ผนวก ข
อนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบ
(Convention on the Elimination of All forms of Discrimination against Woman)
ความเปนมา
อนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบ เปนอนุสัญญา ที่จัดทํา
ขึ้นโดยสหประชาชาติ และไดรับการรับรองจากที่ประชุมสมัชชาแหงสหประชาชาติ สมัยที่ 34 เมื่อ
วันที่ 18 ธันวาคม 2522 นับจากนั้นจนถึงเดือนเมษายน 2540 ประเทศตาง ๆ ใหสัตยาบัน
(ratification) หรือภาคยานุวัติ (accession) อนุสัญญานี้แลว 156 ประเทศ สําหรับประเทศไทยได
เขาเปนภาคีอนุสัญญาฯ โดยวิธีภาคยานุวัติ มีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 8 กันยายน 2528 ในสวนของ
ของสงวนที่ประเทศไทยไดตั้งไวเพื่อที่จะขอเปนการ ยกเวนไมผูกพันตามอนุสัญญา เดิมนั้นมี 7 ขอ
ไดแก
- อนุสัญญาขอ 7: เรื่องความเสมอภาคทางการเมืองและการรับตําแหนงทางราช
การ-อนุสัญญาขอ 9: เรื่องการถือสัญชาติของบุตรที่เกิดจากหญิงไทย-อนุสัญญาขอ 10: เรื่อง
ความเสมอภาคทางการศึกษา-อนุสัญญาขอ 11: เรื่องสิทธิและโอกาสที่จะไดรับการจางงานชนิด
เดียวกัน-อนุสัญญาขอ 15: เรื่องการทําสัญญา-อนุสัญญาขอ 16: เรื่องความเสมอภาคในดาน
ครอบครัวและการสมรส-อนุสัญญาขอ 29: เรื่องการใหอํานาจศาลโลกในการตัดสินกรณีพิพาท
การที่ประเทศไทยตั้งขอสงวนไวในประเด็นที่เปนสาระสําคัญถึง 7 ขอจากจํานวน 16
ขอ ของอนุสัญญา ทําใหประเทศไทยถูกทักทวงและเพงเล็งจากประเทศตาง ๆ และจากองคกรที่มี
ใชรัฐบาลในเวทีการประชุมระหวางประเทศ โดยเห็นวาประเทศไทยไมมีความจริงใจตอการสงเสริม
สถานภาพสตรีซึ่งขัดตอวัตถุประสงคของอนุสัญญาฯ
ตอมาประเทศไทยไดขอยกเลิกขอสงวนแลว 5 ขอ ไดแก
1. อนุสัญญาขอ 11 และ 15 โดยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2533 2.
อนุสัญญาขอ 9 โดยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2535 3. อนุสัญญาขอ 7 และ 10 โดย
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2538
ดังนั้น ปจจุบันจึงยังคงมีขอสงวน 2 ขอ คือ ขอ 16 และขอ 29

126

127
สาระสําคัญ
อนุสัญญาฉบับนี้มีบทบัญญัติรวม 30 มาตรา เพื่อใหรัฐภาคีหรือประเทศสมาชิกใชเปน
แนวทางในการกําหนดนโยบาย และมาตราการดําเนินงานดานนิติบัญญัติ ตุลาการ การบริหาร
หรือมาตราการอื่น ๆ เกี่ยวกับการขจัดการเลือกปฏิบัติทั้งมวลตอสตรี และใหหลักประกันวาสตรีจะ
ตองไดรับสิทธิประโยชนและโอกาสตาง ๆ จากรัฐบนพื้นฐานของความเสมอภาคกับบุรุษ โดยที่
มาตราที่ 1-16 เปนการระบุมาตรการในการดําเนินการ เพือ่ ขจัดการเลือกปฏิบตั ติ อ สตรีในดานตาง ๆ
ส ว นมาตราที่ 17-30 เป น การกําหนดขั้ น ตอนและกลไกในการติ ด ตามการปฏิ บั ติ ง านตาม
อนุสัญญาฯ
ภาค 1 (อนุสัญญาขอ 1-6)
ภาค 1
ขอ 1
เพื่อความมุงประสงคของอนุสัญญานี้ คําวา “เลือกปฏิบัติตอสตรี” จะหมายถึงการแบง
แยก การกีดกัน หรือการกํากัดใด ๆ เพราะเหตุแหงเพศ ซึ่งมีผลหรือความมุงประสงคที่จะทําลาย
หรือทําใหเสื่อมเสียการยอมรับ การไดอุปโภค หรือใชสิทธิโดยสตรี โดยไมเลือกสถานภาพดานการ
สมรส บนพื้นฐานของความเสมอภาคของบุรุษและสตรีของสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน
ในดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม พลเมืองหรือดานอื่น ๆ
ขอ 2
รัฐภาคีทั้งหลายขอประณามการเลือกปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบ ตกลงที่จะติดตาม
นโยบายเกี่ยวกับการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีโดยวิธีที่เหมาะสมทุกประการและโดยไมชักชา
และเพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายนี้ ตกลงที่จะ (ก) บรรจุหลักการของความเสมอภาคของบุรุษและสตรี
ไวในรัฐธรรมนูญแหงชาติของตนหรือในบทบัญญัติแหงกฎหมายที่เหมาะสมอื่น ๆ ถาหากวายังไม
รวมเขาไวในรัฐธรรมนูญและบทบัญญัติเหลานั้น และประกันที่จะใหมีการปฏิบัติตามหลักการนี้
โดยผานกฎหมายและวิธกี ารทีเ่ หมาะสมอืน่ ๆ (ข) ออกมาตรการดานนิตบิ ญ
ั ญัตแิ ละอืน่ ๆ ทีเ่ หมาะสม
รวมทั้งขอบังคับเมื่อเห็นเหมาะสม ซึ่งหามการเลือกปฏิบัติทั้งมวลตอสตรี (ค) จัดใหมีการปองกัน
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ทางกฎหมายซึ่งสิทธิของสตรีบนพื้นฐานที่เทาเทียมกันกับบุรุษ และรับประกันในการคุมครองสตรี
อยางมีประสิทธิภาพตอการเลือกปฏิบัติใด ๆ โดยผานศาลยุติธรรมแหงชาติ ที่มีอํานาจและสถาบัน
รัฐบาลอื่น ๆ (ง) งดเวนจากการเขาไปพัวพันในการกระทําหรือการปฏิบัติใด ๆ เกี่ยวกับการเลือก
ปฏิบัติตอสตรี และรับประกันวา เจาหนาที่และสถาบันของรัฐจะปฏิบัติโดยสอดคลองกับขอผูกพัน
นี้ (จ) ใชมาตรการที่เหมาะสมทุกอยาง เพื่อขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรี โดยบุคคล องคการหรือ
วิสาหกิจใด ๆ (ฉ) ใชมาตรการที่เหมาะสมทุกอยาง รวมทั้งการออกกฎหมายเพื่อเปลี่ยนแปลงหรือ
ลมเลิกกฎหมาย ขอบังคับ ประเพณีและแนวปฏิบัติที่ยังมีอยูซึ่งกอใหเกิดการเลือกปฏิบัติตอสตรี
(ช) เพิกถอนบทบัญญัติทางอาญาภายในทั้งปวงซึ่งกอใหเกิดการเลือกปฏิบัติตอสตรี
ขอ 3
ในทุก ๆ ดาน โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานการเมือง สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม
รัฐภาคีจะใชมาตรการที่เหมาะสมทั้งปวง รวมทั้งการออกกฎหมายเพื่อประกันพัฒนาการและ
ความกาวหนาอยางเต็มที่ของสตรี เพื่อความมุงประสงคที่จะรับประกันใหสตรีไดใชและไดอุปโภค
สิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานบนฐานของความเสมอภาคกับบุรุษ
ขอ 4
1. การที่รัฐภาคีออกมาตรการพิเศษชั่วคราวซึ่งมุงที่จะเรงรัดใหมีความเสมอภาคที่แท
จริ ง ระหว า งบุ รุ ษ และสตรี จะไม ถื อ ว า เป น การเลื อ กปฏิ บั ติ ต ามที่ ไ ด นิ ย ามความหมายไว ใ น
อนุสัญญาฉบับปจจุบันนี้ แตจะโดยประการใดก็ตามไมตองมีการคงมาตรฐานอันไมเสมอภาค
หรือแบงแยกไวในฐานะเปนผลที่ตามมา มาตรการเหลานี้จะสิ้นสุด เมื่อไดบรรลุ ถึงวัตถุประสงค
ของความเสมอภาคและโอกาสและการปฏิบัติ
2. การที่รัฐภาคีออกมาตรการพิเศษ รวมทั้งมาตรการที่มีอยูแลวในอนุสัญญาฉบับ
ปจจุบันนี้ ซึ่งมุงที่จะปกปองความเปนเพศมารดาไวจะไมถือวาเปนการเลือกปฏิบัติ
ขอ 5
รัฐภาคีจะใชมาตรการที่เหมาะสมทั้งปวง (ก) เพื่อปรับปรุงแบบแผนความประพฤติทาง
สังคมและวัฒนธรรมของบุรุษและสตรี โดยมุงที่จะใหไดขจัดความเดียดฉันท และวิธีปฏิบัติอันเปน
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ประเพณีและอื่น ๆ ทั้งปวง ซึ่งอยูบนพื้นฐานของความคิดเกี่ยวกับความต่ําตอย หรือความสูงสง
ของอีกเพศหนึ่ง หรือที่อยูบนพื้นฐานของบทบาทเกาสําหรับบุรุษและสตรี (ข) เพื่อประกันวา การ
ศึกษาเกี่ยวกับระบบครอบครัวรวมถึงความเขาใจอยางถูกตองเกี่ยวกับความเปนเพศมารดาใน
ฐานะเปนหนาที่ทางสังคมและเปนการยอมรับถึงความรับผิดชอบรวมกันของบุรุษและสตรีในการ
เลี้ยงดู และการพัฒนาบุตรทั้งยังเปนที่เขาใจดวยวาในทุก ๆ กรณี ผลประโยชนของบุตรยอมเปนสิ่ง
ที่ตองคํานึงถึงเปนเบื้องแรก
ขอ 6
รัฐภาคีจะใชมาตรการที่เหมาะสมทุกอยาง รวมทั้งการออกกฎหมาย เพื่อปราบปราม
การคาสตรีและการแสวงหาประโยชนจากการคาประเวณีของสตรีทุกรูปแบบ
ภาค 2 (อนุสัญญาขอ 7-9)
ภาค 2
ขอ 7
รัฐภาคีจะใชมาตรการที่เหมาะสมทุกประการเพื่อขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีในดานที่
เกี่ยวกับการเมืองและทั่ว ๆ ไปของประเทศ และโดยเฉพาะอยางยิ่งจะใหประกันแกสตรีภายใต
เงื่อนไขแหงความเสมอภาคกับบุรุษซึ่งสิทธิ (ก) ที่จะออกเสียงในการเลือกตั้งและลงประชามติทั้ง
ปวง และมีสิทธิที่จะไดรับการเลือกตั้งเขาไปในองคกรที่มีการเลือกตั้งอยางเปดเผยทั้งมวล (ข) ที่จะ
เขารวมในการวางนโยบายของรัฐบาลและดําเนินการตามนโยบายนั้นและในการรับตําแหนงราช
การ และปฏิบัติหนาที่ราชการในทุก ๆ ระดับของรัฐบาล (ค) ที่จะเขารวมในองคการและสมาคมที่
ไมไดเปนของรัฐบาลที่ทําหนาที่เกี่ยวกับความเปนอยูแบบทั่ว ๆ ไป และที่เกี่ยวกับการเมืองของ
ประเทศ
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ขอ 8
รัฐภาคีจะใชมาตรการที่เหมาะสมทุกอยางเพื่อใหประกันแกสตรีภายใตเงื่อนไขแหง
ความเสมอภาคกันกับบุรุษและโดยไมมีการเลือกปฏิบัติใด ๆ ซึ่งโอกาสที่จะเปนผูแทนนรัฐบาลของ
ตนในระดับระหวางประเทศและเขารวมในงานขององคการระหวางประเทศ
ขอ 9
1. รัฐภาคีจะใหสิทธิที่เสมอภาคกันกับบุรุษแกสตรีในการที่จะไดมาเปลี่ยนแปลงหรือ
คงไวซึ่งสัญชาติของตน รัฐภาคีเหลานั้นจะรับประกันเปนพิเศษวาทั้งการแตงงานกับคนตางชาติ
กั บ ทั้ ง การเปลี่ ย นสั ญ ชาติ ข องสามี ร ะหว า งการแต ง งานจะไม เ ปลี่ ย นสั ญ ชาติ ข องภรรยาโดย
อัตโนมัติไปดวย ทําใหเธอเปนคนไรสัญชาติหรือบังคับเธอใหถือสัญชาติของสามี
2. รัฐภาคีจะใหสิทธิอันเสมอภาคกันกับบุรุษแกสตรี เกี่ยวกับสัญชาติของบุตรของตน
ภาค 3 (อนุสัญญาขอ 10-14)
ภาค 3
ขอ 10
รัฐภาคีจะใชมาตรการที่เหมาะสมทุกอยางเพื่อขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรี เพื่อที่จะให
ประกันแกสตรีทั้งหลายซึ่งสิทธิอันเสมอภาคกันกับบุรุษในดานการศึกษาและโดยเฉพาะอยางยิ่ง
เพื่อประกันบนพื้นฐานแหงความเสมอภาคของบุรุษและสตรี (ก) เงื่อนไขเดียวกันสําหรับอาชีพและ
การแนะแนวอาชีพ สําหรับการมีโอกาสเขาศึกษาและสําหรับการไดรับวุฒิบัตรในสถาบันการ
ศึกษาทุกประเภททั้งในเขตชนบทและเขตเมือง ความเสมอภาคนี้จะไดรับการประกันในการศึกษา
กอนเขาโรงเรียน การศึกษาทั่ว ๆ ไป การศึกษาเทคนิค การศึกษาอาชีพ และการศึกษาเทคนิคชั้น
สูง รวมทั้งการฝกฝนดานอาชีพทุกแบบ (ข) โอกาสที่จะเขาเรียนในหลักสูตรเดียวกัน การสอบชนิด
เดียวกัน คณาจารยสอนที่มีคุณสมบัติไดมาตรฐานเดียวกัน พรอมทั้งมีอาณาบริเวณของโรงเรียน
และอุปกรณท่มี ีคุณภาพชนิดเดียวกัน (ค) การขจัดแนวความคิดแบบเกาเกี่ยวกับบทบาทของบุรุษ
และสตรีในทุก ๆ ระดับ และทุก ๆ รูปแบบของการศึกษา โดยการกระตุน ใหมสี หศึกษาและแบบอืน่ ๆ
ของการศึกษา ซึ่งจะชวยใหบรรลุเปาหมายนี้ และโดยเฉพาะอยางยิ่ง โดยการทบทวนตําราและ
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โครงการตาง ๆ ของโรงเรียน และการดัดแปลงวิธีสอน (ง) โอกาสเทากันที่จะไดประโยชนจากทุน
การศึกษาและเงินชวยเหลือทางการศึกษาอื่น ๆ (จ) โอกาสเทากันที่จะไดเขารวมโครงการตาง ๆ
เกี่ยวกับการศึกษาตอเนื่องรวมทั้งโครงการศึกษาผูใหญ และโครงการรณรงคใหรูหนังสือ โดย
เฉพาะอยางยิ่งโครงการที่มุงจะลดชองวางในการศึกษาที่มีอยูระหวางบุรุษและสตรี ภายในระยะ
เวลาที่เร็วที่สุดเทาที่จะเปนไปได (ฉ) การลดอัตราการออกจากโรงเรียนของนักศึกษาหญิง และการ
จัดโครงการตาง ๆ สําหรับเด็กหญิงและสตรีผูซึ่งไดออกจากโรงเรียนกอนเวลาอันสมควร (ช)
โอกาสเทากันที่จะเขารวมอยางแข็งขันในกีฬาและพลศึกษา (ซ) โอกาสไดเขาศึกษาขอสนเทศทาง
การศึกษาเฉพาะอยางเพือ่ ชวยใหรบั ประกันถึงสุขภาพและการอยูด ขี องครอบครัว รวมทัง้ ขอสนเทศ
และคําแนะนําเกี่ยวกับการวางแผนครอบครัว
ขอ 11
1. รัฐภาคีจะใชมาตรการที่เหมาะสมทุกอยาง เพื่อขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีในดาน
การจางงาน เพื่อที่จะประกันสิทธิอันเดียวกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคของบุรุษและสตรีโดย
เฉพาะอยางยิ่ง (ก) สิทธิที่จะทํางานในฐานะเปนสิทธิอันจะพึงแบงแยกมิไดของมนุษยทั้งปวง (ข)
สิทธิในโอกาสที่จะไดรับการจางงานชนิดเดียวกัน รวมทั้งการใชหลักเกณฑในการคัดเลือกเดี่ยวกัน
ในเรื่องของการจางงาน (ค) สิทธิในการเลือกอาชีพและการทํางานไดอยางเสรี สิทธิในการไดเลื่อน
ตําแหนง ความปลอดภัยในการทํางาน และผลประโยชน รวมทั้งเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริการทั้งปวง
และสิทธิที่จะไดรับการฝก และการฝกซ้ําดานอาชีพ รวมทั้งภาวะการเปนผูฝกงาน การฝก และการ
ฝกซ้ําดานอาชีพในระดับสูง (ง) สิทธิที่จะไดรับผลตอบแทนเทาเทียมกัน รวมทั้งผลประโยชนและ
สิทธิที่จะไดรับการปฏิบัติที่เสมอภาคกันเกี่ยวกับงานที่มีคุณคาเทาเทียมกัน รวมทั้งความเสมอภาค
ของการปฏิบัติในการวัดผลคุณภาพของงาน (จ) สิทธิที่จะไดรับประกันสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในกรณีของการเกษียณอายุ การตกงาน การปวย การทุพพลภาพ และวัยชรา รวมทั้งการหมด
สมรรถนะที่จะทํางาน รวมถึงสิทธิในการไดรับเงินคาจางขณะพักงาน (ฉ) สิทธิที่จะไดคุมครอง
สุขภาพและความปลอดภัยในสภาพการทํางานตาง ๆ รวมทั้งการใหความปลอดภัยเกี่ยวกับการทํา
หนาที่ดา นการมีบุตรสืบพันธุ
2. เพื่อที่จะปองกันการเลือกปฏิบัติตอสตรีดวยเหตุผลอันเนื่องมาจากการแตงงานหรือ
ความเปนเพศมารดา และเพือ่ ประกันสิทธิอนั แทจริงของสตรีในการทีจ่ ะทํางาน รัฐภาคีจะใชมาตรการ
ที่เหมาะสม (ก) เพื่อหามภายใตการบังคับใชของขอหามตาง ๆ ไมใหมีการปลด เพราะเหตุแหงการ
ตัง้ ครรภ หรือเพราะการลาคลอดบุตร และการเลือกปฏิบตั บิ นพืน้ ฐานของสถานภาพในการแตงงาน
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(ข) เพื่อริเริ่มใหมีการลาคลอดบุตรโดยไดรับคาจาง หรือไดผลประโยชนทางสังคมที่เปรียบเทียบได
โดยไมสูญเสียการงานเดิม อาวุโสในการทํางานหรือเงินชวยเหลือทางสังคม (ค) เพื่อกระตุนใหมี
บริการสังคมอันเปนตัวสนับสนุนที่จําเปนเพื่อที่จะชวยใหบิดามารดาสามารถรวมขอผูกพันทาง
ครอบครัวเขากับความรับผิดชอบในการงานและการเขารวมในกิจกรรมสาธารณะ โดยเฉพาะอยาง
ยิ่ง โดยผานการสงเสริมใหมีการจัดตั้งและพัฒนาขอบขายของสวัสดิการดานการเลี้ยงดูเด็ก (ง) ให
มีการคุมครองเปนพิเศษแกสตรีที่อยูระหวางตั้งครรภในการทํางานทุกรูปแบบที่มีแนวโนมวาจะเปน
อันตรายตอสตรีเหลานั้น
3. บทบัญญัตขิ องกฎหมายดานการคุม ครองทีเ่ กีย่ วกับเรือ่ งตาง ๆ ทีม่ อี ยูใ นขอนี้ จะไดรับ
การพิจารณาเปนครั้งคราวในแงของความรูทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และจะไดรับการ
แกไข ยกเลิก หรือขยาย เทาที่จําเปน
ขอ 12
1. รัฐภาคีจะใชมาตรการที่เหมาะสมทุกอยางเพื่อขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีในดาน
ของการรักษาสุขภาพเพื่อประกันการมีโอกาสไดรับการบริการในการรักษาสุขภาพ รวมทั้งบริการที่
เกี่ยวกับการวางแผนครอบครัว บนพื้นฐานของความเสมอภาคของบุรุษและสตรี
2. ทั้ง ๆ ที่มีบทบัญญัติในวรรค 1 ของขอนี้ รัฐภาคีจะประกันใหสตรีไดรับบริการที่
เหมาะสมเกี่ยวกับการตั้งครรภ การคลอดบุตรและระยะหลังคลอดบุตร โดยการใหบริการแบบให
เปลาเมื่อจําเปน รวมทั้งการใหโภชนาการที่เพียงพอระหวางการตั้งครรภและระยะการใหนม
ขอ 13
รัฐภาคีจะใชมาตรการที่เหมาะสมทุกอยางเพื่อขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีในดานอื่น ๆ
ของการเปนอยูทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อที่จะใหไดสิทธิอันเดียวกันบนพื้นฐานของความเสมอ
ภาคระหวางบุรุษและสตรี โดยเฉพาะอยางยิ่ง (ก) สิทธิที่จะไดผลประโยชนดานครอบครัว (ข) สิทธิ
ที่จะไดกูยืมจากธนาคาร การจํานอง และสินเชื่อดานการเงินในรูปอื่น ๆ (ค) สิทธิที่จะเขารวมในกิจ
กรรมนันทนาการ การกีฬา และเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวกับดานวัฒนธรรมทุกอยาง
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ขอ 14
1. รัฐภาคีจะคํานึงถึงปญหาเฉพาะที่สตรีในชนบทเผชิญอยู รวมทั้งบทบาทสําคัญ ๆ
ซึ่งสตรีชนบทมีอยูในการชวยสนับสนุนค้ําจุนครอบครัวของตนดานเศรษฐกิจ รวมทั้งงานในสาย
เศรษฐกิจที่ไมไดกําหนดเปนตัวเงิน และจะใชมาตรการที่เหมาะสมทุกอยางรับประกันที่จะใหนํา
บทบัญญัติของอนุสัญญาฉบับปจจุบันไปใชแกสตรีในเขตชนบทดวย
รัฐ ภาคี จะใช ม าตรการที่เหมาะสมทุกอยา งเพื่อขจัด การเลือกปฏิบัติตอสตรีในเขต
ชนบท เพื่อที่จะประกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคของบุรุษและสตรีวาสตรีทั้งหลายเขารวมใน
และไดรับผลประโยชนจากการพัฒนาชนบท และโดยเฉพาะอยางยิ่งจะใหสตรีดังกลาวไดรับสิทธิ
(ก) ที่จะเขารวมในการจัดทํารายละเอียดและการดําเนินการตามแผนการพัฒนาในทุก ๆ ระดับ (ข)
ที่จะมีโอกาสไดรับความสะดวกดานการรักษาสุขภาพอยางเพียงพอรวมทั้งขอสนเทศ การปรึกษา
หารือ และการบริการในการวางแผนครอบครัว (ค) ที่จะไดรับผลประโยชนโดยตรงจากโครงการ
ประกันสังคม (ง) ที่จะไดรับการฝกอบรมและการศึกษาทุกรูปแบบ ทั้งแบบในระบบและนอกระบบ
รวมทั้งที่เกี่ยวกับการรณรงคใหรูหนังสือและทั้งผลประโยชนจากบริการชุมชนและบริการเพิ่มเติม
เพื่อที่จะเพิ่มความชํานาญดานเทคนิค (จ) ที่จะจัดการใหมีกลุมชวยตนเอง และสหกรณ เพื่อที่จะ
ไดเขาถึงโอกาสดานเศรษฐกิจ โดยผานการรับจางทํางาน หรือการทํางานดวยตนเอง (ฉ) ที่จะเขา
รวมในกิจกรรมชุมชนทุกประเภท (ช) ที่จะมีโอกาสไดสินเชื่อและการกูยืมทางการเกษตร สิ่งอํานวย
ความสะดวกดานการเกษตร เทคโนโลยีทเี่ หมาะสม และการปฏิบตั แิ บบเสมอภาคในการปฏิรปู ทีด่ ิน
และการเพาะปลูก รวมทั้งในโครงการตั้งถิ่นฐานใหมในที่ดิน (ซ) ที่จะไดมีสภาพการดํารงอยูอยาง
เพียงพอ โดยเฉพาะอยางยิ่งเกี่ยวกับการปลูกที่พักอาศัย การสุขาภิบาล ไฟฟาและน้ําประปา การ
ขนสงและคมนาคม
ภาค 4 (อนุสัญญาขอ 15-16)
ภาค 4
ขอ 15
1. รัฐภาคีจะใหสตรีมีความเสมอภาคกับบุรุษในทางกฎหมาย
2. ในกรณีทางแพง รัฐภาคีจะใหความสามารถตามกฎหมายแกสตรี เชนเดียวกับที่ให
ความสามารถนั้นแกบุรุษ และจะใหโอกาสเดียวกันในการใชความสามารถนั้น โดยเฉพาะอยางยิ่ง
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รัฐภาคีจะใหสิทธิเทาเทียมแกสตรีในการทําสัญญาและการจัดการทรัพยสินและจะปฏิบัติตอบุรุษ
และสตรีอยางเทาเทียมกันในกระบวนการทางศาลและการชําระความทุกขั้นตอน
3. รัฐภาคีตกลงวาสัญญาทั้งปวงและเอกสารสําคัญตัวอื่น ๆ ทั้งปวงไมวาชนิดใดที่มี
ผลตามกฎหมายซึ่งมุงจํากัดความสามารถทางกฏหมายของสตรีจะถือวาใชไมไดและเปนโมฆะ
4. รัฐภาคีจะใหสิทธิเชนเดียวกันแกบุรุษและสตรีในเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับการโยกยาย
ของบุคคลและเสรีภาพในการเลือกถิ่นที่อยูและภูมิลําเนา
ขอ 16
1. รัฐภาคีจะใชมาตรการที่เหมาะสมทั้งปวงในการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีในเรื่อง
ทั้งปวงที่เกี่ยวกับการสมรสและความสัมพันธทางครอบครัว และโดยเฉพาะอยางยิ่งบนพื้นฐานของ
ความเสมอภาคของบุรุษและสตรีจะประกัน (ก) สิทธิเชนเดียวกันในการทําการสมรส (ข) สิทธิเชน
เดียวกันในการเลือกคูสมรสอยางอิสระและการทําการสมรสอยางอิสระและดวยความยินยอม
พรอมใจเทานั้น (ค) สิทธิและความรับผิดชอบเชนเดียวกันในระหวางการสมรสและการขาดจาก
การสมรส (ง) สิทธิและความรับผิดชอบเชนเดียวกันในฐานะบิดามารดา โดยไมคํานึงถึงสถานะใน
การสมรสของตน ในเรื่องที่เกี่ยวกับบุตรของตน ในทุกกรณี ผลประโยชนของบุตรจะเปนสิ่งที่สําคัญ
ที่สุด (จ) สิทธิเชนเดียวในการตัดสินใจอยางอิสระและมีความรับผิดชอบในจํานวนบุตรและระยะ
หางในการมีบุตรของตน และใหเขาถึงขอสนเทศการศึกษาและวิธีที่จะทําใหสตรีเหลานั้นใชสิทธิ
เหลานี้ได (ฉ) สิทธิและความรับผิดชอบเชนเดียวกันในเรื่องการปกครองบุตรการปกปองบุตร การ
ไดรับมอบหมายใหดูแลบุตร และการรับบุตรบุญธรรม หรือสถาบันที่คลายคลึงซึ่งมีแนวความคิด
เหลานี้อยูในกฎหมายภายใน ในทุกกรณี ผลประโยชนของบุตรจะเปนสิ่งสําคัญสูงสุด (ช) สิทธิสวน
ตัวเชนเดียวกันในฐานะสามีและภรรยา รวมถึงสิทธิในการเลือกใชนามสกุล และการประกอบ
อาชีพ (ซ) สิทธิเชนเดียวกันสําหรับคูสมรสทั้งสองในสวนที่เกี่ยวกับเปนเจาของการไดมา การจัด
การ การดําเนินการ การอุปโภค และการจําหนายทรัพยสิน ไมวาจะไมคิดมูลคาหรือเพื่อตีราคา
เปนมูลคาก็ตาม
2. การรับหมั้นและการแตงงานของเด็กจะไมมีผลทางกฎหมาย และการปฏิบัติการที่
จําเปนทั้งปวง รวมทั้งการบัญญัติกฎหมายจะตองกระทําขึ้นเพื่อระบุอายุขั้นต่ําของการแตงงาน
และใหบังคับใหมีการจดทะเบียนสมรส ณ ที่ทําการจดทะเบียนของทางราชการ
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ภาค 5 (อนุสัญญาขอ 17-22)
ภาค 5
ขอ 17
1. เพื่อความมุงประสงคในการพิจารณาความกาวหนาซึ่งกระทําขึ้นในการปฏิบัติตาม
อนุสัญญาฉบับปจจุบัน ใหมีการจัดตั้งคณะกรรมการวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรี (ตอ
ไปในที่นี้จะเรียกวา คณะกรรมการ) ประกอบดวยผูเชี่ยวชาญที่มีคุณธรรมและความสามารถสูงใน
สาขาที่ครอบคลุมโดยอนุสัญญานี้ จํานวนสิบแปดคนในเวลาที่อนุสัญญานี้เริ่มมีผลบังคับใช และ
ประกอบดวยผูเชี่ยวชาญยี่สิบสามคม หลังจากการสัตยาบันหรือการภาคยานุวัติอนุสัญญานี้โดย
รัฐภาคีรัฐที่สามสิบหาผูเชี่ยวชาญจะไดรับเลือกตั้ง โดยรัฐภาคีจากบรรดาคนชาติของตน และจะ
ปฏิบัติตามความสามารถของแตละคน โดยพิจารณาถึงการแจกกระจายตามเขตภูมิศาสตรอยาง
เปนธรรม และการตั้งผูแทนตามอารยธรรมที่แตกตางกันในแตละรูปแบบตลอดจนระบบกฎหมายที่
สําคัญอีกดวย
2. สมาชิกของคณะกรรมการจะไดรับเลือกตั้งโดยการลงคะแนนลับจากบัญชีรายชื่อ
บุคคลซึง่ เสนอชือ่ โดยรัฐภาคี รัฐภาคีแตละรัฐอาจเสนอชือ่ บุคคลหนึง่ คนจากบรรดาคนชาติของตนเอง
3. การเลือกตัง้ ครัง้ แรกจะกระทําขึน้ หกเดือนหลังจากวันทีอ่ นุสญ
ั ญาฉบับปจจุบนั เริม่ มี
ผลบังคับใชอยางนอยที่สุดสามเดือน กอนการเลือกตั้งแตละครั้ง เลขาธิการสหประชาชาติจะสง
จดหมายถึงรัฐภาคี เชิญใหรัฐภาคีทําการเสนอชื่อภายในเวลาสองเดือน เลขาธิการจะจัดทําบัญชี
รายชื่อของบุคคลทั้งปวง ตามที่ไดรับการเสนอชื่อนั้นเรียงตามลําดับอักษร โดยระบุถึงรัฐภาคีซึ่งได
เสนอชื่อบุคคลเหลานั้นและจะเสนอบัญชีนั้นตอรัฐภาคี
4. การเลือกตั้งสมาชิกของคณะกรรมการจะกระทําขึ้นในการประชุมของรัฐภาคีซึ่ง
เรียกประชุมโดยเลขาธิการ ณ สํานักงานใหญสหประชาชาติ ในการประชุมนั้น ซึ่งสองในสามของ
รัฐภาคีจะประกอบเปนองคประชุม บรรดาบุคคลที่ไดรับเลือกตั้งใหเปนคณะกรรมการจะตองเปน
ผูไดรับการเสนอชื่อ ซึ่งไดรับคะแนนเสียงมากที่สุดและไดรับคะแนนเสียงจากจํานวนสมาชิกที่มี
มากกวา ฝายตรงขามรวมทั้งหมดของผูแทนของรัฐภาคีที่มาประชุมและลงคะแนนเสียง
5. สมาชิกของคณะกรรมการจะไดรับเลือกตั้งคราวละสี่ป อยางไรก็ตาม ระยะเวลา
ของสมาชิกเกาคนที่ไดรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งแรก ชื่อของสมาชิกเกาคนนี้จะไดรับเลือก โดย
การจับสลากโดยประธานของคณะกรรมการ
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6. การเลือกตั้งสมาชิกของคณะกรรมการที่เพิ่มขึ้นหาคนจะจัดใหมีขึ้นตามบทบัญญัติ
ของ วรรค 2, 3 และ 4 ของขอนี้ หลังจากรัฐภาคีที่สามสิบหาไดสัตยาบันหรือภาคยานุวัติแลว ระยะ
เวลาสองปของสมาชิกที่ไดรับเลือกตั้งที่เพิ่มขึ้นในโอกาสนี้ จะสิ้นสุดหลังจากครบรอบสองป ชื่อของ
สมาชิกสองคนนี้จะไดรับเลือกโดยการจับสลาก โดยประธานของคระกรรมการ
7. เพื่อบรรจุตําแหนงที่วางลงโดยเหตุไมปกติ รัฐภาคีซึ่งผูเชี่ยวชาญของตนไดยุติการ
ปฏิบัติหนาที่ในฐานะสมาชิกของคณะกรรมการ จะแตงตั้งผูเชี่ยวชาญอีกคนหนึ่งจากบรรดาคน
ชาติของตน โดยขึ้นอยูกับความเห็นชอบของคณะกรรมการ
8. โดยความเห็นชอบของสมัชชา สมาชิกของคณะกรรมการจะไดรับเงินตอบแทนจาก
แหลงเงินทุนของสหประชาชาติ ตามขอกําหนดและเงื่อนไขเชนที่สมัชชาอาจวินิจฉัยโดยพิจารณา
ถึงความสําคัญของความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
9. เลขาธิการสหประชาชาติจะจัดหาเจาหนาที่และสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเปน
เพื่อการปฏิบัติหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ ของคณะกรรมการตามอนุสัญญาฉบับปจจุบัน
ขอ 18
1. รัฐภาคีรับที่จะเสนอรายงานวาดวยมาตรการดานนิติบัญญัติ ตุลาการ การบริหาร
หรืออื่น ๆ ซึ่งรัฐภาคีเหลานั้นไดกําหนดขึ้นเพื่อใหมีผลตอบทบัญญัติของอนุสัญญาฉบับปจจุบัน
และตอความกาวหนาที่เกิดขึ้นในเรื่องนี้ตอเลขาธิการสหประชาชาติเพื่อการพิจารณาโดยคณะ
กรรมการ (ก) ภายในหนึ่งปหลังจากการเริ่มมีผลบังคับใชสําหรับรัฐที่เกี่ยวของ (ข) หลังจากนั้น
อยางนอยที่สุดทุก ๆ สี่ปและตอจากนั้นเมื่อใดก็ตามที่คณะกรรมการรองขอ
2. รายงานอาจระบุปจจัยและความยากลําบาก ซึ่งกระทบกระเทือนถึงระดับที่ทําให
ไมสามารถปฏิบัตติ ามขอผูกพันตาง ๆ ภายใตอนุสัญญาฉบับปจจุบัน
ขอ 19
1. คณะกรรมการจะกําหนดระเบียบขอบังคับการประชุมของตนเอง
2. คณะกรรมการจะเลือกตั้งเจาหนาที่ของตนคราวละสองป
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ขอ 20
1. โดยปกติ คณะกรรมการจะประชุมกันเปนระยะเวลาไมเกินสองสัปดาหทุกป เพื่อ
พิจารณารายงานที่เสนอตามขอ 18 ของอนุสัญญาฉบับปจจุบัน
2. โดยปกติ การประชุมของคณะกรรมการจะจัดใหมีขึ้น ณ สํานักงานใหญสหประชา
ชาติหรือที่อื่นใดที่สะดวกตามที่คณะกรรมการกําหนด
ขอ 21
1. โดยผานทางคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคม คณะกรรมการจะตองรายงานตอ
สมัชชาของสหประชาชาติเปนประจําทุกปวาดวยกิจกรรมของคณะกรรมการ และอาจทําขอเสนอ
และขอแนะนําทั่วไป โดยยึดการตรวจสอบรายงานและขอสนเทศซึ่งไดรับจากรัฐภาคีเปนมูลฐาน
ขอเสนอและขอแนะนําทั่วไปเชนวานั้นจะรวมอยูในรายงานของคณะกรรมการ รวมทั้งคําวิจารณ
จารัฐภาคี ถามี
2. เลขาธิการสหประชาชาติจะตองสงรายงานของคณะกรรมการ ไปยังคณะกรรมาธิ
การวาดวยสถานภาพของสตรีเพื่อทราบ
ขอ 22
ทบวงการชํานั ญ พิ เ ศษจะมี สิ ท ธิ ที่ จ ะได เ ป น ผู แทนโดยพิจ ารณาถึ ง การปฏิ บั ติ ต าม
บทบั ญ ญั ติ เช น ว า ของอนุสัญญาฉบับปจจุ บันเชนที่ อยูภายในขอบขา ยของกิ จกรรมของตน
คณะกรรมการอาจเชิญใหทบวงการชํานัญพิเศษเสนอรายงานวาดวยการปฏิบัติ ตามอนุสัญญานี้
ในขอบเขตที่อยูภายในขอบขายของกิจกรรมของตน
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ภาค 6 (อนุสัญญาขอ 23-30)
ภาค 6
ขอ 23
ไมมีขอความใดในอนุสัญญาฉบับปจจุบันจะกระทบกระเทือนบทบัญญัติใด ๆ ซึ่งมี
สวนสงเสริมไดมากกวาในการที่จะบรรลุถึงความเสมอภาคระหวางบุรุษและสตรีซึ่งอาจบรรจุอยู
(ก) ในบทบัญญัติของกฎหมายของรัฐภาคี หรือ (ข) ในอนุสัญญา สนธิสัญญา หรือความตกลง
ระหวางประเทศอื่นใดซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับรัฐนั้น
ขอ 24
รัฐภาคีรับที่จะกําหนดมาตรการที่จําเปนทั้งปวงในระดับชาติ โดยมีจุดมุงหมายเพื่อ
บรรลุถึงการตระหนักอยางเต็มที่ถึงสิทธิตาง ๆ ที่ไดรับการยอมรับในอนุสัญญาฉบับปจจุบัน
ขอ 25
1. อนุสัญญาฉบับปจจุบันจะเปดใหมีการลงนามโดยรัฐทั้งปวง
2. เลขาธิ การสหประชาชาติจะไดรับมอบหมายใหเปนผูเก็บรักษาอนุสัญญาฉบับ
ปจจุบัน
3. อนุสัญญาฉบับปจจุบันจะตองไดรับการสัตยาบัน สัตยาบันสารจะตองมอบไวกับ
เลขาธิการสหประชาชาติ
4. อนุสัญญาฉบับปจจุบันจะเปดใหมีการภาคยานุวัติโดยรัฐทั้งปวง การภาคยานุวัติ
จะมีผลโดยการมอบภาคยานุวัติสารไวกบั เลขาธิการสหประชาชาติ
ขอ 26
1. คํารองขอเพื่อการแกไขอนุสัญญาฉบับปจจุบันอาจกระทําขึ้นในเวลาใด ๆ โดยรัฐ
ภาคีใด โดยวิธีทําหนังสือบอกกลาวเปนลายลักษณอักษรสงถึงเลขาธิการสหประชาชาติ
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2. สมัชชาสหประชาชาติจะตัดสินเกี่ยวกับขั้นตอนตาง ๆ ถามี ที่จะดําเนินการในสวน
ที่เกี่ยวกับคํารองขอเชนวานั้น
ขอ 27
1. อนุ สั ญ ญาฉบั บ ป จ จุ บั น จะเริ่ ม มี ผ ลบั ง คั บ ใช ใ นวั น ที่ ส ามสิ บ หลั ง จากการมอบ
สัตยาบันสาร หรือภาคยานุวัติสารฉบับที่ยี่สิบไวกับเลขาธิการสหประชาชาติ
2. สําหรับรัฐแตละรัฐซึ่งสัตยาบันหรือภาคยานุวัติอนุสัญญาฉบับปจจุบันหลังจากการ
มอบสัตยาบัน หรือภาคยานุวัติสารฉบับที่ยี่สิบ อนุสัญญานี้จะเริ่มมีผลบังคับใชในวันที่สามสิบหลัง
จากวันมอบสัตยาบันสาร หรือภาคยานุวัติสารของตน
ขอ 28
1. เลขาธิการสหประชาชาติจะตองรับและเวียนตัวบทขอสงวนที่กระทําโดยรัฐตาง ๆ
ในเวลาทําการสัตยาบันหรือภาคยานุวัติใหแกรัฐทั้งปวง
2. ขอสงวนที่ไมสอดคลองกับวัตถุประสงคและความมุงประสงคของอนุสัญญาฉบับ
ปจจุบันจะไมไดรับการอนุมัติ
3. ข อ สงวนอาจถู ก ถอนในเวลาใด ๆ โดยหนั ง สื อ บอกกล า วเพื่ อ การนี้ ส ง ไปยั ง
เลขาธิการสหประชาชาติ ผูซึ่งหลังจากนั้นจะแจงไปยังรัฐทั้งปวงใหทราบถึงขอสงวนเหลานั้น
หนังสือบอกกลาวเชนวาจะมีผลในวันที่หนังสือนั้นไดรับ
ขอ 29
1. กรณีพิพาทใด ๆ ระหวางรัฐภาคีของรัฐหรือมากกวาเกี่ยวกับการตีความหรือการใช
อนุสัญญา ฉบับปจจุบันซึ่งระงับไมไดโดยการเจรจาจะตองเสนอตออนุญาโตตุลาการ เมื่อรัฐใดรัฐ
หนึ่งรองขอ ถาภายในหกเดือนนับจากวันที่รองขอใหมีอนุญาโตตุลาการ ภาคียังไมสามารถตกลง
กันไดในเรื่องการจัดตั้งอนุญาโตตุลาการ ภาคีเหลานั้นฝายใดฝายหนึ่ง อาจเสนอกรณีพิพาทไปยัง
ศาลยุติธรรมระหวางประเทศโดยการรองขอซึ่งสอดคลองกับขอบังคับของศาล
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2. ในเวลาที่ลงนาม สัตยาบัน หรือภาคยานุวัติอนุสัญญาฉบับปจจุบันรัฐภาคีแตละรัฐ
อาจประกาศวาตนไมถือวาตนเองผูกมัดโดยวรรค 1 ของขอนี้ รัฐภาคีอื่น ๆ จะไมผูกมัดโดยวรรค
นั้น ในสวนที่เกี่ยวกับรัฐภาคีใดซึ่งไดทําขอสงวนเชนวา
3. รัฐภาคีใดซึ่งไดทําขอสงวนตามวรรค 2 ของขอนี้อาจถอนขอสงวนในเวลาใด ๆ โดย
หนังสือบอกกลาวไปยังเลขาธิการสหประชาชาติ
ขอ 30
อนุสัญญาฉบับปจจุบัน ซึ่งตัวบทภาษาอาหรับ จีน อังกฤษ ฝรั่งเศส รัสเซีย และสเปน
ใชไดเทาเทียมกัน จะมอบไวกับเลขาธิการสหประชาชาติ
เพื่อเปนพยานแกการนี้ ผูลงนามขางทายนี้ ซึ่งไดรับมอบอํานาจโดยถูกตองไดลงนาม
อนุสัญญาฉบับปจจุบัน

