความทุกขั้นตอน
3. รัฐภาคีตกลงวาสัญญาทั้งปวงและเอกสารสําคัญอื่นๆ ทั้งปวงไมวาชนิดใดที่มีผลตาม
กฎหมายซึ่งมุงจํากัดความสามารถทางกฎหมายของสตรีจะถือวาใชไมไดและเปนโมฆะ
4. รัฐภาคีจะใหสิทธิเชนเดียวกันแกบุรุษและสตรีในเรื่องกฎหมายเกีย่ วกับการโยกยายของ
บุคคลและเสรีภาพในการเลือกถิ่นที่อยูและภูมิลําเนา
ขอ 16
1. รัฐภาคีจะใชมาตรการที่เหมาะสมทั้งปวง ในการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีในเรื่อง
ทั้งปวงที่เกีย่ วกับการสมรสและความสัมพันธทางครอบครัว และโดยเฉพาะอยางยิง่
บนพื้นฐานของความเสมอภาคของบุรุษและสตรี จะประกัน
(ก) สิทธิเชนเดียวกันในการทําการสมรส
(ข) สิทธิเชนเดียวกันในการเลือกคูสมรสอยางอิสระ และการทําการสมรสอยาง
อิสระดวยความยินยอมพรอมใจเทานัน้
(ค) สิทธิและความรับผิดชอบเชนเดียวกันในระหวางการสมรสและการขาดจาก
การสมรส
(ง) สิทธิและความรับผิดชอบเชนเดียวกันในฐานะบิดามารดา โดยคํานึงถึง
สถานะในการสมรสของตน ในเรื่องที่เกีย่ วกับบุตรของตน ในทุกกรณี
ผลประโยชนของบุตรจะเปนสิ่งสําคัญที่สุด
(จ) สิทธิเชนเดียวกันในการตัดสินใจอยางอิสระและมีความรับผิดชอบในจํานวน
บุตรและระยะหางในการมีบตุ รของตนและใหเขาถึงขอสนเทศ การศึกษาวิธี
ที่จะทําใหสตรีใชสิทธิเหลานี้ได
(ฉ) สิทธิและความรับผิดชอบเชนเดียวกันในเรื่องการปกครองบุตร การปกปอง
บุตร การไดรบั มอบหมายใหดูแลบุตร และการรับบุตรบุญธรรม หรือ
สถาบันที่คลายคลึงซึ่งมีแนวความคิดเหลานี้อยูในกฎหมายภายใน ในทุก
กรณีผลประโยชนของบุตรจะเปนสิ่งสําคัญสูงสุด

(ช) สิทธิสวนตัวเชนเดียวกันในฐานะสามีและภรรยา รวมถึงสิทธิในการเลือกใช
นามสกุล และการประกอบอาชีพ
(ซ) สิทธิเชนเดียวกันสําหรับคูสมรสทั้งสองในสวนที่เกี่ยวกับเปนเจาของการ
ไดมา การจัดการ การดําเนินการ การอุปโภค และการจําหนายทรัพยสินไม
วาจะไมคิดมูลคาหรือเพื่อตีราคาเปนมูลคาก็ตาม
2. การรับหมั้นและการแตงงานของเด็กจะไมมีผลทางกฎหมาย และการปฏิบัติการที่จําเปนทั้งปวง
รวมทั้งการบัญญัติกฎหมายจะตองกระทําขึ้นเพื่อระบุอายุขั้นต่ําของการแตงงานและให
บังคับใหมีการจดทะเบียนสมรส ณ ที่ทําการจดทะเบียนของราชการ
ภาค 5
ขอ 17
1. เพื่อความมุง ประสงคในการพิจารณาความกาวหนาที่กระทําขึ้นในการปฏิบัติตาม
อนุสัญญาฉบับปจจุบัน ใหมีการจัดตั้งคณะกรรมการวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอ
สตรี (ตอไปในที่นี้จะเรียกวา คณะกรรมการ) ประกอบดวยผูเชีย่ วชาญที่มีคุณธรรมและ
ความสามารถสูงในสาขาที่ครอบคลุมโดยอนุสัญญานี้จํานวนสิบแปดคนในเวลาที่
อนุสัญญานี้เริ่มมีผลบังคับใช และประกอบดวยผูเชี่ยวชาญยี่สิบสามคน หลังจากการให
สัตยาบันหรือภาคยานุวัติอนุสัญญานี้โดยรัฐภาคีรัฐที่สามสิบหา ผูเชี่ยวชาญจะไดรับ
เลือกตั้งโดยรัฐภาคีจากบรรดาคนชาติของตนและจะปฏิบัติงานตามความสามารถของ
บุคคล โดยพิจารณาถึงการกระจายตามเขตภูมิศาสตรอยางเปนธรรม และการตั้งผูแทนตาม
อารยธรรมที่แตกตางกันในแตละรูปแบบตลอดจนระบบกฎหมายที่สําคัญอีกดวย
2. สมาชิกของคณะกรรมการจะไดรับเลือกตัง้ โดยการลงคะแนนลับจากบัญชีรายชื่อ
บุคคลซึ่งเสนอชื่อโดยรัฐภาคี รัฐภาคีแตละรัฐอาจเสนอชื่อบุคคลหนึ่งคนจากบรรดา
คนชาติของตนเอง
3. การเลือกตั้งครั้งแรกจะกระทําขึ้นหกเดือนหลังจากวันทีอ่ นุสัญญาฉบับปจจุบันเริ่มมี
ผลบังคับใช อยางนอยที่สุดสามเดือนกอนการเลือกตั้งแตละครั้งเลขาธิการ
สหประชาชาติจะสงจดหมายถึงรัฐภาคี เชิญใหรัฐภาคีทาํ การเสนอชื่อนั้นเรียง
ตามลําดับอักษร โดยระบุถงึ รัฐภาคีซึ่งไดเสนอชื่อบุคคลเหลานั้นและจะเสนอบัญชี
นั้นตอรัฐภาคี
4. การเลือกตั้งสมาชิกคณะกรรมการจะกระทําขึ้นในการประชุมของรัฐภาคี ซึ่งเรียก
ประชุมโดยเลขาธิการ ณ สํานักงานใหญสหประชาชาติ ในการประชุมนั้นซึ่งสองใน
สามของรัฐภาคีจะประกอบเปนองคประชุม บรรดาบุคคลที่ไดรับเลือกตั้งใหเปน
คณะกรรมการจะตองเปนผูไดรับเสนอชื่อซึ่งไดรับคะแนนเสียงมากทีส่ ุด และไดรับ

5.

6.

7.

8.

9.

คะแนนเสียงจากจํานวนสมาชิกที่มีมากกวาฝายตรงขามรวมทั้งหมดของผูแทนของรัฐ
ภาคีที่มาประชุมและลงคะแนนเสียง
สมาชิกคณะกรรมการจะไดรับเลือกตั้งคราวละสี่ป อยางไรคก็ตามวาระของสมาชิก
เกาคนที่ไดรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งแรกจะสิ้นสุดลงหลังจากครอบสองป ชื่อ
ของสมาชิกเกาคนที่ไดรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งแรกจะสิ้นสุดหลังจากครอบสอง
ป ชื่อของสมาชิกเกาคนนี้จะไดรับเลือกโดยทันทีหลังจากการเลือกตั้งครั้งแรก โดย
การจับสลากจากประธานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งสมาชิกคณะกรรมการที่เพิ่มขึ้นหาคนจะจัดใหมีขึ้นตามบทบัญญัติของ
วรรค 2 3 และ 4 ของขอนี้หลังจากรัฐภาคีที่สามสิบหาไดใหสัตยาบันหรือ
ภาคยานุวัตแิ ลว วาระของสมาชิกสองคนที่ไดรับเลือกตัง้ ที่เพิ่มขึ้นในโอกาสนี้จะ
สิ้นสุดหลังจากครอบสองป ชื่อของสมาชิกสองคนนี้จะไดรับเลือกโดยการจับสลาก
โดยประธานคณะกรรมการ
เพื่อบรรจุตําแหนงที่วางลงโดยเหตุไมปกติ รัฐภาคีซึ่งผูเชี่ยวชาญของตนไดยุติการ
ปฏิบัติหนาที่ในฐานะสมาชิกคณะกรรมการ จะแตงตั้งผูเชี่ยวชาญอีกคนหนึ่งจาก
บรรดาคนชาติของตน โดยขึน้ อยูกับความเห็นชอบของคณะกรรมการ
โดยความเห็นชอบของสมัชชา สมาชิกคณะกรรมการจะไดรับเงินตอบแทนจากแหลง
เงินทุนของสหประชาชาติ ตามขอกําหนดและเงื่อนไขเชนที่สมัชชาอาจวินจิ ฉัย โดย
พิจารณาถึงความสําคัญของความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
เลขาธิการสหประชาชาติจะจัดหาเจาหนาที่และสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเปนเพื่อ
การปฏิบัติหนาที่อยางมีประสิทธิภาพของคณะกรรมการภายใตอนุสัญญาฉบับปจจุบัน

ขอ 18
1. รัฐภาคีรับที่จะเสนอรายงานวาดวยมาตรการดานนิติบัญญัติ ตุลาการ การบริหาร
หรืออื่น ๆ ซึ่งรัฐภาคีเหลานัน้ ไดกําหนดขึ้นเพื่อใหมีผลตอบทบัญญัติของอนุสัญญา
ฉบับปจจุบัน และความกาวหนาที่เกิดขึ้นในเรื่องนี้ตอเลขาธิการสหประชาชาติเพื่อ
การพิจารณาโดยคณะกรรมการ
(ก) ภายในหนึ่งปหลังจากการเริม่ มีผลบังคับใชสําหรับรัฐที่เกี่ยวของ
(ข) หลังจากนัน้ อยางนอยที่สุดทุกๆ สี่ป และตอจากนัน้ เมื่อใดก็ตามที่
คณะกรรมการรองขอ
2. รายงานอาจระบุปจจัยและความยากลําบากซึ่งจะกระทบกระเทือนถึงระดับที่ทําใหไม
สามารถปฏิบัติตามขอผูกพันตาง ๆ ภายใตอนุสัญญาฉบับปจจุบัน

ขอ 19
1. คณะกรรมการจะกําหนดระเบียบขอบังคับการประชุมของตนเอง
2. คณะกรรมการจะเลือกตั้งเจาหนาที่ของตนคราวละสองป
ขอ 20
1. โดยปกติ คณะกรรมการจะประชุมกันเปนระยะเวลาไมเกินสองสัปดาหทุกป เพื่อ
พิจารณารายงานที่เสนอตามขอ 18 ของอนุสัญญาฉบับปจจุบัน
2. โดยปกติ การประชุมของคณะกรรมการจะจัดใหมีขึ้น ณ สํานักงานใหญ
สหประชาชาติ หรือที่อื่นใดที่สะดวกตามที่คณะกรรมการกําหนด
ขอ 21
1. คณะกรรมการจะตองรายงานตอสมัชชาสหประชาชาติโดยผานทางคณะมนตรี
เศรษฐกิจและสังคมเปนประจําทุกปวาดวยกิจกรรมของคณะกรรมการ และอาจทํา
ขอเสนอแนะนําทั่วไป โดยยึดการตรวจสอบรายงานและขอสนเทศซึ่งไดรับจากรัฐ
ภาคีเปนมูลฐาน ขอเสนอแนะนําทัว่ ไปเชนวานัน้ จะรวมอยูในรายงานของ
คณะกรรมการ รวมทั้งคําวิจารณจากรัฐภาคี ถามี
2. เลขาธิการสหประชาชาติจะตองสงรายงานของคณะกรรมการไปยังคณะกรรมาธิการ
วาดวยสถานภาพของสตรีเพื่อทราบ
ขอ 22
ทบวงการชํานัญพิเศษจะมีสิทธิที่จะไดมีผแู ทนในการพิจารณาการปฏิบัติตามบทบัญญัติ
เชนวาของอนุสัญญาฉบับปจจุบันที่อยูภายในขอบขายของกิจกรรมของตน คณะกรรมการ
อาจเชิญใหทบวงการชํานัญพิเศษเสนอรายงานวาดวยการปฏิบัติตามอนุสัญญานี้ในเรื่องที่
อยูภายในขอบขายของกิจกรรมของตน

ภาค 6
ขอ 23
ไมมีขอความใดในอนุสัญญาฉบับนี้ที่จะกระทบกระเทือนบทบัญญัติใดๆ ซึ่งมีสวนสงเสริม
ไดมากกวาในการที่จะบรรลุถึงความเสมอภาคระหวางบุรุษและสตรี ซึ่งอาจบรรจุอยู
(ก) ในบทบัญญัติของกฎหมายของรัฐภาคี หรือ

(ข) ในอนุสัญญา สนธิสัญญา หรือความตกลงระหวางประเทศอื่นใดซึ่งมีผล
บังคับใชสําหรับรัฐนั้น

ขอ 24
รัฐภาคีรับที่จะกําหนดมาตรการที่จําเปนทัง้ ปวงในระดับชาติ โดยมีจดุ มุงหมายเพื่อบรรลุ
ถึงการตระหนักอยางเต็มที่ถงึ สิทธิตาง ๆ ที่ไดรับการยอมรับในอนุสัญญาฉบับปจจุบัน
ขอ 25
1. อนุสัญญาฉบับปจจุบันจะเปดใหมกี ารลงนามโดยรัฐทั้งปวง
2. เลขาธิการสหประชาชาติจะไดรับมอบหมายใหเปนผูเก็บรักษาอนุสัญญาฉลับปจจุบัน
3. อนุสัญญาฉบับปจจุบันจะตองไดรับการใหสัตยาบัน สัตยาบันจะตองมอบไวกับ
เลขาธิการสหประชาชาติ
4. อนุสัญญาฉบับปจจุบันจะเปดใหมกี ารภาคยานุวัติโดยรัฐทั้งปวง การภาคยานุวัติ จะมี
ผลโดยการมอบภาคยานุวัติสารไวกับเลขาธิการสหประชาชาติ
ขอ 26
1. คํารองขอเพื่อการแกไขอนุสัญญาฉบับปจจุบันอาจจะกระทําขึ้นในเวลาใด ๆ โดยรัฐ
ภาคใด โดยวิธีทําหนังสือบอกกลาวเปนลายลักษณอักษรสงถึงเลขาธิการ
สหประชาชาติ
2. สมัชชาสหประชาชาติจะตัดสินเกี่ยวกับขัน้ ตอนตาง ๆ ถามี ที่จะดําเนินการในสวนที่
เกี่ยวกับคํารองขอเชนวานัน้
ขอ 27
1. อนุสัญญาฉบับปจจุบันจะเริม่ มีผลบังคับใชในวันที่สามสิบหลังจากการมอบสัตยาบัน
สารหรือภาคยานุวัติสารฉบับที่ยี่สิบไวกับเลขาธิการวสหประชาชาติ
2. สําหรับรัฐแตละรัฐซึ่งใหสตั ยาบันหรือภาคยานุวตั ิอนุสัญญาฉบับปจจุบัน หลังจากการ
มอบสัตยาบันหรือภาคยานุวตั ิสารฉบับที่ยี่สิบ อนุสัญญานี้จะเริ่มมีผลบังคับใชในวันที่
สามสิบหลังจากวันมอบสัตยาบันสารหรือภาคยานุวัติสารของตน

ขอ 28
1. เลขาธิการสหประชาชาติจะตองรับและเวียนตัวบทขอสงวนที่กระทําโดยรัฐตางๆ ใน
เวลาทําการสัตยาบันหรือภาคยานุวัติใหแกรฐั ทั้งปวง
2. ขอสงวนที่ไมสอดคลองกับวัตถุประสงคและความมุงประสงคของอนุสัญญาฉบับ
ปจจุบันจะไมไดรับการอนุมตั ิ
3. ขอสงวนอาจถูกถอนในเวลาใด ๆ โดยหนังสือบอกกลาวเพื่อการนี้สงไปยังเลขาธิการ
สหประชาชาติ ผูซึ่งหลังจากนั้นจะแจงไปยังรัฐทั้งปวงใหทราบถึงขอสงวนเหลานั้น
หนังสือบอกกลาวเชนวาจะมีผลในวันทีห่ นังสือนั้นไดรบั
ขอ 29
1. กรณีพิพาทใดๆ ระหวางรัฐภาคีสองรัฐหรือมากกวาเกีย่ วกับการตีความหรือการใช
อนุสัญญาฉบับปจจุบัน ซึ่งระงับไมไดโดยการเจรจา จะตองเสนอตอ
อนุญาโตตุลาการ เมื่อรัฐใดรัฐหนึ่งรองขอ ถาภายในหกเดือนนับจากวันที่รองขอใหมี
อนุญาโตตุลาการ ภาคียังไมสามารถตกลงกันไดในเรื่องการจัดตั้งอนุญาโตตุลาการ
ภาคีเหลานัน้ ฝายใดฝายหนึ่งอาจเสนอกรณีพิพาทไปยังศาลยุติธรรมระหวางประเทศ
โดยการรองขอ ซึ่งสอดคลองกับขอบังคับศาล
2. ในเวลาที่ลงนามใหสัตยาบันหรือภาคยานุวัติอนุสัญญาฉบับปจจุบัน รัฐภาคีแตละรัฐ
อาจประกาศวาตนไมถือวาตนเองผูกมัดโดยวรรค 1 ของขอนี้ รัฐภาคีอนื่ ๆ จะไม
ผูกมัดโดยวรรคนั้น ในสวนที่เกี่ยวกับรัฐภาคีใดซึ่งไดทําขอสงวนเชนวา
3. รัฐภาคีใดซึ่งใดทําขอสงวนตามวรรค 2 ของขอนี้อาจถอนขอสงวนในเวลาใด ๆ โดย
หนังสือบอกกลาวไปยังเลขาธิการสหประชาติ
ขอ 30
อนุสัญญาฉบับปจจุบัน ซึ่งตัวบทภาษาอาหรับ จีน อังกฤษ ฝรั่งเศส รัสเซีย และสเปน
ใชไดเทาเทียมกัน จะมอบไวกับ เลขาธิการสหประชาชาติ
เพื่อเปนพยานแกการนี้ ผูลงนามขางทายนี้ ซึ่งไดรับมอบอํานาจโดยถูกตองไดลงนาม
อนุสัญญาฉบับปจจุบัน

