ตราสารระหวางประเทศ
ดานสิทธิมนุษยชนที่ไทยเปนภาคี
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: จากเว็บไซตกระทรวงการตางประเทศ
www.mfa.go.th/humanrights

รวบรวมโดย
ศูนยสารสนเทศสิทธิมนุษยชน
สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ

ตราสารระหว่างประเทศ
ด้านสิทธิมนุษยชนที่ไทยเป็นภาคี
(HUMAN RIGHTS CONVENTIONS )
: จากเว็บ ไซต์ ก ระทรวงการต่างประเทศ
www.mfa.go.th/humanrights

รวบรวมโดย
ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน
สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

หมายเหตุ
หนังสือเล่มนี้จัดทำโดยศูนย์สำรสนเทศสิทธิมนุษยชน สำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมตรำสำรระหว่ ำ งประเทศด้ ำ นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนที่ ไ ทยเป็ น ภำคี
(Human Rights Conventions) จำกเว็ บ ไซต์ ข องกระทรวงกำรต่ ำ งประเทศ
(www.mfa.go.th/humanrights) เพื่ อ ใช้ ใ นกำรศึ ก ษำและวิ จั ย ด้ ำ นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
รวบรวม ณ วันที่ 20 ตุลำคม 2558

สารบัญ
ตรำสำรระหว่ำงประเทศด้ำนสิทธิมนุษยชนที่ไทยเป็นภำคี
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ตำรำงสรุปตรำสำรระหว่ำงประเทศด้ำนสิทธิมนุษยชนที่ไทยเป็นภำคี

2

Universal Declaration of Human Rights

7

ปฏิญญำสำกลว่ำด้วยสิทธิมนุษยชน

13

International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)

20

กติกำระหว่ำงประเทศว่ำด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทำงกำรเมือง

35
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กติกำระหว่ำงประเทศว่ำด้วยสิทธิทำงเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

63

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against

74

Women (CEDAW)
อนุสัญญำว่ำด้วยกำรขจัดกำรเลือกปฏิบัติในทุกรูปแบบต่อสตรี

85

Convention on the Rights of the Child (CRC)

100

อนุสัญญำว่ำด้วยสิทธิเด็ก

125

Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (CERD)

147

อนุสัญญำว่ำด้วยกำรขจัดกำรเลือกปฏิบัติทำงเชื้อชำติในทุกรูปแบบ

157

Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading

170

Treatment or Punishment (CAT)
อนุสัญญำว่ำด้วยกำรต่อต้ำนกำรทรมำนและกำรปฏิบัติหรือกำรลงโทษอื่นที่โหดร้ำย

181

ไร้มนุษยธรรมหรือย่ำยีศักดิ์ศรี
Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)

200

อนุสัญญำว่ำด้วยสิทธิคนพิกำร

237

ตราสารระหว่ า งประเทศด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนที่ ไ ทยเป็ น ภาคี
ตรำสำรระหว่ ำ งประเทศด้ ำ นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนที่ พั ฒ นำมำจำกปฏิ ญ ญำสำกลว่ ำ ด้ ว ย
สิทธิมนุษยชนหลักๆ มีทั้งสิ้น 9 ฉบับ ได้แก่
(1) กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International
Covenant on Civil and Political Rights-ICCPR)
(2) ก ติ ก า ร ะ ห ว่ า ง ป ร ะ เ ท ศ ว่ า ด้ ว ย สิ ท ธิ ท า ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ สั ง ค ม แ ล ะ
วัฒนธรรม (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights-ICESCR)
(3) อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติในทุกรูปแบบต่อสตรี (Convention on
the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women-CEDAW)
(4) อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child-CRC)
(5) อ นุ สั ญ ญ า ว่ า ด้ ว ย ก า ร ข จั ด ก า ร เ ลื อ ก ป ร ะ ติ บั ติ ท า ง เ ชื้ อ ช า ติ ใ น ทุ ก
รูปแบบ (Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination-CERD)
(6) อนุสัญญาว่า ด้ วยการต่อต้า นการทรมานและการประติบัติหรื อการลงโทษอื่น ที่
โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือย่ายีศักดิ์ศรี (Convention against Torture and Other Cruel,
Inhuman or Degrading Treatment or Punishment- CAT)
(7) อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ (Convention on the Rights of Persons with
Disabilities - CRPD)
(8) อ นุ สั ญ ญ า ว่ า ด้ ว ย ก า ร ป้ อ ง กั น บุ ค ค ล จ า ก ก า ร ห า ย ส า บ สู ญ โ ด ย ถู ก
บังคับ (Convention on the Protection of All Persons from Enforced Disappearance - CED)
(9) อนุสัญญาว่า ด้ วยการคุ้มครองสิทธิ ของแรงงานโยกย้า ยถิ่นฐานและสมาชิกใน
ครอบครัว (Convention on the Protection of the Rights of Migrants Workers and Member
of their Families MWC)
ปัจจุบันประเทศไทยเข้ำเป็นภำคีตรำสำรระหว่ำงประเทศหลักเหล่ำนี้แล้วทั้งสิ้น 7 ฉบับ
รวมทั้งเป็ นภำคีพิธีสำรเลือกรับของอนุสัญญำ CEDAW ว่ำด้วยกำรรับข้อร้องเรียน และอนุสัญญำ
สิทธิเด็กอีก 2 ฉบับคือ พิธีสำรเลือกรับเรื่องกำรขำยเด็ก กำรค้ำประเวณีและสื่อลำมกที่เกี่ยวกับเด็ก
(Optional Protocol to the Convention on Rights of the Child on the Sale of Children,
Child Prostitution and Child Pornography) และพิธีสำรเลือกเรื่องควำมเกี่ยวพันของเด็กใน
ควำมขัดแย้งกันด้วยอำวุธ (Optional Protocol to the Convention on Rights of the Child on
the Involvement of Children in Armed Conflict ) ส่วนอนุสัญญำอีกสองฉบับที่ไทยยังไม่ได้เป็น
ภำคีคือ อนุสัญญำว่ำด้วยกำรป้องกันบุคคลจำกกำรหำยสำบสูญโดยถูกบังคับ และอนุสัญญำว่ำด้ว ย
กำรคุ้มครองสิทธิของแรงงำนโยกย้ำยถิ่นฐำนและสมำชิกในครอบครัว

ตารางสรุปตราสารระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ไทยเป็นภาคี
ตราสารระหว่างประเทศ
ด้านสิทธิมนุษยชน
1. กติการะหว่างประเทศว่า
ด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิ
ทางการเมือง

สาระสาคัญ
ส่วนที่ 1 (ข้อ 1) กล่าวถึงสิทธิในการกาหนดเจตจานงตนเอง

International Covenant
on Civil and Political
Rights (ICCPR)

ส่วนที่ 2 (ข้อ 2-5) กล่าวถึงพันธกรณีของรัฐภาคีทรี่ ับรองจะเคารพและประกันสิทธิของ
บุคคล รวมถึงการห้ามเลือกปฏิบตั ิ ไม่วา่ จะด้วยเหตุผลทางเชือ้ ชาติ สีผวิ เพศ ภาษา
ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมือง สัญชาติ สถานะทางเศรษฐกิจ สังคม ถิน่ กาเนิด หรือ
สภาพ อืน่ ใด
ส่วนที่ 3 (ข้อ 6-27) กล่าวถึงสาระของสิทธิในส่วนทีเ่ ป็นสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
อาทิ เสรีภาพในการมีชวี ติ เสรีภาพจากการถูกทรมาน การห้ามมิให้บคุ คลถูกจับกุมตาม
อาเภอใจ เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออก
ส่วนที่ 4 (ข้อ 28-45) กล่าวถึงการจัดตัง้ คณะกรรมการการสิทธิมนุษยชน พันธกรณีของรัฐ
ในการจัดทารายงานของรัฐภาคี และการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการ

วัน/เดือน/ปี
การเข้าเป็นภาคี
- ไทยเข้าเป็นภาคีโดยการภาคยานุวตั ิ
เมือ่ วันที่ 29 ตุลาคม 2539 และมีผล
บังคับใช้กบั ไทยเมือ่ วันที่ 30
มกราคม 2540

คาแถลงตีความ(Declaration) /
ข้อสงวน (Reservation)
- ไทยมีคาแถลงตีความใน 4 ประเด็นคือ (1) การใช้สทิ ธิการกาหนดเจตจานงตนเอง ซึ่งไทยมิ
ให้ตคี วามว่า อนุญาตหรือสนับสนุนการกระทาใดๆ ทีจ่ ะเป็นการแบ่งแยกดินแดน 2) เรื่องการ
ห้ามการพิพากษาลงโทษประหารชีวติ บุคคลทีอ่ ายุตากว่
่ า 18 ปี ซึ่งไทยมีกฎหมายห้ามไว้
เรียบร้อยแล้ว 3) เรื่องการนาตัวผูต้ อ้ งหาเข้าสูก่ ารพิจารณาคดี โดยพลัน ซึ่งรัฐธรรมนูญ พ.ศ.
2550 ได้กาหนดให้เจ้าพนักงานสอบสวนควบคุมตัวผูต้ อ้ งหาได้เพียง 48 ชัว่ โมง ซึ่งถือว่าได้
คุ้มครองกรณีนแี้ ล้ว 4) เรื่องการห้ามโฆษณาชวนเชือ่ เพือ่ สงคราม นัน้ ไทยถือว่าไม่รวมถึง
สงครามเพือ่ ป้องกันตนเองในกรณีทไี่ ทยจาเป็นต้องประชาสัมพันธ์และชักชวนให้ประชาชนรัก
ชาติในกรณีทตี่ อ้ งทาสงครามเพือ่ ป้องกันการรุกรานจากประเทศอืน่ ทัง้ นี้ ไทยกาลังอยูใ่ น
ระหว่างการถอนถ้อยแถลงตีความข้อ (2) และ (3)

ส่วนที่ 5 (ข้อ 46-47) กล่าวถึงห้ามการตีความไปในทางขัดกับกฎหมายระหว่างประเทศ
อืน่ ๆ รวมทัง้ การมีให้ตคี วามในการทีจ่ ะลิดรอนสิทธิทจี่ ะใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ
2. กติการะหว่างประเทศว่า
ด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม
International Covenant
on Economic, Social and
Cultural Rights (ICESCR)

ส่วนที่ 1 (ข้อ 1) กล่าวถึงสิทธิในการกาหนดเจตจานงตนเอง
ส่วนที่ 2 (ข้อ 2-5) กล่าวถึงพันธกรณีของรัฐภาคีทจี่ ะดาเนินมาตรการต่างๆ อย่าง
เหมาะสมตามลาดับขัน้
ส่วนที่ 3 (ข้อ 6-27) กล่าวถึงสาระของสิทธิ ได้แก่ สิทธิในการทางาน สิทธิในด้านการศึกษา
สิทธิดา้ นสุขภาพ สิทธิในวัฒนธรรม
ส่วนที่ 4 (ข้อ 16-25) กล่าวถึง พันธกรณีของรัฐในการจัดทารายงานของรัฐภาคี และ
บทบาทของคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมในการตรวจสอบการปฏิบตั ติ ามพันธกรณี
ร่วมกับกลไกอืน่ ๆ ของสหประชาชาติ
ส่วนที่ 5 (ข้อ 26-31) กล่าวถึงการเข้าเป็นภาคีและแก้ไขเพิม่ เติมบทบัญญัตขิ องกติกา

- ไทยเข้าเป็นภาคีโดยการภาคยานุวตั ิ - ไทยมีคาแถลงตีความในการใช้สทิ ธิการกาหนดเจตจานงตนเอง ซึ่งไทยมิให้ตคี วามว่า
เมือ่ วันที่ 5 กันยายน 2542 และมี อนุญาตหรือสนับสนุนการกระทาใดๆ ทีจ่ ะเป็นการแบ่งแยกดินแดน
ผลบังคับใช้กบั ไทยเมือ่ วันที่ 5
ธันวาคม 2542

ตารางสรุปตราสารระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ไทยเป็นภาคี
ตราสารระหว่างประเทศ
ด้านสิทธิมนุษยชน
3. อนุสญ
ั ญาว่าด้วยการ
เลือกปฏิบตั ติ อ่ สตรีในทุก
รูปแบบ
Convention on the
Elimination of All Forms
of Discrimination Against
Women (CEDAW)

สาระสาคัญ

วัน/เดือน/ปี
คาแถลงตีความ(Declaration) /
การเข้าเป็นภาคี
ข้อสงวน (Reservation)
ส่วนที่ 1 (ข้อ 1-6) กล่าวถึงคาจากัดความของคาว่าการเลือกปฏิบตั ติ อ่ สตรี พันธกรณีของ - ไทยเข้าเป็นภาคีโดยการภาคยานุวตั ิ - ไทยมีคาแถลงตีความว่า ข้อบทในอนุสญ
ั ญา CEDAW ต้องสอดคล้องกับรัฐรรรมนูญไทย
รัฐภาคี มาตรการทีร่ ัฐภาคีตอ้ งดาเนินการเพือ่ สนับสนุนความก้าวหน้าของสตรี ฯลฯ
เมือ่ วันที่ 9 สิงหาคม 2528 และมีผล
บังคับใช้กบั ไทยเมือ่ วันที่ 8 กันยายน
2528
ส่วนที่ 2 (ข้อ 7-9) กล่าวถึงความเท่าเทียมกันระหว่างบุรุษและสตรีในด้านการเมืองและ
การดารงชีวติ เช่น สิทธิในการเลือกตัง้

ส่วนที่ 3 (ข้อ 10-14) กล่าวถึงสิทธิของสตรีทจี่ ะต้องได้รับการดูแลทางเศรษฐกิจ การ
ป้องกันความรุนแรงต่อสตรีในสถานทีท่ างาน และการเข้าถึงบริการสุขภาพ ฯลฯ
ส่วนที่ 4 (ข้อ 15-16) กล่าวถึงความเท่าเทียมกันของบุรุษและสตรีในด้านกฎหมาย
ส่วนที่ 5 (ข้อ 17-22) กล่าวถึงการจัดตัง้ คณะกรรมการการขจัดการเลือกปฏิบตั ติ อ่ สตรีใน
ทุกรูปแบบ พันธกรณีของรัฐในการจัดทารายงานของรัฐภาคี และการปฏิบตั หิ น้าทีข่ อง
คณะกรรมการ
ส่วนที่ 6 (ข้อ 23-30) กล่าวถึงการมิให้มขี อ้ บทของอนุสญ
ั ญาทีจ่ ะขัดต่อกฎหมายภายในที่
ดาเนินการมากกว่าทีก่ าหนดไว้ในอนุสญ
ั ญาและกฎหมายระหว่างประเทศทีม่ อี ยู่ การนา
พันธกรณีไปปฏิบตั ใิ นระดับประเทศ ฯลฯ
- พิธสี ารเลือกรับอนุสญ
ั ญา - การยอมรับอานาจของคณะกรรมการประจาอนุสญ
ั ญาฯ ในการรับและพิจารณาเรื่อง
- ไทยเข้าเป็นภาคีโดยการให้
ว่าด้วยการเลือกปฏิบตั ติ อ่
ร้องเรียนในกรณีทมี่ กี ารละเมิดพันธกรณีทปี่ รากฏในอนุสญ
ั ญาฯ ทีเ่ กีย่ วข้องกับรัฐภาคี โดย สัตยาบัน เมือ่ วันที่ 14 มิถนุ ายน
สตรีในทุกรูปแบบ
ผูร้ ้องเรียนอาจเป็นบุคคลหรือกลุม่ บุคคลในนามของผูถ้ กู ละเมิดสิทธิได้
2543 และมีผลบังคับใช้กบั ไทยเมือ่
Optional Protocol to the
วันที่ 10 ธันวาคม 2543
CEDAW

- ไทยมีขอ้ สงวนในข้อ 16 เกีย่ วกับการสมรสและความสัมพันธ์ทางครอบครัว และข้อ 29
เกีย่ วกับการเสนอเรื่องให้ศาล ICJ พิจารณาในกรณีการพิพาทระหว่างรัฐภาคี ขณะนี้ ไทย
กาลังอยูร่ ะหว่างการพิจารณาถอนข้อสงวนข้อ 16

ตารางสรุปตราสารระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ไทยเป็นภาคี
ตราสารระหว่างประเทศ
สาระสาคัญ
วัน/เดือน/ปี
คาแถลงตีความ(Declaration) /
ด้านสิทธิมนุษยชน
การเข้าเป็นภาคี
ข้อสงวน (Reservation)
4. อนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ส่วนที่ 1 (ข้อ 1-41) กล่าวถึงหลักการและเนือ้ หาเกีย่ วกับสิทธิตา่ งๆ ทีเ่ ด็กพึงได้รับ
- ไทยเข้าเป็นภาคีโดยการภาคยานุวตั ิ - ไทยมีขอ้ สงวนในข้อ 22 เรื่องสถานะของเด็กผูล้ ภี้ ยั ซึ่งไทยยังไม่รับสถานะผูล้ ภี้ ยั ตาม
Convention on the Rights ประกอบด้วย สิทธิและเสรีภาพของเด็กโดยทัว่ ไป การคุ้มครองร่างกาย ชีวติ เสรีภาพ และ เมือ่ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2535 และ กฎหมายภายในของไทยและไทยไม่ได้เป็นภาคี Convention Relating to the Status of
of the Child (CRC)
สวัสดิภาพของเด็ก การให้สวัสดิการสังคมแก่เด็ก การคุ้มครองสิทธิทางแพ่ง การคุ้มครอง มีผลบังคับใช้กบั ไทยเมือ่ วันที่ 26
Refugees
เด็กทีม่ ปี ญ
ั หาความประพฤติหรือกระทาความผิดทางอาญา การคุ้มเด็กผูด้ อ้ ยโอกาส
เมษายน 2535
ส่วนที่ 2 (ข้อ 42-45) กล่าวถึงหลักเกณฑ์และแบบพิธซี ึ่งประเทศทีใ่ ห้สตั ยาบันแก่
อนุสญ
ั ญาต้องปฏิบตั ติ าม
ส่วนที่ 3 (ข้อ 46-54) กล่าวถึงกลไกของอนุสญ
ั ญา ซึ่งกาหนดวิธกี ารติดตามดูแลการปฏิบตั ิ
ตามอนุสญ
ั ญา และกาหนดเงื่อนไขต่างๆ ในการบังคับใช้
- พิธสี ารเลือกรับของ
เป็นพิธสี ารเพิม่ เติมอนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิเด็กข้อ 32, 34, 35 ซึ่งว่าด้วยการแสวงประโยชน์ - ไทยเข้าเป็นภาคีโดยการภาคยานุวตั ิ
อนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
จากเด็กทางเศรษฐกิขและทางเพศ
เมือ่ วันที่ 11 มกราคม 2549 และมี
เรือ่ ง การขายเด็ก การค้า
ผลบังคับใช้กบั ไทยเมือ่ วันที่ 11
ส่วนที่ 1 (ข้อ 1-3) กล่าวถึงการห้ามให้มแี ละกาหนดให้เป็นความผิดทางอาญาสาหรับการ กุมภาพันธ์ 2549
ประเวณี และสือ่ ลามก
ขายเด็ก การค้าประเวณี และสือ่ ลามกเกีย่ วกับเด็ก
เกีย่ วกับเด็ก
Optional Protocol to the ส่วนที่ 2 (ข้อ 4-6) กล่าวถึงมาตรการในการกาหนดเขตอานาจความผิดการส่งผูร้ ้ายข้าม
แดนและการสืบสวน
CRC on the sale of
children, child
ส่วนที่ 3 (ข้อ 7-10) กล่าวถึงมาตรการในการริบทรัพย์ทเี่ กีย่ วกับการกระทาผิด มาตรการ
prostitution and child
คุ้มครองสิทธิและผลประโยชน์ของเด็ก นโยบายป้องกัน แก้ไข และส่งเสริมความตระหนักรู้
pornography
ของสาธารณชน และความร่วมมือระหว่างประเทศในการป้องกัน แก้ไขปัญหาการบาบัด
ฟืน้ ฟู และส่งกลับเด็กผูร้ ับเคราะห์
- พิธสี ารเลือกรับของ
อนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
เรือ่ งความเกีย่ วพันของเด็ก
ในความขัดแย้งกันด้วยกาลัง
อาวุธ
- Optional Protocol to
the CRC on the
involvement of children
in armed conflicts

ส่วนที่ 4 (ข้อ 11-17) กล่าวถึงการจัดทารายงานผลการดาเนินการตามพิธสี ารเลือกรับ
เป็นพิธสี ารเพิม่ เติมอนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิเด็กข้อ 38 เกีย่ วกับห้ามการเกณฑ์เด็กเป็นทหาร
ในภาวะสงคราม

- ไทยเข้าเป็นภาคีโดยการภาคยานุวตั ิ
เมือ่ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2549 และ
ส่วนที่ 1 (ข้อ 1-4) กล่าวถึงหลักการเกีย่ วกับการประกันว่าบุคคลทีอ่ ายุไม่ถงึ 18 ปี จะไม่ มีผลบังคับใช้กบั ไทยเมือ่ วันที่ 27
มีนาคม 2549
ถูกเกณฑ์เข้าร่วมในการสูร้ บในกองทัพของรัฐ หรือกลุม่ กองกาลังติดอาวุธ
ส่วนที่ 2 (ข้อ 5-7) กล่าวถึงการบังใช้กฎหมายภายในประเทศและระหว่างประเทศที่
เกีย่ วข้อง รวมถึงการดาเนินการตามข้อบทของพิธสี าร และการให้ความร่วมมือในการ
ช่วยเหลือระดับพหุภาคีหรือทวิภาคีในการฟืน้ ฟูดา้ นวิชาการและด้านการเงิน
ส่วนที่ 3 (ข้อ 8-13) กล่าวถึงการจัดทารายงานผลการดาเนินการตามพิธสี ารเลือกรับ

- ไทยมีคาแถลงตีความข้อ 3 วรรค 2 สรุปว่า การปฏิบตั หิ น้าทีก่ ารทหารเป็นหน้าทีอ่ นั พึง
ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ชายไทยเมือ่ อายุยา่ ง 18 ปี มีหน้าต้องแสดงตนเพือ่ ลงบัญชีทหารกองเกิน
ซึ่งอาจถูกเรียกให้ปฏิบตั ริ าชการทหารในกองได้ยามประเทศทีสงครามหรือประสบภาวะวิกฤต
การคัดเลือกบุคคลเข้าสูโ่ รงเรียนทหารเหล่าต่างๆ ตัง้ อยูบ่ นพืน้ ฐานของความสมัครใจ การ
ผ่านการสอบคัดเลือก และต้องได้รับความยินยอมจากผูป้ กครอง นักเรียนมัธยมศึกษาตอน
ปลายทัง้ ชายและหญิง สามารถเข้ารับการฝึกวิชาทหารได้โดยต้องได้รับความยินยอมจาก
ผูป้ กครอง และการจัดตัง้ กองกาลังอืน่ ใดทีไ่ ม่ได้จดั ตัง้ ขึน้ โดยรัฐ เป็นข้อห้ามตามกฎหมาย โดย
ไม่มขี อ้ ยกเว้นในเรื่องอายุของผูเ้ ข้าร่วมแต่อย่างใด

ตารางสรุปตราสารระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ไทยเป็นภาคี
ตราสารระหว่างประเทศ
ด้านสิทธิมนุษยชน
5. อนุสญ
ั ญาว่าด้วยการขจัด
การเลือกปฏิบตั ทิ างเชือ้ ชาติ
ในทุกรูปแบบ
Convention on the
Elimination of All Forms
of Racial Discrimination
(CERD)

สาระสาคัญ

วัน/เดือน/ปี
คาแถลงตีความ(Declaration) /
การเข้าเป็นภาคี
ข้อสงวน (Reservation)
ส่วนที่ 1 (ข้อ 1-7) กล่าวถึงคาจากัดความของคาว่าการเลือกปฏิบตั ทิ างเชือ้ ชาติ ว่า
- ไทยเข้าเป็นภาคีโดยการภาคยานุวตั ิ - ไทยมีคาแถลงตีความทัว่ ไปว่า รัฐบาลไทยจะไม่ตคี วามหรือใช้บทบัญญัตใิ ดๆ ทีป่ รากฏใน
หมายถึง การจาแนก กีดกัน การจากัดหรือการเอือ้ อานวยพิเศษ เพราะเชือ้ ชาติ สีผวิ เชือ้
เมือ่ วันที่ 28 มกราคม 2546 และมี อนุสญ
ั ญาเป็นพันธกรณีเกินกว่ารัฐธรรมนูญและกฎหมายภายในของไทยได้บญ
ั ญัตไิ ว้
สาย หรือชาติกาเนิด หรือเผ่าพันธุ์ และการดาเนินมาตรการเพือ่ ขจัดการเลือกปฏิบตั ทิ าง ผลบังคับใช้กบั ไทยเมือ่ วันที่ 27
เชือ้ ชาติในทุกรูปแบบ
กุมภาพันธ์ 2546
ส่วนที่ 2 (ข้อ 8-16) กล่าวถึงการจัดตัง้ คณะกรรมการการขจัดการเลือกปฏิบตั ทิ างเชือ้ ชาติ
พันธกรณีของรัฐในการจัดทารายงานของรัฐภาคี และการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการ

- ไทยมีขอ้ สงวนข้อ 4 โดยตีความว่าข้อบทดังกล่าวทีใ่ ห้รัฐภาคีดาเนินมาตรการเชิงบวกในการ
ขจัดการกระตุน้ หรือการเลือกปฏิบตั ติ ามทีร่ ะบุในข้อ 4(ก) (ข) (ค) ก็ตอ่ เมือ่ พิจารณาเห็นว่ามี
ความจาเป็นทีจ่ ะต้องออกเป็นกฎหมายเท่านัน้ และข้อ 22 ว่าด้วยกรณีเกิดข้อพิพาทระหว่าง
รัฐภาคีโดยไม่สามารถเจรจาตกลงด้วยวิธกี ารอืน่ ใด และรัฐคู่กรณีเสนอให้ศาลยุตธิ รรมระหว่าง
ประเทศพิจารณา

ส่วนที่ 3 (ข้อ 17-25) กล่าวถึงกระบวนการเข้าเป็นภาคีและการแก้ไขบทบัญญัตเิ พิม่ เติม
ของอนุสญ
ั ญา
6. อนุสญ
ั ญาว่าด้วยการ
ต่อต้านการทรมาน และการ
กระทาอื่นๆ ทีโ่ หดร้าย ไร้
มนุษยธรรม หรือทีย่ ายี
่ ศกั ดิศ์ รี
Convention Against
Torture and other Cruel,
Inhuman or Degrading
Treatment or Punishment
(CAT)

ส่วนที่ 1 (ข้อ 1-16) กล่าวถึงคานิยามของ "การทรมาน" บทบัญญัตวิ า่ ด้วยการกาหนดให้
การทรมานเป็นความผิดทีล่ งโทษได้ตามกฎหมายอาญา เขตอานาจทีเ่ ป็นสากลเกีย่ วกับ
ความผิดการทรมาน และหลักการส่งผูร้ ้ายข้ามแดน

ส่วนที่ 2 (ข้อ 17-24) กล่าวถึงการนาบทบัญญัตไิ ปใช้โดยการจัดตัง้ คณะกรรมการต่อต้าน
การทรมานซึ่งเป็นองค์กรกากับดูแล ประกอบด้วยผูเ้ ชีย่ วชาญอิสระจานวน 10 คน ที่
แต่งตัง้ โดยภาคีสมาชิกและปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นฐานะปัจเจกบุคคลตามความสามารถ คา
ร้องเรียนระหว่างรัฐ คาร้องเรียนของปัจเจกบุคคล อานาจคณะกรรมการต่อต้านการทรมาน
ส่วนที่ 3 (ข้อ 25-33) กล่าวถึงกระบวนการเข้าเป็นภาคี ผลใช้บงั คับการแก้ไขอนุสญ
ั ญา
โดยเฉพาะข้อสงวน การแก้ไขเพิม่ เติมบทบัญญัตขิ องอนุสญ
ั ญาและการระงับข้อพิพาท

- ไทยเข้าเป็นภาคีโดยการภาคยานุวตั ิ
เมือ่ วันที่ 2 ตุลาคม 2550 และมีผล
บังคับใช้กบั ไทยเมือ่ วันที่ 1
พฤศจิกายน 2550

- ไทยมีคาแถลงตีความ ข้อ 1 เรื่องคานิยามของคาว่า "การทรมาน" ข้อ 4 เรื่องการ
กาหนดให้การทรมานทัง้ ปวงเป็นความผิดทีล่ งโทษได้ตามกฎหมายอาญา และข้อ 5 เรื่องให้
รัฐภาคีดาเนินมาตรการต่างๆ ทีอ่ าจจาเป็นเพือ่ ให้ตนมีเขตอานาจเหนือความผิดทีอ่ า้ งถึงตาม
ข้อที่ 4 ขออนุสญ
ั ญา โดยทัง้ สามข้อให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายอาญาของไทยทีใ่ ช้บงั คับ
อยูใ่ นปัจจุบนั
- ไทยมีขอ้ สงวน ข้อที่ 30 วรรคหนึง่ โดยประเทศไทยไม่รับผูกพันตามข้อบทดังกล่าว (ซึ่งระบุ
ให้นาข้อพิพาทเกีย่ วกับการตีความหรือการนาอนุสญ
ั ญาฯ ไปใช้ ขึน้ สูก่ ารวินจิ ฉัยชีข้ าดของ
ศาลยุตธิ รรมระหว่างประเทศได้หากคู่พพิ าทฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ ร้องขอ) ซึ่งการจัดทาข้อสงวนใน
ข้อนีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ไม่ยอมรับอานาจของศาลยุตธิ รรมระหว่างประเทศเป็นการล่วงหน้า
เว้นเสียแต่วา่ จะพิจารณาเห็นสมควรเป็นกรณีๆ ไป

ตารางสรุปตราสารระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ไทยเป็นภาคี
ตราสารระหว่างประเทศ
ด้านสิทธิมนุษยชน
7. อนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิของ
คนพิการ
Convention on the Rights
of the Persons with
Disabilities (CRPD)

สาระสาคัญ

วัน/เดือน/ปี
คาแถลงตีความ(Declaration) /
การเข้าเป็นภาคี
ข้อสงวน (Reservation)
ส่วนที่ 1 (ข้อ 1-3) กล่าวถึงวัตถุประสงค์ คานิยาม และหลักการทัว่ ไป อาทิเคารพศักดิศ์ รี - ไทยเข้าเป็นภาคีโดยการให้สตั ยาบัน ไทยมีคาแถลงตีความข้อ 18 วรรค 2 เกีย่ วกับสิทธิในการจดทะเบียนเกิด สิทธิในการมีชอื่ และ
ทีม่ มี าแต่กาเนิด เสรีภาพในการตัดสินใจด้วยตนเอง ความเป็นอิสระของบุคคล การไม่
เมือ่ วันที่ 29 กรกฎาคม 2551 และมี สิทธิในการได้สญ
ั ชาติของเด็กพิการ โดยให้เป็นไปตามกฎหมายภายในของไทย
เลือกปฏิบตั ติ อ่ คนพิการ การมีสว่ นร่วมของคนพิการได้อย่างเต็มทีแ่ ละมีประสิทธิภาพใน ผลบังคับใช้กบั ไทยเมือ่ วันที่ 28
สังคม เคารพความแตกต่าง ความเท่าเทียมของโอกาสของคนพิการ ฯลฯ
สิงหาคม 2551
ส่วนที่ 2 (ข้อ 4-8) กล่าวถึงพันธกรณีทวั่ ไป ความเท่าเทียมกันและการไม่เลือกปฏิบตั ิ สตรี
พิการ เด็กพิการ และการสร้างความตระหนักเกีย่ วกับคนพิการในสังคม
ส่วนที่ 3 (ข้อ 9-30) กล่าวถึงสิทธิของคนพิการ อาทิ การจ้างงาน สุขภาพ การศึกษา
เสรีภาพในการแสดงออก เสรีภาพในการย้ายถิน่ ฐาน เสรีภาพจากการถูกทรมาน สิทธิใน
การสร้
ว ฯลฯ
ส่วนที่ า4งครอบครั
(ข้อ 31-50)
กล่าวถึงการเก็บรวบรวมสถิตขิ อ้ มูล ความร่วมมือระหว่างประเทศ
การตรวจสอบติดตามผลการดาเนินงานตามอนุสญ
ั ญา อานาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการ
ประจาอนุสญ
ั ญา ฯลฯ

Universal Declaration of Human Rights

Universal Declaration of Human Rights
Adopted and proclaimed by General Assembly resolution 217 A (III) of December 1948

Preamble
Whereas recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of the human
family is the foundation of freedom, justice and peace in the world,

Whereas disregard and contempt for human rights have resulted in barbarous acts which have outraged the
conscience of mankind, and the advent of a world in which human beings shall enjoy freedom of speech and belief
and freedom from fear and want has been proclaimed as the highest aspiration of the common people,

Whereas it is essential, if man is not to be compelled to have recourse, as a last resort, to rebellion against tyranny
and oppression, that human rights should be protected by the rule of law,

Whereas it is essential to promote the development of friendly relations between nations,

Whereas the peoples of the United Nations have in the Charter reaffirmed their faith in fundamental human rights, in
the dignity and worth of the human person and in the equal rights of men and women and have determined to
promote social progress and better standards of life in larger freedom,

Whereas Member States have pledged themselves to achieve, in cooperation with the United Nations, the promotion
of universal respect for and observance of human rights and fundamental freedoms,

Whereas a common understanding of these rights and freedoms is of the greatest importance for the full realization
of this pledge,

Now, therefore, THE GENERAL ASSEMBLY proclaims THIS UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS as
a common standard of achievement for all peoples and all nations, to the end that every individual and every organ of
society, keeping this Declaration constantly in mind, shall strive by teaching and education to promote respect for
these rights and freedoms and by progressive measures, national and international, to secure their universal and
effective recognition and observance, both among the peoples of Member States themselves and among the peoples
of territories under their jurisdiction.

Article 1
All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and
should act towards one another in a spirit of brotherhood.

Article 2
Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this Declaration, without distinction of any kind, such as
race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status.

Furthermore, no distinction shall be made on the basis of the political, jurisdictional or international status of the
country or territory to which a person belongs, whether it be independent, trust, non-self-governing or under any other
limitation of sovereignty.

Article 3
Everyone has the right to life, liberty and security of person.

Article 4
No one shall be held in slavery or servitude; slavery and the slave trade shall be prohibited in all their forms.

Article 5
No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment.

Article 6
Everyone has the right to recognition everywhere as a person before the law.

Article 7
All are equal before the law and are entitled without any discrimination to equal protection of the law. All are entitled
to equal protection against any discrimination in violation of this Declaration and against any incitement to such
discrimination.

Article 8
Everyone has the right to an effective remedy by the competent national tribunals for acts violating the fundamental
rights granted him by the constitution or by law.

Article 9
No one shall be subjected to arbitrary arrest, detention or exile.

Article 10
Everyone is entitled in full equality to a fair and public hearing by an independent and impartial tribunal, in the
determination of his rights and obligations and of any criminal charge against him.

Article 11
1.

Everyone charged with a penal offence has the right to be presumed innocent until proved guilty according
to law in a public trial at which he has had all the guarantees necessary for his defence.

2.

No one shall be held guilty of any penal offence on account of any act or omission which did not constitute
a penal offence, under national or international law, at the time when it was committed. Nor shall a heavier
penalty be imposed than the one that was applicable at the time the penal offence was committed.

Article 12
No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks
upon his honour and reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or
attacks.

Article 13
1.

Everyone has the right to freedom of movement and residence within the borders of each State.

2.

Everyone has the right to leave any country, including his own, and to return to his country.

Article 14
1.
2.

Everyone has the right to seek and to enjoy in other countries asylum from persecution.
This right may not be invoked in the case of prosecutions genuinely arising from non-political crimes or
from acts contrary to the purposes and principles of the United Nations.

Article 15
1.

Everyone has the right to a nationality.

2.

No one shall be arbitrarily deprived of his nationality nor denied the right to change his nationality.

Article 16
1.

Men and women of full age, without any limitation due to race, nationality or religion, have the right to
marry and to found a family. They are entitled to equal rights as to marriage, during marriage and at its
dissolution.

2.
3.

Marriage shall be entered into only with the free and full consent of the intending spouses.
The family is the natural and fundamental group unit of society and is entitled to protection by society and
the State.

Article 17
1.

Everyone has the right to own property alone as well as in association with others.

2.

No one shall be arbitrarily deprived of his property.

Article 18
Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion; this right includes freedom to change his
religion or belief, and freedom, either alone or in community with others and in public or private, to manifest his
religion or belief in teaching, practice, worship and observance.

Article 19

Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without
interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.

Article 20
1.

Everyone has the right to freedom of peaceful assembly and association.

2.

No one may be compelled to belong to an association.

Article 21
1.

Everyone has the right to take part in the government of his country, directly or through freely chosen
representatives.

2.
3.

Everyone has the right to equal access to public service in his country.
The will of the people shall be the basis of the authority of government; this will shall be expressed in
periodic and genuine elections which shall be by universal and equal suffrage and shall be held by secret
vote or by equivalent free voting procedures.

Article 22
Everyone, as a member of society, has the right to social security and is entitled to realization, through national effort
and international co-operation and in accordance with the organization and resources of each State, of the economic,
social and cultural rights indispensable for his dignity and the free development of his personality.

Article 23
1.

Everyone has the right to work, to free choice of employment, to just and favourable conditions of work and
to protection against unemployment.

2.

Everyone, without any discrimination, has the right to equal pay for equal work.

3.

Everyone who works has the right to just and favourable remuneration ensuring for himself and his family
an existence worthy of human dignity, and supplemented, if necessary, by other means of social
protection.

4.

Everyone has the right to form and to join trade unions for the protection of his interests.

Article 24
Everyone has the right to rest and leisure, including reasonable limitation of working hours and periodic holidays with
pay.

Article 25
1.

Everyone has the right to a standard of living adequate for the health and well-being of himself and of his
family, including food, clothing, housing and medical care and necessary social services, and the right to
security in the event of unemployment, sickness, disability, widowhood, old age or other lack of livelihood
in circumstances beyond his control.

2.

Motherhood and childhood are entitled to special care and assistance. All children, whether born in or out
of wedlock, shall enjoy the same social protection.

Article 26
1.

Everyone has the right to education. Education shall be free, at least in the elementary and fundamental
stages. Elementary education shall be compulsory. Technical and professional education shall be made
generally available and higher education shall be equally accessible to all on the basis of merit.

2.

Education shall be directed to the full development of the human personality and to the strengthening of
respect for human rights and fundamental freedoms. It shall promote understanding, tolerance and
friendship among all nations, racial or religious groups, and shall further the activities of the United Nations
for the maintenance of peace.

3.

Parents have a prior right to choose the kind of education that shall be given to their children.

Article 27
1.

Everyone has the right freely to participate in the cultural life of the community, to enjoy the arts and to
share in scientific advancement and its benefits.

2.

Everyone has the right to the protection of the moral and material interests resulting from any scientific,
literary or artistic production of which he is the author.

Article 28
Everyone is entitled to a social and international order in which the rights and freedoms set forth in this Declaration
can be fully realized.

Article 29
1.

Everyone has duties to the community in which alone the free and full development of his personality is
possible.

2.

In the exercise of his rights and freedoms, everyone shall be subject only to such limitations as are
determined by law solely for the purpose of securing due recognition and respect for the rights and
freedoms of others and of meeting the just requirements of morality, public order and the general welfare in
a democratic society.

3.

These rights and freedoms may in no case be exercised contrary to the purposes and principles of the
United Nations.

Article 30
Nothing in this Declaration may be interpreted as implying for any State, group or person any right to engage in any
activity or to perform any act aimed at the destruction of any of the rights and freedoms set forth herein.

ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน

ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน
ไดรับการรับรองและประกาศโดยขอมติสมัชชาสหประชาชาติที่ 217 เอ (III) วันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ.
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อารัมภบท
โดยที่การยอมรับศักดิ์ศรีแตกําเนิด และสิทธิที่เทาเทียมกันและที่ไมอาจเพิกถอนไดของสมาชิกทัง้
มวลแหงครอบครัวมนุษยชาติ เปนพืน้ ฐานแหงอิสรภาพ ความยุตธิ รรม และสันติภาพในโลก
โดยที่การไมนาํ พาและการหมิ่นในคุณคาของสิทธิมนุษยชน ยังผลใหมกี ารกระทําอันปาเถื่อน ซึง่
เปนการขัดอยางรายแรงตอมโนธรรมของมนุษยชาติ และการมาถึงของโลกที่ไดมีการประกาศใหความมี
อิสรภาพในการพูดและความเชื่อ และอิสรภาพจากความหวาดกลัวและความตองการของมนุษย เปนความ
ปรารถนาสูงสุดของประชาชนทัว่ ไป
โดยที่เปนการจําเปนที่สทิ ธิมนุษยชนควรไดรับความคุมครองโดยหลักนิติธรรม ถาจะไมบังคับใหคน
ตองหันเขาหาการลุกขึ้นตอตานทรราชและการกดขี่เปนวิถีทางสุดทาย
โดยที่เปนการจําเปนที่จะสงเสริมพัฒนาการแหงความสัมพันธฉันมิตรระหวางชาติตางๆ
โดยที่ประชาชนแหงสหประชาชาติไดยืนยันอีกครั้งไวในกฎบัตรถึงศรัทธาในสิทธิมนุษยชนขั้น
พื้นฐาน ในศักดิ์ศรีและคาของมนุษย และในสิทธิที่เทาเทียมกันของบรรดาชายและหญิง และไดมุงมั่นทีจ่ ะ
สงเสริมความกาวหนาทางสังคมและมาตรฐานแหงชีวิตที่ดีขึ้นในอิสรภาพอันกวางขวางยิ่งขึน้
โดยที่รัฐสมาชิกตางปฏิญาณที่จะบรรลุถงึ ซึ่งการสงเสริมการเคารพและการยึดถือสิทธิมนุษยชน
และอิสรภาพขั้นพืน้ ฐานโดยสากล โดยความรวมมือกับสหประชาชาติ
โดยที่ความเขาใจรวมกันในสิทธิและอิสรภาพเหลานี้ เปนสิ่งสําคัญทีส่ ุด เพื่อใหปฏิญาณนี้สําเร็จผล
เต็มบริบูรณ
ฉะนัน้ บัดนี้ สมัชชาจึงประกาศปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนนี้ ใหเปนมาตรฐานรวมกัน
แหงความสําเร็จสําหรับประชาชนทั้งมวล และประชาชาติทั้งหลาย เพือ่ จุดมุงหมายที่วา ปจเจกบุคคลทุกคน
และทุกสวนของสังคม โดยการคํานึงถึงปฏิญญานี้เปนเนืองนิตย จะมุง มั่นสงเสริมการเคารพสิทธิและ
อิสรภาพเหลานี้ ดวยการสอนและการศึกษา และใหมีการยอมรับและยึดถือโดยสากลอยางมีประสิทธิผล

-2ดวยมาตรการแหงชาติและระหวางประเทศอันกาวหนาตามลําดับ ทั้งในบรรดาประชาชนของรัฐสมาชิก
ดวยกันเอง และในบรรดาประชาชนของดินแดนที่อยูใตเขตอํานาจแหงรัฐนั้น
ขอ 1
มนุษยทงั้ ปวงเกิดมามีอิสระและเสมอภาคกันในศักดิ์ศรีและสิทธิ ตางในตนมีเหตุผลและมโนธรรม
และควรปฏิบัติตอกันดวยจิตวิญญาณแหงภราดรภาพ
ขอ 2
ทุกคนยอมมีสทิ ธิและอิสรภาพทัง้ ปวงตามที่กําหนดไวในปฏิญญานี้ โดยปราศจากการแบงแยกไม
วาชนิดใด อาทิ เชื้อชาติ ผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมืองหรือทางอืน่ พื้นเพทางชาติหรือ
สังคม ทรัพยสนิ การเกิด หรือสถานะอื่น นอกเหนือจากนี้ จะไมมกี ารแบงแยกใด บนพื้นฐานของสถานะ
ทางการเมือง ทางกฎหมาย หรือทางการระหวางประเทศของประเทศ หรือดินแดนทีบ่ ุคคลสังกัด ไมวา
ดินแดนนี้จะเปนเอกราช อยูในความพิทกั ษ มิไดปกครองตนเอง หรืออยูภายใตการจํากัดอธิปไตยอื่นใด
ขอ 3
ทุกคนมีสิทธิในการมีชีวิต เสรีภาพ และความมัน่ คงแหงบุคคล
ขอ 4
บุคคลใดจะตกอยูในความเปนทาส หรือสภาวะจํายอมไมได ทั้งนี้ หามความเปนทาส และการคา
ทาสทุกรูปแบบ
ขอ 5
บุคคลใดจะถูกกระทําการทรมานหรือการปฏิบัติหรือการลงโทษที่โหดราย ไรมนุษยธรรมหรือ
ย่ํายีศักดิ์ศรีไมได
ขอ 6
ทุกคนมีสิทธิทจี่ ะไดรับการยอมรับทุกแหงหนวาเปนบุคคลตามกฎหมาย
ขอ 7
ทุกคนเสมอภาคกันตามกฎหมายและมีสทิ ธิที่จะไดรับความคุมครองของกฎหมายเทาเทียมกัน
โดยปราศจากการเลือกปฏิบตั ิใด ทุกคนมีสทิ ธิที่จะไดรับความคุมครองเทาเทียมกันจากการเลือกปฏิบัติใด
อันเปนการลวงละเมิดปฏิญญานี้ และจากการยุยงใหมีการเลือกปฏิบัติดังกลาว
ขอ 8

-3ทุกคนมีสิทธิทจี่ ะไดรับการเยียวยาอันมีประสิทธิผลจากศาลที่มีอาํ นาจแหงรัฐตอการกระทําอันลวง
ละเมิดสิทธิขนั้ พื้นฐาน ซึง่ ตนไดรับตามรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย
ขอ 9
บุคคลใดจะถูกจับกุม กักขัง หรือเนรเทศตามอําเภอใจไมได
ขอ 10
ทุกคนยอมมีสทิ ธิในความเสมอภาคอยางเต็มที่ในการไดรับการพิจารณาคดีที่เปนธรรมและเปดเผยจาก
ศาลที่อิสระและไมลําเอียง ในการพิจารณากําหนดสิทธิและหนาที่ของตนและขอกลาวหาอาญาใดตอตน
ขอ 11
(1) ทุกคนที่ถกู กลาวหาวากระทําผิดทางอาญา มีสิทธิทจี่ ะไดรับการสันนิษฐานไวกอ นวาบริสุทธิ์
จนกวาจะพิสจู นไดวามีความผิดตามกฎหมายในการพิจารณาคดีที่เปดเผย ซึ่งตนไดรับหลักประกันที่จาํ เปน
ทั้งปวงสําหรับการตอสูคดี
(2) บุคคลใดจะถูกตัดสินวามีความผิดทางอาญาใด อันเนื่องจากการกระทําหรือละเวนใด อันมิได
ถือวาเปนความผิดทางอาญาตามกฎหมายแหงชาติหรือกฎหมายระหวางประเทศ ในขณะที่ไดกระทําการ
นั้นไมได และจะกําหนดโทษทีห่ นักกวาทีบ่ ังคับใชในขณะที่ไดกระทําความผิดทางอาญานัน้ ไมได
ขอ 12
บุคคลใดจะถูกแทรกแซงตามอําเภอใจในความเปนสวนตัว ครอบครัว ที่อยูอาศัย หรือการสื่อสาร
หรือจะถูกลบหลูเกียรติยศและชื่อเสียงไมได ทุกคนมีสทิ ธิที่จะไดรับความคุมครองของกฎหมายตอการ
แทรกแซงสิทธิหรือการลบหลูดังกลาวนัน้
ขอ 13
(1) ทุกคนมีสทิ ธิในอิสรภาพแหงการเคลือ่ นยายและการอยูอาศัยภายในพรมแดนของแตละรัฐ
(2) ทุกคนมีสิทธิที่จะออกนอกประเทศใด รวมทั้งประเทศของตนเอง และสิทธิที่จะกลับสูประเทศตน
ขอ 14
(1) ทุกคนมีสทิ ธิที่จะแสวงหา และที่จะไดที่ลี้ภัยในประเทศอื่นจากการประหัตประหาร
(2) สิทธินี้จะยกขึ้นกลาวอางกับกรณีที่การดําเนินคดีทเี่ กิดขึ้นโดยแท จากความผิดที่มิใชทางการ
เมืองหรือจากการกระทําอันขัดตอวัตถุประสงคและหลักการของสหประชาชาติไมได
ขอ 15
(1) ทุกคนมีสทิ ธิในสัญชาติหนึง่
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ของตนไมได
ขอ 16
(1) บรรดาชายและหญิงที่มอี ายุครบบริบูรณแลว มีสิทธิที่จะสมรสและกอรางสรางครอบครัวโดย
ปราศจากการจํากัดใด อันเนื่องจากเชื้อชาติ สัญชาติ หรือศาสนา ตางยอมมีสทิ ธิเทาเทียมกันในการสมรส
ระหวางการสมรส และในการขาดจากการสมรส
(2) การสมรสจะกระทําโดยความยินยอมอยางอิสระและเต็มที่ของผูท จ่ี ะเปนคูสมรสเทานัน้
(3) ครอบครัวเปนหนวยธรรมชาติและพืน้ ฐานของสังคม และยอมมีสทิ ธิที่จะไดรับความคุมครอง
จากสังคมและรัฐ
ขอ 17
(1) ทุกคนมีสทิ ธิที่จะเปนเจาของทรัพยสนิ โดยตนเอง และโดยรวมกับผูอื่น
(2) บุคคลใดจะถูกเอาทรัพยสินไปจากตนตามอําเภอใจไมได
ขอ 18
ทุกคนมีสิทธิในอิสรภาพแหงความคิด มโนธรรม และศาสนา ทั้งนี้ สิทธินี้รวมถึงอิสรภาพในการ
เปลี่ยนศาสนาหรือความเชื่อ และอิสรภาพในการแสดงออกทางศาสนาหรือความเชื่อถือของตนในการสอน
การปฏิบัติ การสักการะบูชา และการประกอบพิธกี รรม ไมวาจะโดยลําพังหรือในชุมชนรวมกับผูอนื่ และใน
ที่สาธารณะหรือสวนบุคคล
ขอ 19
ทุกคนมีสิทธิในอิสรภาพแหงความเห็นและการแสดงออก ทัง้ นี้ สิทธินรี้ วมถึงอิสรภาพที่จะถือเอา
ความเห็นโดยปราศจากการแทรกแซง และที่จะแสวงหา รับและสงขอมูลขาวสารและขอคิดผานสือ่ ใด
และโดยไมคํานึงถึงพรมแดน
ขอ 20
(1) ทุกคนมีสทิ ธิในอิสรภาพแหงการชุมนุมและการสมาคมโดยสันติ
(2) บุคคลใดไมอาจถูกบังคับใหสังกัดสมาคมหนึ่งได
ขอ 21
(1) ทุกคนมีสทิ ธิที่จะมีสว นรวมในการปกครองประเทศตน โดยตรงหรือผานผูแทนซึ่งไดรับเลือกตั้ง
โดยอิสระ
(2) ทุกคนมีสทิ ธิที่จะเขาถึงบริการสาธารณะในประเทศตนโดยเสมอภาค
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แสดงออกทางการเลือกตั้งตามกําหนดเวลาและอยางแทจริง ซึ่งตองเปนการออกเสียงอยางทัว่ ถึงและเสมอ
ภาค และตองเปนการลงคะแนนลับ หรือวิธีการลงคะแนนโดยอิสระในทํานองเดียวกัน
ขอ 22
ทุกคน ในฐานะสมาชิกของสังคม มีสทิ ธิในหลักประกันทางสังคม และยอมมีสิทธิในการบรรลุสิทธิ
ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม อันจําเปนยิ่งสําหรับศักดิ์ศรีของตน และการพัฒนาบุคลิกภาพของตน
อยางอิสระ ผานความพยายามของรัฐและความรวมมือระหวางประเทศ และตามการจัดการและทรัพยากร
ของแตละรัฐ
ขอ 23
(1) ทุกคนมีสทิ ธิในการทํางาน ในการเลือกงานโดยอิสระ ในเงื่อนไขทีย่ ุติธรรมและเอื้ออํานวยตอ
การทํางาน และในการคุมครองตอการวางงาน
(2) ทุกคนมีสทิ ธิที่จะไดรับคาจางที่เทาเทียมกัน สําหรับงานที่เทาเทียมกัน โดยปราศจากการเลือก
ปฏิบัติใด
(3) ทุกคนที่ทาํ งานมีสทิ ธิทจี่ ะไดรับคาตอบแทนที่ยุติธรรมและเอื้ออํานวยตอการประกันความ
เปนอยูอนั ควรคาแกศักดิ์ศรีของมนุษยสําหรับตนเองและครอบครัว และหากจําเปนก็จะไดรับการคุมครอง
ทางสังคมในรูปแบบอื่นเพิ่มเติมดวย
(4) ทุกคนมีสทิ ธิที่จะจัดตั้งและที่จะเขารวมสหภาพแรงงานเพื่อความคุมครองผลประโยชนของตน
ขอ 24 ทุกคนมีสิทธิในการพักผอนและการผอนคลายยามวาง รวมทั้งจํากัดเวลาทํางานตาม
สมควร และวันหยุดเปนครั้งคราวโดยไดรับคาจาง
ขอ 25
(1) ทุกคนมีสทิ ธิในมาตรฐานการครองชีพอันเพียงพอสําหรับสุขภาพและความอยูดีของตนและของ
ครอบครัว รวมทั้งอาหาร เครื่องนุงหม ที่อยูอาศัย และการดูแลรักษาทางการแพทย และบริการสังคมที่
จําเปน และมีสิทธิในหลักประกันยามวางงาน เจ็บปวย พิการ หมาย วัยชรา หรือปราศจากการดํารงชีพอืน่
ในสภาวะแวดลอมนอกเหนือการควบคุมของตน
(2) มารดาและเด็กยอมมีสทิ ธิที่จะรับการดูแลรักษาและการชวยเหลือเปนพิเศษ เด็กทัง้ ปวงไมวา จะ
เกิดในหรือนอกสมรส จะตองไดรับการคุมครองทางสังคมเชนเดียวกัน
ขอ 26
(1) ทุกคนมีสทิ ธิในการศึกษา การศึกษาจะตองใหเปลาอยางนอยในขั้นประถมศึกษาและขั้น
พื้นฐาน การศึกษาระดับประถมจะตองเปนภาคบังคับ การศึกษาดานวิชาการและวิชาชีพจะตองเปดเปน
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คุณสมบัติความเหมาะสม
(2) การศึกษาจะตองมุงไปสูก ารพัฒนาบุคลิกภาพของมนุษยอยางเต็มที่ และการเสริมสรางความ
เคารพตอสิทธิมนุษยชนและอิสรภาพขั้นพืน้ ฐาน การศึกษาจะตองสงเสริมความเขาใจ ขันติธรรม และ
มิตรภาพระหวางประชาชาติ กลุมเชื้อชาติ หรือศาสนาทัง้ มวล และจะตองสงเสริมกิจกรรมของ
สหประชาชาติ เพื่อการธํารงไวซึ่งสันติภาพ
(3) ผูปกครองมีสิทธิเบื้องแรกที่จะเลือกประเภทการศึกษาที่จะใหแกบตุ รของตน
ขอ 27
(1) ทุกคนมีสทิ ธิที่จะเขารวมโดยอิสระในชีวิตทางวัฒนธรรมของชุมชน ที่จะเพลิดเพลินกับศิลปะ
และมีสวนในความรุดหนา และคุณประโยชนทางวิทยาศาสตร
(2) ทุกคนมีสทิ ธิที่จะไดรับการคุมครองผลประโยชนทางจิตใจและทางวัตถุ อันเปนผลจาก
ประดิษฐกรรมใดทางวิทยาศาสตร วรรณกรรม และศิลปกรรมซึ่งตนเปนผูสราง
ขอ 28
ทุกคนยอมมีสทิ ธิในระเบียบทางสังคมและระหวางประเทศ ซึ่งจะเปนกรอบใหบรรลุสิทธิและ
อิสรภาพที่กาํ หนดไวในปฏิญญานี้อยางเต็มที่
ขอ 29
(1) ทุกคนมีหนาที่ตอชุมชน ซึ่งการพัฒนาบุคลิกภาพของตนโดยอิสระและเต็มที่ จะกระทําไดก็แต
ในชุมชนเทานัน้
(2) ในการใชสทิ ธิและอิสรภาพของตน ทุกคนจะตองอยูภายใตขอจํากัด เพียงเทาที่มกี าํ หนดไวตาม
กฎหมายเทานั้น เพื่อวัตถุประสงคของการไดมาซึ่งการยอมรับและการเคารพสิทธิและอิสรภาพอันควรของ
ผูอื่น และเพื่อใหสอดรับกับความตองการอันสมควรทางดานศีลธรรม ความสงบเรียบรอยของประชาชน
และสวัสดิการทั่วไปในสังคมประชาธิปไตย
(3) สิทธิและอิสรภาพเหลานีไ้ มอาจใชขัดตอวัตถุประสงค และหลักการของสหประชาชาติไมวาใน
กรณีใด
ขอ 30
ไมมีบทใดในปฏิญญานี้ ทีอ่ าจตีความไดวา เปนการใหสิทธิใดแกรัฐ กลุมคน หรือบุคคลใด
ในการดําเนินกิจกรรมใด หรือกระทําการใด อันมุง ตอการทําลายสิทธิและอิสรภาพใดที่กําหนดไว ณ ทีน่ ี้
------------------------
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International Covenant on Civil and Political Rights
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entry into force 23 March 1976, in accordance with Article 49
Preamble
The States Parties to the present Covenant,
Considering that, in accordance with the principles proclaimed in the Charter of the United Nations,
recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of the human
family is the foundation of freedom, justice and peace in the world,
Recognizing that these rights derive from the inherent dignity of the human person,
Recognizing that, in accordance with the Universal Declaration of Human Rights, the ideal of free
human beings enjoying civil and political freedom and freedom from fear and want can only be
achieved if conditions are created whereby everyone may enjoy his civil and political rights, as well as
his economic, social and cultural rights,
Considering the obligation of States under the Charter of the United Nations to promote universal
respect for, and observance of, human rights and freedoms,
Realizing that the individual, having duties to other individuals and to the community to which he
belongs, is under a responsibility to strive for the promotion and observance of the rights recognized in
the present Covenant,
Agree upon the following articles:
PART I
Article 1
1. All peoples have the right of self-determination. By virtue of that right they freely determine their
political status and freely pursue their economic, social and cultural development.
2. All peoples may, for their own ends, freely dispose of their natural wealth and resources without
prejudice to any obligations arising out of international economic co-operation, based upon the
principle of mutual benefit, and international law. In no case may a people be deprived of its own
means of subsistence.
3. The States Parties to the present Covenant, including those having responsibility for the
administration of Non-Self-Governing and Trust Territories, shall promote the realization of the right of
self-determination, and shall respect that right, in conformity with the provisions of the Charter of the
United Nations.
PART II
Article 2
1. Each State Party to the present Covenant undertakes to respect and to ensure to all individuals
within its territory and subject to its jurisdiction the rights recognized in the present Covenant, without
distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national
or social origin, property, birth or other status.
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2. Where not already provided for by existing legislative or other measures, each State Party to the
present Covenant undertakes to take the necessary steps, in accordance with its constitutional
processes and with the provisions of the present Covenant, to adopt such laws or other measures as
may be necessary to give effect to the rights recognized in the present Covenant.
3. Each State Party to the present Covenant undertakes:
(a) To ensure that any person whose rights or freedoms as herein recognized are violated shall have
an effective remedy, notwithstanding that the violation has been committed by persons acting in an
official capacity;
(b) To ensure that any person claiming such a remedy shall have his right thereto determined by
competent judicial, administrative or legislative authorities, or by any other competent authority
provided for by the legal system of the State, and to develop the possibilities of judicial remedy;
(c) To ensure that the competent authorities shall enforce such remedies when granted.
Article 3
The States Parties to the present Covenant undertake to ensure the equal right of men and women to
the enjoyment of all civil and political rights set forth in the present Covenant.
Article 4
1 . In time of public emergency which threatens the life of the nation and the existence of which is
officially proclaimed, the States Parties to the present Covenant may take measures derogating from
their obligations under the present Covenant to the extent strictly required by the exigencies of the
situation, provided that such measures are not inconsistent with their other obligations under
international law and do not involve discrimination solely on the ground of race, colour, sex, language,
religion or social origin. 2. No derogation from articles 6, 7, 8 (paragraphs I and 2), 11, 15, 16 and 18
may be made under this provision.
3. Any State Party to the present Covenant availing itself of the right of derogation shall immediately
inform the other States Parties to the present Covenant, through the intermediary of the SecretaryGeneral of the United Nations, of the provisions from which it has derogated and of the reasons by
which it was actuated. A further communication shall be made, through the same intermediary, on the
date on which it terminates such derogation.
Article 5
1. Nothing in the present Covenant may be interpreted as implying for any State, group or person any
right to engage in any activity or perform any act aimed at the destruction of any of the rights and
freedoms recognized herein or at their limitation to a greater extent than is provided for in the present
Covenant. 2. There shall be no restriction upon or derogation from any of the fundamental human
rights recognized or existing in any State Party to the present Covenant pursuant to law, conventions,
regulations or custom on the pretext that the present Covenant does not recognize such rights or that
it recognizes them to a lesser extent.
PART III
Article 6
1. Every human being has the inherent right to life. This right shall be protected by law. No one shall
be arbitrarily deprived of his life. 2. In countries which have not abolished the death penalty, sentence
of death may be imposed only for the most serious crimes in accordance with the law in force at the
time of the commission of the crime and not contrary to the provisions of the present Covenant and to
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the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide. This penalty can only be
carried out pursuant to a final judgement rendered by a competent court.
3. When deprivation of life constitutes the crime of genocide, it is understood that nothing in this
article shall authorize any State Party to the present Covenant to derogate in any way from any
obligation assumed under the provisions of the Convention on the Prevention and Punishment of the
Crime of Genocide.
4. Anyone sentenced to death shall have the right to seek pardon or commutation of the sentence.
Amnesty, pardon or commutation of the sentence of death may be granted in all cases.
5. Sentence of death shall not be imposed for crimes committed by persons below eighteen years of
age and shall not be carried out on pregnant women.
6. Nothing in this article shall be invoked to delay or to prevent the abolition of capital punishment by
any State Party to the present Covenant.
Article 7
No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. In
particular, no one shall be subjected without his free consent to medical or scientific experimentation.
Article 8
1. No one shall be held in slavery; slavery and the slave-trade in all their forms shall be prohibited. 2.
No one shall be held in servitude.
3.
(a) No one shall be required to perform forced or compulsory labour; (b) Paragraph 3 (a) shall not be
held to preclude, in countries where imprisonment with hard labour may be imposed as a punishment
for a crime, the performance of hard labour in pursuance of a sentence to such punishment by a
competent court;
(c) For the purpose of this paragraph the term "forced or compulsory labour" shall not include:
(i) Any work or service, not referred to in subparagraph (b), normally required of a person who is
under detention in consequence of a lawful order of a court, or of a person during conditional release
from such detention;
(ii) Any service of a military character and, in countries where conscientious objection is recognized,
any national service required by law of conscientious objectors;
(iii) Any service exacted in cases of emergency or calamity threatening the life or well-being of the
community;
(iv) Any work or service which forms part of normal civil obligations.
Article 9
1. Everyone has the right to liberty and security of person. No one shall be subjected to arbitrary
arrest or detention. No one shall be deprived of his liberty except on such grounds and in accordance
with such procedure as are established by law. 2. Anyone who is arrested shall be informed, at the
time of arrest, of the reasons for his arrest and shall be promptly informed of any charges against him.
3. Anyone arrested or detained on a criminal charge shall be brought promptly before a judge or other
officer authorized by law to exercise judicial power and shall be entitled to trial within a reasonable
time or to release. It shall not be the general rule that persons awaiting trial shall be detained in
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custody, but release may be subject to guarantees to appear for trial, at any other stage of the judicial
proceedings, and, should occasion arise, for execution of the judgement.
4. Anyone who is deprived of his liberty by arrest or detention shall be entitled to take proceedings
before a court, in order that that court may decide without delay on the lawfulness of his detention
and order his release if the detention is not lawful.
5. Anyone who has been the victim of unlawful arrest or detention shall have an enforceable right to
compensation.
Article 10
1. All persons deprived of their liberty shall be treated with humanity and with respect for the inherent
dignity of the human person. 2.
(a) Accused persons shall, save in exceptional circumstances, be segregated from convicted persons
and shall be subject to separate treatment appropriate to their status as unconvicted persons;
(b) Accused juvenile persons shall be separated from adults and brought as speedily as possible for
adjudication. 3. The penitentiary system shall comprise treatment of prisoners the essential aim of
which shall be their reformation and social rehabilitation. Juvenile offenders shall be segregated from
adults and be accorded treatment appropriate to their age and legal status.
Article 11
No one shall be imprisoned merely on the ground of inability to fulfil a contractual obligation. Article 12

1. Everyone lawfully within the territory of a State shall, within that territory, have the right to liberty
of movement and freedom to choose his residence. 2. Everyone shall be free to leave any country,
including his own.
3. The above-mentioned rights shall not be subject to any restrictions except those which are provided
by law, are necessary to protect national security, public order (ordre public), public health or morals
or the rights and freedoms of others, and are consistent with the other rights recognized in the present
Covenant.
4. No one shall be arbitrarily deprived of the right to enter his own country.
Article 13
An alien lawfully in the territory of a State Party to the present Covenant may be expelled therefrom
only in pursuance of a decision reached in accordance with law and shall, except where compelling
reasons of national security otherwise require, be allowed to submit the reasons against his expulsion
and to have his case reviewed by, and be represented for the purpose before, the competent authority
or a person or persons especially designated by the competent authority.
Article 14
1. All persons shall be equal before the courts and tribunals. In the determination of any criminal
charge against him, or of his rights and obligations in a suit at law, everyone shall be entitled to a fair
and public hearing by a competent, independent and impartial tribunal established by law. The press
and the public may be excluded from all or part of a trial for reasons of morals, public order (ordre
public) or national security in a democratic society, or when the interest of the private lives of the
parties so requires, or to the extent strictly necessary in the opinion of the court in special
circumstances where publicity would prejudice the interests of justice; but any judgement rendered in
a criminal case or in a suit at law shall be made public except where the interest of juvenile persons
otherwise requires or the proceedings concern matrimonial disputes or the guardianship of children. 2.
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Everyone charged with a criminal offence shall have the right to be presumed innocent until proved
guilty according to law.
3. In the determination of any criminal charge against him, everyone shall be entitled to the following
minimum guarantees, in full equality: (a) To be informed promptly and in detail in a language which
he understands of the nature and cause of the charge against him;
(b) To have adequate time and facilities for the preparation of his defence and to communicate with
counsel of his own choosing;
(c) To be tried without undue delay;
(d) To be tried in his presence, and to defend himself in person or through legal assistance of his own
choosing; to be informed, if he does not have legal assistance, of this right; and to have legal
assistance assigned to him, in any case where the interests of justice so require, and without payment
by him in any such case if he does not have sufficient means to pay for it;
(e) To examine, or have examined, the witnesses against him and to obtain the attendance and
examination of witnesses on his behalf under the same conditions as witnesses against him;
(f) To have the free assistance of an interpreter if he cannot understand or speak the language used in
court;
(g) Not to be compelled to testify against himself or to confess guilt.
4. In the case of juvenile persons, the procedure shall be such as will take account of their age and the
desirability of promoting their rehabilitation. 5. Everyone convicted of a crime shall have the right to
his conviction and sentence being reviewed by a higher tribunal according to law.
6. When a person has by a final decision been convicted of a criminal offence and when subsequently
his conviction has been reversed or he has been pardoned on the ground that a new or newly
discovered fact shows conclusively that there has been a miscarriage of justice, the person who has
suffered punishment as a result of such conviction shall be compensated according to law, unless it is
proved that the non-disclosure of the unknown fact in time is wholly or partly attributable to him.
7. No one shall be liable to be tried or punished again for an offence for which he has already been
finally convicted or acquitted in accordance with the law and penal procedure of each country.
Article 15
1 . No one shall be held guilty of any criminal offence on account of any act or omission which did not
constitute a criminal offence, under national or international law, at the time when it was committed.
Nor shall a heavier penalty be imposed than the one that was applicable at the time when the criminal
offence was committed. If, subsequent to the commission of the offence, provision is made by law for
the imposition of the lighter penalty, the offender shall benefit thereby. 2. Nothing in this article shall
prejudice the trial and punishment of any person for any act or omission which, at the time when it
was committed, was criminal according to the general principles of law recognized by the community
of nations.
Article 16
Everyone shall have the right to recognition everywhere as a person before the law.
Article 17
1. No one shall be subjected to arbitrary or unlawful interference with his privacy, family, home or
correspondence, nor to unlawful attacks on his honour and reputation. 2. Everyone has the right to the
protection of the law against such interference or attacks.
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Article 18
1. Everyone shall have the right to freedom of thought, conscience and religion. This right shall include
freedom to have or to adopt a religion or belief of his choice, and freedom, either individually or in
community with others and in public or private, to manifest his religion or belief in worship,
observance, practice and teaching. 2. No one shall be subject to coercion which would impair his
freedom to have or to adopt a religion or belief of his choice.
3. Freedom to manifest one's religion or beliefs may be subject only to such limitations as are
prescribed by law and are necessary to protect public safety, order, health, or morals or the
fundamental rights and freedoms of others.
4. The States Parties to the present Covenant undertake to have respect for the liberty of parents and,
when applicable, legal guardians to ensure the religious and moral education of their children in
conformity with their own convictions.
Article 19
1. Everyone shall have the right to hold opinions without interference.
2. Everyone shall have the right to freedom of expression; this right shall include freedom to seek,
receive and impart information and ideas of all kinds, regardless of frontiers, either orally, in writing or
in print, in the form of art, or through any other media of his choice.
3. The exercise of the rights provided for in paragraph 2 of this article carries with it special duties and
responsibilities. It may therefore be subject to certain restrictions, but these shall only be such as are
provided by law and are necessary:
(a) For respect of the rights or reputations of others;
(b) For the protection of national security or of public order (ordre public), or of public health or
morals.
Article 20
1. Any propaganda for war shall be prohibited by law.
2. Any advocacy of national, racial or religious hatred that constitutes incitement to discrimination,
hostility or violence shall be prohibited by law.
Article 21
The right of peaceful assembly shall be recognized. No restrictions may be placed on the exercise of
this right other than those imposed in conformity with the law and which are necessary in a democratic
society in the interests of national security or public safety, public order (ordre public), the protection
of public health or morals or the protection of the rights and freedoms of others.
Article 22
1. Everyone shall have the right to freedom of association with others, including the right to form and
join trade unions for the protection of his interests. 2. No restrictions may be placed on the exercise of
this right other than those which are prescribed by law and which are necessary in a democratic
society in the interests of national security or public safety, public order (ordre public), the protection
of public health or morals or the protection of the rights and freedoms of others. This article shall not
prevent the imposition of lawful restrictions on members of the armed forces and of the police in their
exercise of this right.
3. Nothing in this article shall authorize States Parties to the International Labour Organisation
Convention of 1948 concerning Freedom of Association and Protection of the Right to Organize to take

7
legislative measures which would prejudice, or to apply the law in such a manner as to prejudice, the
guarantees provided for in that Convention.
Article 23
1. The family is the natural and fundamental group unit of society and is entitled to protection by
society and the State.
2. The right of men and women of marriageable age to marry and to found a family shall be
recognized.
3. No marriage shall be entered into without the free and full consent of the intending spouses.
4. States Parties to the present Covenant shall take appropriate steps to ensure equality of rights and
responsibilities of spouses as to marriage, during marriage and at its dissolution. In the case of
dissolution, provision shall be made for the necessary protection of any children.
Article 24
1. Every child shall have, without any discrimination as to race, colour, sex, language, religion,
national or social origin, property or birth, the right to such measures of protection as are required by
his status as a minor, on the part of his family, society and the State.
2. Every child shall be registered immediately after birth and shall have a name.
3. Every child has the right to acquire a nationality.
Article 25
Every citizen shall have the right and the opportunity, without any of the distinctions mentioned in
article 2 and without unreasonable restrictions:
(a) To take part in the conduct of public affairs, directly or through freely chosen representatives;
(b) To vote and to be elected at genuine periodic elections which shall be by universal and equal
suffrage and shall be held by secret ballot, guaranteeing the free expression of the will of the electors;
(c) To have access, on general terms of equality, to public service in his country.
Article 26
All persons are equal before the law and are entitled without any discrimination to the equal protection
of the law. In this respect, the law shall prohibit any discrimination and guarantee to all persons equal
and effective protection against discrimination on any ground such as race, colour, sex, language,
religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status. Article 27
In those States in which ethnic, religious or linguistic minorities exist, persons belonging to such
minorities shall not be denied the right, in community with the other members of their group, to enjoy
their own culture, to profess and practise their own religion, or to use their own language.
PART IV
Article 28
1. There shall be established a Human Rights Committee (hereafter referred to in the present
Covenant as the Committee). It shall consist of eighteen members and shall carry out the functions
hereinafter provided. 2. The Committee shall be composed of nationals of the States Parties to the
present Covenant who shall be persons of high moral character and recognized competence in the field
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of human rights, consideration being given to the usefulness of the participation of some persons
having legal experience.
3. The members of the Committee shall be elected and shall serve in their personal capacity.
Article 29
1. The members of the Committee shall be elected by secret ballot from a list of persons possessing
the qualifications prescribed in article 28 and nominated for the purpose by the States Parties to the
present Covenant. 2. Each State Party to the present Covenant may nominate not more than two
persons. These persons shall be nationals of the nominating State.
3. A person shall be eligible for renomination.
Article 30
1. The initial election shall be held no later than six months after the date of the entry into force of the
present Covenant. 2. At least four months before the date of each election to the Committee, other
than an election to fill a vacancy declared in accordance with article 34, the Secretary-General of the
United Nations shall address a written invitation to the States Parties to the present Covenant to
submit their nominations for membership of the Committee within three months.
3. The Secretary-General of the United Nations shall prepare a list in alphabetical order of all the
persons thus nominated, with an indication of the States Parties which have nominated them, and shall
submit it to the States Parties to the present Covenant no later than one month before the date of
each election.
4. Elections of the members of the Committee shall be held at a meeting of the States Parties to the
present Covenant convened by the Secretary General of the United Nations at the Headquarters of the
United Nations. At that meeting, for which two thirds of the States Parties to the present Covenant
shall constitute a quorum, the persons elected to the Committee shall be those nominees who obtain
the largest number of votes and an absolute majority of the votes of the representatives of States
Parties present and voting.
Article 31
1. The Committee may not include more than one national of the same State. 2. In the election of the
Committee, consideration shall be given to equitable geographical distribution of membership and to
the representation of the different forms of civilization and of the principal legal systems.
Article 32
1. The members of the Committee shall be elected for a term of four years. They shall be eligible for
re-election if renominated. However, the terms of nine of the members elected at the first election
shall expire at the end of two years; immediately after the first election, the names of these nine
members shall be chosen by lot by the Chairman of the meeting referred to in article 30, paragraph 4.
2. Elections at the expiry of office shall be held in accordance with the preceding articles of this part of
the present Covenant.
Article 33
1. If, in the unanimous opinion of the other members, a member of the Committee has ceased to carry
out his functions for any cause other than absence of a temporary character, the Chairman of the
Committee shall notify the Secretary-General of the United Nations, who shall then declare the seat of
that member to be vacant. 2. In the event of the death or the resignation of a member of the
Committee, the Chairman shall immediately notify the Secretary-General of the United Nations, who
shall declare the seat vacant from the date of death or the date on which the resignation takes effect.
Article 34
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1. When a vacancy is declared in accordance with article 33 and if the term of office of the member to
be replaced does not expire within six months of the declaration of the vacancy, the Secretary-General
of the United Nations shall notify each of the States Parties to the present Covenant, which may within
two months submit nominations in accordance with article 29 for the purpose of filling the vacancy. 2.
The Secretary-General of the United Nations shall prepare a list in alphabetical order of the persons
thus nominated and shall submit it to the States Parties to the present Covenant. The election to fill
the vacancy shall then take place in accordance with the relevant provisions of this part of the present
Covenant.
3. A member of the Committee elected to fill a vacancy declared in accordance with article 33 shall
hold office for the remainder of the term of the member who vacated the seat on the Committee under
the provisions of that article.
Article 35
The members of the Committee shall, with the approval of the General Assembly of the United
Nations, receive emoluments from United Nations resources on such terms and conditions as the
General Assembly may decide, having regard to the importance of the Committee's responsibilities.
Article 36
The Secretary-General of the United Nations shall provide the necessary staff and facilities for the
effective performance of the functions of the Committee under the present Covenant.
Article 37
1. The Secretary-General of the United Nations shall convene the initial meeting of the Committee at
the Headquarters of the United Nations. 2. After its initial meeting, the Committee shall meet at such
times as shall be provided in its rules of procedure.
3. The Committee shall normally meet at the Headquarters of the United Nations or at the United
Nations Office at Geneva.
Article 38
Every member of the Committee shall, before taking up his duties, make a solemn declaration in open
committee that he will perform his functions impartially and conscientiously.
Article 39
1. The Committee shall elect its officers for a term of two years. They may be re-elected. 2. The
Committee shall establish its own rules of procedure, but these rules shall provide, inter alia, that:
(a) Twelve members shall constitute a quorum;
(b) Decisions of the Committee shall be made by a majority vote of the members present.
Article 40
1. The States Parties to the present Covenant undertake to submit reports on the measures they have
adopted which give effect to the rights recognized herein and on the progress made in the enjoyment
of those rights: (a) Within one year of the entry into force of the present Covenant for the States
Parties concerned; (b) Thereafter whenever the Committee so requests.
2. All reports shall be submitted to the Secretary-General of the United Nations, who shall transmit
them to the Committee for consideration. Reports shall indicate the factors and difficulties, if any,
affecting the implementation of the present Covenant. 3. The Secretary-General of the United Nations
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may, after consultation with the Committee, transmit to the specialized agencies concerned copies of
such parts of the reports as may fall within their field of competence.
4. The Committee shall study the reports submitted by the States Parties to the present Covenant. It
shall transmit its reports, and such general comments as it may consider appropriate, to the States
Parties. The Committee may also transmit to the Economic and Social Council these comments along
with the copies of the reports it has received from States Parties to the present Covenant.
5. The States Parties to the present Covenant may submit to the Committee observations on any
comments that may be made in accordance with paragraph 4 of this article.
Article 41
1. A State Party to the present Covenant may at any time declare under this article that it recognizes
the competence of the Committee to receive and consider communications to the effect that a State
Party claims that another State Party is not fulfilling its obligations under the present Covenant.
Communications under this article may be received and considered only if submitted by a State Party
which has made a declaration recognizing in regard to itself the competence of the Committee. No
communication shall be received by the Committee if it concerns a State Party which has not made
such a declaration. Communications received under this article shall be dealt with in accordance with
the following procedure:
(a) If a State Party to the present Covenant considers that another State Party is not giving effect to
the provisions of the present Covenant, it may, by written communication, bring the matter to the
attention of that State Party. Within three months after the receipt of the communication the receiving
State shall afford the State which sent the communication an explanation, or any other statement in
writing clarifying the matter which should include, to the extent possible and pertinent, reference to
domestic procedures and remedies taken, pending, or available in the matter;
(b) If the matter is not adjusted to the satisfaction of both States Parties concerned within six months
after the receipt by the receiving State of the initial communication, either State shall have the right to
refer the matter to the Committee, by notice given to the Committee and to the other State;
(c) The Committee shall deal with a matter referred to it only after it has ascertained that all available
domestic remedies have been invoked and exhausted in the matter, in conformity with the generally
recognized principles of international law. This shall not be the rule where the application of the
remedies is unreasonably prolonged;
(d) The Committee shall hold closed meetings when examining communications under this article;
(e) Subject to the provisions of subparagraph (c), the Committee shall make available its good offices
to the States Parties concerned with a view to a friendly solution of the matter on the basis of respect
for human rights and fundamental freedoms as recognized in the present Covenant;
(f) In any matter referred to it, the Committee may call upon the States Parties concerned, referred to
in subparagraph (b), to supply any relevant information;
(g) The States Parties concerned, referred to in subparagraph (b), shall have the right to be
represented when the matter is being considered in the Committee and to make submissions orally
and/or in writing;
(h) The Committee shall, within twelve months after the date of receipt of notice under subparagraph
(b), submit a report:
(i) If a solution within the terms of subparagraph (e) is reached, the Committee shall confine its report
to a brief statement of the facts and of the solution reached;
(ii) If a solution within the terms of subparagraph (e) is not reached, the Committee shall confine its
report to a brief statement of the facts; the written submissions and record of the oral submissions
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made by the States Parties concerned shall be attached to the report. In every matter, the report shall
be communicated to the States Parties concerned.
2. The provisions of this article shall come into force when ten States Parties to the present Covenant
have made declarations under paragraph I of this article. Such declarations shall be deposited by the
States Parties with the Secretary-General of the United Nations, who shall transmit copies thereof to
the other States Parties. A declaration may be withdrawn at any time by notification to the SecretaryGeneral. Such a withdrawal shall not prejudice the consideration of any matter which is the subject of
a communication already transmitted under this article; no further communication by any State Party
shall be received after the notification of withdrawal of the declaration has been received by the
Secretary-General, unless the State Party concerned has made a new declaration.
Article 42
1.
(a) If a matter referred to the Committee in accordance with article 41 is not resolved to the
satisfaction of the States Parties concerned, the Committee may, with the prior consent of the States
Parties concerned, appoint an ad hoc Conciliation Commission (hereinafter referred to as the
Commission). The good offices of the Commission shall be made available to the States Parties
concerned with a view to an amicable solution of the matter on the basis of respect for the present
Covenant;
(b) The Commission shall consist of five persons acceptable to the States Parties concerned. If the
States Parties concerned fail to reach agreement within three months on all or part of the composition
of the Commission, the members of the Commission concerning whom no agreement has been
reached shall be elected by secret ballot by a two-thirds majority vote of the Committee from among
its members.
2. The members of the Commission shall serve in their personal capacity. They shall not be nationals
of the States Parties concerned, or of a State not Party to the present Covenant, or of a State Party
which has not made a declaration under article 41. 3. The Commission shall elect its own Chairman
and adopt its own rules of procedure.
4. The meetings of the Commission shall normally be held at the Headquarters of the United Nations or
at the United Nations Office at Geneva. However, they may be held at such other convenient places as
the Commission may determine in consultation with the Secretary-General of the United Nations and
the States Parties concerned.
5. The secretariat provided in accordance with article 36 shall also service the commissions appointed
under this article.
6. The information received and collated by the Committee shall be made available to the Commission
and the Commission may call upon the States Parties concerned to supply any other relevant
information.
7. When the Commission has fully considered the matter, but in any event not later than twelve
months after having been seized of the matter, it shall submit to the Chairman of the Committee a
report for communication to the States Parties concerned:
(a) If the Commission is unable to complete its consideration of the matter within twelve months, it
shall confine its report to a brief statement of the status of its consideration of the matter;
(b) If an amicable solution to the matter on tie basis of respect for human rights as recognized in the
present Covenant is reached, the Commission shall confine its report to a brief statement of the facts
and of the solution reached;
(c) If a solution within the terms of subparagraph (b) is not reached, the Commission's report shall
embody its findings on all questions of fact relevant to the issues between the States Parties
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concerned, and its views on the possibilities of an amicable solution of the matter. This report shall
also contain the written submissions and a record of the oral submissions made by the States Parties
concerned;
(d) If the Commission's report is submitted under subparagraph (c), the States Parties concerned
shall, within three months of the receipt of the report, notify the Chairman of the Committee whether
or not they accept the contents of the report of the Commission.
8. The provisions of this article are without prejudice to the responsibilities of the Committee under
article 41. 9. The States Parties concerned shall share equally all the expenses of the members of the
Commission in accordance with estimates to be provided by the Secretary-General of the United
Nations.
10. The Secretary-General of the United Nations shall be empowered to pay the expenses of the
members of the Commission, if necessary, before reimbursement by the States Parties concerned, in
accordance with paragraph 9 of this article.
Article 43
The members of the Committee, and of the ad hoc conciliation commissions which may be appointed
under article 42, shall be entitled to the facilities, privileges and immunities of experts on mission for
the United Nations as laid down in the relevant sections of the Convention on the Privileges and
Immunities of the United Nations.
Article 44
The provisions for the implementation of the present Covenant shall apply without prejudice to the
procedures prescribed in the field of human rights by or under the constituent instruments and the
conventions of the United Nations and of the specialized agencies and shall not prevent the States
Parties to the present Covenant from having recourse to other procedures for settling a dispute in
accordance with general or special international agreements in force between them.
Article 45
The Committee shall submit to the General Assembly of the United Nations, through the Economic and
Social Council, an annual report on its activities.
PART V
Article 46
Nothing in the present Covenant shall be interpreted as impairing the provisions of the Charter of the
United Nations and of the constitutions of the specialized agencies which define the respective
responsibilities of the various organs of the United Nations and of the specialized agencies in regard to
the matters dealt with in the present Covenant.
Article 47
Nothing in the present Covenant shall be interpreted as impairing the inherent right of all peoples to
enjoy and utilize fully and freely their natural wealth and resources.
PART VI
Article 48
1. The present Covenant is open for signature by any State Member of the United Nations or member
of any of its specialized agencies, by any State Party to the Statute of the International Court of
Justice, and by any other State which has been invited by the General Assembly of the United Nations
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to become a Party to the present Covenant. 2. The present Covenant is subject to ratification.
Instruments of ratification shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.
3. The present Covenant shall be open to accession by any State referred to in paragraph 1 of this
article.
4. Accession shall be effected by the deposit of an instrument of accession with the Secretary-General
of the United Nations.
5. The Secretary-General of the United Nations shall inform all States which have signed this Covenant
or acceded to it of the deposit of each instrument of ratification or accession.
Article 49
1. The present Covenant shall enter into force three months after the date of the deposit with the
Secretary-General of the United Nations of the thirty-fifth instrument of ratification or instrument of
accession. 2. For each State ratifying the present Covenant or acceding to it after the deposit of the
thirty-fifth instrument of ratification or instrument of accession, the present Covenant shall enter into
force three months after the date of the deposit of its own instrument of ratification or instrument of
accession.
Article 50
The provisions of the present Covenant shall extend to all parts of federal States without any
limitations or exceptions.
Article 51
1. Any State Party to the present Covenant may propose an amendment and file it with the SecretaryGeneral of the United Nations. The Secretary-General of the United Nations shall thereupon
communicate any proposed amendments to the States Parties to the present Covenant with a request
that they notify him whether they favour a conference of States Parties for the purpose of considering
and voting upon the proposals. In the event that at least one third of the States Parties favours such a
conference, the Secretary-General shall convene the conference under the auspices of the United
Nations. Any amendment adopted by a majority of the States Parties present and voting at the
conference shall be submitted to the General Assembly of the United Nations for approval. 2.
Amendments shall come into force when they have been approved by the General Assembly of the
United Nations and accepted by a two-thirds majority of the States Parties to the present Covenant in
accordance with their respective constitutional processes. 3. When amendments come into force, they
shall be binding on those States Parties which have accepted them, other States Parties still being
bound by the provisions of the present Covenant and any earlier amendment which they have
accepted.
Article 52
1. Irrespective of the notifications made under article 48, paragraph 5, the Secretary-General of the
United Nations shall inform all States referred to in paragraph I of the same article of the following
particulars:

(a) Signatures, ratifications and accessions under article 48;
(b) The date of the entry into force of the present Covenant under article 49 and the date of the entry
into force of any amendments under article 51.
Article 53
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1. The present Covenant, of which the Chinese, English, French, Russian and Spanish texts are equally
authentic, shall be deposited in the archives of the United Nations. 2. The Secretary-General of the
United Nations shall transmit certified copies of the present Covenant to all States referred to in article
48.

กติการะหว่างประเทศ
ว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง

กติการะหว่ างประเทศว่ าด้ วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
(International Covenant on Civil and Political Rights – ICCPR)

อารัมภบท
รัฐภาคีแห่งกติกานี้
พิจารณาว่า ตามหลักการที่ได้ประกาศไว้ในกฎบัตรสหประชาชาติน้ นั การยอมรับในศักดิ์ศรี แต่กาเนิดและสิ ทธิที่
เท่าเทียมกันและไม่อาจเพิกถอนได้ของสมาชิกทั้งปวงของมวลมนุษยชาติน้ นั เป็ นรากฐานของเสรี ภาพ ความยุติธรรม และ
สันติธรรมในโลก
ยอมรับว่า สิ ทธิเหล่านี้มาจากศักดิ์ศรี แต่กาเนิดของมนุษย์
ยอมรับว่า ตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิ ทธิมนุษยชน อุดมการณ์ที่วา่ เสรี ชนอุปโภคเสรี ภาพทางพลเมืองและเสรี ภาพ
ทางการเมือง และโดยปราศจากความกลัวและความต้องการนั้นสามารถสัมฤทธิ์ผลหากมีการสร้างสภาวะซึ่งทุกคนจะ
อุปโภคสิ ทธิพลเมืองและสิ ทธิทางการเมือง รวมทั้งสิ ทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
ถึง พันธกรณี แห่งรัฐบาลภายใต้กฎบัตรสหประชาชาติที่จะส่งเสริ มการเคารพและการยอมรับโดยสากลต่อสิ ทธิ
และเสรี ภาพมนุษยชน
ตระหนักว่า ปั จเจกบุคคลซึ่งมีหน้าที่ตอ่ ปั จเจกบุคคลอื่นและต่อประชาคมของตนมีความรับผิดชอบที่จะเพียร
พยายามในการส่งเสริ มและการยอมรับสิ ทธิที่รับรองไว้ในกติกานี้
ลงกันในข้อต่อไปนี้

ภาค ๑
ข้ อ ๑
๑. ประชาชนทั้งปวงมีสิทธิในการกาหนดเจตจานงของตนเอง โดยอาศัยสิ ทธิน้ นั ประชาชนจะกาหนดสถานะ
ทางการเมืองของตนอย่างเสรี รวมทั้งดาเนินการอย่างเสรี ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของตน
๒. เพื่อจุดมุ่งหมายของตน ประชาชนทั้งปวงอาจจัดการโภคทรัพย์และทรัพยากรธรรมชาติของตนได้อย่างเสรี
โดยไม่กระทบต่อพันธกรณี ใด ๆ อันเกิดจากความร่ วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศซึ่งตั้งอยูบ่ นพื้นฐานของหลักการ
แห่งผลประโยชน์ซ่ ึงกันและกัน และกฎหมายระหว่างประเทศ ประชาชนจะไม่ถูกลิดรอนจากวิถีทางแห่งการยังชีพของตน
ไม่วา่ ในกรณี ได ๆ

กติการะหว่ างประเทศว่ าด้ วยสิ ทธิ พลเมืองและสิ ทธิ ทางการเมือง ประเทศไทยเข้ าเป็ นภาคี เมื่อ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๓๙ มีผลใช้ บังคับ ๓๐ มกราคม ๒๕๔๐

๑

๓. รัฐภาคีแห่งกติกานี้ รวมทั้งผูร้ ับผิดชอบในการบริ หารดินแดนที่ไม่ได้ปกครองตนเอง และดินแดนในภาวะทรัส
ตี จะส่งเสริ มสิ ทธิในการกาหนดเจตจานงของตนเองให้บรรลุผลเป็ นจริ ง และต้องเคารพสิ ทธิน้ นั ตามบทบัญญัติแห่งกฎบัตร
สหประชาชาติ

ภาค ๒
ข้ อ ๒
๑. รัฐภาคีแต่ละรัฐแห่งกติกานี้รับที่จะเคารพปละประกันแก่ปัจเจกบุคคลทั้งปวงภายในดินแดนของตนและภายใต้
เขตอานาจของตนในสิ ทธิท้ งั หลายที่รับรองไว้ในกติกานี้โดยปราศจากการแบ่งแยกใด ๆ อาทิ เชื้อชาติ ผิว เพศ ภาษา ศาสนา
ความคิดเห็นทางการเมืองหรื อความคิดเห็นอื่นใด เผ่าพันธุ์แห่งชาติหรื อสังคม ทรัพย์สิน กาเนิด หรื อสถานะอื่น ๆ
๒. ในกรณี ที่ยงั ไม่มีมาตรการทางนิติบญั ญัติหรื อมาตรการอื่นใด รัฐภาคีแต่ละรัฐแห่งกติกานี้รับที่จะดาเนินการ
ตามขั้นตอนที่จาเป็ น ตามกระบวนการทางรัฐธรรมนูญของตนและบทบัญญัติแห่งกติกานี้เพื่อให้มีมาตรการทางนิติบญั ญัติ
หรื อมาตรการอื่นใดทีอาจจาเป็ น เพื่อให้สิทธิท้ งั หลายที่รับรองไว้ในกติกานี้เป็ นผล
๓. รัฐภาคีแต่ละรัฐแห่งกติกานี้รับที่จะ
(ก) ประกันว่า บุคคลใดที่สิทธิหรื อเสรี ภาพของตนซึ่งรับรองไว้ในกติกานี้ถูกละเมิดต้องได้รับการ
เยียวยาอย่างเป็ นผลจริ งจัง โดยไม่ตอ้ งคานึงว่าการละเมิดนั้นจะกระทาโดยบุคคลผูป้ ฏิบตั ิการตามหน้าที่
(ข) ประกันว่า บุคคลใดที่เรี ยกร้องการเยียวยาดังกล่าวย่อมมีสิทธิที่จะได้รับการพิจารณาจากฝ่ ายตุลาการ
ฝ่ ายบริ หาร หรื อฝ่ ายนิติบญั ญัติที่มีอานาจ หรื อจากหน่วยงานอื่นที่มีอานาจตามที่กาหนดไว้ โดยระบบกฎหมาย
ของรัฐ และจะพัฒนาหนทางการเยียวยาด้วยกระบวนการยุติธรรมทางศาล
(ค) ประกันว่า เจ้าหน้าที่ผมู ้ ีอานาจต้องบังคับการให้การเยียวยานั้นเป็ นผล
ข้ อ ๓
รัฐภาคีแห่งกติกานี้รับที่จะประกันสิ ทธิอนั เท่าเทียมกันของบุรุษและสตรี
สิ ทธิทางการเมืองทั้งปวงที่ได้ระบุไว้ในกติกานี้

ในการที่จะอุปโภคสิ ทธิพลเมืองและ

ข้ อ ๔
๑. ในภาวะฉุกเฉิ นสาธารณะซึ่งคุกคามความอยูร่ อดของชาติ และได้มีการประกาศภาระนั้นอย่างเป็ นทางการแล้ว
รัฐภาคีแห่งกติกานี้อาจใช้มาตรการที่เป็ นการเลี่ยงพันธกรณี ของตนภายใต้กติกานี้ได้เพียงเท่าที่จาเป็ นตามความฉุกเฉิ นของ
สถานการณ์ ทั้งนี้ มาตรการเช่นว่านั้นจะต้องไม่ขดั แย้งต่อพันธกรณี อื่น ๆ ของตน ภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ และไม่
เป็ นการเลือกปฏิบตั ิเพียงเหตุแห่งเชื้อชาติ ผิว เพศ ภาษา ศาสนา หรื อเผ่าพันทางสังคม

กติการะหว่ างประเทศว่ าด้ วยสิ ทธิ พลเมืองและสิ ทธิ ทางการเมือง ประเทศไทยเข้ าเป็ นภาคี เมื่อ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๓๙ มีผลใช้ บังคับ ๓๐ มกราคม ๒๕๔๐

๒

๒. การเลี่ยงพันธกรณี ตามข้อ ๖ ข้อ ๗ ข้อ ๘ ( วรรค ๑ และ ๒ ) ข้อ ๑๑ ข้อ ๑๕ ข้อ ๑๖ และข้อ ๑๘ ไม่อาจทาได้
ภายใต้บทบัญญัติของข้อนี้
๓. รัฐภาคีใดแห่งกติกานี้ที่ใช้สิทธิเลี่ยงดังกล่าวต้องแจ้งรัฐภาคีอื่นแห่งกติกานี้โดยทันทีเพื่อให้ทราบถึงบทบัญญัติ
ซึ่งตนได้เลี่ยงและเหตุผลแห่งการเลี่ยงดังกล่าว โดยให้เลขาธิการสหประชาชาติเป็ นสื่ อกลาง ให้มีการแจ้งโดยผ่านสื่ อเดิม
ในวันที่รัฐนั้นยุติการเลี่ยงดังกล่าว
ข้ อ ๕
๑. ไม่มีความใดในกติกานี้ที่อาจนาไปตีความไปในทางที่จะให้รัฐใด กลุม่ หรื อบุคคลใดได้สิทธิที่จะเข้าไป
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม หรื อกระทาการใดอันมีจุดมุ่งหมายในการทาลายสิ ทธิและเสรี ภาพประกาใดที่รับรองไว้ในกติกานี้
หรื อเป็ นการจากัดสิ ทธิน้ นั ยิง่ ไปกว่าที่ได้บญั ญัติไว้ในกติกานี้
๒. จะต้องไม่มีการจากัดหรื อเลี่ยงสิ ทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่ได้รับการรับรอง หรื อที่มีอยูใ่ นรัฐภาคีใดในกติกานี้
ซึ่งเป็ นไปตามกฎหมาย อนุสญ
ั ญา กฎระเบียบ หรื อจารี ตประเพณี โดยอ้างว่ากติกานี้ไม่รับรองสิ ทธิเช่นว่านั้น หรื อรับรอง
สิ ทธิน้ นั ในระดับที่ดอ้ ยกว่า

ภาค ๓
ข้ อ ๖
๑. มนุษย์ทุกคนมีสิทธิที่จะมีชีวติ มาแต่กาเนิด สิ ทธิน้ ีตอ้ งได้รับการคุม้ ครองโดยกฎหมาย บุคคลจะต้องไม่ถูกทาให้
เสี ยวชีวติ โดยอาเภอใจ
๒. ในประเทศที่ยงั มิได้ยกเลิกโทษประหารชีวติ การลงโทษประหารชีวติ อาจกระทาได้เฉพาะคดีอุกฉกรรจ์ที่สุด
ตามกฎหมายที่ใช้บงั คับในขณะกระทาความผิด และไม่ขดั ต่อบทบัญญัติแห่งกติกานี้ และต่อนุสญ
ั ญาว่าด้วยการป้ องกันและ
การลงโทษอาชญากรรมล้างเผ่าพันธุ์ การลงโทษเช่นว่านี้จะกระทาได้ก็แต่โดยคาพิพากษาถึงที่สุดของศาลที่มีอานาจ
๓. ในกรณี ที่การทาให้เสี ยชีวติ มีลกั ษณะเป็ นอาชญากรรมล้างเผ่าพันธุ์ ย่อมเป็ นที่เข้าใจว่าข้อนี้มิได้ให้อานาจรัฐ
ภาคีใดแห่งกติกานี้ในอันที่จะเลี่ยงจากพันธกรณี ใดที่มีตามบทบัญญัติแห่งอนุสญ
ั ญาว่าด้วยการป้ องกันและการลงโทษ
อาชญากรรมล้างเผ่าพันธุ์
๔. บุคคลใดต้องคาพิพากษาประหารชีวติ ย่อมมีสิทธิขออภัยโทษหรื อลดหย่อนผ่อนโทษตามคาพิพากษา การนิร
โทษกรรม การอภัยโทษ หรื อการลดหย่อนผ่อนโทษตามคาพิพากษาประหารชีวติ อาจให้ได้ในทุกกรณี
๕. บุคคลอายุต่ากว่า ๑๘ ปี กระทาความผิดจะถูกพิพากษาประหารชีวติ มิได้ และจะดาเนินการประหารชีวติ สตรี
ขณะมีครรภ์มิได้
๖. รัฐภาคีใดแห่งกติน้ ีจะยกข้อนี้ข้ ึนอ้างเพื่อประวิง หรื อขัดขวางการยกเลิกโทษประหารชีวติ มิได้
กติการะหว่ างประเทศว่ าด้ วยสิ ทธิ พลเมืองและสิ ทธิ ทางการเมือง ประเทศไทยเข้ าเป็ นภาคี เมื่อ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๓๙ มีผลใช้ บังคับ ๓๐ มกราคม ๒๕๔๐

๓

ข้ อ ๗
บุคคลจะถูกทรมาน หรื อได้รับการปฏิบตั ิ หรื อการลงโทษที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรื อต่าช้ามิได้ โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ บุคคลจะถูกใช้ในการทดลองทางการแพทย์ หรื อทางวิทยาศาสตร์โดยปราศจากความยินยอมอย่างเสรี ของบุคคลนั้นมิได้
ข้ อ ๘
๑. บุคคลจะถูกเอาตัวลงเป็ นทาสมิได้ การเอาคนลงเป็ นทาสและการค้าทาสทุกรู ปแบบจะต้องถูกห้าม
๒. บุคคลจะถูกบังคับให้ตกอยูใ่ นภาวะเยีย่ งทาสมิได้
๓. (ก) บุคคลจะถูกเกณฑ์แรงงานหรื อบังคับใช้แรงงานมิได้
(ข) ในประเทศที่การลงโทษจาคุกควบกับการทางานหนักเป็ นโทษทางอาญาอย่างหนึ่งความในวรรค ๓ (ก)
มิได้หา้ มการทางานหนักตามคาพิพากษาที่ให้ลงโทษเช่นว่านั้นของศาลที่มีอานาจ
(ค) เพื่อวัตถุประสงค์ของวรรคนี้ คาว่า “แรงงานที่ถูกเกณฑ์หรื อถูกบังคับ” ไม่หมายรวมถึง
(๑) งานหรื อบริ การใด ซึ่งมิได้อา้ งถึงในอนุวรรค (ข) ซึ่งโดยปกติบุคคลผูถ้ ูกควบคุมโดยผลของคาสัง่ ที่
ชอบด้วยกฎหมายของศาล หรื อบุคคลผูอ้ ยูร่ ะหว่างการปล่อยตัวจากการควบคุมโดยมีเงื่อนไปต้อง
กระทาตามคาสัง่ ที่ชอบด้วยกฎหมาย
(๒) การปฏิบตั ิงานใดในลักษณะทางทหาร และการรับใช้ชาติที่กฎหมายกาหนดให้ผคู ้ ดั ค้านการเป็ น
ทหารเพราะขัดกับมโนธรรมต้องปฏิบตั ิ
ในประเทศที่ยอมรับการคัดค้านเช่นว่านั้น
(๓) การเกณฑ์ให้ปฏิบตั ิงานใดในกรณี ฉุกเฉิ นหรื อกรณี ภยั พิบตั ิที่คุกคามความอยูร่ อดหรื อความผาสุก
ของชุมชน
(๔) งานหรื อบริ การใดอันเป็ นส่วนหนึ่งของหน้าที่ปกติของพลเมือง
ข้ อ ๙
๑. บุคคลทุกคนมีสิทธิในเสรี ภาพและความปลอดภัยของร่ างกาย บุคคลจะถูกจับกุมหรื อควบคุมโดยอาเภอใจมิได้
บุคคลจะถูกลิดรอนเสรี ภาพของตนมิได้ ยกเว้นโดยเหตุและโดยเป็ นไปตามกระบวนการที่บญั ญัติไว้ในกฎหมาย
๒. ในขณะจับกุม บุคคลใดที่ถูกจับกุมจะต้องได้รับแจ้งถึงเหตุผลในการจับกุม และจะต้องได้รับแจ้งถึงข้อหาที่ถูก
จับกุมโดยพลัน
๓. บุคคลใดที่ถูกจับกุมหรื อควบคุมตัวในข้อหาทางอาญา จะต้องถูกนาตัวโดยพลันไปยังศาลหรื อเจ้าหน้าที่อื่นที่มี
อานาจตามกฎหมายที่จะจะใช้อานาจทางตุลาการ และจะต้องมีสิทธิได้รับการพิจารณาคดีภายในเวลาอันสมควร หรื อได้รับ
การปล่อยตัวไป มิให้ถือเป็ นหลักทัว่ ไปว่าจะต้องควบคุมบุคคลที่รอการพิจารณาคดี แต่ในการปล่อยตัวอาจกาหนดให้มีการ
ประกันว่าจะมาปรากฏตัวในการพิจารณาคดี ในขั้นตอนอื่นของกระบวนพิจารณา และจะมาปรากฏตัวเพื่อการบังคับตามคา
พิพากษา เมื่อถึงวาระนั้น

กติการะหว่ างประเทศว่ าด้ วยสิ ทธิ พลเมืองและสิ ทธิ ทางการเมือง ประเทศไทยเข้ าเป็ นภาคี เมื่อ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๓๙ มีผลใช้ บังคับ ๓๐ มกราคม ๒๕๔๐

๔

๔. บุคคลใดที่ถูกลิดรอนเสรี ภาพโดยการจับกุมหรื อการควบคุม มีสิทธินาคดีข้ ึนสู่ศาลเพื่อให้ตดั สิ นโดยไม่ชกั ช้า
ถึงความชอบด้วยกฎหมายของการควบคุมผูน้ ้ นั และหากการควบคุมไม่ชอบด้วยกฎหมายก็ให้ศาลมีคาสัง่ ปล่อยตัวไป
๕. บุคคลใดที่ถูกจับกุมหรื อถูกควบคุมโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายมีสิทธิได้รับค่าสิ นไหมทดแทน
ข้ อ ๑๐
๑. บุคคลทั้งปวงที่ถูกลิดรอนเสรี ภาพต้องได้รับการปฏิบตั ิดว้ ยความมีมนุษยธรรม และความเคารพในศักดิ์ศรี แต่
กาเนิดแห่งความเป็ นมนุษย์
๒. (ก) ยกเว้นในสภาพการณ์พิเศษ ผูต้ อ้ งหาต้องได้รับการจาแนกออกจากผูต้ อ้ งโทษ และต้องได้รับการปฏิบตั ิที่
แตกต่างออกไปให้เหมาะสมกับสถานะที่ไม่ใช่ผตู ้ อ้ งโทษ
(ข) ต้องแยกผูต้ อ้ งหาที่เป็ นเด็กและเยาวชนออกจากผูต้ อ้ งหาที่เป็ นผูใ้ หญ่ และให้นาตัวขึ้นพิจารณาพิพากษาคดี
ให้เร็ วที่สุดเท่าที่จะทาได้
๓. ระบบราชทัณฑ์ตอ้ งประกอบด้วยการปฏิบตั ิต่อนักโทษ โดยมีจุดมุง่ หมายสาคัญที่จะให้นกั โทษกลับตัวและ
ฟื้ นฟูทางสังคม ผูก้ ระทาผิดที่เป็ นเด็กและเยาวชนต้องได้รับการจาแนกออกจากผูก้ ระทาผิดที่เป็ นผูใ้ หญ่ และต้องได้รับการ
ปฏิบตั ิให้เหมาะสมกับวัยและสถานะทางกฎหมาย
ข้ อ ๑๑
บุคคลจะถูกจาคุกเพียงเพราะเหตุวา่ ไม่สามารถปฏิบตั ิการชาระหนี้ตามสัญญามิได้
ข้ อ ๑๒
๑. บุคคลทุกคนที่อยูใ่ นดินแดนของรัฐใดโดยชอบด้วยกฎหมาย ย่อมมีสิทธิในเสรี ภาพในการโยกย้าย และเสรี ภาพ
ในการเลือกถิ่นที่อยูภ่ ายในดินแดนของรัฐนั้น
๒. บุคคลทุกคนย่อมมีเสรี ที่จะออกจากประเทศใด ๆ รวมทั้งประเทศของตนได้
๓. สิ ทธิดงั กล่าวข้างต้นไม่อยูภ่ ายใต้ขอ้ จากัดใด ๆ เว้นแต่เป็ นข้อจากัดตามกฎหมาย และที่จาเป็ นเพื่อรักษาความ
มัน่ คงของชาติ ความสงบเรี ยบร้อย การสาธารณสุข หรื อศีลธรรมของประชาชนหรื อเพื่อคุม้ ครองสิ ทธิเสรี ภาพของบุคคลอื่น
และข้อจากัดนั้นสอดคล้องกับสิ ทธิอื่น ๆ ที่รับรองไว้ในกติกานี้
๔. บุคคลจะถูกลิดรอนสิ ทธิในการเดินทางเข้าประเทศของตนโดยอาเภอใจมิได้
ข้ อ ๑๓
คนต่างด้าวผูอ้ ยูใ่ นดินแดนของรัฐภาคีแห่งกติกานี้โดยชอบด้วยกฎหมายอาจถูกไล่ออกจากรัฐนั้นได้โดยคาวินิจฉัย
อันได้มาตามกฎหมายเท่านั้น และผูน้ ้ นั ย่อมได้รับอนุญาตให้ช้ ีแจงแสดงเหตุผลคัดค้านการขับไล่ออกจากรัฐนั้น และขอให้มี
การทบทวนเรื่ องของตนโดยเจ้าหน้าที่ผมู ้ ีอานาจ หรื อบุคคล หรื อคณะบุคคล ที่แต่งตั้งขึ้นเฉพาะการนี้โดยเจ้าหน้าที่ผมู ้ ี
กติการะหว่ างประเทศว่ าด้ วยสิ ทธิ พลเมืองและสิ ทธิ ทางการเมือง ประเทศไทยเข้ าเป็ นภาคี เมื่อ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๓๙ มีผลใช้ บังคับ ๓๐ มกราคม ๒๕๔๐

๕

อานาจโดยได้รับอนุญาตให้มีผแู ้ ทนเพื่อวัตถุประสงค์ขา้ งต้นได้เว้นแต่ในกรณี ที่มีเหตุผลจาเป็ นอย่างอื่นด้านความมัน่ คง
แห่งชาติ
ข้ อ ๑๔
๑. บุคคลทั้งปวงย่อมเสมอกันในการพิจารณาของศาลและคณะตุลาการ ในการพิจารณาคดีอาญาซึ่งตนต้องหาว่า
กระทาผิด หรื อการพิจารณาคดีเกี่ยวกับสิ ทธิและหน้าที่ของตน บุคคลทุกคนย่อมมีสิทธิได้รับการพิจารณาอย่างเปิ ดเผยและ
เป็ นธรรม โดยคณะตุลาการซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย มีอานาจ มีความเป็ นอิสระ และเป็ นกลาง สื่ อมวลชนและสาธารณชน
อาจถูกห้ามเข้าฟังการพิจารณาคดีท้ งั หมดหรื อบางส่วนก็ดว้ ยเหตุผลทางศีลธรรม ความสงบเรี ยบร้อยของประชาชน หรื อ
ความมัน่ คงของชาติในสังคมประชาธิปไตยหรื อเพื่อความจาเป็ นเกี่ยวกับส่วนได้เสี ยในเรื่ องชีวติ ส่วนตัวของคู่กรณี หรื อใน
สภาพการณ์พิเศษซึ่งศาลเห็นว่าจาเป็ นอย่างยิง่ เมื่อการพิจารณาโดยเปิ ดเผยนั้นอาจเป็ นการเสื่ อมเสี ยต่อประโยชน์แห่งความ
ยุติธรรม แต่คาพิพากษาในคดีอาญา หรื อคาพิพากษาหรื อคาวินิจฉัยข้อพิพาทในคดีอื่นต้องเปิ ดเผย
เว้นแต่จาเป็ นเพื่อ
ประโยชน์ของเด็กและเยาวชน หรื อเป็ นกระบวนพิจารณาเกี่ยวด้วยข้อพิพาทของคู่สมรสในเรื่ องการเป็ นผูป้ กครองเด็ก
๒. บุคคลทุกคนซึ่งต้องหาว่ากระทาผิดอาญา ต้องมีสิทธิได้รับการสันนิษฐานว่าเป็ นผูบ้ ริ สุทธิ์จนกว่าจะพิสูจน์ตาม
กฎหมายได้วา่ มีความผิด
๓. ในการพิจารณาคดีอาญา
ดังต่อไปนี้โดยเสมอภาค

บุคคลทุกคนซึ่งต้องหาว่ากระทาผิดย่อมมีสิทธิที่จะได้รับหลักประกันขั้นต่า

(ก) สิ ทธิที่จะได้รับแจ้งโดยพลันซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับสภาพและเหตุแห่งความผิดที่ถูกกล่าวหา
ภาษาซึ่งบุคคลนั้นเข้าใจได้
(ข) สิ ทธิที่จะมีเวลา และได้รับความสะดวกเพียงพอแก่การเตรี ยมการเพื่อต่อสูค้ ดี
ทนายความที่ตนเลือกได้

ใน

และติดต่อกับ

(ค) สิ ทธิที่จะได้รับการพิจารณาโดยไม่ชกั ช้าเกินความจาเป็ น
(ง) สิ ทธิที่จะได้รับการพิจารณาต่อหน้าบุคคลนั้น และสิ ทธิที่จะต่อสูค้ ดีดว้ ยตนเอง หรื อโดยผ่านผู ้
ช่วยเหลือทางกฎหมายที่ตนเลือก สิ ทธิที่บุคคลได้รับแจ้งให้ทราบถึงสิ ทธิในการมีผชู ้ ่วยเหลือทางกฎหมาย หาก
บุคคลนั้นไม่มีผชู ้ ่วยเหลือทางกฎหมาย ในกรณี ใด ๆ เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมบุคคลนั้นมีสิทธิที่จะมีผชู ้ ่วย
เหลือทางกฎหมายซึ่งมีการแต่งตั้งให้โดยปราศจากค่าตอบแทน ในกรณี ที่บุคคลนั้นไม่สามารถรับภาระในการจ่าย
ค่าตอบแทน
(จ) สิ ทธิที่จะซักถามพยานซึ่งเป็ นปรปั กษ์ต่อตน และขอให้เรี ยกพยานฝ่ ายตนมาซักถามภายใต้เงื่อนไข
เดียวกับพยานซึ่งเป็ นปรปั กษ์ต่อตน
(ฉ) สิ ทธิที่จะได้รับความช่วยเหลือจากล่ามโดยไม่คิดมูลค่า หากไม่สามารถเข้าใจหรื อพูดภาษาที่ใช้ใน
ศาลได้

กติการะหว่ างประเทศว่ าด้ วยสิ ทธิ พลเมืองและสิ ทธิ ทางการเมือง ประเทศไทยเข้ าเป็ นภาคี เมื่อ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๓๙ มีผลใช้ บังคับ ๓๐ มกราคม ๒๕๔๐

๖

(ช) สิ ทธิที่จะไม่ถูกบังคับให้เบิกความเป็ นปรปั กษ์ต่อตนเอง หรื อให้รับสารภาพผิด
๔. ในกรณี ของบุคคลที่เป็ นเด็กหรื อเยาวชน วิธีพิจารณาความให้เป็ นไปโดยคานึงถึงอายุ และความปรารถนาที่จะ
ส่งเสริ มการแก้ไขฟื้ นฟูความประพฤติของบุคคลนั้น
๕. บุคคลทุกคนที่ตอ้ งคาพิพากษาลงโทษในความผิดอาญา ย่อมมีสิทธิที่จะให้คณะตุลาการระดับเหนือขึ้นไป
พิจารณาทบทวนการลงโทษและคาพิพากษาโดยเป็ นไปตามกฎหมาย
๖. เมื่อบุคคลใดต้องคาพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษในความผิดอาญา และภายหลังจากนั้นมีการกลับคาพิพากษาที่
ให้ลงโทษบุคคลนั้น หรื อบุคคลนั้นได้รับอภัยโทษ โดยเหตุที่มีขอ้ เท็จจริ งใหม่หรื อมีขอ้ เท็จจริ งที่ได้คน้ พบใหม่อนั แสดงให้
เห็นว่าได้มีการดาเนินกระบวนการยุติธรรมที่มิชอบ บุคคลที่ได้รับความทุกข์อนั เนื่องมาจากการลงโทษตามผลของคา
พิพากษาลงโทษเช่นว่า ต้องได้รับการชดเชยตามกฎหมายเว้นแต่จะพิสูจน์ได้วา่ การไม่เปิ ดเผยข้อเท็จจริ งที่ยงั ไม่รู้ให้
ทันเวลาเป็ นผลจากบุคคลนั้นทั้งหมด หรื อบางส่วน
๗. บุคคลย่อมไม่ถูกพิจารณา หรื อลงโทษซ้ าในความผิดซึ่งบุคคลนั้นต้องคาพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษ หรื อให้
ปล่อยตัวแล้วตามกฎหมายและวิธีพิจารณาความอาญาของแต่ละประเทศ
ข้ อ ๑๕
๑. บุคคลย่อมไม่ตอ้ งรับผิดทางอาญา เพราะกระทาหรื องดเว้นกระทาการใดซึ่งในขณะที่กระทาไม่เป็ นความผิด
อาญาตามกฎหมายภายในหรื อกฎหมายระหว่างประเทศ และจะลงโทษให้หนักกว่าโทษที่มีอยูใ่ นขณะที่ได้กระทาความผิด
อาญาไม่ได้ หากภายหลังการกระทาความผิดนั้นได้มีบทบัญญัติของกฎหมายกาหนดโทษเบาลง ผูก้ ระทาผิดย่อมได้รับ
ประโยชน์จากบทบัญญัติน้ นั
๒. ความในข้อนี้ยอ่ มไม่กระทบต่อการพิจารณาคดี และการลงโทษบุคคลซึ่งได้กระทาการหรื องดเว้นกระทาการ
ใดอันเป็ นความผิดอาญาตามหลักกฎหมายทัว่ ไปอันเป็ นที่รับรองโดยประชาคมนานาชาติในขณะที่มีการกระทานั้น
ข้ อ ๑๖
บุคคลทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการยอมรับว่าเป็ นบุคคลตามกฎหมายในทุกแห่งหน
ข้ อ ๑๗
๑. บุคคลจะถูกแทรกแซงความเป็ นส่วนตัว ครอบครัว เคหสถาน หรื อการติดต่อสื่ อสารโดยพลการหรื อไม่ชอบ
ด้วยกฎหมายมิได้ และจะถูกลบหลู่เกียรติและชื่อเสี ยงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายมิได้
๒. บุคคลทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับความคุม้ ครองตามกฎหมายมิให้ถูกแทรกแซงหรื อลบหลู่เช่นว่านั้น
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๗

ข้ อ ๑๘
๑. บุคคลทุกคนย่อมมีสิทธิในเสรี ภาพทางความคิด มโนธรรมและศาสนา สิ ทธิน้ ียอ่ มรวมถึงเสรี ภาพในการมีหรื อ
นับถือศาสนา หรื อมีความเชื่อตามคตินิยมของตน และเสรี ภาพในการแสดงออกทางศาสนา หรื อความเชื่อของตนโดยการ
สักการบูชา การปฏิบตั ิ การประกอบพิธีกรรม และการสอน ไม่วา่ จะโดยลาพังตัวเอง หรื อในชุมชนร่ วมกับผูอ้ ื่น และไม่วา่
ต่อสาธารณชน หรื อเป็ นการส่วนตัว
๒. บุคคลจะถูกบีบบังคับให้เสื่ อมเสี ยเสรี ภาพในการมีปรื อนับถือศาสนาหรื อความเชื่อตามคตินิยมของตนมิได้
๓. เสรี ภาพในการแสดงออกทางศาสนา หรื อความเชื่อของบุคคลอาจอยูภ่ ายใต้บงั คับแห่งข้อจากัดเฉพาะที่บญั ญัติ
โดยกฎหมาย และตามความจาเป็ นเพื่อรักษาความปลอดภัย ความสงบเรี ยบร้อย สุขอนามัย หรื อศีลธรรมของประชาชน
หรื อเพื่อคุม้ ครองสิ ทธิและเสรี ภาพขั้นมูลฐานของบุคคลอื่นเท่านั้น
๔. รัฐภาคีแห่งกติกานี้รับที่จะเคารพเสรี ภาพของบิดามารดา หรื อผูป้ กครองตามกฎหมายในการให้การศึกษาทาง
ศาสนาและศีลธรรมแก่เด็กตามความเชื่อของตน
ข้ อ ๑๙
๑. บุคคลทุกคนมีสิทธิที่จะมีความคิดเห็นโดยปราศจากการแทรกแซง
๒. บุคคลทุกคนมีสิทธิในเสรี ภาพแห่งการแสดงออก สิ ทธิน้ ีรวมถึงเสรี ภาพที่จะแสวงหา รับและเผยแพร่ ขอ้ มูล
ข่าวสารและความคิดทุกประเภท โดยไม่คานึงถึงพรมแดน ทั้งนี้ ไม่วา่ ด้วยวาจาเป็ นลายลักษณ์อกั ษรหรื อการตีพิมพ์ ในรู ป
ของศิลปะ หรื อโดยอาศัยสื่ อประการอื่นตามที่ตนเลือก
๓. การใช้สิทธิตามที่บญั ญัติในวรรค ๒ ของข้อนี้ ต้องมีหน้าที่และความรับผิดชอบพิเศษควบคู่ไปด้วย การใช้สิทธิ
ดังกล่าวอาจมีขอ้ จากัดในบางเรื่ อง แต่ท้ งั นี้ขอ้ จากัดนั้นต้องบัญญัติไว้ในกฎหมายและจาเป็ นต่อ
(ก) การเคารพในสิ ทธิหรื อชื่อเสี ยงของบุคคลอื่น
(ข) การรักษาความมัน่ คงของชาติ หรื อความสงบเรี ยบร้อย หรื อการสาธารณสุข หรื อศีลธรรมของ
ประชาชน
ข้ อ ๒๐
๑. การโฆษณาชวนเชื่อใด ๆ เพื่อการสงคราม เป็ นสิ่ งต้องห้ามตามกฎหมาย
๒. การสนับสนุนให้เกิดความเกลียดชังในชาติ เผ่าพันธุ์
ปฏิปักษ์ หรื อการใช้ความรุ นแรง เป็ นสิ่ งต้องห้ามตามกฎหมาย

หรื อศาสนา ซึ่งยัว่ ยุให้เกิดการเลือกปฏิบตั ิ การเป็ น
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๘

ข้ อ ๒๑
สิ ทธิในการชุมนุมโดยสงบย่อมได้รับการรับรอง การจากัดการใช้สิทธิน้ ีจะกระทามิได้นอกจากจะกาหนดโดย
กฎหมายและเพียงเท่าที่จาเป็ นสาหรับสังคมประชาธิปไตย เพื่อประโยชน์แห่งความมัน่ คงของชาติ หรื อความปลอดภัย
ความสงบเรี ยบร้อย การสาธารณสุข หรื อศีลธรรมของประชาชนหรื อการคุม้ ครองสิ ทธิและเสรี ภาพของบุคคลอื่น
ข้ อ ๒๒
๑. บุคคลทุกคนย่อมมีสิทธิในเสรี ภาพในการรวมกันเป็ นสมาคม
แรงงานเพื่อปกป้ องประโยชน์ของตน

รวมทั้งสิ ทธิที่จะก่อตั้งและเข้าร่ วมสหภาพ

๒. การจากัดการใช้สิทธิน้ ีจะกระทามิได้ นอกจากจะกาหนดโดยกฎหมายและเพียงเท่าที่จาเป็ นสาหรับสังคม
ประชาธิปไตย เพื่อประโยชน์แห่งความมัน่ คงของชาติ หรื อความปลอดภัย ความสงบเรี ยบร้อย การสาธารณสุข
หรื อ
ศีลธรรมของประชาชน หรื อการคุม้ ครองสิ ทธิและเสรี ภาพของบุคคลอื่น ความในข้อนี้ไม่หา้ มการวางข้อจากัดอันชอบด้วย
กฎหมายในการใช้สิทธิน้ ีของทหารและตารวจ
๓. ความในข้อนี้ไม่ให้อานาจรัฐภาคีแห่งอนุสญ
ั ญาว่าด้วยเสรี ภาพในการรวมกันเป็ นสมาคมและว่าด้วยการ
คุม้ ครองสิ ทธิในการจัดตั้ง ค.ศ. ๑๙๔๘ ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศในอันที่จะมีมาตรการทางนิติบญั ญัติ หรื อ
บังคับใช้กฎหมายในลักษณะที่จะกระทบต่อหลักประกันต่าง ๆ ที่บญั ญัติไว้ในอนุสญ
ั ญาดังกล่าว
ข้ อ ๒๓
๑. ครอบครัวเป็ นหน่วยรวมของสังคมซึ่งเป็ นพื้นฐานและเป็ นธรรมชาติ และย่อมมีสิทธิได้รับความคุม้ ครองจาก
สังคมและรัฐ
๒. สิ ทธิของชายและหญิงในวัยที่อาจสมรสได้ในการที่จะสมรสและมีครอบครัวย่อมได้รับการรับรอง
๓. การสมรสจะกระทาโดยปราศจากความยินยอมอย่างเต็มใจของผูท้ ี่เจตนาจะสมรสกันมิได้
๔. รัฐภาคีแห่งกติกานี้จะดาเนินการที่เหมาะสมเพื่อประกันความเสมอภาคแห่งสิ ทธิและความรับผิดชอบของคู่
สมรสในการที่จะสมรส ระหว่างการสมรสและเมื่อการสมรสสิ้นสุดลง ในกรณี การสิ้นสุดของการสมรส
จะต้องมี
บทบัญญัติเพื่อการคุม้ ครองที่จาเป็ นแก่บุตร
ข้ อ ๒๔
๑. เด็กทุกคนย่อมมีสิทธิได้รับความคุม้ ครองโดยมาตรการต่าง ๆ ที่จาเป็ นตามสถานะของผูเ้ ยาว์ จากครอบครัว
ของตน สังคมและรัฐ โดยปราศจากการเลือกปฏิบตั ิอนั เนื่องมาจากเชื้อชาติ ผิว เพศ ภาษา ศาสนา เผ่าพันธุ์แห่งชาติหรื อ
สังคม ทรัพย์สิน หรื อกาเนิด
๒. เด็กทุกคนต้องได้รับการจดทะเบียนทันทีภายหลังการเกิด และต้องมีชื่อ
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๙

๓. เด็กทุกคนมีสิทธิที่จะได้มาซึ่งสัญชาติ
ข้ อ ๒๕
พลเมืองทุกคนย่อมมีสิทธิและโอกาส โดยปราศจากความแตกต่างดังกล่าวไว้ในข้อ ๒ และโดยปราศจากข้อจากัด
อันไม่สมควร
(ก) ในการที่จะเข้าไปมีส่วนร่ วมในการบริ หารรัฐกิจโดยตรง หรื อผ่านทางผูแ้ ทนซึ่งได้รับเลือกมาอย่างเสรี
(ข) ในการที่จะออกเสี ยงหรื อได้รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งอันแท้จริ งตามวาระซึ่งมีการออกเสี ยงโดยทัว่ ไปและ
เสมอภาค และโดยการลงคะแนนลับเพื่อประกันการแสดงเจตนาโดยเสรี ของผูเ้ ลือก
(ค) ในการที่จะเข้าถึงการบริ การสาธารณะในประเทศของตน ตามหลักเกณฑ์ทวั่ ไปแห่งความเสมอภาค
ข้ อ ๒๖
บุคคลทั้งปวงย่อมเสมอกันตามกฎหมาย และมีสิทธิที่จะได้รับความคุม้ ครองเท่าเทียมกันตามกฎหมาย โดย
ปราศจากการเลือกปฏิบตั ิใด ๆ ในกรณี น้ ี กฎหมายจะต้องห้ามการเลือกปฏิบตั ิใด ๆ และต้องประกันการคุม้ ครองบุคคลทุก
คนอย่างเสมอภาคและเป็ นผลจริ งจังจากการเลือกปฏิบตั ิดว้ ยเหตุผลใด เช่น เชื้อชาติ ผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็น
ทางการเมืองหรื อความคิดเห็นอื่นใด เผ่าพันธุ์แห่งชาติหรื อสังคม ทรัพย์สิน กาเนิด หรื อสถานะอื่น ๆ
ข้ อ ๒๗
ในรัฐทั้งหลายซึ่งมีชนกลุ่มน้อยทางเผ่าพันธุ์ ศาสนา หรื อภาษาอยู่ บุคคลผูเ้ ป็ นชนกลุม่ น้อยดังกล่าวจะไม่ถูก
ปฏิเสธสิ ทธิในอันที่จะมีวฒั นธรรมของตนเอง หรื อนับถือและประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของตนเอง หรื อใช้ภาษาของ
ตนเอง ภายในชุมชนร่ วมกับสมาชิกอื่น ๆ ของชนกลุ่มน้อยด้วยกัน

ภาค ๔
ข้ อ ๒๘
๑. ให้จดั ตั้งคณะกรรมการสิ ทธิมนุษยชนขึ้นคณะหนึ่ง (ซึ่งต่อไปในกติกานี้เรี ยกว่าคณะกรรมการ) คณะกรรมการ
นี้ประกอบด้วยกรรมการสิ บแปดคน และปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่กาหนดไว้ต่อไปนี้
๒. คณะกรรมการจะประกอบด้วยคนชาติของรัฐภาคีแห่งกติกานี้ซ่ ึงเป็ นผูม้ ีศีลธรรมสูง และมีความสามารถเป็ นที่
ยอมรับในด้านสิ ทธิมนุษยชน ทั้งนี้ ให้คานึงถึงประโยชน์ของการมีกรรมการบางคนผูม้ ีประสบการณ์ทางกฎหมายร่ วมอยู่
ด้วย
๓. กรรมการของคณะกรรมการนี้จะได้รับเลือกตั้ง และปฏิบตั ิหน้าที่ในฐานะเฉพาะตัว
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๑๐

ข้ อ ๒๙
๑. กรรมการของคณะกรรมการนี้จะได้รับเลือกตั้งโดยวิธีลงคะแนนลับจากรายนามบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติดงั ที่ระบุ
ไว้ในข้อ ๒๘ และได้รับการเสนอนามเพื่อการนี้โดยรัฐภาคีแห่งกติกานี้
๒. รัฐภาคีแห่งกติกานี้แต่ละรัฐอาจเสนอนามบุคคลได้ไม่เกินสองคน บุคคลเหล่านี้จะต้องเป็ นคนชาติของรัฐที่
เสนอนาม
๓. บุคคลมีสิทธิได้รับการเสนอนามซ้ าอีกได้
ข้ อ ๓๐
๑. การเลือกตั้งครั้งแรกจะมีข้ ึนไม่ชา้ กว่าหกเดือน นับแต่วนั ถัดจากวันที่กติกานี้มีผลใช้บงั คับ
๒. นอกเหนือจากการเลือกตั้งเพื่อแทนตาแหน่งว่างตามข้อ ๓๔ เลขาธิการสหประชาชาติตอ้ งส่งคาเชิญเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรไปยังรัฐภาคีแห่งกติกานี้อย่างน้อยที่สุดสี่ เดือนก่อนวันเลือกตั้งคณะกรรมการแต่ละครั้ง เพื่อให้รัฐภาคีเสนอ
รายนามกรรมการภายในสามเดือน
๓. เลขาธิการสหประชาชาติตอ้ งจัดทารายนามบุคคลทุกคนซึ่งได้รับการเสนอนามตามลาดับอักษร พร้อมทั้งระบุ
รัฐภาคีที่เสนอนามเหล่านั้น และต้องเสนอรายนามดังกล่าวไปยังรัฐภาคีแห่งกติกานี้ไม่ชา้ กว่าหนึ่งเดือนก่อนวันเลือกตั้งแต่
ละครั้ง
๔. การเลือกตั้งกรรมการของคณะกรรมการนี้จะกระทาในการประชุมรัฐภาคีแห่งกติกานี้ซ่ ึงเรี ยกประชุมโดย
เลขาธิการสหประชาชาติ และกระทา ณ สานักงานใหญ่สหประชาชาติ โดยในการประชุมดังกล่าวซึ่งประกอบด้วยรัฐภาคี
แห่งกติกานี้จานวนสองในสามเป็ นองค์ประชุม บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็ นคณะกรรมการจะต้องเป็ นผูไ้ ด้รับการเสนอนาม
ซึ่งได้รับคะแนนเสี ยงจานวนสูงที่สุดและเป็ นเสี ยงข้างมากโดยเด็ดขาดของคะแนนเสี ยงจากผูแ้ ทนรัฐภาคีที่เข้าประชุมและ
ใช้สิทธิออกเสี ยง
ข้ อ ๓๑
๑. คณะกรรมการจะมีคนชาติจากรัฐเดียวกันเกินกว่าหนึ่งคนไม่ได้
๒. ในการเลือกตั้งคณะกรรมการ ให้คานึงถึงการกระจายสัดส่วนจานวนกรรมการตามเขตภูมิศาสตร์อย่างทัดเทียม
กันของสมาชิกภาพและการเป็ นตัวแทนของรู ปแบบที่แตกต่างกันของอารธรรมและระบบกฎหมายหลัก
ข้ อ ๓๒
๑. กรรมการของคณะกรรมการนี้จะได้รับเลือกตั้งให้อยูใ่ นตาแหน่งคราวละสี่ ปี และมีสิทธิได้รับเลือกตั้งใหม่ได้
หากได้รับการเสนอนามซ้ าอีก อย่างไรก็ตาม วาระของกรรมการเก้าคนซึ่งได้รับเลือกในการเลือกตั้งครั้งแรกจะสิ้นสุดลงเมื่อ
ครบกาหนดสองปี โดยประธานในที่ประชุมตามที่อา้ งถึงในข้อ ๓๐ วรรค ๔ จะเป็ นผูค้ ดั เลือกโดยการจับสลากรายนาม
กรรมการทั้งเก้าคนนี้ทนั ทีหลังการเลือกตั้งครั้งแรก
กติการะหว่ างประเทศว่ าด้ วยสิ ทธิ พลเมืองและสิ ทธิ ทางการเมือง ประเทศไทยเข้ าเป็ นภาคี เมื่อ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๓๙ มีผลใช้ บังคับ ๓๐ มกราคม ๒๕๔๐

๑๑

๒. การเลือกตั้งเมื่อสิ้นสุดวาระการดารงตาแหน่ง ให้เป็ นไปตามข้อก่อน ๆ ในภาคนี้ของกติกานี้
ข้ อ ๓๓
๑. หากในความเห็นเป็ นเอกฉันท์ของกรรมการอื่น กรรมการผูห้ นึ่งผูใ้ ดในคณะกรรมการนี้ได้หยุดการปฏิบตั ิ
หน้าที่ของตนไม่วา่ ด้วยสาเหตุใด นอกเหนือจากการขาดการปฏิบตั ิหน้าที่ในลักษณะชัว่ คราว ประธานคณะกรรมการจะต้อง
แจ้งเลขาธิการสหประชาชาติซ่ ึงจะเป็ นผูป้ ระกาศให้ทราบโดยทัว่ กันต่อไปว่าตาแหน่งของกรรมผูน้ ้ นั ว่าง
๒. ในกรณี ที่กรรมการผูห้ นึ่งผูใ้ ดของคณะกรรมการนี้ตายหรื อลาออก
ประธานจะต้องแจ้งโดยทันทีไปยัง
เลขาธิการสหประชาชาติซ่ ึงจะเป็ นผูป้ ระกาศให้ทราบโดยทัว่ กันว่าตาแหน่งดังกล่าวว่างนับแต่วนั ที่กรรมการผูน้ ้ นั ตายหรื อ
วันที่การลาออกมีผล
ข้ อ ๓๔
๑. เมื่อมีการประกาศตาแหน่งว่างตามข้อ ๓๓ และถ้าวาระการดารงตาแหน่งของกรรมการซึ่งจะถูกแทนที่ยงั ไม่
สิ้นสุดลงภายในหกเดือนนับจากการประกาศตาแหน่งว่าง เลขาธิการสหประชาชาติตอ้ งแจ้งไปยังรัฐภาคีแห่งกติกานี้แต่ละ
รัฐซึ่งแต่ละรัฐนั้นอาจยืน่ รายนามผูไ้ ด้รับการเสนอนามภายในสองเดือนตามข้อ ๒๙ เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดหาผูเ้ ข้าแทน
ตาแหน่งที่วา่ ง
๒. เลขาธิการสหประชาชาติตอ้ งจัดทารายนามบุคคลทุกคนซึ่งได้รับการเสนอนามตามลาดับอักษร และต้องเสนอ
รายนามดังกล่าวไปยังรัฐภาคีแห่งกติกานี้ จากนั้นให้มีการเลือกตั้งเพื่อแทนตาแหน่งที่วา่ งตามบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องในภาคนี้
ของกติกานี้
๓. กรรมการของคณะกรรมการนี้ที่ได้รับเลือกเพื่อแทนตาแหน่งที่วา่ งดังที่ประกาศไว้ตามข้อ
ตาแหน่งเพียงเท่าวาระที่เหลืออยูข่ องกรรมการที่พน้ จากตาแหน่งตามบทบัญญัติในข้อนั้น

๓๓ จะอยูใ่ น

ข้ อ ๓๕
โดยความเห็นชอบของสมัชชาสหประชาชาติ กรรมการของคณะกรรมการนี้ยอ่ มได้รับค่าตอบแทนจากแหล่ง
การเงินของสหประชาชาติตามข้อกาหนดและเงื่อนไขซึ่งสมัชชาสหประชาชาติพิจารณากาหนดโดยคานึงถึงความสาคัญ
ของภาระรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ข้ อ ๓๖
เลขาธิการสหประชาชาติจะจัดเจ้าหน้าที่และสิ่ งต่าง ๆ ที่จาเป็ นเพื่อให้การปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการตาม
กติกานี้เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ
ข้ อ ๓๗
๑. เลขาธิการสหประชาชาติจะเรี ยกประชุมคณะกรรมการเป็ นครั้งแรก ณ สานักงานใหญ่สหประชาชาติ

กติการะหว่ างประเทศว่ าด้ วยสิ ทธิ พลเมืองและสิ ทธิ ทางการเมือง ประเทศไทยเข้ าเป็ นภาคี เมื่อ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๓๙ มีผลใช้ บังคับ ๓๐ มกราคม ๒๕๔๐

๑๒

๒. ภายหลังการประชุมครั้งแรก คณะกรรมการต้องประชุมตามเวลาที่กาหนดในระเบียบข้อบังคับการประชุม
๓. โดยปกติคณะกรรมการจะประชุมกัน ณ สานักงานใหญ่สหประชาชาติ หรื อ สานักงานสหประชาชาติ ณ นคร
เจนีวา
ข้ อ ๓๘
ก่อนเริ่ มการปฏิบตั ิหน้าที่ กรรมการทุกคนของคณะกรรมการนี้จะต้องปฏิญาณตนต่อที่ประชุมอันเปิ ดเผยของ
คณะกรรมการว่า ตนจะปฏิบตั ิหน้าที่โดยไม่ลาเอียงและโดยมีมโนธรรม
ข้ อ ๓๙
๑. คณะกรรมการจะเลือกตั้งเจ้าหน้าที่ต่าง ๆ ของคณะกรรมการ โดยมีวาระคราวละสองปี เจ้าหน้าที่ดงั กล่าวอาจ
ได้รับเลือกตั้งซ้ าได้
๒. คณะกรรมการจะกาหนดระเบียบข้อบังคับการประชุมของตน
นอกเหนือจากประการอื่นแล้ว จะต้องกาหนดว่า

แต่ระเบียบข้อบังคับการประชุมเหล่านี้

(ก) กรรมการสิ บสองคนจะประกอบเป็ นองค์ประชุม
(ข) การตัดสิ นใจต่าง ๆ ของคณะกรรมการให้กระทาโดยเสี ยงข้างมากของกรรมการที่เข้าประชุม
ข้ อ ๔๐
๑. รัฐภาคีแห่งกติกานี้รับที่จะเสนอรายงานว่าด้วยมาตรการต่าง ๆ ซึ่งรัฐนั้น ๆ ได้รับไว้ในอันที่จะทาให้สิทธิที่
ได้รับรองไว้ในกติกานี้เป็ นผลจริ ง และว่าด้วยความก้าวหน้าในการอุปโภคสิ ทธิเหล่านั้น
(ก) ภายในหนึ่งปี นับแต่วนั ที่กติกานี้มีผลใช้บงั คับสาหรับรัฐภาคีที่เกี่ยวข้องนั้น ๆ
(ข) ภายหลังจากนั้น เมื่อใดก็ตามที่คณะกรรมการร้องขอ
๒. ให้ส่งรายงานทั้งปวงต่อเลขาการสหประชาชาติผซู ้ ่ ึงจะนาส่งต่อไปให้คณะกรรมการพิจารณา รายงานนั้นให้
ระบุปัจจัยปละอุปสรรคต่าง ๆ ซึ่งกระทบต่อการปฏิบตั ิตามกติกานี้ หากมี
๓. ภายหลังจากที่ได้หารื อกับคณะกรรมการแล้ว เลขาธิการสหประชาชาติอาจนาส่งสาเนารายงานบางส่วนเท่าที่
อยูใ่ นขอบเขตอานาจหน้าที่ของทบวงการชานัญพิเศษใดไปยังทบวงการชานัญพิเศษที่เกี่ยวข้องนั้น
๔. ให้คณะกรรมการศึกษารายงานที่รัฐภาคีแห่งกติกานี้ได้เสนอ คณะกรรมการจะจัดส่งรายงานของตนและ
ความเห็นทัว่ ไปตามที่เห็นสมควรไปยังรัฐภาคีน้ นั ๆ คณะกรรมการอาจส่งความเห็นดังกล่าวพร้อมด้วยสาเนารายงานที่
ได้รับจากรัฐภาคีแห่งกติกานี้ไปยังคณะมนตรี เศรษฐกิจ และสังคมด้วย
๕. รัฐภาคีแห่งกติกานี้อาจเสนอข้อสังเกตต่อความเห็นที่ได้ให้ไว้ตามวรรค ๔ ของข้อนี้ต่อคณะกรรมการ
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ข้ อ ๔๑
๑. รัฐภาคีแห่งกติกานี้อาจประกาศตามบทบัญญัติในข้อนี้ ในเวลาใด ๆ ว่าตนยอมรับอานาจของคณะกรรมการใน
อันที่จะรับและพิจารณาคาแจ้งที่มีผลว่ารัฐภาคีหนึ่งกล่าวอ้างว่ารัฐภาคีอีกรัฐหนึ่งไม่ได้ปฏิบตั ิตามพันธกรณี ของตนตาม
กติกานี้ การรับและพิจารณาคาแจ้งตามข้อนี้จะกระทาได้ต่อเมื่อเป็ นคาแจ้งซึ่งได้เสนอโดยรัฐภาคีซ่ ึงได้ประกาศยอมรับ
อานาจของคณะกรรมการแล้ว คณะกรรมการจะไม่รับคาแจ้งใด ๆ หากคาแจ้งนั้นเกี่ยวข้องกับรัฐภาคีซ่ ึงมิได้ทาคาประกาศ
เช่นว่านั้น การพิจารณาคาแจ้งที่ได้รับตามข้อนี้ให้เป็ นไปตามวิธีพิจารณาต่อไปนี้
(ก) ถ้ารัฐภาคีหนึ่งแห่งกติกานี้พิจารณาเห็นว่ารัฐภาคีอีกรัฐหนึ่งมิได้ทาให้บทบัญญัติแห่งกติกานี้มีผล
จริ ง รัฐนั้นอาจทาคาแจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไปยังรัฐภาคีอีกรัฐหนึ่งนั้น ภายในเวลาสามเดือนนับแต่วนั ที่ได้รับคา
แจ้ง ให้รัฐที่ได้รับแจ้งตอบรัฐที่ส่งคาแจ้งโดยทาเป็ นคาอธิบายหรื อคาแถลงอื่นเป็ นลายลักษณ์อกั ษรชี้แจง
รายละเอียดของเรื่ องซึ่งควรรวมถึงการอ้างอิงกระบวนการภายในของรัฐนั้นและการเยียวยาที่ได้ดาเนินการไป
หรื อที่อยูร่ ะหว่างดาเนินการ หรื อที่มีอยู่ ทั้งนี้เท่าที่เกี่ยวข้องและเป็ นไปได้
(ข) ถ้ากรณี ที่เกิดขึ้นยังไม่ได้รับการปรับแก้ให้เป็ นที่พอใจแก่รัฐภาคีที่เกี่ยวข้องทั้งสองฝ่ ายภายในหก
เดือนนับแต่วนั ที่รัฐผูร้ ับได้รับคาร้องเรี ยนครั้งแรก
รัฐใดรัฐหนึ่งย่อมมีสิทธิที่จะเสนอกรณี ดงั กล่าวต่อ
คณะกรรมการ โดยแจ้งให้คณะกรรมการและอีกรัฐหนึ่งทราบ
(ค) คณะกรรมการจะดาเนินการกับกรณี ที่เสนอมาได้ก็ต่อเมื่อเป็ นที่แน่ใจแก่คณะกรรมการแล้วว่า การ
เยียวยาภายในประเทศได้นามาใช้โดยถึงที่สุดแล้วโดยสอดคล้องกับหลักกฎหมายระหว่างประเทศซึ่งเป็ นที่
ยอมรับกันทัว่ ไป หลักเกณฑ์น้ ีไม่ใช้บงั คับ ในกรณี ที่การเยียวยาจะเนิ่นนานออกไปอย่างไม่มีเหตุผลอันสมควร
(ง) ให้คณะกรรมการจัดประชุมลับ เมื่อมีการพิจารณาคาร้องเรี ยนตามข้อนี้
(จ) ภายใต้บงั คับแห่งบทบัญญัติของอนุวรรค (ค) คณะกรรมการจะช่วยเป็ นสื่ อกลางให้แก่รัฐภาคีที่
เกี่ยวข้อง เพื่อการหาข้อยุติฉนั เพื่อนบนพื้นฐานแห่งความเคารพต่อสิ ทธิมนุษยชนและเสรี ภาพขั้นมูล
ฐานที่ได้รับรองไว้ในกติกานี้
(ฉ) คณะกรรมการอาจร้องขอให้รัฐภาคีที่เกี่ยวข้องตามที่อา้ งถึงในอนุวรรค (ข)
เกี่ยวข้องกับกรณี ที่เสนอมาสู่การพิจารณานั้น

จัดส่งข้อมูลใด ๆ ที่

(ช) รัฐภาคีที่เกี่ยวข้องตามที่อา้ งถึงในอนุวรรค (ข) ย่อมมีสิทธิที่จะมีผแู ้ ทนเข้าชี้แจงในขณะที่เรื่ องอยู่
ระหว่างการพิจารณาในคณะกรรมการ และมีสิทธิที่จะเสนอคาแถลงด้วยวาจาและ/หรื อเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
(ซ) ภายในสิ บสองเดือนนับแต่วนั ถัดจากวันที่ได้รับแจ้งตามอนุวรรค (ข) คณะกรรมการจะเสนอรายงาน
(๑) ถ้ามีการบรรลุขอ้ ยุติตามที่ระบุไว้ในอนุวรรค (จ) คณะกรรมการจะจากัดขอบเขตของ
รายงานของตนให้เป็ นเพียงคาแถลงโดยย่อในข้อเท็จจริ งและข้อยุติที่บรรลุผล
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๑๔

(๒) ถ้าไม่มีการบรรลุขอ้ ยุติตามที่ระบุไว้ในอนุวรรค (จ) คณะกรรมการจะจากัดขอบเขตของ
รายงานของตนให้เป็ นเพียงคาแถลงโดยย่อในข้อเท็จจริ ง ทั้งนี้ให้แนบคาแถลงเป็ นลายลักษณ์อกั ษรและ
บันทึกคาแถลงด้วยวาจาซึ่งกระทาโดยรัฐภาคีที่เกี่ยวข้องไปกับรายงานนั้นด้วย
ในทุกกรณี ให้ส่งรายงานดังกล่าวไปยังรัฐภาคีที่เกี่ยวข้อง
๒. บทบัญญัติของข้อนี้จะมีผลใช้บงั คับเมื่อรัฐภาคีแห่งกติกานี้สิบรัฐได้ทาคาประกาศตามวรรค ๑ ของข้อนี้ รัฐ
ภาคีจะมอบคาประกาศไว้กบั เลขาธิการสหประชาชาติซ่ ึงจะส่งสาเนาคาประกาศนั้น ๆ ไปยังรัฐภาคีอื่น ๆ คาประกาศอาจถูก
ถอนเมื่อใดก็ได้ โดยการแจ้งไปยังเลขาธิการฯ การถอนคาประกาศย่อมไม่กระทบกระเทือนการพิจารณากรณี ใด ๆ ซึ่งเป็ น
เรื่ องที่ได้รับการแจ้งซึ่งได้จดั ส่งไว้แล้วตามข้อนี้ คณะกรรมการจะไม่รับคาแจ้งจากรัฐภาคีอีกต่อไปหลังจากที่มีการแจ้งการ
ถอนคาประกาศซึ่งรับไว้โดยเลขาธิการฯ เว้นแต่รัฐภาคีที่เกี่ยวข้องได้ทาคาประกาศใหม่แล้ว
ข้ อ ๔๒
๑. (ก) ถ้ากรณี ที่ได้เสนอต่อคณะกรรมการตามข้อ ๔๑ ไม่ได้รับการแก้ไขให้เป็ นที่พอใจแก่รัฐภาคีที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการโดยความยินยอมจากรัฐภาคีที่เกี่ยวข้องอาจแต่งตั้งคณะกรรมาธิการประนีประนอมเฉพาะกิจขึ้น ( ซึ่งต่อไปนี้
จะเรี ยกว่า คณะกรรมาธิการ ) คณะกรรมาธิการจะช่วยเป็ นสื่ อกลางแก่รัฐภาคีที่เกี่ยวข้องเพื่อหาข้อยุติฉนั มิตรบนพื้นฐาน
แห่งความเคารพต่อกติกานี้
(ข) คณะกรรมาธิการจะประกอบด้วยบุคคลห้าคนซึ่งเป็ นที่ยอมรับของรัฐภาคีที่เกี่ยวข้อง ถ้ารัฐภาคีที่เกี่ยวข้องไม่
สามารถตกลงกันในเรื่ ององค์ประกอบทั้งหมดหรื อบางส่วนของคณะกรรมาธิการภายในสามเดือน ให้เลือกตั้งกรรมาธิการที่
ไม่สามารถตกลงกันได้น้ นั โดยการลงคะแนนลับ โดยอาศัยคะแนนเสี ยงข้างมากสองในสามของคณะกรรมการ
๒. กรรมาธิการของคณะกรรมาธิการดารงตาแหน่งในฐานะเฉพาะตัว กรรมาธิการต้องไม่เป็ นคนชาติของรัฐภาคีที่
เกี่ยวข้อง หรื อของรัฐที่มิได้เป็ นภาคีแห่งกติกานี้ หรื อของรัฐภาคีที่มิได้ทาคาประกาศตามข้อ ๔๑
๓. คณะกรรมาธิการจะเลือกประธาน และกาหนดระเบียบข้อบังคับการประชุมของตนเอง
๔. การประชุมของคณะกรรมาธิการ
ตามปกติจะกระทาที่สานักงานใหญ่สหประชาชาติ หรื อสานักงาน
สหประชาชาติ ณ นครเจนีวา อย่างไรก็ตามอาจจัดประชุมขึ้น ณ สถานที่อื่นที่เหมาะสมตามที่คณะกรรมาธิการอาจกาหนด
โดยการปรึ กษากับเลขาธิการสหประชาชาติและรัฐภาคีที่เกี่ยวข้อง
๕. ฝ่ ายเลขานุการตามข้อ ๓๖ จะปฏิบตั ิงานให้คณะกรรมาธิการที่ต้ งั ขึ้นตามข้อนี้ดว้ ย
๖. ข้อมูลที่คณะกรรมการได้รับและรวบรวมไว้จะต้องให้แก่คณะกรรมาธิการด้วย และคณะกรรมาธิการอาจขอให้
รัฐภาคีที่เกี่ยวข้องให้ขอ้ มูลอื่นที่เกี่ยวข้องได้
๗. เมื่อคณะกรรมาธิการได้พิจารณากรณี น้ นั อย่างเต็มที่แล้ว ให้เสนอรายงานต่อประธานคณะกรรมการเพื่อส่ง
ต่อไปยังรัฐภาคีที่เกี่ยวข้อง แต่ท้ งั นี้ตอ้ งไม่ชา้ กว่าสิ บสองเดือนนับแต่วนั ที่ได้รับเรื่ องไว้
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๑๕

(ก) ถ้าคณะกรรมาธิการไม่อาจพิจารณาให้เสร็ จสิ้นได้ภายในสิ บสองเดือน ให้จากัดขอบเขตของรายงาน
ของตนให้เป็ นเพียงคาแถลงโดยย่อ สรุ ปสถานะของการพิจารณากรณี น้ นั ๆ
(ข) ถ้าการหาข้อยุติฉนั มิตรสาหรับกรณี น้ นั บนพื้นฐานแห่งความเคารพต่อสิ ทธิมนุษยชนที่ได้รับรองไว้
ในกติกานี้บรรลุผล ให้คณะกรรมาธิการจากัดขอบเขตของรายงานของตนให้เป็ นเพียงคาแถลงโดยย่อใน
ข้อเท็จจริ งและข้อยุติที่บรรลุผล
(ค) ถ้าการหาข้อยุติตามที่ระบุไว้ในอนุวรรค (ข) ไม่บรรลุผล รายงานของคณะกรรมาธิการ จะต้อง
ประกอบด้วยผลการตรวจสอบในปั ญหาข้อเท็จจริ งทั้งปวงที่เกี่ยวกับประเด็นระหว่างรัฐภาคีที่เกี่ยวข้อง
และ
ความเห็นของคณะกรรมาธิการเกี่ยวกับความเป็ นไปได้ของการหาข้อยุติฉนั มิตรสาหรับกรณี น้ นั รายงานนี้ตอ้ ง
บรรจุคาแถลงเป็ นลายลักษณ์อกั ษรและบันทึกคาแถลงด้วยวาจาซึ่งกระทาโดยรัฐภาคีที่เกี่ยวข้องด้วย
(ง) ถ้าคณะกรรมาธิการได้เสนอรายงานตามอนุวรรค (ค) รัฐภาคีที่เกี่ยวข้องจะต้องแจ้งให้ประธาน
คณะกรรมการทราบว่า รัฐภาคีน้ นั ๆ จะรับเนื้อหาสาระรายงานของคณะกรรมาธิการหรื อไม่ภายในสามเดือนนับ
แต่ที่รับรายงานนั้น
๘. บทบัญญัติของข้อนี้ไม่กระทบกระเทือนต่อความรับผิดชอบของคณะกรรมการตามข้อ ๔๑
๙. รัฐภาคีที่เกี่ยวข้องจะต้องร่ วมรับผิดชอบเท่ากันในค่าใช้จ่ายทั้งปวงของคณะกรรมาธิการตามที่ได้ประมาณการ
ไว้โดยเลขาธิการสหประชาชาติ
๑๐. เลขาธิการสหประชาชาติมีอานาจทดรองค่าใช้จ่ายของคณะกรรมาธิการหากจาเป็ นก่อนที่จะได้รับชดใช้คืน
จากรัฐภาคีที่เกี่ยวข้องตามวรรค ๙ ของข้อนี้
ข้ อ ๔๓
กรรมการของคณะกรรมการและกรรมาธิการของคณะกรรมาธิการประนีประนอมเฉพาะกิจซึ่งได้รับการแต่งตั้ง
ตามข้อ ๔๒ ย่อมมีสิทธิได้รับการอานวยความสะดวก เอกสิ ทธิ และความคุม้ กันสาหรับผูเ้ ชี่ยวชาญที่ปฏิบตั ิภารกิจเพื่อ
สหประชาชาติตามที่กาหนดในมาตราที่เกี่ยวข้องของอนุสญ
ั ญาว่าด้วยเอกสิ ทธิและความคุม้ กันของสหประชาชาติ
ข้ อ ๔๔
บทบัญญัติเพื่อการปฏิบตั ิตามกติกานี้ตอ้ งนามาใช้โดยไม่กระทบกระเทือนต่อวิธีการที่ได้ระบุไว้ในด้านสิ ทธิ
มนุษยชนโดยหรื อภายใต้บรรดาตราสารก่อตั้ง และอนุสญ
ั ญาของสหประชาชาติ และทบวงการชานัญพิเศษ และไม่ตดั สิ ทธิ
รัฐภาคีแห่งกติกานี้ ในอันที่จะใช้วธิ ีการอื่นเพื่อระงับข้อพิพาทตามความตกลงระหว่างประเทศที่ทาขึ้นเป็ นการทัว่ ไปหรื อ
เป็ นการเฉพาะที่ใช้บงั คับอยูร่ ะหว่างกัน
ข้ อ ๔๕
คณะกรรมการจะเสนอรายงานประจาปี ว่าด้วยกิจกรรมของตนไปยังสมัชชาสหประชาชาติโดยผ่านทางคณะมนตรี
เศรษฐกิจและสังคม
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๑๖

ภาค ๕
ข้ อ ๔๖
จะตีความเรื่ องใดซึ่งกติกานี้บญั ญัติไว้ไปในทางที่เสื่ อมเสี ยต่อบทบัญญัติของกฎบัตรสหประชาชาติและธรรมนูญ
ของทบวงการชานัญพิเศษซึ่งกาหนดความรับผิดชอบขององค์การต่าง ๆ ของสหประชาชาติและของทบวงการชานัญพิเศษ
มิได้
ข้ อ ๔๗
จะตีความกติกานี้ในทางที่เสื่ อมสิ ทธิที่มีมาแต่กาเนิดของปวงชนในอันที่จะอุปโภคและใช้ประโยชน์โภคทรัพย์
และทรัพยากรธรรมชาติอย่างเต็มที่เสรี มิได้

ภาค ๖
ข้ อ ๔๘
๑. กติกานี้เปิ ดให้ลงนามโดยรัฐสมาชิกของสหประชาชาติ หรื อสมาชิกทบวงการชานัญพิเศษของสหประชาชาติ
รัฐภาคีแห่งธรรมนูญศาลยุติธรรมระหว่างประเทศและรัฐอื่นใดซึ่งสมัชชาสหประชาชาติได้เชิญให้เข้าเป็ นภาคีแห่งกติกานี้
๒. กติกานี้ตอ้ งได้รับการสัตยาบัน เลขาธิการสหประชาชาติจะเป็ นผูเ้ ก็บรักษาสัตยาบันสาร
๓. กติกานี้จะเปิ ดให้ภาคยานุวตั ิโดยรัฐซึ่งกล่าวถึงในวรรค ๑ ของข้อนี้
๔. การภาคยานุวตั ิจะมีผลเมื่อมีการมอบภาคยานุวตั ิสารให้แก่เลขาธิการสหประชาชาติเก็บรักษา
๕. เลขาธิการสหประชาชาติจะแจ้งแก่รัฐทั้งปวงซึ่งได้ลงนามหรื อภาคยานุวตั ิกติกานี้แล้วให้ทราบถึงการมอบ
สัตยาบันสารหรื อภาคยานุวตั ิสารแต่ละฉบับที่ได้เก็บรักษาไว้
ข้ อ ๔๙
๑. กติกานี้จะมีผลใช้บงั คับเมื่อครบกาหนดสามเดือนนับจากวันถัดจากวันที่ได้มีการมอบสัตยาบันสารหรื อา
ภาคยานุวตั ิสารฉบับที่สามสิ บห้าแก่เลขาธิการสหประชาชาติแล้ว
๒. สาหรับแต่ละรัฐที่ให้สตั ยาบันหรื อภาคยานุวตั ิกติกานี้ภายหลังจากที่มีการมอบสัตยาบันสารหรื อภาคยานุวตั ิ
สารฉบับที่สามสิ บห้าแล้ว กติกานี้จะมีผลใช้บงั คับกับรัฐนั้น เมื่อครบกาหนดสามเดือนนับจากวันถัดจากวันที่รัฐนั้นได้มอบ
สัตยาบันสารหรื อภาคยานุวตั ิสารของตน
ข้ อ ๕๐
บทบัญญัติของกติกานี้จะครอบคลุมทุกภาคของรัฐที่เป็ นรัฐร่ วมโดยปราศจากข้อจากัดหรื อข้อยกเว้นใด ๆ
กติการะหว่ างประเทศว่ าด้ วยสิ ทธิ พลเมืองและสิ ทธิ ทางการเมือง ประเทศไทยเข้ าเป็ นภาคี เมื่อ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๓๙ มีผลใช้ บังคับ ๓๐ มกราคม ๒๕๔๐

๑๗

ข้ อ ๕๑
๑. รัฐภาคีใดแห่งกติกานี้อาจเสนอข้อแก้ไขและยืน่ ต่อเลขาธิการสหประชาชาติ จากนั้นเลขาธิการสหประชาชาติ
จะต้องส่งข้อแก้ไขที่เสนอมานั้นแก่รัฐภาคีต่าง ๆ แห่งกติกานี้พร้อมกับคาร้องขอให้รัฐภาคีระบุวา่ ตนเห็นควรให้มีการ
ประชุมของรัฐภาคีท้ งั หลายเพื่อวัตถุประสงค์ในการพิจารณาและลงคะแนนเสี ยงต่อข้อเสนอนั้นหรื อไม่ ในกรณี ที่มีรัฐภาคี
จานวนอย่างน้อยที่สุดหนึ่งในสามเห็นด้วยกับการจัดประชุมดังกล่าว เลขาธิการฯ จะจัดประชุมภายใต้ความสนับสนุนของ
สหประชาชาติ ข้อแก้ไขใด ๆ ที่ได้รับรองโดยรัฐภาคีส่วนใหญ่ซ่ ึงเข้าร่ วมประชุมและลงคะแนนเสี ยงในการประชุม ให้
นาเสนอต่อสมัชชาสหประชาชาติเพื่อให้ความเห็นชอบ
๒. ข้อแก้ไขจะมีผลใช้บงั คับเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสมัชชาสหประชาชาติ และได้รับการยอมรับโดยเสี ยง
ข้างมากจานวนสองในสามของรัฐภาคีแห่งกติกานี้ ตามกระบวนการทางรัฐธรรมนูญของรัฐนั้น ๆ
๓. เมื่อข้อแก้ไขนี้มีผลใช้บงั คับ ข้อแก้ไขนั้นจะมีผลผูกพันรัฐภาคีที่ให้การยอมรับรัฐภาคีอื่นจะยังคงผูกพันตาม
บทบัญญัติของกติกานี้ และตามข้อแก้ไขใด ๆ ก่อนหน้านั้นที่รัฐภาคีดงั กล่าวได้ให้การยอมรับแล้ว
ข้ อ ๕๒
โดยไม่คานึงถึงการแจ้งตามข้อ ๔๘ วรรค ๕ เลขาธิการสหประชาชาติจะแจ้งให้รัฐทั้งปวงที่กล่าวถึงในวรรค ๑
ของข้อนั้นทราบในเรื่ องต่อไปนี้
(ก) การลงนาม การสัตยาบัน และการภาคยานุวตั ิตามข้อ ๔๘
(ข) วันที่กติกานี้มีผลใช้บงั คับตามข้อ ๔๙ และวันที่ขอ้ แก้ไขมีผลใช้บงั คับตามข้อ ๕๑
ข้ อ ๕๓
๑. ต้นฉบับของกติกานี้ซ่ ึงทาไว้เป็ นภาษาจีน อังกฤษ ฝรั่งเศส รัสเซีย และสเปน มีความถูกต้องเท่าเทียมกัน จะเก็บ
รักษาไว้ ณ หอเอกสารสาคัญของสหประชาชาติ
๒. เลขาธิการสหประชาชาติจะส่งสาเนากติกานี้ที่ได้รับการรับรองไปให้รัฐทั้งปวงตามที่กล่าวถึงในข้อ ๔๘
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Preamble
The States Parties to the present Covenant,
Considering that, in accordance with the principles proclaimed in the Charter of the United Nations,
recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of the human
family is the foundation of freedom, justice and peace in the world,
Recognizing that these rights derive from the inherent dignity of the human person,
Recognizing that, in accordance with the Universal Declaration of Human Rights, the ideal of free
human beings enjoying freedom from fear and want can only be achieved if conditions are created
whereby everyone may enjoy his economic, social and cultural rights, as well as his civil and political
rights,
Considering the obligation of States under the Charter of the United Nations to promote universal
respect for, and observance of, human rights and freedoms,
Realizing that the individual, having duties to other individuals and to the community to which he
belongs, is under a responsibility to strive for the promotion and observance of the rights recognized in
the present Covenant,
Agree upon the following articles:
PART I

Article 1
1. All peoples have the right of self-determination. By virtue of that right they freely determine their
political status and freely pursue their economic, social and cultural development.
2. All peoples may, for their own ends, freely dispose of their natural wealth and resources without
prejudice to any obligations arising out of international economic co-operation, based upon the
principle of mutual benefit, and international law. In no case may a people be deprived of its own
means of subsistence.
3. The States Parties to the present Covenant, including those having responsibility for the
administration of Non-Self-Governing and Trust Territories, shall promote the realization of the right of
self-determination, and shall respect that right, in conformity with the provisions of the Charter of the
United Nations.
PART II

Article 2
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1. Each State Party to the present Covenant undertakes to take steps, individually and through
international assistance and co-operation, especially economic and technical, to the maximum of its
available resources, with a view to achieving progressively the full realization of the rights recognized
in the present Covenant by all appropriate means, including particularly the adoption of legislative
measures.
2. The States Parties to the present Covenant undertake to guarantee that the rights enunciated in the
present Covenant will be exercised without discrimination of any kind as to race, colour, sex, language,
religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status.
3. Developing countries, with due regard to human rights and their national economy, may determine
to what extent they would guarantee the economic rights recognized in the present Covenant to nonnationals.
Article 3
The States Parties to the present Covenant undertake to ensure the equal right of men and women to
the enjoyment of all economic, social and cultural rights set forth in the present Covenant.
Article 4
The States Parties to the present Covenant recognize that, in the enjoyment of those rights provided
by the State in conformity with the present Covenant, the State may subject such rights only to such
limitations as are determined by law only in so far as this may be compatible with the nature of these
rights and solely for the purpose of promoting the general welfare in a democratic society.
Article 5
1. Nothing in the present Covenant may be interpreted as implying for any State, group or person any
right to engage in any activity or to perform any act aimed at the destruction of any of the rights or
freedoms recognized herein, or at their limitation to a greater extent than is provided for in the
present Covenant.
2. No restriction upon or derogation from any of the fundamental human rights recognized or existing
in any country in virtue of law, conventions, regulations or custom shall be admitted on the pretext
that the present Covenant does not recognize such rights or that it recognizes them to a lesser extent.
PART III

Article 6
1. The States Parties to the present Covenant recognize the right to work, which includes the right of
everyone to the opportunity to gain his living by work which he freely chooses or accepts, and will take
appropriate steps to safeguard this right.
2. The steps to be taken by a State Party to the present Covenant to achieve the full realization of this
right shall include technical and vocational guidance and training programmes, policies and techniques
to achieve steady economic, social and cultural development and full and productive employment
under conditions safeguarding fundamental political and economic freedoms to the individual.
Article 7
The States Parties to the present Covenant recognize the right of everyone to the enjoyment of just
and favourable conditions of work which ensure, in particular:
(a) Remuneration which provides all workers, as a minimum, with:
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(i) Fair wages and equal remuneration for work of equal value without distinction of any kind, in
particular women being guaranteed conditions of work not inferior to those enjoyed by men, with equal
pay for equal work;
(ii) A decent living for themselves and their families in accordance with the provisions of the present
Covenant;
(b) Safe and healthy working conditions; (c) Equal opportunity for everyone to be promoted in his
employment to an appropriate higher level, subject to no considerations other than those of seniority
and competence;
(d ) Rest, leisure and reasonable limitation of working hours and periodic holidays with pay, as well as
remuneration for public holidays
Article 8
1. The States Parties to the present Covenant undertake to ensure:
(a) The right of everyone to form trade unions and join the trade union of his choice, subject only to
the rules of the organization concerned, for the promotion and protection of his economic and social
interests. No restrictions may be placed on the exercise of this right other than those prescribed by law
and which are necessary in a democratic society in the interests of national security or public order or
for the protection of the rights and freedoms of others;
(b) The right of trade unions to establish national federations or confederations and the right of the
latter to form or join international trade-union organizations;
(c) The right of trade unions to function freely subject to no limitations other than those prescribed by
law and which are necessary in a democratic society in the interests of national security or public order
or for the protection of the rights and freedoms of others;
(d) The right to strike, provided that it is exercised in conformity with the laws of the particular
country.
2. This article shall not prevent the imposition of lawful restrictions on the exercise of these rights by
members of the armed forces or of the police or of the administration of the State. 3. Nothing in this
article shall authorize States Parties to the International Labour Organisation Convention of 1948
concerning Freedom of Association and Protection of the Right to Organize to take legislative measures
which would prejudice, or apply the law in such a manner as would prejudice, the guarantees provided
for in that Convention.
Article 9
The States Parties to the present Covenant recognize the right of everyone to social security, including
social insurance.
Article 10
The States Parties to the present Covenant recognize that:
1. The widest possible protection and assistance should be accorded to the family, which is the natural
and fundamental group unit of society, particularly for its establishment and while it is responsible for
the care and education of dependent children. Marriage must be entered into with the free consent of
the intending spouses.
2. Special protection should be accorded to mothers during a reasonable period before and after
childbirth. During such period working mothers should be accorded paid leave or leave with adequate
social security benefits.
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3. Special measures of protection and assistance should be taken on behalf of all children and young
persons without any discrimination for reasons of parentage or other conditions. Children and young
persons should be protected from economic and social exploitation. Their employment in work harmful
to their morals or health or dangerous to life or likely to hamper their normal development should be
punishable by law. States should also set age limits below which the paid employment of child labour
should be prohibited and punishable by law.
Article 11
1. The States Parties to the present Covenant recognize the right of everyone to an adequate standard
of living for himself and his family, including adequate food, clothing and housing, and to the
continuous improvement of living conditions. The States Parties will take appropriate steps to ensure
the realization of this right, recognizing to this effect the essential importance of international cooperation based on free consent.
2. The States Parties to the present Covenant, recognizing the fundamental right of everyone to be
free from hunger, shall take, individually and through international co-operation, the measures,
including specific programmes, which are needed:
(a) To improve methods of production, conservation and distribution of food by making full use of
technical and scientific knowledge, by disseminating knowledge of the principles of nutrition and by
developing or reforming agrarian systems in such a way as to achieve the most efficient development
and utilization of natural resources;
(b) Taking into account the problems of both food-importing and food-exporting countries, to ensure
an equitable distribution of world food supplies in relation to need.
Article 12
1. The States Parties to the present Covenant recognize the right of everyone to the enjoyment of the
highest attainable standard of physical and mental health.
2. The steps to be taken by the States Parties to the present Covenant to achieve the full realization of
this right shall include those necessary for:
(a) The provision for the reduction of the stillbirth-rate and of infant mortality and for the healthy
development of the child;
(b) The improvement of all aspects of environmental and industrial hygiene;
(c) The prevention, treatment and control of epidemic, endemic, occupational and other diseases;
(d) The creation of conditions which would assure to all medical service and medical attention in the
event of sickness.
Article 13
1. The States Parties to the present Covenant recognize the right of everyone to education. They agree
that education shall be directed to the full development of the human personality and the sense of its
dignity, and shall strengthen the respect for human rights and fundamental freedoms. They further
agree that education shall enable all persons to participate effectively in a free society, promote
understanding, tolerance and friendship among all nations and all racial, ethnic or religious groups, and
further the activities of the United Nations for the maintenance of peace.
2. The States Parties to the present Covenant recognize that, with a view to achieving the full
realization of this right:
(a) Primary education shall be compulsory and available free to all;
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(b) Secondary education in its different forms, including technical and vocational secondary education,
shall be made generally available and accessible to all by every appropriate means, and in particular
by the progressive introduction of free education;
(c) Higher education shall be made equally accessible to all, on the basis of capacity, by every
appropriate means, and in particular by the progressive introduction of free education;
(d) Fundamental education shall be encouraged or intensified as far as possible for those persons who
have not received or completed the whole period of their primary education;
(e) The development of a system of schools at all levels shall be actively pursued, an adequate
fellowship system shall be established, and the material conditions of teaching staff shall be
continuously improved.
3. The States Parties to the present Covenant undertake to have respect for the liberty of parents and,
when applicable, legal guardians to choose for their children schools, other than those established by
the public authorities, which conform to such minimum educational standards as may be laid down or
approved by the State and to ensure the religious and moral education of their children in conformity
with their own convictions.
4. No part of this article shall be construed so as to interfere with the liberty of individuals and bodies
to establish and direct educational institutions, subject always to the observance of the principles set
forth in paragraph I of this article and to the requirement that the education given in such institutions
shall conform to such minimum standards as may be laid down by the State.
Article 14
Each State Party to the present Covenant which, at the time of becoming a Party, has not been able to
secure in its metropolitan territory or other territories under its jurisdiction compulsory primary
education, free of charge, undertakes, within two years, to work out and adopt a detailed plan of
action for the progressive implementation, within a reasonable number of years, to be fixed in the
plan, of the principle of compulsory education free of charge for all.
Article 15
1. The States Parties to the present Covenant recognize the right of everyone:
(a) To take part in cultural life;
(b) To enjoy the benefits of scientific progress and its applications;
(c) To benefit from the protection of the moral and material interests resulting from any scientific,
literary or artistic production of which he is the author.
2. The steps to be taken by the States Parties to the present Covenant to achieve the full realization of
this right shall include those necessary for the conservation, the development and the diffusion of
science and culture. 3. The States Parties to the present Covenant undertake to respect the freedom
indispensable for scientific research and creative activity.
4. The States Parties to the present Covenant recognize the benefits to be derived from the
encouragement and development of international contacts and co-operation in the scientific and
cultural fields.
PART IV

Article 16
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1. The States Parties to the present Covenant undertake to submit in conformity with this part of the
Covenant reports on the measures which they have adopted and the progress made in achieving the
observance of the rights recognized herein.
2.
(a) All reports shall be submitted to the Secretary-General of the United Nations, who shall transmit
copies to the Economic and Social Council for consideration in accordance with the provisions of the
present Covenant;
(b) The Secretary-General of the United Nations shall also transmit to the specialized agencies copies
of the reports, or any relevant parts therefrom, from States Parties to the present Covenant which are
also members of these specialized agencies in so far as these reports, or parts therefrom, relate to any
matters which fall within the responsibilities of the said agencies in accordance with their constitutional
instruments.
Article 17
1. The States Parties to the present Covenant shall furnish their reports in stages, in accordance with a
programme to be established by the Economic and Social Council within one year of the entry into
force of the present Covenant after consultation with the States Parties and the specialized agencies
concerned.
2. Reports may indicate factors and difficulties affecting the degree of fulfilment of obligations under
the present Covenant.
3. Where relevant information has previously been furnished to the United Nations or to any
specialized agency by any State Party to the present Covenant, it will not be necessary to reproduce
that information, but a precise reference to the information so furnished will suffice.
Article 18
Pursuant to its responsibilities under the Charter of the United Nations in the field of human rights and
fundamental freedoms, the Economic and Social Council may make arrangements with the specialized
agencies in respect of their reporting to it on the progress made in achieving the observance of the
provisions of the present Covenant falling within the scope of their activities. These reports may
include particulars of decisions and recommendations on such implementation adopted by their
competent organs.
Article 19
The Economic and Social Council may transmit to the Commission on Human Rights for study and
general recommendation or, as appropriate, for information the reports concerning human rights
submitted by States in accordance with articles 16 and 17, and those concerning human rights
submitted by the specialized agencies in accordance with article 18.
Article 20
The States Parties to the present Covenant and the specialized agencies concerned may submit
comments to the Economic and Social Council on any general recommendation under article 19 or
reference to such general recommendation in any report of the Commission on Human Rights or any
documentation referred to therein.
Article 21
The Economic and Social Council may submit from time to time to the General Assembly reports with
recommendations of a general nature and a summary of the information received from the States
Parties to the present Covenant and the specialized agencies on the measures taken and the progress
made in achieving general observance of the rights recognized in the present Covenant.
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Article 22
The Economic and Social Council may bring to the attention of other organs of the United Nations,
their subsidiary organs and specialized agencies concerned with furnishing technical assistance any
matters arising out of the reports referred to in this part of the present Covenant which may assist
such bodies in deciding, each within its field of competence, on the advisability of international
measures likely to contribute to the effective progressive implementation of the present Covenant.
Article 23
The States Parties to the present Covenant agree that international action for the achievement of the
rights recognized in the present Covenant includes such methods as the conclusion of conventions, the
adoption of recommendations, the furnishing of technical assistance and the holding of regional
meetings and technical meetings for the purpose of consultation and study organized in conjunction
with the Governments concerned.
Article 24
Nothing in the present Covenant shall be interpreted as impairing the provisions of the Charter of the
United Nations and of the constitutions of the specialized agencies which define the respective
responsibilities of the various organs of the United Nations and of the specialized agencies in regard to
the matters dealt with in the present Covenant.
Article 25
Nothing in the present Covenant shall be interpreted as impairing the inherent right of all peoples to
enjoy and utilize fully and freely their natural wealth and resources.
PART V

Article 26
1. The present Covenant is open for signature by any State Member of the United Nations or member
of any of its specialized agencies, by any State Party to the Statute of the International Court of
Justice, and by any other State which has been invited by the General Assembly of the United Nations
to become a party to the present Covenant.
2. The present Covenant is subject to ratification. Instruments of ratification shall be deposited with
the Secretary-General of the United Nations.
3. The present Covenant shall be open to accession by any State referred to in paragraph 1 of this
article.
4. Accession shall be effected by the deposit of an instrument of accession with the Secretary-General
of the United Nations.
5. The Secretary-General of the United Nations shall inform all States which have signed the present
Covenant or acceded to it of the deposit of each instrument of ratification or accession.
Article 27
1. The present Covenant shall enter into force three months after the date of the deposit with the
Secretary-General of the United Nations of the thirty-fifth instrument of ratification or instrument of
accession.
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2. For each State ratifying the present Covenant or acceding to it after the deposit of the thirty-fifth
instrument of ratification or instrument of accession, the present Covenant shall enter into force three
months after the date of the deposit of its own instrument of ratification or instrument of accession.
Article 28
The provisions of the present Covenant shall extend to all parts of federal States without any
limitations or exceptions.
Article 29
1. Any State Party to the present Covenant may propose an amendment and file it with the SecretaryGeneral of the United Nations. The Secretary-General shall thereupon communicate any proposed
amendments to the States Parties to the present Covenant with a request that they notify him whether
they favour a conference of States Parties for the purpose of considering and voting upon the
proposals. In the event that at least one third of the States Parties favours such a conference, the
Secretary-General shall convene the conference under the auspices of the United Nations. Any
amendment adopted by a majority of the States Parties present and voting at the conference shall be
submitted to the General Assembly of the United Nations for approval.
2. Amendments shall come into force when they have been approved by the General Assembly of the
United Nations and accepted by a two-thirds majority of the States Parties to the present Covenant in
accordance with their respective constitutional processes.
3. When amendments come into force they shall be binding on those States Parties which have
accepted them, other States Parties still being bound by the provisions of the present Covenant and
any earlier amendment which they have accepted.
Article 30
Irrespective of the notifications made under article 26, paragraph 5, the Secretary-General of the
United Nations shall inform all States referred to in paragraph I of the same article of the following
particulars:
(a) Signatures, ratifications and accessions under article 26;
(b) The date of the entry into force of the present Covenant under article 27 and the date of the entry
into force of any amendments under article 29.
Article 31
1. The present Covenant, of which the Chinese, English, French, Russian and Spanish texts are equally
authentic, shall be deposited in the archives of the United Nations.
2. The Secretary-General of the United Nations shall transmit certified copies of the present Covenant
to all States referred to in article 26.

กติการะหว่างประเทศว่าด้วย
สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

กติการะหว่ างประเทศว่ าด้ วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
(International Convent on Economic, Social and Cultural Rights – ICESCR)

อารัมภบท
รัฐภาคีแห่งกติกาฉบับนี้
พิจารณาว่า ตามหลักการซึ่งได้ประกาศไว้ในกฎบัตรสหประชาชาติการรับรองศักดิ์ศรี ที่มีมาแต่กาเนิดและสิ ทธิเท่า
เทียมกันและไม่อาจเพิกถอนได้ของมวลมนุษยชาติน้ นั เป็ นรากฐานของเสรี ภาพ ความยุติธรรมและสันติภาพในโลก
รับรองว่า สิ ทธิเหล่านี้มาจากศักดิ์ศรี แต่กาเนิดของมนุษย์
รับรองว่า ตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิ ทธิมนุษยชน อุดมการณ์ที่วา่ เสรี ชนจะต้องปลอดจากความกลัวและความขาด
แคลนนั้น จะสามารถสัมฤทธิ์ผลได้ก็ต่อเมื่อมีการสร้างสภาวะซึ่งทุกคนจะได้รับสิ ทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
รวมทั้งสิ ทธิพลเมืองและสิ ทธิทางการเมืองของตนเท่านั้น
พิจารณาถึงพันธกรณี แห่งรัฐภายใต้กฎบัตรสหประชาชาติในการส่งเสริ มการเคารพและการยอมรับโดยสากลใน
สิ ทธิและเสรี ภาพมนุษยชน
ตระหนักว่า ปั จเจกบุคคลซึ่งมีหน้าที่ต่อปั จเจกบุคคลอื่น
พยายามส่งเสริ มและยอมรับสิ ทธิที่รับรองไว้ในกติกานี้

และต่อประชาคมของตนมีความรับผิดชอบที่จะต้อง

ตกลงกันในข้อต่อไปนี้
ภาค ๑
ข้ อ ๑
๑. ประชาชาติท้ งั ปวงมีสิทธิกาหนดเจตจานงของตนเอง โดยสิ ทธิน้ นั ประชาชาติเหล่านั้นจะกาหนดสถานะ
ทางการเมืองของตนโดยเสรี และพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรมของตนอย่างเสรี
๒. เพื่อจุดมุ่งหมายของตน ประชาชาติท้ งั ปวงอาจจัดการโภคทรัพย์และทรัพยากรธรรมชาติของตนได้อย่างเสรี
โดยไม่กระทบต่อพันธกรณี ใด ๆ อันเกิดจากความร่ วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศซึ่งตั้งอยูบ่ นพื้นฐานของหลักการ
แห่งผลประโยชน์ร่วมกันและกฎหมายระหว่างประเทศ ประชาชาติจะไม่ถูกลิดรอนวิถีทางยังชีพของตนไม่วา่ ในกรณี ใด
๓. รัฐภาคีแห่งกติกานี้ รวมทั้งรัฐที่รับผิดชอบในการบริ หารดินแดนที่ไม่ได้ปกครองตนเองและดินแดนใน
ภาวะทรัสตี จะต้องส่งเสริ มให้สิทธิในการกาหนดเจตจานงของตนเองมีผลจริ งจัง และจะต้องเคารพสิ ทธิน้ นั ตามบทบัญญัติ
แห่งกฎบัตรสหประชาชาติ
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ภาค ๒
ข้ อ ๒
๑. รัฐภาคีแต่ละรัฐแห่งกติกานี้รับที่จะดาเนินการ โดยเอกเทศและโดยความร่ วมมือและความช่วยเหลือระหว่าง
ประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ทางเศรษฐกิจและวิชาการ โดยใช้ประโยชน์สูงสุดจากทรัพยากรที่มีอยู่ เพื่อให้สมั ฤทธิ์ผลในการ
ทาให้สิทธิซ่ ึงรับรองไว้ในกติกานี้กลายเป็ นความจริ งอย่างบริ บูรณ์โดยลาดับด้วยวิธีท้ งั ปวงที่เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิง่
รวมทั้งการกาหนดมาตรการทางกฎหมายด้วย
๒. รัฐภาคีแห่งกติกานี้รับที่จะประกันว่าสิ ทธิท้ งั หลายที่ระบุไว้ในกติกานี้จะใช้ได้โดยปราศจากการเลือกปฏิบตั ิใด
ๆ ในเรื่ องเชื้อชาติ สี ผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมืองหรื อความคิดเห็นอื่นใด ชาติหรื อสังคมดั้งเดิม ทรัพย์สิน
กาเนิดหรื อสถานะอื่น
๓. ประเทศกาลังพัฒนา โดยคานึงถึงตามควรต่อสิ ทธิมนุษยชนและเศรษฐกิจแห่งชาติตน อาจกาหนดขอบเขตใน
การประกันสิ ทธิทางเศรษฐกิจของตนตามที่รับรองในกติกานี้แก่ผทู ้ ี่ไม่ใช่คนชาติของตน
ข้ อ ๓
รัฐภาคีแห่งกติกานี้รับที่จะประกันสิ ทธิอนั เท่าเทียมกันของบุรุษและสตรี ในการที่จะอุปโภคสิ ทธิทางเศรษฐกิจ
สังคมและวัฒนธรรมทั้งปวง ดังที่ได้ระบุไว้ในกติกานี้
ข้ อ ๔
รัฐภาคีแห่งกติกานี้รับรองว่า ในการอุปโภคสิ ทธิเหล่านั้นซึ่งรัฐให้ตามกติกานี้ รัฐอาจจากัดสิ ทธิเช่นว่าได้เฉพาะ
โดยข้อจากัดเช่นที่กาหนดโดยกฎหมายเท่าที่อาจสอดคล้องกับลักษณะของสิ ทธิเหล่านี้ และเพียงเพื่อความมุ่งประสงค์ใน
การส่งเสริ มสวัสดิการทัว่ ไปในสังคมประชาธิปไตย
ข้ อ ๕
๑. ไม่มีขอ้ ความใดในกติกานี้ที่อาจตีความไปในทางที่จะให้รัฐใด กลุม่ ชนหรื อบุคคลใดเข้าไปเกี่ยวข้องกับ
กิจกรรมหรื อกระทาการใดอันมีจุดมุ่งหมายในการทาลายสิ ทธิหรื อเสรี ภาพตามที่รับรองไว้ในกติกานี้ หรื อเป็ นการจากัด
สิ ทธิน้ นั ยิง่ ไปกว่าที่ได้บญั ญัติไว้ในกติกานี้
๒. ห้ามการจากัดหรื อลิดรอนสิ ทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่ได้รับการรับรองหรื อที่มีอยูใ่ นประเทศใด โดยอาศัย
อานาจของกฎหมาย อนุสญ
ั ญา ข้อบังคับ หรื อจารี ตประเพณี โดยอ้างว่ากติกานี้ไม่รับรองสิ ทธิเช่นว่านั้น หรื อรับรองสิ ทธิ
นั้นในขอบเขตที่ดอ้ ยกว่า
ภาค ๓
ข้ อ ๖

กติการะหว่ างประเทศว่ าด้ วยสิ ทธิ ทางเศรษฐกิจ สั งคม และวัฒนธรรม ประเทศไทยเข้ าเป็ นภาคีเมื่อ ๕ กันยายน ๒๕๔๒ มีผลใช้ บงั คับ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒

๒

๑. รัฐภาคีแห่งกติกานี้รับรองสิ ทธิในการทางาน ซึ่งรวมทั้งสิ ทธิของทุกคนในโอกาสที่จะหาเลี้ยงชีพโดยงานซึ่ง
ตนเลือกหรื อรับอย่างเสรี และจะดาเนินขั้นตอนที่เหมาะสมในการปกป้ องสิ ทธิน้ ี
๒. ขั้นตอนซึ่งรัฐภาคีแห่งกติกานี้จะต้องดาเนินเพื่อให้บรรลุผลในการทาให้สิทธิน้ ีเป็ นจริ งอย่างบริ บูรณ์ จะต้อง
รวมถึงการให้คาแนะนาทางเทคนิคและวิชาชีพและโครงการฝึ กอบรม นโยบายและเทคนิคที่จะทาให้บรรลุผลในการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมอย่างสม่าเสมอ และการจ้างงานอย่างบริ บูรณ์และเป็ นประโยชน์ภายใต้เงื่อนไขทั้งหลาย
ที่เป็ นการปกป้ องเสรี ภาพขั้นพื้นฐานทางการเมืองและทางเศรษฐกิจของปั จเจกบุคคล
ข้ อ ๗
รัฐภาคีแห่งกติกานี้รับรองสิ ทธิของทุกคนที่จะมีสภาพการทางานที่ยตุ ิธรรมและน่าพึงพอใจ ซึ่งประกันโดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ในเรื่ อง
(ก) ค่าตอบแทนขั้นต่าที่ให้แก่ผทู ้ างานทั้งปวง ประกอบด้วย
(๑) ค่าจ้างที่เป็ นธรรมและค่าตอบแทนที่เท่าเทียมกันสาหรับงานที่มีคุณค่าเท่ากัน โดยปราศจากความ
แตกต่างในเรื่ องใด โดยเฉพาะอย่างยิง่ สตรี จะได้รับการประกันสภาพการทางานที่ไม่ดอ้ ยกว่าบุรุษ โดยได้รับ
ค่าจ้างที่เท่าเทียมกันสาหรับงานที่เท่าเทียมกัน
(๒) ความเป็ นอยูท่ ี่เหมาะสมสาหรับตนและครอบครัวตามบทบัญญัติแห่งกติกานี้
(ข) สภาพการทางานที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ
(ค) โอกาสเท่าเทียมกันสาหรับทุกคนที่จะได้รับการส่งเสริ มให้มีความก้าวหน้าในการทางานของตนในระดับที่
สูงขึ้นตามที่เหมาะสม โดยไม่ข้ ึนอยูก่ บั ข้อพิจารณาใด นอกจากอาวุโสและความสามารถ
(ง) การพักผ่อน เวลาว่างและข้อจากัดที่สมเหตุสมผลในเรื่ องเวลาทางานและวันหยุดเป็ นครั้งคราวโดยได้รับ
ค่าตอบแทน ตลอดจนค่าตอบแทนสาหรับวันหยุดทางการด้วย
ข้ อ ๘
๑. รัฐภาคีแห่งกติกานี้รับที่จะประกัน
(ก) สิ ทธิของทุกคนที่จะก่อตั้งสหภาพแรงงานและเข้าร่ วมสหภาพแรงงานตามที่ตนเลือก เพื่อส่งเสริ ม
และคุม้ ครองประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของตน ทั้งนี้ โดยขึ้นอยูก่ บั หลักเกณฑ์ขององค์การที่เกี่ยวข้อง
เท่านั้น ห้ามจากัดการใช้สิทธิน้ ี นอกจากที่ได้กาหนดโดยกฎหมายและที่จาเป็ นในสังคมประชาธิปไตย เพื่อ
ประโยชน์ของความมัน่ คงแห่งชาติ หรื อความสงบเรี ยบร้อยของส่วนรวม หรื อการคุม้ ครองสิ ทธิและเสรี ภาพของ
ผูอ้ ื่น
(ข) สิ ทธิของสหภาพแรงงานที่จะจัดตั้งสหพันธ์หรื อสมาพันธ์แห่งชาติ และสิ ทธิของสมาพันธ์แห่งชาติ
ที่จะก่อตั้งหรื อเข้าร่ วมกับองค์การสหภาพแรงงานระหว่างประเทศ
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๓

(ค) สิ ทธิของสหภาพแรงงานที่จะดาเนินงานอย่างเสรี โดยไม่ข้ ึนอยูก่ บั การจากัดใด นอกจากที่ได้กาหนด
โดยกฎหมายและซึ่งจาเป็ นในสังคมประชาธิปไตย เพื่อประโยชน์ของความมัน่ คงแห่งชาติหรื อความสงบเรี ยบร้อย
ของส่วนรวมหรื อการคุม้ ครองสิ ทธิและเสรี ภาพของบุคคลอื่น
(ง) สิ ทธิที่จะนัดหยุดงาน หากใช้สิทธิโดยสอดคล้องกับกฎหมายของประเทศนั้น
๒. ความในข้อนี้ไม่หา้ มการกาหนดข้อจากัดอันชอบด้วยกฎหมายในการใช้สิทธิเหล่านี้โดยทหารหรื อตารวจ หรื อ
ฝ่ ายบริ หารของรัฐ
๓. ไม่มีขอ้ ความใดในข้อนี้ที่ให้อานาจรัฐภาคีแห่งอนุสญ
ั ญาว่าด้วยเสรี ภาพในการสมาคมและการคุม้ ครองสิ ทธิใน
การรวมตัวกัน ค.ศ. ๑๙๔๘ ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศให้ใช้มาตรการทางนิติบญั ญัติหรื อใช้กฎหมายในลักษณะ
ซึ่งจะทาให้เสื่ อมเสี ยต่อหลักประกันที่ให้ไว้ในอนุสญ
ั ญานั้น
ข้ อ ๙
รัฐภาคีแห่งกติกาฉบับนี้รับรองสิ ทธิของทุกคนในอันที่จะมีสวัสดิการสังคม รวมทั้งการประกันสังคม
ข้ อ ๑๐
รัฐภาคีแห่งกติกานี้รับรองว่า
๑. ครอบครัว ซึ่งเป็ นหน่วยรวมของสังคมที่เป็ นพื้นฐานและเป็ นธรรมชาติควรได้รับการคุม้ ครอง และช่วยเหลือ
อย่างกว้างขวางที่สุดเท่าที่จะทาได้ โดยเฉพาะในการจัดตั้งและในขณะที่ตอ้ งรับผิดชอบต่อการดูแลและการศึกษาของเด็กที่
ยังพึ่งตนเองไม่ได้ การสมรสต้องกระทาโดยความยินยอมอย่างเสรี ของผูท้ ี่เจตนาจะสมรส
๒. มารดาควรได้รับการคุม้ ครองพิเศษระหว่างช่วงระยะเวลาตามควรก่อนหรื อหลังการให้กาเนิดบุตร ในระหว่าง
ช่วงระยะเวลาเช่นว่า มารดาซึ่งทางานควรได้รับอนุญาตให้ลาโดยได้รับค่าจ้าง หรื อลาโดยมีสิทธิประโยชน์ดา้ นสวัสดิการ
สังคมอย่างเพียงพอ
๓. ควรมีมาตรการคุม้ ครองและช่วยเหลือพิเศษแก่เด็กและผูเ้ ยาว์ท้ งั ปวง โดยไม่มีการเลือกปฏิบตั ิเนื่องจากชาติ
กาเนิดหรื อเงื่อนไขอื่น ๆ เด็กและผูเ้ ยาว์ควรได้รับการคุม้ ครองจากการแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม การว่าจ้าง
เด็กให้ทางานซึ่งเป็ นภัยต่อจิตใจหรื อสุขภาพหรื อเป็ นอันตรายต่อชีวติ หรื ออาจจะขัดขวางพัฒนาการตามปกติของเด็กควร
ได้รับการลงโทษตามกฎหมาย รัฐควรกาหนดอายุข้ นั ต่าซึ่งห้ามไม่ให้มีการจ้างแรงงานเด็กและกาหนดให้มีโทษตาม
กฎหมายด้วย
ข้ อ ๑๑
๑. รัฐภาคีแห่งกติกานี้รับรองสิ ทธิของทุกคนในมาตรฐานการครองชีพที่เพียงพอสาหรับตนเองและครอบครัว ซึ่ง
รวมถึงอาหาร เครื่ องนุ่งห่ม และที่อยูอ่ าศัยที่เพียงพอ และสภาพการครองชีพที่ดีข้ ึนอย่างต่อเนื่อง รัฐภาคีจะดาเนินขั้นตอนที่
เหมาะสมเพื่อประกันการทาให้สิทธิน้ ีเป็ นจริ ง โดยรับรองความสาคัญอย่างแท้จริ งของความร่ วมมือระหว่างประเทศบน
พื้นฐานของความยินยอมโดยเสรี
กติการะหว่ างประเทศว่ าด้ วยสิ ทธิ ทางเศรษฐกิจ สั งคม และวัฒนธรรม ประเทศไทยเข้ าเป็ นภาคีเมื่อ ๕ กันยายน ๒๕๔๒ มีผลใช้ บงั คับ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒

๔

๒. รัฐภาคีแห่งกติกานี้ รับรองสิ ทธิข้ นั พื้นฐานของทุกคนที่จะปลอดจากความหิ วโหย โดยจะต้องดาเนินมาตรการ
โดยเอกเทศและโดยความร่ วมมือระหว่างประเทศ รวมทั้งโครงการเฉพาะซึ่งจาเป็ น
(ก) ในการปรับปรุ งวิธีการผลิต เก็บรักษาและการแบ่งสรรอาหาร โดยใช้ความรู ้อย่างเต็มที่ทางเทคนิค
และทางวิทยาศาสตร์ โดยการเผยแพร่ ความรู ้เกี่ยวกับหลักโภชนาการ และโดยการพัฒนาหรื อการปฏิรูประบบ
เกษตรกรรมในทางที่จะทาให้สามารถบรรลุผลการพัฒนา และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิ ทธิภาพ
สูงสุด
(ข) ในการประกันการแบ่งสรรอย่างเท่าเทียมของอุปทานอาหารโลกตามสัดส่วนความต้องการ
คานึงถึงทั้งปั ญหาของประเทศที่นาเข้าอาหารและประเทศส่งออกอาหาร

โดย

ข้ อ ๑๒
๑. รัฐภาคีแห่งกติกานี้รับรองสิ ทธิของทุกคนที่จะมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตตามมาตรฐานสูงสุดเท่าที่เป็ นได้
๒. ขั้นตอนในการดาเนินการโดยรัฐภาคีแห่งกติกานี้ เพื่อบรรลุผลในการทาให้สิทธิน้ ีเป็ นจริ งอย่างสมบูรณ์จะต้อง
รวมถึงสิ่ งต่าง ๆ ที่จาเป็ นเพื่อ
(ก) การหาหนทางลดอัตราการตายของทารกก่อนคลอดและของเด็กแรกเกิดและการพัฒนาที่มี
ประโยชน์ต่อสุขภาพของเด็ก
(ข) การปรับปรุ งในทุกด้านของสุขลักษณะทางสิ่ งแวดล้อมและอุตสาหกรรม
(ค) การป้ องกัน รักษาและควบคุมโรคระบาด โรคประจาถิ่น โรคจากการประกอบอาชีพและโรคอื่น ๆ
(ง) การสร้างสภาวะที่ประกันบริ การทางแพทย์ และการให้การดูแลรักษาพยาบาลแก่ทุกคนในกรณี
เจ็บป่ วย
ข้ อ ๑๓
๑. รัฐภาคีแห่งกติกานี้รับรองสิ ทธิของทุกคนในการศึกษา รัฐภาคีเห็นพ้องกันว่าการศึกษาจะต้องมุง่ ให้เกิดการ
พัฒนาบุคลิกภาพของมนุษย์และความสานึกในศักดิ์ศรี ของตนอย่างบริ บูรณ์ และจะต้องเพิ่มพูนการเคารพในสิ ทธิมนุษยชน
และเสรี ภาพขั้นพื้นฐาน รัฐภาคีเห็นพ้องกันอีกว่า การศึกษาจะต้องทาให้ทุกคนสามารถมีส่วนร่ วมในสังคมอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ จะต้องส่งเสริ มความเข้าใจ ความอดกลั้นและมิตรภาพระหว่างชาติ และกลุ่มเชื้อชาติ ชนกลุ่มน้อยหรื อกลุ่ม
ศาสนาทั้งปวง และสานต่อไปถึงกิจกรรมของสหประชาชาติในการธารงไว้ซ่ ึงสันติภาพ
๒. รัฐภาคีแห่งกติน้ ีรับรองว่า เพื่อที่จะทาให้สิทธิน้ ีเป็ นจริ งโดยบริ บูรณ์
ก)
การศึกษาขั้นประถมจะต้องเป็ นการศึกษาภาคบังคับและจัดให้ทุกคนแบบให้เปล่า
(ข) จะต้องจัดการศึกษาขั้นมัธยมในรู ปแบบต่าง ๆ รวมทั้งการศึกษามัธยมทางเทคนิคศึกษาและ
อาชีวศึกษา ให้มีข้ ึนโดยทัว่ ไป และให้ทุกคนมีสิทธิได้รับโดยวิธีการที่เหมาะสมทุกทาง และโดยเฉพาะอย่างยิง่
โดยการนาการศึกษาแบบให้เปล่ามาใช้อย่างค่อยเป็ นค่อยไป
กติการะหว่ างประเทศว่ าด้ วยสิ ทธิ ทางเศรษฐกิจ สั งคม และวัฒนธรรม ประเทศไทยเข้ าเป็ นภาคีเมื่อ ๕ กันยายน ๒๕๔๒ มีผลใช้ บงั คับ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒

๕

(ค) ทุกคนจะต้องสามารถได้รับการศึกษาขั้นอุดมศึกษาอย่างเท่าเทียมกันบนพื้นฐานของความสามารถ
โดยวิธีการที่เหมาะสมทุกทาง และโดยเฉพาะอย่างยิง่ โดยการนาการศึกษาแบบให้เปล่ามาใช้อย่างค่อยเป็ นค่อย
ไป
(ง) การศึกษาขั้นพื้นฐานจะต้องได้รับการสนับสนุนหรื อส่งเสริ มให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้สาหรับผูท้ ี่
ไม่ได้รับหรื อเรี ยนไม่ครบตามช่วงระยะเวลาทั้งหมดของการศึกษาขั้นประถม
(จ) จะต้องดาเนินการพัฒนาระบบโรงเรี ยนทุกระดับอย่างแข็งขัน ให้มีระบบทุนการศึกษาที่เพียงพอ
และปรับปรุ งสภาพของวัสดุประกอบการสอนของครู อย่างต่อเนื่อง
๓. รัฐภาคีท้ งั หลายแห่งกติกานี้รับที่จะเคารพเสรี ภาพของบิดามารดาและผูป้ กครองตามกฎหมายในกรณี ที่มี ใน
การเลือกโรงเรี ยนสาหรับเด็กของตน นอกจากที่จดั ตั้งโดยเจ้าหน้าที่รัฐ เช่นที่เป็ นไปตามมาตรฐานการศึกษาขั้นต่าที่รัฐ
กาหนดไว้หรื อให้ความเห็นชอบเพื่อประกันให้การศึกษาทางศาสนาและศีลธรรมของเด็กเป็ นไปโดยสอดคล้องกับความ
เชื่อถือของตน
๔. ไม่มีส่วนใดของข้อนี้จะแปลไปในทางก้าวก่ายเสรี ภาพของปั จเจกชน และองค์กรในการจัดตั้งและดาเนินการ
สถาบันการศึกษา ทั้งนี้ ขึ้นอยูก่ บั การปฏิบตั ิตามหลักการที่ระบุไว้ในวรรค ๑ ของข้อนี้ และข้อกาหนดที่วา่ การศึกษาใน
สถาบันเช่นว่าจะต้องสอดคล้องกับมาตรฐานขั้นต่าตามที่รัฐได้กาหนดไว้
ข้ อ ๑๔
รัฐภาคีแต่ละรัฐแห่งกติกานี้ ซึ่งในเวลาเข้าเป็ นภาคียงั ไม่สามารถจัดให้มีการประถมศึกษาภาคบังคับแบบให้เปล่า
ในเขตเมืองและเขตอื่น ๆ ภายใต้เขตอานาจของตนรับที่จะหาทางและจัดทาแผนปฏิบตั ิการโดยละเอียดเพื่อทาให้เกิดความ
คืบหน้าในการปฏิบตั ิตามกติกาฉบับนี้ภายในเวลา ๒ ปี และกาหนดไว้ในแผนภายในระยะเวลาที่สมเหตุสมผล ซึ่งหลักการ
ในการจัดการศึกษาภาคบังคับแบบให้เปล่าสาหรับทุกคน
ข้ อ ๑๕
๑. รัฐภาคีแห่งกติกานี้รับรองสิ ทธิของทุกคน
ก) ที่จะมีส่วนร่ วมทางวัฒนธรรม
(ข) ที่จะอุปโภคสิ ทธิประโยชน์แห่งความก้าวหน้าและการประยุกต์ใช้ทางวิทยาศาสตร์
(ค) ที่จะได้สิทธิประโยชน์จากการคุม้ ครองผลประโยชน์ทางด้านศีลธรรมและทางวัตถุในประโยชน์อนั
เกิดจากการผลิตทางวิทยาศาสตร์ วรรณกรรม หรื อศิลปกรรมซึ่งตนเป็ นผูส้ ร้างสรรค์
๒. ขั้นตอนซึ่งรัฐภาคีแห่งกติกานี้จะดาเนินเพื่อทาให้สิทธิน้ ีเป็ นจริ งอย่างบริ บูรณ์ ให้รวมถึงสิ่ งทั้งหลายที่จาเป็ น
เพื่อการอนุรักษ์ การพัฒนา และการเผยแพร่ ความรู ้ทางวิทยาศาสตร์ และทางวัฒนธรรม

กติการะหว่ างประเทศว่ าด้ วยสิ ทธิ ทางเศรษฐกิจ สั งคม และวัฒนธรรม ประเทศไทยเข้ าเป็ นภาคีเมื่อ ๕ กันยายน ๒๕๔๒ มีผลใช้ บงั คับ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒

๖

๓. รัฐภาคีแห่งกติกานี้รับที่จะเคารพเสรี ภาพที่จาเป็ นสาหรับการวิจยั วิทยาศาสตร์
และกิจกรรมสร้างสรรค์
๔. รัฐภาคีแห่งกติกานี้รับรองสิ ทธิประโยชน์ที่ได้มาจากการสนับสนุนและการพัฒนาการติดต่อระหว่างประเทศ
และความร่ วมมือด้านวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม

ภาค ๔
ข้ อ ๑๖
๑. รัฐภาคีแห่งกติกานี้รับที่จะเสนอรายงานโดยสอดคล้องกับภาคนี้แห่งกติกาในเรื่ องมาตรการต่าง ๆ ซึ่งรัฐนั้น ๆ
ได้นามาใช้ และในเรื่ องความก้าวหน้าของการดาเนินการเพื่อให้มีการยอมรับสิ ทธิที่ได้รับการรับรองไว้
ณ ที่น้ ี
๒. (ก) ให้เสนอรายงานทั้งปวงต่อเลขาธิการสหประชาชาติซ่ ึงจะส่งสาเนาต่อไปให้คณะมนตรี เศรษฐกิจและ
สังคม เพื่อการพิจารณาตามบทบัญญัติของกติกานี้
(ข) เลขาธิการสหประชาชาติจะต้องส่งสาเนารายงานหรื อส่วนใดที่เกี่ยวข้องของรายงานซึ่งได้รับจากรัฐภาคี
แห่งกติกานี้ซ่ ึงเป็ นสมาชิกแห่งทบวงการชานัญพิเศษต่าง ๆ ไปยังทบวงการชานัญพิเศษนั้น ๆ เท่าที่รายงาน หรื อส่วนใดของ
รายงานเกี่ยวข้องกับเรื่ องที่อยูใ่ นความรับผิดชอบของทบวงการดังกล่าวตามตราสารก่อตั้งของตน
ข้ อ ๑๗
๑. รัฐภาคีแห่งกติกานี้จะส่งรายงานเป็ นช่วงระยะตามแผนงาน ซึ่งจะกาหนดโดยคณะมนตรี เศรษฐกิจและสังคม
ภายในเวลาหนึ่งปี นับจากวันที่กติกานี้มีผลบังคับใช้ ภายหลังจากการปรึ กษาหารื อกับรัฐภาคีและทบวงการชานัญพิเศษที่
เกี่ยวข้อง
๒. รายงานอาจแสดงปั จจัยและอุปสรรคซึ่งกระทบระดับของการปฏิบตั ิตามพันธกรณี ภายใต้กติกานี้
๓. ในกรณี ที่รัฐภาคีใดแห่งกติกานี้ได้ส่งข้อสนเทศที่เกี่ยวข้องไปยังสหประชาชาติหรื อทบวงการชานัญพิเศษใด
แล้ว รัฐภาคีไม่จาเป็ นต้องให้ขอ้ สนเทศนั้นอีก เพียงแต่อา้ งให้ถูกต้องถึงข้อสนเทศที่ส่งไปแล้วก็พอ
ข้ อ ๑๘
ตามความรับผิดชอบภายใต้กฎบัตรสหประชาชาติในเรื่ องสิ ทธิมนุษยชนและเสรี ภาพขั้นพื้นฐาน
คณะมนตรี
เศรษฐกิจแบะสังคมอาจจัดทาข้อตกลงกับทบวงการชานัญพิเศษในการรายงานความก้าวหน้าของการดาเนินการเพื่อให้
บรรลุผลในการปฏิบตั ิตามบทบัญญัติแห่งกติกานี้ ซึ่งอยูภ่ ายในขอบเขตแห่งกิจกรรมของตน รายงานเหล่านี้อาจรวม
รายละเอียดของคาวินิจฉัย และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามบทบัญญัติแห่งกติกาเช่นว่าซึ่งรับรองโดยองค์กรซึ่งมี
อานาจของตน

กติการะหว่ างประเทศว่ าด้ วยสิ ทธิ ทางเศรษฐกิจ สั งคม และวัฒนธรรม ประเทศไทยเข้ าเป็ นภาคีเมื่อ ๕ กันยายน ๒๕๔๒ มีผลใช้ บงั คับ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒

๗

ข้ อ ๑๙
คณะมนตรี เศรษฐกิจและสังคมอาจส่งรายงานเกี่ยวกับสิ ทธิมนุษยชน ซึ่งรัฐเสนอตามข้อ ๑๖ และ ๑๗ และรายงาน
เกี่ยวกับสิ ทธิมนุษยชนที่เสนอโดยทบวงการชานัญพิเศษตามข้อ ๑๘ ไปยังคณะกรรมาธิการสิ ทธิมนุษยชนเพื่อศึกษาและให้
ข้อเสนอแนะทัว่ ไป หรื อเพื่อทราบตามความเหมาะสม
ข้ อ ๒๐
รัฐภาคีแห่งกติกานี้และทบวงการชานัญพิเศษที่เกี่ยวข้องอาจเสนอความคิดเห็นไปยังคณะมนตรี เศรษฐกิจและ
สังคมเกี่ยวกับข้อเสนอแนะทัว่ ไปภายใต้ขอ้ ๑๙ หรื อการอ้างถึงข้อเสนอแนะทัว่ ไปเช่นว่าในรายงานใดของคณะกรรมาธิการ
สิ ทธิมนุษยชน หรื อเอกสารใดที่อา้ งถึงในรายงานนั้น
ข้ อ ๒๑
คณะมนตรี เศรษฐกิจและสังคมอาจเสนอรายงานเป็ นครั้งคราวไปยังสมัชชาใหญ่
พร้อมกับข้อเสนอแนะใน
ลักษณะทัว่ ไปรวมทั้งสรุ ปข้อสนเทศซึ่งได้รับจากรัฐภาคีแห่งกติกานี้และทบวงการชานัญพิเศษที่เกี่ยวกับมาตรการซึ่งได้ใช้
และความคืบหน้าซึ่งได้กระทาไปเพื่อบรรลุผลในการยอมรับโดยทัว่ ไป ซึ่งสิ ทธิที่รับรองในกติกานี้
ข้ อ ๒๒
คณะมนตรี เศรษฐกิจและสังคมอาจแจ้งองค์กรอื่นของสหประชาชาติ องค์กรย่อยและทบวงการชานัญพิเศษของ
สหประชาชาติที่เกี่ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการทราบถึงเรื่ องใดที่เกิดขึ้นจากรายงานที่อา้ งถึงในภาคนี้ของ
กติกา ซึ่งอาจช่วยเหลือหน่วยงานเช่นว่าในการวินิจฉัย ภายในขอบเขตอานาจของตนเกี่ยวกับความเหมาะสมของมาตรการ
ระหว่างประเทศซึ่งอาจมีส่วนช่วยให้การอนุวตั ิการตามกติกานี้มีความคืบหน้าและมีประสิ ทธิผล
ข้ อ ๒๓
รัฐภาคีแห่งกติกานี้เห็นพ้องกันว่าการดาเนินการระหว่างประเทศเพื่อให้บรรลุผลซึ่งสิ ทธิที่รับรองไว้ในกติกานี้
รวมถึงวิธีการ เช่น การทาอนุสญ
ั ญา การรับรองข้อเสนอแนะ การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการและการจัดประชุมภูมิภาค
และการประชุมทางวิชาการเพื่อความมุ่งประสงค์ในการปรึ กษาหารื อและการศึกษา ซึ่งจัดโดยร่ วมกับรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง
ข้ อ ๒๔
ไม่มีบทบัญญัติใดในกติกานี้ที่ตีความไปในทางเสื่ อมเสี ยต่อบทบัญญัติของกฎบัตรสหประชาชาติ และธรรมนูญ
ของทบวงการชานัญพิเศษซึ่งกาหนดความรับผิดชอบขององค์กรต่าง ๆ ของสหประชาชาติและของทบวงการชานัญพิเศษ
ในเรื่ องที่เกี่ยวกับกติกานี้
ข้ อ ๒๕
ไม่มีบทบัญญัติใดในกติกานี้ที่จะตีความไปในทางเสื่ อมเสี ยต่อสิ ทธิที่มีมาแต่กาเนิดของประชาชาติท้ งั ปวงในอันที่
จะอุปโภคและใช้ประโยชน์จากโภคทรัพย์และทรัพยากรธรรมชาติของตนอย่างเต็มที่และโดยเสรี
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ข้ อ ๒๖
๑. กติกาฉบับนี้เปิ ดให้มีการลงนามโดยรัฐสมาชิกของสหประชาชาติ หรื อสมาชิกทบวงการชานัญพิเศษใดของ
สหประชาชาติ รัฐภาคีแห่งธรรมนูญศาลยุติธรรมระหว่างประเทศและรัฐอื่นใด ซึ่งสมัชชาสหประชาชาติได้เชิญให้เข้าเป็ น
ภาคีแห่งกติกาฉบับนี้
๒. กติกานี้ตอ้ งได้รับการสัตยาบัน ให้มอบสัตยาบันสารแก่เลขาธิการสหประชาชาติ
๓. กติกาฉบับนี้จะต้องเปิ ดให้ภาคยานุวตั ิโดยรัฐใดซึ่งกล่าวถึงในวรรค ๑ ของข้อนี้
๔. การภาคยานุวตั ิจะมีผลเมื่อมีการมอบภาคยานุวตั ิสารแก่เลขาธิการสหประชาชาติ
๕. เลขาธิการสหประชาชาติจะต้องแจ้งให้รัฐทั้งปวงซึ่งได้ลงนามหรื อภาคยานุวตั ิกติกานี้แล้วทราบถึงการมอบ
สัตยาบันสารหรื อภาคยานุวตั ิสารแต่ละฉบับ
ข้ อ ๒๗
๑. กติกานี้จะมีผลบังคับใช้เมื่อครบกาหนดสามเดือนหลังจากวันที่ได้มีการมอบสัตยาบันสารหรื อภาคยานุวตั ิสาร
ฉบับที่สามสิ บห้าแก่เลขาธิการสหประชาชาติ
๒. สาหรับแต่ละรัฐที่ให้สตั ยาบันหรื อภาคยานุวตั ิกติกานี้ภายหลังจากที่มีการมอบสัตยาบันสารหรื อภาคยานุวตั ิ
สารฉบับที่สามสิ บห้าแล้ว กติกานี้จะมีผลบังคับใช้กบั รัฐนั้นเมื่อครบกาหนดสามเดือนหลังจากวันที่รัฐนั้นได้มอบสัตยาบัน
สารหรื อภาคยานุวตั ิสารของตน
ข้ อ ๒๘
บทบัญญัติของกติกานี้จะครอบคลุมทุกส่วนของรัฐที่เป็ นสหรัฐ โดยปราศจากข้อจากัดหรื อข้อยกเว้น
ข้ อ ๒๙
๑. รัฐภาคีใดแห่งกติกานี้อาจเสนอข้อแก้ไขและยืน่ ต่อเลขาธิการสหประชาชาติ จากนั้นเลขาธิการสหประชาชาติ
จะต้องส่งข้อแก้ไขที่เสนอมานั้นแก่รัฐภาคีแห่งกติกานี้พร้อมกับคาร้องขอให้รัฐภาคีแจ้งให้ตนทราบว่ารัฐภาคีเหล่านั้นเห็น
ควรให้มีการประชุมของรัฐภาคีท้ งั หลายเพื่อมุ่งประสงค์ในการพิจารณาและลงคะแนนเสี ยงข้อเสนอนั้นหรื อไม่ ในกรณี ที่มี
รัฐภาคีจานวนอย่างน้อยที่สุดหนึ่งในสามเห็นด้วยกับการจัดประชุมดังกล่าว เลขาธิการฯ จะต้องจัดประชุมภายใต้การ
สนับสนุนของสหประชาชาติ ข้อแก้ไขใดที่ได้รับการรับรองโดยรัฐภาคีส่วนใหญ่ซ่ ึงเข้าร่ วมประชุมและลงคะแนนเสี ยงใน
การประชุม ให้นาเสนอต่อสมัชชาสหประชาชาติเพื่อให้ความเห็นชอบ
๒. ข้อแก้ไขจะมีผลบังคับใช้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสมัชชาสหประชาชาติ และได้รับการยอมรับโดยเสี ยง
ส่วนใหญ่สองในสามของรัฐภาคีแห่งกติกานี้ตามกระบวนการทางรัฐธรรมนูญของรัฐนั้น ๆ
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๓. เมื่อข้อแก้ไขมีผลบังคับใช้ ย่อมมีผลผูกพันรัฐภาคีซ่ ึงได้ยอมรับข้อแก้ไขแล้ว ส่วนรัฐภาคีอื่นยังคงผูกพันตาม
บทบัญญัติในกติกาฉบับนี้ และข้อแก้ไขก่อน ๆ ซึ่งตนได้ยอมรับ
ข้ อ ๓๐
นอกเหนือจากการแจ้งตามข้อ ๒๖ วรรค ๕ แล้ว เลขาธิการสหประชาชาติจะต้องแจ้งไปยังบรรดารัฐทั้งปวงที่
กล่าวถึงในวรรค ๑ ของข้อเดียวกันในเรื่ องต่อไปนี้
(ก) การลงนาม การให้สตั ยาบันและการภาคยานุวตั ิตามข้อ ๒๖
(ข) วันที่กติกาฉบับนี้มีผลบังคับใช้ ตามข้อ ๒๗ และวันที่ขอ้ แก้ไขมีผลบังคับใช้ตามข้อ ๒๙
ข้ อ ๓๑
๑. กติกาฉบับนี้ซ่ ึงทาเป็ นภาษาจีน อังกฤษ ฝรั่งเศส รัสเซีย และสเปน มีความถูกต้องเท่าเทียมกัน ให้เก็บรักษาไว้
ณ หอเอกสารของสหประชาชาติ
๒. เลขาธิการสหประชาชาติจะต้องส่งสาเนาของกติกาฉบับนี้ ซึ่งได้รับการรับรองแล้วไปให้รัฐทั้งปวงตามที่
กล่าวถึงในข้อ ๒๖
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Convention on the Elimination of
All Forms of Discrimination
Against Women
(CEDAW)

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women
Adopted and opened for signature, ratification and accession by General Assembly
resolution 34/180 of 18 December 1979
entry into force 3 September 1981, in accordance with article 27(1)
The States Parties to the present Convention,
Noting that the Charter of the United Nations reaffirms faith in fundamental human rights, in the
dignity and worth of the human person and in the equal rights of men and women,
Noting that the Universal Declaration of Human Rights affirms the principle of the inadmissibility of
discrimination and proclaims that all human beings are born free and equal in dignity and rights and
that everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth therein, without distinction of any
kind, including distinction based on sex,
Noting that the States Parties to the International Covenants on Human Rights have the obligation to
ensure the equal rights of men and women to enjoy all economic, social, cultural, civil and political
rights,
Considering the international conventions concluded under the auspices of the United Nations and the
specialized agencies promoting equality of rights of men and women,
Noting also the resolutions, declarations and recommendations adopted by the United Nations and the
specialized agencies promoting equality of rights of men and women,
Concerned, however, that despite these various instruments extensive discrimination against women
continues to exist,
Recalling that discrimination against women violates the principles of equality of rights and respect for
human dignity, is an obstacle to the participation of women, on equal terms with men, in the political,
social, economic and cultural life of their countries, hampers the growth of the prosperity of society
and the family and makes more difficult the full development of the potentialities of women in the
service of their countries and of humanity,
Concerned that in situations of poverty women have the least access to food, health, education,
training and opportunities for employment and other needs,
Convinced that the establishment of the new international economic order based on equity and justice
will contribute significantly towards the promotion of equality between men and women,
Emphasizing that the eradication of apartheid, all forms of racism, racial discrimination, colonialism,
neo-colonialism, aggression, foreign occupation and domination and interference in the internal affairs
of States is essential to the full enjoyment of the rights of men and women,
Affirming that the strengthening of international peace and security, the relaxation of international
tension, mutual co-operation among all States irrespective of their social and economic systems,
general and complete disarmament, in particular nuclear disarmament under strict and effective
international control, the affirmation of the principles of justice, equality and mutual benefit in relations
among countries and the realization of the right of peoples under alien and colonial domination and
foreign occupation to self-determination and independence, as well as respect for national sovereignty
and territorial integrity, will promote social progress and development and as a consequence will
contribute to the attainment of full equality between men and women,
Convinced that the full and complete development of a country, the welfare of the world and the cause
of peace require the maximum participation of women on equal terms with men in all fields,
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Bearing in mind the great contribution of women to the welfare of the family and to the development
of society, so far not fully recognized, the social significance of maternity and the role of both parents
in the family and in the upbringing of children, and aware that the role of women in procreation should
not be a basis for discrimination but that the upbringing of children requires a sharing of responsibility
between men and women and society as a whole,
Aware that a change in the traditional role of men as well as the role of women in society and in the
family is needed to achieve full equality between men and women,
Determined to implement the principles set forth in the Declaration on the Elimination of
Discrimination against Women and, for that purpose, to adopt the measures required for the
elimination of such discrimination in all its forms and manifestations,
Have agreed on the following:
PART I
Article 1
For the purposes of the present Convention, the term "discrimination against women" shall mean any
distinction, exclusion or restriction made on the basis of sex which has the effect or purpose of
impairing or nullifying the recognition, enjoyment or exercise by women, irrespective of their marital
status, on a basis of equality of men and women, of human rights and fundamental freedoms in the
political, economic, social, cultural, civil or any other field.
Article 2
States Parties condemn discrimination against women in all its forms, agree to pursue by all
appropriate means and without delay a policy of eliminating discrimination against women and, to this
end, undertake:
(a) To embody the principle of the equality of men and women in their national constitutions or other
appropriate legislation if not yet incorporated therein and to ensure, through law and other appropriate
means, the practical realization of this principle;
(b) To adopt appropriate legislative and other measures, including sanctions where appropriate,
prohibiting all discrimination against women; (c) To establish legal protection of the rights of women
on an equal basis with men and to ensure through competent national tribunals and other public
institutions the effective protection of women against any act of discrimination;
(d) To refrain from engaging in any act or practice of discrimination against women and to ensure that
public authorities and institutions shall act in conformity with this obligation;
(e) To take all appropriate measures to eliminate discrimination against women by any person,
organization or enterprise;
(f) To take all appropriate measures, including legislation, to modify or abolish existing laws,
regulations, customs and practices which constitute discrimination against women;
(g) To repeal all national penal provisions which constitute discrimination against women.
Article 3
States Parties shall take in all fields, in particular in the political, social, economic and cultural fields, all
appropriate measures, including legislation, to en sure the full development and advancement of
women , for the purpose of guaranteeing them the exercise and enjoyment of human rights and
fundamental freedoms on a basis of equality with men.
Article 4
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1. Adoption by States Parties of temporary special measures aimed at accelerating de facto equality
between men and women shall not be considered discrimination as defined in the present Convention,
but shall in no way entail as a consequence the maintenance of unequal or separate standards; these
measures shall be discontinued when the objectives of equality of opportunity and treatment have
been achieved.
2. Adoption by States Parties of special measures, including those measures contained in the present
Convention, aimed at protecting maternity shall not be considered discriminatory.
Article 5
States Parties shall take all appropriate measures:
(a) To modify the social and cultural patterns of conduct of men and women, with a view to achieving
the elimination of prejudices and customary and all other practices which are based on the idea of the
inferiority or the superiority of either of the sexes or on stereotyped roles for men and women;
(b) To ensure that family education includes a proper understanding of maternity as a social function
and the recognition of the common responsibility of men and women in the upbringing and
development of their children, it being understood that the interest of the children is the primordial
consideration in all cases.
Article 6
States Parties shall take all appropriate measures, including legislation, to suppress all forms of traffic
in women and exploitation of prostitution of women.
PART II
Article 7
States Parties shall take all appropriate measures to eliminate discrimination against women in the
political and public life of the country and, in particular, shall ensure to women, on equal terms with
men, the right:
(a) To vote in all elections and public referenda and to be eligible for election to all publicly elected
bodies;
(b) To participate in the formulation of government policy and the implementation thereof and to hold
public office and perform all public functions at all levels of government;
(c) To participate in non-governmental organizations and associations concerned with the public and
political life of the country.
Article 8
States Parties shall take all appropriate measures to ensure to women, on equal terms with men and
without any discrimination, the opportunity to represent their Governments at the international level
and to participate in the work of international organizations.
Article 9
1. States Parties shall grant women equal rights with men to acquire, change or retain their
nationality. They shall ensure in particular that neither marriage to an alien nor change of nationality
by the husband during marriage shall automatically change the nationality of the wife, render her
stateless or force upon her the nationality of the husband. 2. States Parties shall grant women equal
rights with men with respect to the nationality of their children.
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PART III
Article 10
States Parties shall take all appropriate measures to eliminate discrimination against women in order
to ensure to them equal rights with men in the field of education and in particular to ensure, on a basis
of equality of men and women:
(a) The same conditions for career and vocational guidance, for access to studies and for the
achievement of diplomas in educational establishments of all categories in rural as well as in urban
areas; this equality shall be ensured in pre-school, general, technical, professional and higher technical
education, as well as in all types of vocational training;
(b) Access to the same curricula, the same examinations, teaching staff with qualifications of the same
standard and school premises and equipment of the same quality;
(c) The elimination of any stereotyped concept of the roles of men and women at all levels and in all
forms of education by encouraging coeducation and other types of education which will help to achieve
this aim and, in particular, by the revision of textbooks and school programmes and the adaptation of
teaching methods;
(d ) The same opportunities to benefit from scholarships and other study grants;
(e) The same opportunities for access to programmes of continuing education, including adult and
functional literacy programmes, particulary those aimed at reducing, at the earliest possible time, any
gap in education existing between men and women;
(f) The reduction of female student drop-out rates and the organization of programmes for girls and
women who have left school prematurely;
(g) The same Opportunities to participate actively in sports and physical education;
(h) Access to specific educational information to help to ensure the health and well-being of families,
including information and advice on family planning.
Article 11
1. States Parties shall take all appropriate measures to eliminate discrimination against women in the
field of employment in order to ensure, on a basis of equality of men and women, the same rights, in
particular:
(a) The right to work as an inalienable right of all human beings;
(b) The right to the same employment opportunities, including the application of the same criteria for
selection in matters of employment;
(c) The right to free choice of profession and employment, the right to promotion, job security and all
benefits and conditions of service and the right to receive vocational training and retraining, including
apprenticeships, advanced vocational training and recurrent training;
(d) The right to equal remuneration, including benefits, and to equal treatment in respect of work of
equal value, as well as equality of treatment in the evaluation of the quality of work;
(e) The right to social security, particularly in cases of retirement, unemployment, sickness, invalidity
and old age and other incapacity to work, as well as the right to paid leave;
(f) The right to protection of health and to safety in working conditions, including the safeguarding of
the function of reproduction.
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2. In order to prevent discrimination against women on the grounds of marriage or maternity and to
ensure their effective right to work, States Parties shall take appropriate measures:
(a) To prohibit, subject to the imposition of sanctions, dismissal on the grounds of pregnancy or of
maternity leave and discrimination in dismissals on the basis of marital status;
(b) To introduce maternity leave with pay or with comparable social benefits without loss of former
employment, seniority or social allowances;
(c) To encourage the provision of the necessary supporting social services to enable parents to
combine family obligations with work responsibilities and participation in public life, in particular
through promoting the establishment and development of a network of child-care facilities;
(d) To provide special protection to women during pregnancy in types of work proved to be harmful to
them.
3. Protective legislation relating to matters covered in this article shall be reviewed periodically in the
light of scientific and technological knowledge and shall be revised, repealed or extended as necessary.
Article 12
1. States Parties shall take all appropriate measures to eliminate discrimination against women in the
field of health care in order to ensure, on a basis of equality of men and women, access to health care
services, including those related to family planning.
2. Notwithstanding the provisions of paragraph I of this article, States Parties shall ensure to women
appropriate services in connection with pregnancy, confinement and the post-natal period, granting
free services where necessary, as well as adequate nutrition during pregnancy and lactation.
Article 13
States Parties shall take all appropriate measures to eliminate discrimination against women in other
areas of economic and social life in order to ensure, on a basis of equality of men and women, the
same rights, in particular:
(a) The right to family benefits;
(b) The right to bank loans, mortgages and other forms of financial credit;
(c) The right to participate in recreational activities, sports and all aspects of cultural life.
Article 14
1. States Parties shall take into account the particular problems faced by rural women and the
significant roles which rural women play in the economic survival of their families, including their work
in the non-monetized sectors of the economy, and shall take all appropriate measures to ensure the
application of the provisions of the present Convention to women in rural areas.
2. States Parties shall take all appropriate measures to eliminate discrimination against women in rural
areas in order to ensure, on a basis of equality of men and women, that they participate in and benefit
from rural development and, in particular, shall ensure to such women the right:
(a) To participate in the elaboration and implementation of development planning at all levels;
(b) To have access to adequate health care facilities, including information, counselling and services in
family planning;
(c) To benefit directly from social security programmes;
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(d) To obtain all types of training and education, formal and non-formal, including that relating to
functional literacy, as well as, inter alia, the benefit of all community and extension services, in order
to increase their technical proficiency;
(e) To organize self-help groups and co-operatives in order to obtain equal access to economic
opportunities through employment or self employment;
(f) To participate in all community activities;
(g) To have access to agricultural credit and loans, marketing facilities, appropriate technology and
equal treatment in land and agrarian reform as well as in land resettlement schemes;
(h) To enjoy adequate living conditions, particularly in relation to housing, sanitation, electricity and
water supply, transport and communications.
PART IV
Article 15
1. States Parties shall accord to women equality with men before the law.
2. States Parties shall accord to women, in civil matters, a legal capacity identical to that of men and
the same opportunities to exercise that capacity. In particular, they shall give women equal rights to
conclude contracts and to administer property and shall treat them equally in all stages of procedure in
courts and tribunals.
3. States Parties agree that all contracts and all other private instruments of any kind with a legal
effect which is directed at restricting the legal capacity of women shall be deemed null and void.
4. States Parties shall accord to men and women the same rights with regard to the law relating to the
movement of persons and the freedom to choose their residence and domicile.
Article 16
1. States Parties shall take all appropriate measures to eliminate discrimination against women in all
matters relating to marriage and family relations and in particular shall ensure, on a basis of equality
of men and women:
(a) The same right to enter into marriage;
(b) The same right freely to choose a spouse and to enter into marriage only with their free and full
consent;
(c) The same rights and responsibilities during marriage and at its dissolution;
(d) The same rights and responsibilities as parents, irrespective of their marital status, in matters
relating to their children; in all cases the interests of the children shall be paramount;
(e) The same rights to decide freely and responsibly on the number and spacing of their children and
to have access to the information, education and means to enable them to exercise these rights;
(f) The same rights and responsibilities with regard to guardianship, wardship, trusteeship and
adoption of children, or similar institutions where these concepts exist in national legislation; in all
cases the interests of the children shall be paramount;
(g) The same personal rights as husband and wife, including the right to choose a family name, a
profession and an occupation;
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(h) The same rights for both spouses in respect of the ownership, acquisition, management,
administration, enjoyment and disposition of property, whether free of charge or for a valuable
consideration.
2. The betrothal and the marriage of a child shall have no legal effect, and all necessary action,
including legislation, shall be taken to specify a minimum age for marriage and to make the
registration of marriages in an official registry compulsory.
PART V

Article 17
1. For the purpose of considering the progress made in the implementation of the present Convention,
there shall be established a Committee on the Elimination of Discrimination against Women
(hereinafter referred to as the Committee) consisting, at the time of entry into force of the Convention,
of eighteen and, after ratification of or accession to the Convention by the thirty-fifth State Party, of
twenty-three experts of high moral standing and competence in the field covered by the Convention.
The experts shall be elected by States Parties from among their nationals and shall serve in their
personal capacity, consideration being given to equitable geographical distribution and to the
representation of the different forms of civilization as well as the principal legal systems.
2. The members of the Committee shall be elected by secret ballot from a list of persons nominated by
States Parties. Each State Party may nominate one person from among its own nationals.
3. The initial election shall be held six months after the date of the entry into force of the present
Convention. At least three months before the date of each election the Secretary-General of the United
Nations shall address a letter to the States Parties inviting them to submit their nominations within two
months. The Secretary-General shall prepare a list in alphabetical order of all persons thus nominated,
indicating the States Parties which have nominated them, and shall submit it to the States Parties.
4. Elections of the members of the Committee shall be held at a meeting of States Parties convened by
the Secretary-General at United Nations Headquarters. At that meeting, for which two thirds of the
States Parties shall constitute a quorum, the persons elected to the Committee shall be those
nominees who obtain the largest number of votes and an absolute majority of the votes of the
representatives of States Parties present and voting.
5. The members of the Committee shall be elected for a term of four years. However, the terms of
nine of the members elected at the first election shall expire at the end of two years; immediately after
the first election the names of these nine members shall be chosen by lot by the Chairman of the
Committee.
6. The election of the five additional members of the Committee shall be held in accordance with the
provisions of paragraphs 2, 3 and 4 of this article, following the thirty-fifth ratification or accession.
The terms of two of the additional members elected on this occasion shall expire at the end of two
years, the names of these two members having been chosen by lot by the Chairman of the Committee.
7. For the filling of casual vacancies, the State Party whose expert has ceased to function as a member
of the Committee shall appoint another expert from among its nationals, subject to the approval of the
Committee.
8. The members of the Committee shall, with the approval of the General Assembly, receive
emoluments from United Nations resources on such terms and conditions as the Assembly may decide,
having regard to the importance of the Committee's responsibilities.
9. The Secretary-General of the United Nations shall provide the necessary staff and facilities for the
effective performance of the functions of the Committee under the present Convention.

8

Article 18
1. States Parties undertake to submit to the Secretary-General of the United Nations, for consideration
by the Committee, a report on the legislative, judicial, administrative or other measures which they
have adopted to give effect to the provisions of the present Convention and on the progress made in
this respect:
(a) Within one year after the entry into force for the State concerned;
(b) Thereafter at least every four years and further whenever the Committee so requests.
2. Reports may indicate factors and difficulties affecting the degree of fulfilment of obligations under
the present Convention.
Article 19
1. The Committee shall adopt its own rules of procedure. 2. The Committee shall elect its officers for a
term of two years.
Article 20
1. The Committee shall normally meet for a period of not more than two weeks annually in order to
consider the reports submitted in accordance with article 18 of the present Convention.
2. The meetings of the Committee shall normally be held at United Nations Headquarters or at any
other convenient place as determined by the Committee.
Article 21
1. The Committee shall, through the Economic and Social Council, report annually to the General
Assembly of the United Nations on its activities and may make suggestions and general
recommendations based on the examination of reports and information received from the States
Parties. Such suggestions and general recommendations shall be included in the report of the
Committee together with comments, if any, from States Parties.
2. The Secretary-General of the United Nations shall transmit the reports of the Committee to the
Commission on the Status of Women for its information.
Article 22
The specialized agencies shall be entitled to be represented at the consideration of the implementation
of such provisions of the present Convention as fall within the scope of their activities. The Committee
may invite the specialized agencies to submit reports on the implementation of the Convention in areas
falling within the scope of their activities.
PART VI
Article 23
Nothing in the present Convention shall affect any provisions that are more conducive to the
achievement of equality between men and women which may be contained:
(a) In the legislation of a State Party; or
(b) In any other international convention, treaty or agreement in force for that State.
Article 24
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States Parties undertake to adopt all necessary measures at the national level aimed at achieving the
full realization of the rights recognized in the present Convention.
Article 25
1. The present Convention shall be open for signature by all States.
2. The Secretary-General of the United Nations is designated as the depositary of the present
Convention.
3. The present Convention is subject to ratification. Instruments of ratification shall be deposited with
the Secretary-General of the United Nations.
4. The present Convention shall be open to accession by all States. Accession shall be effected by the
deposit of an instrument of accession with the Secretary-General of the United Nations.
Article 26
1. A request for the revision of the present Convention may be made at any time by any State Party by
means of a notification in writing addressed to the Secretary-General of the United Nations.
2. The General Assembly of the United Nations shall decide upon the steps, if any, to be taken in
respect of such a request.
Article 27
1. The present Convention shall enter into force on the thirtieth day after the date of deposit with the
Secretary-General of the United Nations of the twentieth instrument of ratification or accession.
2. For each State ratifying the present Convention or acceding to it after the deposit of the twentieth
instrument of ratification or accession, the Convention shall enter into force on the thirtieth day after
the date of the deposit of its own instrument of ratification or accession.
Article 28
1. The Secretary-General of the United Nations shall receive and circulate to all States the text of
reservations made by States at the time of ratification or accession.
2. A reservation incompatible with the object and purpose of the present Convention shall not be
permitted.
3. Reservations may be withdrawn at any time by notification to this effect addressed to the SecretaryGeneral of the United Nations, who shall then inform all States thereof. Such notification shall take
effect on the date on which it is received.
Article 29
1. Any dispute between two or more States Parties concerning the interpretation or application of the
present Convention which is not settled by negotiation shall, at the request of one of them, be
submitted to arbitration. If within six months from the date of the request for arbitration the parties
are unable to agree on the organization of the arbitration, any one of those parties may refer the
dispute to the International Court of Justice by request in conformity with the Statute of the Court.
2. Each State Party may at the time of signature or ratification of the present Convention or accession
thereto declare that it does not consider itself bound by paragraph I of this article. The other States
Parties shall not be bound by that paragraph with respect to any State Party which has made such a
reservation.
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3. Any State Party which has made a reservation in accordance with paragraph 2 of this article may at
any time withdraw that reservation by notification to the Secretary-General of the United Nations.
Article 30
The present Convention, the Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish texts of which are
equally authentic, shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations. IN WITNESS
WHEREOF the undersigned, duly authorized, have signed the present Convention.

อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติ
ในทุกรูปแบบต่อสตรี

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
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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
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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

Convention on the Rights
of the Child
(CRC)

Convention on the Rights of the Child
U.N. General Assembly
Document A/RES/44/25 (12 December 1989)
with Annex
The General Assembly,
Recalling its previous resolutions, especially resolutions 33/166 of 20 December 1978 and 43/112 of 8
December 1988, and those of the Commission on Human Rights and the Economic and Social Council related
to the question of a convention on the rights of the child,
Taking note, in particular, of Commission on Human Rights resolution 1989/57 of 8 March 1989, by
which the Commission decided to transmit the draft convention on the rights of the child, through the Economic
and Social Council, to the General Assembly, and Economic and Social Council resolution 1989/79 of 24 May
1989,
Reaffirming that children's rights require special protection and call for continuous improvement of
the situation of children all over the world, as well as for their development and education in conditions of
peace and security,
Profoundly concerned that the situation of children in many parts of the world remains critical as a
result of inadequate social conditions, natural disasters, armed conflicts, exploitation, illiteracy, hunger and
disability, and convinced that urgent and effective national and international action is called for,
Mindful of the important role of the United Nations Children's Fund and of that of the United Nations
in promoting the well-being of children and their development,
Convinced that an international convention on the rights of the child, as a standard-setting
accomplishment of the United Nations in the field of human rights, would make a positive contribution to
protecting children's rights and ensuring their well-being,
Bearing in mind that 1989 marks the thirtieth anniversary of the Declaration of the Rights of the Child
and the tenth anniversary of the International Year of the Child,
1. Expresses its appreciation to the Commission on Human Rights for having concluded the
elaboration of the draft convention on the rights of the child;

2. Adopts and opens for signature, ratification and accession the Convention on the Rights of the
Child contained in the annex to the present resolution;
3. Calls upon all Member States to consider signing and ratifying or acceding to the Convention as a
matter of priority and expresses the hope that it will come into force at an early date;
4. Requests the Secretary-General to provide all the facilities and assistance necessary for
dissemination of information on the Convention;
5. Invites United Nations agencies and organizations, as well as intergovernmental and
nongovernmental organizations, to intensify their efforts with a view to disseminating information on the
Convention and to promoting its understanding;
6. Requests the Secretary-General to submit to the General Assembly at its forty-fifth session a report
on the status of the Convention on the Rights of the Child;
7. Decides to consider the report of the Secretary-General at its forty-fifth session under an item
entitled "Implementation of the Convention on the Rights of the Child".

61st plenary meeting
20 November 1989

ANNEX

Convention on the Rights of the Child
PREAMBLE
The States Parties to the present Convention,
Considering that, in accordance with the principles proclaimed in the Charter of the United Nations,
recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of the human family is
the foundation of freedom, justice and peace in the world,
Bearing in mind that the peoples of the United Nations have, in the Charter, reaffirmed their faith in
fundamental human rights and in the dignity and worth of the human person, and have determined to promote
social progress and better standards of life in larger freedom,
Recognizing that the United Nations has, in the Universal Declaration of Human Rights and in the
International Covenants on Human Rights, proclaimed and agreed that everyone is entitled to all the rights and
freedoms set forth therein, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political
or other opinion, national or social origin, property, birth or other status,
Recalling that, in the Universal Declaration of Human Rights, the United Nations has proclaimed that
childhood is entitled to special care and assistance,
Convinced that the family, as the fundamental group of society and the natural environment for the growth and
well-being of all its members and particularly children, should be afforded the necessary protection and
assistance so that it can fully assume its responsibilities within the community,
Recognizing that the child, for the full and harmonious development of his or her personality, should
grow up in a family environment, in an atmosphere of happiness, love and understanding,
Considering that the child should be fully prepared to live an individual life in society, and brought up
in the spirit of the ideals proclaimed in the Charter of the United Nations, and in particular in the spirit of peace,
dignity, tolerance, freedom, equality and solidarity,
Bearing in mind that the need to extend particular care to the child has been stated in the Geneva
Declaration of the Rights of the Child of 1924 and in the Declaration of the Rights of the Child adopted by the
General Assembly on 20 November 1959 and recognized in the Universal Declaration of Human Rights, in the
International Covenant on Civil and Political Rights (in particular in articles 23 and 24), in the International
Covenant on Economic, Social and Cultural Rights

(in particular in article 10) and in the statutes and relevant instruments of specialized agencies and international
organizations concerned with the welfare of children,
Bearing in mind that, as indicated in the Declaration of the Rights of the Child, "the child, by reason
of his physical and mental immaturity, needs special safeguards and care, including appropriate legal
protection, before as well as after birth",
Recalling the provisions of the Declaration on Social and Legal Principles relating to the Protection
and Welfare of Children, with Special Reference to Foster Placement and Adoption Nationally and
Internationally; the United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile justice (The
Beijing Rules); and the Declaration on the Protection of Women and Children in Emergency and
Armed Conflict,
Recognizing that, in all countries in the world, there are children living in exceptionally difficult
conditions, and that such children need special consideration,
Taking due account of the importance of the traditions and cultural values of each people for the
protection and harmonious development of the child,
Recognizing the importance of international co-operation for improving the living conditions of children in
every country, in particular in the developing countries,
Have agreed as follows:

PART I
Article 1
For the purposes of the present Convention, a child means every human being below the age of
eighteen years unless, under the law applicable to the child, majority is attained earlier.
Article 2
1. States Parties shall respect and ensure the rights set forth in the present Convention to each child
within their jurisdiction without discrimination of any kind, irrespective of the child's or his or her parent's or
legal guardian's race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national, ethnic or social origin,
property, disability, birth or other status.

2. States Parties shall take all appropriate measures to ensure that the child is protected against all
forms of discrimination or punishment on the basis of the status, activities, expressed opinions, or beliefs of the
child's parents, legal guardians, or family members.
Article 3
1. In all actions concerning children, whether undertaken by public or private social welfare
institutions, courts of law, administrative authorities or legislative bodies, the best interests of the child shall be
a primary consideration.
2. States Parties undertake to ensure the child such protection and care as is necessary for his or her
wellbeing, taking into account the rights and duties of his or her parents, legal guardians, or other individuals
legally responsible for him or her, and, to this end, shall take all appropriate legislative and administrative
measures.
3. States Parties shall ensure that the institutions, services and facilities responsible for the care or
protection of children shall conform with the standards established by competent authorities, particularly in the
areas of safety, health, in the number and suitability of their staff, as well as competent supervision.
Article 4
States Parties shall undertake all appropriate legislative, administrative, and other measures for the
implementation of the rights recognized in the present Convention. With regard to economic, social and cultural
rights, States Parties shall undertake such measures to the maximum extent of their available resources and,
where needed, within the framework of international co-operation.
Article 5
States Parties shall respect the responsibilities, rights and duties of parents or, where applicable, the
members of the extended family or community as provided for by local custom, legal guardians or other
persons legally responsible for the child, to provide, in a manner consistent with the evolving capacities of the
child, appropriate direction and guidance in the exercise by the child of the rights recognized in the
present Convention.
Article 6
1. States Parties recognize that every child has the inherent right to life.
2. States Parties shall ensure to the maximum extent possible the survival and development of the
child.

Article 7
1. The child shall be registered immediately after birth and shall have the right from birth to a name,
the right to acquire a nationality and, as far as possible, the right to know and be cared for by his or her parents.
2. States Parties shall ensure the implementation of these rights in accordance with their national law
and their obligations under the relevant international instruments in this field, in particular where the child
would otherwise be stateless.
Article 8
1. States Parties undertake to respect the right of the child to preserve his or her identity, including
nationality, name and family relations as recognized by law without unlawful interference.
2. Where a child is illegally deprived of some or all of the elements of his or her identity, States
Parties shall provide appropriate assistance and protection, with a view to speedily re-establishing his or her
identity.
Article 9
1. States Parties shall ensure that a child shall not be separated from his or her parents against their
will, except when competent authorities subject to judicial review determine, in accordance with applicable law
and procedures, that such separation is necessary for the best interests of the child. Such determination may be
necessary in a particular case such as one involving abuse or neglect of the child by
the parents, or one where the parents are living separately and a decision must be made as to the child's place of
residence.
2. In any proceedings pursuant to paragraph 1 of the present article, all interested parties shall be
given an opportunity to participate in the proceedings and make their views known.
3. States Parties shall respect the right of the child who is separated from one or both parents to
maintain personal relations and direct contact with both parents on a regular basis, except if it is contrary to the
child's best interests.
4. Where such separation results from any action initiated by a State Party, such as the detention,
imprisonment, exile, deportation or death (including death arising from any cause while the person is in the
custody of the State) of one or both parents or of the child, that State Party shall, upon request, provide the
parents, the child or, if appropriate, another member of the family with the essential information concerning the
whereabouts of the absent member(s) of the family unless the provision of the information would be detrimental

to the well-being of the child. States Parties shall further ensure that the submission of such a request shall of
itself entail no adverse consequences for the person(s) concerned.
Article 10
1. In accordance with the obligation of States Parties under article 9, paragraph 1, applications by a
child or his or her parents to enter or leave a State Party for the purpose of family reunification shall be dealt
with by States Parties in a positive, humane and expeditious manner. States Parties shall further ensure that the
submission of such a request shall entail no adverse consequences for the applicants and for the members of
their family.
2. A child whose parents reside in different States shall have the right to maintain on a regular basis,
save in exceptional circumstances personal relations and direct contacts with both parents. Towards that end
and in accordance with the obligation of States Parties under article 9, paragraph 2, States Parties shall respect
the right of the child and his or her parents to leave any country, including their own, and to enter their own
country. The right to leave any country shall be subject only to such restrictions as are prescribed by law and
which are necessary to protect the national security, public order (ordre public), public health or morals or the
rights and freedoms of others and are consistent with the other rights recognized in the present Convention.
Article 11
1. States Parties shall take measures to combat the illicit transfer and non-return of children abroad.
2. To this end, States Parties shall promote the conclusion of bilateral or multilateral agreements or
accession to existing agreements.
Article 12
1. States Parties shall assure to the child who is capable of forming his or her own views the right to
express those views freely in all matters affecting the child, the views of the child being given due weight in
accordance with the age and maturity of the child.
2. For this purpose, the child shall in particular be provided the opportunity to be heard in any judicial
and administrative proceedings affecting the child, either directly, or through a representative or an appropriate
body, in a manner consistent with the procedural rules of national law.

Article 13
1. The child shall have the right to freedom of expression; this right shall include freedom to seek,
receive and impart information and ideas of all kinds, regardless of frontiers, either orally, in writing or in print,
in the form of art, or through any other media of the child's choice.
2. The exercise of this right may be subject to certain restrictions, but these shall only be such as are
provided by law and are necessary:
(a) For respect of the rights or reputations of others; or
(b) For the protection of national security or of public order (ordre public), or of public health or
morals.
Article 14
1. States Parties shall respect the right of the child to freedom of thought, conscience and religion.
2. States Parties shall respect the rights and duties of the parents and, when applicable, legal
guardians, to provide direction to the child in the exercise of his or her right in a manner consistent with the
evolving capacities of the child.
3. Freedom to manifest one's religion or beliefs may be subject only to such limitations as are
prescribed by law and are necessary to protect public safety, order, health or morals, or the fundamental rights
and freedoms of others.
Article 15
1. States Parties recognize the rights of the child to freedom of association and to freedom of peaceful
assembly.
2. No restrictions may be placed on the exercise of these rights other than those imposed in
conformity with the law and which are necessary in a democratic society in the interests of national security or
public safety, public order
(ordre public), the protection of public health or morals or the protection of the rights and freedoms of others.
Article 16
1. No child shall be subjected to arbitrary or unlawful interference with his or her privacy, family,
home or correspondence, nor to unlawful attacks on his or her honour and reputation.

2. The child has the right to the protection of the law against such interference or attacks.
Article 17
States Parties recognize the important function performed by the mass media and shall ensure that the
child has access to information and material from a diversity of national and international sources, especially
those aimed at the promotion of his or her social, spiritual and moral well-being and physical and mental health.
To this end, States Parties shall:
(a) Encourage the mass media to disseminate information and material of social and cultural benefit to
the child and in accordance with the spirit of article 29;
(b) Encourage international co-operation in the production, exchange and dissemination of such
information and material from a diversity of cultural, national and international sources;
(c) Encourage the production and dissemination of children's books;
(d) Encourage the mass media to have particular regard to the linguistic needs of the child who
belongs to a minority group or who is indigenous;
(e) Encourage the development of appropriate guidelines for the protection of the child from
information and material injurious to his or her well-being, bearing in mind the provisions of articles 13 and 18.
Article 18
1. States Parties shall use their best efforts to ensure recognition of the principle that both parents have
common responsibilities for the upbringing and development of the child. Parents or, as the case may be, legal
guardians, have the primary responsibility for the upbringing and development of the child. The best interests of
the child will be their basic concern.
2. For the purpose of guaranteeing and promoting the rights set forth in the present Convention, States
Parties shall render appropriate assistance to parents and legal guardians in the performance of their
childrearing responsibilities and shall ensure the development of institutions, facilities and services for the care
of children.
3. States Parties shall take all appropriate measures to ensure that children of working parents have the
right to benefit from child-care services and facilities for which they are eligible.

Article 19
1. States Parties shall take all appropriate legislative, administrative, social and educational measures
to protect the child from all forms of physical or mental violence, injury or abuse, neglect or negligent
treatment, maltreatment or exploitation, including sexual abuse, while in the care of parent(s), legal guardian(s)
or any other person who has the care of the child.
2. Such protective measures should, as appropriate, include effective procedures for the establishment
of social programmes to provide necessary support for the child and for those who have the care of the child, as
well as for other forms of prevention and for identification, reporting, referral, investigation, treatment and
follow-up of instances of child maltreatment described heretofore, and, as appropriate, for judicial involvement.
Article 20
1. A child temporarily or permanently deprived of his or her family environment, or in whose own
best interests cannot be allowed to remain in that environment, shall be entitled to special protection and
assistance provided by the State.
2. States Parties shall in accordance with their national laws ensure alternative care for such a child.
3. Such care could include, inter alia, foster placement, kafalah of Islamic law, adoption or if
necessary placement in suitable institutions for the care of children. When considering solutions, due regard
shall be paid to the desirability of continuity in a child's upbringing and to the child's ethnic, religious, cultural
and linguistic background.
Article 21
States Parties that recognize and/or permit the system of adoption shall ensure that the best interests of
the child shall be the paramount consideration and they shall:
(a) Ensure that the adoption of a child is authorized only by competent authorities who determine, in
accordance with applicable law and procedures and on the basis of all pertinent and reliable information, that
the adoption is permissible in view of the child's status concerning parents, relatives and legal guardians and
that, if required, the persons concerned have given their informed consent to the adoption on the basis of such
counselling as may be necessary;
(b) Recognize that inter-country adoption may be considered as an alternative means of child's care, if
the child cannot be placed in a foster or an adoptive family or cannot in any suitable manner be cared for in the
child's country of origin;

(c) Ensure that the child concerned by inter-country adoption enjoys safeguards and standards
equivalent to those existing in the case of national adoption;
(d) Take all appropriate measures to ensure that, in inter-country adoption, the placement does not
result in improper financial gain for those involved in it;
(e) Promote, where appropriate, the objectives of the present article by concluding bilateral or
multilateral arrangements or agreements, and endeavour, within this framework, to ensure that the placement of
the child in another country is carried out by competent authorities or organs.
Article 22
1. States Parties shall take appropriate measures to ensure that a child who is seeking refugee status or
who is considered a refugee in accordance with applicable international or domestic law and procedures shall,
whether unaccompanied or accompanied by his or her parents or by any other person, receive appropriate
protection and humanitarian assistance in the enjoyment of applicable rights set forth in the present Convention
and in other international human rights or humanitarian instruments to which the said States are Parties.
2. For this purpose, States Parties shall provide, as they consider appropriate, co-operation in any
efforts by the United Nations and other competent intergovernmental organizations or non-governmental
organizations co-operating with the United Nations to protect and assist such a child and to trace the parents or
other members of the family of any refugee child in order to obtain information necessary for reunification with
his or her family In cases where no parents or other members of the family can be found, the child shall be
accorded the same protection as any other child permanently or temporarily deprived of his or her family
environment for any reason, as set forth in the present Convention.
Article 23
1. States Parties recognize that a mentally or physically disabled child should enjoy a full and decent
life, in conditions which ensure dignity, promote self-reliance and facilitate the child's active participation in the
community.
2. States Parties recognize the right of the disabled child to special care and shall encourage and
ensure the extension, subject to available resources, to the eligible child and those responsible for his or her
care, of assistance for which application is made and which is appropriate to the child's condition and to the
circumstances of the parents or others caring for the child.
3. Recognizing the special needs of a disabled child, assistance extended in accordance with
paragraph 2 of the present article shall be provided free of charge, whenever possible, taking into account the
financial resources of the parents or others caring for the child, and shall be designed to ensure that the disabled

child has effective access to and receives education, training, health care services, rehabilitation services,
preparation for employment and recreation opportunities in a manner conducive to the child's achieving the
fullest possible social integration and individual development, including his or her cultural and spiritual
development.
4. States Parties shall promote, in the spirit of international co-operation, the exchange of appropriate
information in the field of preventive health care and of medical, psychological and functional treatment of
disabled children, including dissemination of and access to information concerning methods of rehabilitation,
education and vocational services, with the aim of enabling States Parties to improve their capabilities and skills
and to widen their experience in these areas. In this regard, particular account shall be taken of the needs of
developing countries.
Article 24
1. States Parties recognize the right of the child to the enjoyment of the highest attainable standard of
health and to facilities for the treatment of illness and rehabilitation of health. States Parties shall strive to
ensure that no child is deprived of his or her right of access to such health care services.
2. States Parties shall pursue full implementation of this right and, in particular, shall take appropriate
measures:
(a) To diminish infant and child mortality;
(b) To ensure the provision of necessary medical assistance and health care to all children with
emphasis on the development of primary health care;
(c) To combat disease and malnutrition, including within the framework of primary health care,
through, iner alia, the application of readily available technology and through the provision of adequate
nutritious foods and clean drinking-water, taking into consideration the dangers and risks of environmental
pollution;
(d) To ensure appropriate pre-natal and post-natal health care for mothers;
(e) To ensure that all segments of society, in particular parents and children, are informed, have access
to education and are supported in the use of basic knowledge of child health and nutrition, the advantages of
breast-feeding, hygiene and environmental sanitation and the prevention of accidents;
(f) To develop preventive health care, guidance for parents and family planning education and
services.

3. States Parties shall take all effective and appropriate measures with a view to abolishing traditional
practices prejudicial to the health of children.
4. States Parties undertake to promote and encourage international co-operation with a view to
achieving progressively the full realization of the right recognized in the present article. In this regard,
particular account shall be taken of the needs of developing countries.
Article 25
States Parties recognize the right of a child who has been placed by the competent authorities for the
purposes of care, protection or treatment of his or her physical or mental health, to a periodic review of the
treatment provided to the child and all other circumstances relevant to his or her placement.
Article 26
1. States Parties shall recognize for every child the right to benefit from social security, including
social insurance, and shall take the necessary measures to achieve the full realization of this right in accordance
with their national law.
2. The benefits should, where appropriate, be granted, taking into account the resources and the
circumstances of the child and persons having responsibility for the maintenance of the child, as well as any
other consideration relevant to an application for benefits made by or on behalf of the child.
Article 27
1. States Parties recognize the right of every child to a standard of living adequate for the child's
physical, mental, spiritual, moral and social development.
2. The parent(s) or others responsible for the child have the primary responsibility to secure, within
their abilities and financial capacities, the conditions of living necessary for the child's development.
3. States Parties, in accordance with national conditions and within their means, shall take appropriate
measures to assist parents and others responsible for the child to implement this right and shall in case of need
provide material assistance and support programmes, particularly with regard to nutrition, clothing and housing.
4. States Parties shall take all appropriate measures to secure the recovery of maintenance for the child
from the parents or other persons having financial responsibility for the child, both within the State Party and
from abroad. In particular, where the person having financial responsibility for the child lives in a State
different from that of the child, States Parties shall promote the accession to international agreements or the
conclusion of such agreements, as well as the making of other appropriate arrangements.

Article 28
1. States Parties recognize the right of the child to education, and with a view to achieving this right
progressively and on the basis of equal opportunity, they shall, in particular:
(a) Make primary education compulsory and available free to all;
(b) Encourage the development of different forms of secondary education, including general and
vocational education, make them available and accessible to every child, and take appropriate measures such as
the introduction of free education and offering financial assistance in case of need;
(c) Make higher education accessible to all on the basis of capacity by every appropriate means;
(d) Make educational and vocational information and guidance available and accessible to all
children;
(e) Take measures to encourage regular attendance at schools and the reduction of drop-out rates.
2. States Parties shall take all appropriate measures to ensure that school discipline is administered in
a manner consistent with the child's human dignity and in conformity with the present Convention.
3. States Parties shall promote and encourage international co-operation in matters relating to
education, in particular with a view to contributing to the elimination of ignorance and illiteracy throughout the
world and facilitating access to scientific and technical knowledge and modern teaching methods. In this regard,
particular account shall be taken of the needs of developing countries.
Article 29
1. States Parties agree that the education of the child shall be directed to:
(a) The development of the child's personality, talents and mental and physical abilities to their fullest
potential;
(b) The development of respect for human rights and fundamental freedoms, and for the principles
enshrined in the Charter of the United Nations;
(c) The development of respect for the child's parents, his or her own cultural identity, language and
values, for the national values of the country in which the child is living; the country from which he or she may
originate, and for civilizations different from his or her own;

(d) The preparation of the child for responsible life in a free society, in the spirit of understanding,
peace, tolerance, equality of sexes, and friendship among all peoples, ethnic, national and religious groups and
persons of indigenous origin;
(e) The development of respect for the natural environment.
2. No part of the present article or article 28 shall be construed so as to interfere with the liberty of
individuals and bodies to establish and direct educational institutions, subject always to the observance of the
principles set forth in paragraph 1 of the present article and to the requirements that the education given in such
institutions shall conform to such minimum standards as may be laid down by the State.
Article 30
In those States in which ethnic, religious or linguistic minorities or persons of indigenous origin exist,
a child belonging to such a minority or who is indigenous shall not be denied the right, in community with other
members of his or her group, to enjoy his or her own culture, to profess and practise his or her own religion, or
to use his or her own language.
Article 31
1. States Parties recognize the right of the child to rest and leisure, to engage in play and recreational
activities appropriate to the age of the child and to participate freely in cultural life and the arts.
2. States Parties shall respect and promote the right of the child to participate fully in cultural and
artistic life and shall encourage the provision of appropriate and equal opportunities for cultural, artistic,
recreational and leisure activity.
Article 32
1. States Parties recognize the right of the child to be protected from economic exploitation and from
performing any work that is likely to be hazardous or to interfere with the child's education, or to be harmful to
the child's health or physical, mental, spiritual, moral or social development.
2. States Parties shall take legislative, administrative, social and educational measures to ensure the
implementation of the present article. To this end, and having regard to the relevant provisions of other
international instruments, States Parties shall in particular:
(a) Provide for a minimum age or minimum ages for admission to employment;
(b) Provide for appropriate regulation of the hours and conditions of employment;

(c) Provide for appropriate penalties or other sanctions to ensure the, effective enforcement of the
present article.
Article 33
States Parties shall take all appropriate measures, including legislative, administrative, social and
educational measures, to protect children from the illicit use of narcotic drugs and psychotropic substances as
defined in the relevant international treaties, and to prevent the use of children in the illicit production and
trafficking of such substances.
Article 34
States Parties undertake to protect the child from all forms of sexual exploitation and sexual abuse.
For these purposes, States Parties shall in particular take all appropriate national, bilateral and multilateral
measures to prevent:
(a) The inducement or coercion of a child to engage in any unlawful sexual activity;
(b) The exploitative use of children in prostitution or other unlawful sexual practices;
(c)The exploitative use of children in pornographic performances and materials.
Article 35
States Parties shall take all appropriate national, bilateral and multilateral measures to prevent the
abduction of, the sale of or traffic in children for any purpose or in any form.
Article 36
States Parties shall protect the child against all other forms of exploitation prejudicial to any aspects of
thechild's welfare.
Article 37
States Parties shall ensure that:
(a) No child shall be subjected to torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or
punishment. Neither capital punishment nor life imprisonment without possibility of release shall be imposed
for offences committed by persons below eighteen years of age;

(b) No child shall be deprived of his or her liberty unlawfully or arbitrarily. The arrest, detention or
imprisonment of a child shall be in conformity with the law and shall be used only as a measure of last resort
and for the shortest appropriate period of time;
(c) Every child deprived of liberty shall be treated with humanity and respect for the inherent dignity
of the human person, and in a manner which takes into account the needs of persons of his or her age. In
particular, every child deprived of liberty shall be separated from adults unless it is considered in the child's best
interest not to do so and shall have the right to maintain contact with his or her family through
correspondence and visits, save in exceptional circumstances;
(d) Every child deprived of his or her liberty shall have the right to prompt access to legal and other
appropriate assistance, as well as the right to challenge the legality of the deprivation of his or her liberty before
a court or other competent, independent and impartial authority, and to a prompt decision on any such action.
Article 38
1. States Parties undertake to respect and to ensure respect for rules of international humanitarian law
applicable to them in armed conflicts which are relevant to the child.
2. States Parties shall take all feasible measures to ensure that persons who have not attained the age
of fifteen years do not take a direct part in hostilities.
3. States Parties shall refrain from recruiting any person who has not attained the age of fifteen years
into their armed forces. In recruiting among those persons who have attained the age of fifteen years but who
have not attained the age of eighteen years, States Parties shall endeavour to give priority to those who are
oldest.
4. In accordance with their obligations under international humanitarian law to protect the civilian
population in armed conflicts, States Parties shall take all feasible measures to ensure protection and care of
children who are affected by an armed conflict.
Article 39
States Parties shall take all appropriate measures to promote physical and psychological recovery and
social reintegration of a child victim of: any form of neglect, exploitation, or abuse; torture or any other form of
cruel, inhuman or degrading treatment or punishment; or armed conflicts. Such recovery and reintegration shall
take place in an environment which fosters the health, self-respect and dignity of the child.

Article 40
1. States Parties recognize the right of every child alleged as, accused of, or recognized as having
infringed the penal law to be treated in a manner consistent with the promotion of the child's sense of dignity
and worth, which reinforces the child's respect for the human rights and fundamental freedoms of others and
which takes into account the child's age and the desirability of promoting the child's reintegration and the child's
assuming a constructive role in society.
2. To this end, and having regard to the relevant provisions of international instruments, States Parties
shall, in particular, ensure that:
(a) No child shall be alleged as, be accused of, or recognized as having infringed the penal law by
reason of acts or omissions that were not prohibited by national or international law at the time they were
committed;
(b) Every child alleged as or accused of having infringed the penal law has at least the following
guarantees:
(i) To be presumed innocent until proven guilty according to law;
(ii) To be informed promptly and directly of the charges against him or her, and, if appropriate,
through his or her parents or legal guardians, and to have legal or other appropriate assistance in the preparation
and presentation of his or her defence;
(iii) To have the matter determined without delay by a competent, independent and impartial authority
or judicial body in a fair hearing according to law, in the presence of legal or other appropriate assistance and,
unless it is considered not to be in the best interest of the child, in particular, taking into account his or her age
or situation, his or her parents or legal guardians;
(iv) Not to be compelled to give testimony or to confess quilt; to examine or have examined adverse
witnesses and to obtain the participation and examination of witnesses on his or her behalf under conditions of
equality;
(v) If considered to have infringed the penal law, to have this decision and any measures imposed in
consequence thereof reviewed by a higher competent, independent and impartial authority or judicial body
according to law;
(vi) To have the free assistance of an interpreter if the child cannot understand or speak the language
used;

(vii) To have his or her privacy fully respected at all stages of the proceedings.
3. States Parties shall seek to promote the establishment of laws, procedures, authorities and
institutions specifically applicable to children alleged as, accused of, or recognized as having infringed the
penal law,
and, in particular:
(a) The establishment of a minimum age below which children shall be presumed not to have the
capacity to infringe the penal law;
(b) Whenever appropriate and desirable, measures for dealing with such children without resorting to judicial
proceedings, providing that human rights and legal safeguards are fully respected.
4. A variety of dispositions, such as care, guidance and supervision orders; counselling; probation;
foster care; education and vocational training programmes and other alternatives to institutional care shall be
available to ensure that children are dealt with in a manner appropriate to their well-being and proportionate
both to their circumstances and the offence.
Article 41
Nothing in the present Convention shall affect any provisions which are more conducive to the
realization of the rights of the child and which may be contained in:
(a) The law of a State Party; or
(b) International law in force for that State.

PART II
Article 42
States Parties undertake to make the principles and provisions of the Convention widely known, by
appropriate and active means, to adults and children alike.
Article 43
1. For the purpose of examining the progress made by States Parties in achieving the realization of the
obligations undertaken in the present Convention, there shall be established a Committee on the Rights of the
Child, which shall carry out the functions hereinafter provided.

2. The Committee shall consist of ten experts of high moral standing and recognized competent in the
field covered by this Convention. The members of the Committee shall be elected by States Parties from among
their nationals and shall serve in their personal capacity, consideration being given to equitable geographical
distribution, as well as to the principal legal systems.
3. The members of the Committee shall be elected by secret ballot from a list of persons nominated by
States Parties. Each State Party may nominate one person from among its own nationals.
4. The initial election to the Committee shall be held no later than six months after the date of the
entry into force of the present Convention and thereafter every second year. At least four months before the date
of each election, the Secretary-General of the United Nations shall address a letter to States Parties inviting
them to submit their nominations within two months. The Secretary-General shall subsequently prepare a list in
alphabetical order of all persons thus nominated, indicating States Parties which have nominated them, and
shall submit it to the States Parties to the present Convention.
5. The elections shall be held at meetings of States Parties convened by the Secretary-General at
United Nations Headquarters. At those meetings, for which two thirds of States Parties shall constitute a
quorum, the persons elected to the Committee shall be those who obtain the largest number of votes and an
absolute majority of the votes of the representatives of States Parties present and voting.
6. The members of the Committee shall be elected for a term of four years They shall be eligible for
reelection if renominated. The term of five of the members elected at the first election shall expire at the end of
two years; immediately after the first election, the names of these five members shall be chosen by lot by the
Chairman of the meeting.
7. If a member of the Committee dies or resigns or declares that for any other cause he or she can no
longer perform the duties of the Committee, the State Party which nominated the member shall appoint another
expert from among its nationals to serve for the remainder of the term, subject to the approval of the
Committee.
8. The Committee shall establish its own rules of procedure.
9. The Committee shall elect its officers for a period of two years.
10. The meetings of the Committee shall normally be held at United Nations Headquarters or at any
other convenient place as determined by the Committee The Committee shall normally meet annually. The
duration of the meetings of the Committee shall be determined, and reviewed, it necessary, by a meeting of the
States Parties to the present Convention, subject to the approval of the General Assembly.

11. The Secretary-General of the United Nations shall provide the necessary staff and facilities for the
effective performance of the functions of the Committee under the present Convention.
12. With the approval of the General Assembly, the members of the Committee established under the
present Convention shall receive emoluments from United Nations resources on such terms and conditions as
the Assembly may decide.
Article 44
1. States Parties undertake to submit to the Committee, through the Secretary-General of the United
Nations, reports on the measures they have adopted which give effect to the rights recognized herein and on the
progress made on the enjoyment of those rights:
(a) Within two years of the entry into force of the Convention for the State Party concerned;
(b) Thereafter every five years. 2. Reports made under the present article shall indicate factors and
difficulties, if any, affecting the degree of fulfillment of the obligations under the present Convention. Reports
shall also contain sufficient information to provide the Committee with a comprehensive understanding of the
implementation of the Convention in the country concerned.
3. A State Party which has submitted a comprehensive initial report to the Committee need not, in its
subsequent reports submitted in accordance with paragraph 1(b) of the present article, repeat basic information
previously provided.
4. The Committee may request from States Parties further information relevant to the implementation
of the Convention.
5. The Committee shall submit to the General Assembly, through the Economic and Social Council,
every two years, reports on its activities.
6. States Parties shall make their reports widely available to the public in their own countries.
Article 45
In order to foster the effective implementation of the Convention and to encourage international
cooperation in the field covered by the Convention:
(a) The specialized agencies, the United Nations Children's Fund, and other United Nations organs
shall be entitled to be represented at the consideration of the implementation of such provisions of the present
Convention as fall within the scope of their mandate. The Committee may invite the specialized agencies, the
United Nations Children's Fund and other competent bodies as it may consider appropriate to provide expert

advice on the implementation of the Convention in areas falling within the scope of their respective mandates.
The Committee may invite the specialized agencies, the United Nations Children's Fund, and other United
Nations organs to submit reports on the implementation of the Convention in areas falling within the scope of
their activities;
(b) The Committee shall transmit, as it may consider appropriate, to the specialized agencies, the
United
Nations Children's Fund and other competent bodies, any reports from States Parties that contain a request, or
indicate a need, for technical advice or assistance, along with the Committee's observations and suggestions, if
any, on these requests or indications;
(c) The Committee may recommend to the General Assembly to request the Secretary-General to
undertake on its behalf studies on specific issues relating to the rights of the child;
(d) The Committee may make suggestions and general recommendations based on information
received pursuant to articles 44 and 45 of the present Convention Such suggestions and general
recommendations shall be transmitted to any State Party concerned and reported to the General Assembly,
together withcomments, if any, from States Parties.

PART III
Article 46
The present Convention shall be open for signature by all States.
Article 47
The present Convention is subject to ratification. Instruments of ratification shall be deposited with
the Secretary-General of the United Nations.
Article 48
The present Convention shall remain open for accession by any State. The instruments of accession
shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.

Article 49
1. The present Convention shall enter into force on the thirtieth day following the date of deposit with
the Secretary-General of the United Nations of the twentieth instrument of ratification or accession.
2. For each State ratifying or acceding to the Convention after the deposit of the twentieth instrument
of ratification or accession, the Convention shall enter into force on the thirtieth day after the deposit by such
State of its instrument of ratification or accession.
Article 50
1. Any State Party may propose an amendment and file it with the Secretary-General of the United
Nations. The Secretary-General shall thereupon communicate the proposed amendment to States Parties, with a
request that they indicate whether they favour a conference of States Parties for the purpose of considering and
voting upon the proposals. In the event that, within four months from the date of such
communication, at least one third of the States Parties favour such a conference, the Secretary-General shall
convene the conference under the auspices of the United Nations. Any amendment adopted by a majority of
States Parties present and voting at the conference shall be submitted to the General Assembly for approval.
2. An amendment adopted in accordance with paragraph 1 of the present article shall enter into force
when it has been approved by the General Assembly of the United Nations and accepted by a two-thirds
majority of States Parties.
3. When an amendment enters into force, it shall be binding on those States Parties which have
accepted it, other States Parties still being bound by the provisions of the present Convention and any earlier
amendments which they have accepted.
Article 51
1. The Secretary-General of the United Nations shall receive and circulate to all States the text of
reservations made by States at the time of ratification or accession.
2. A reservation incompatible with the object and purpose of the present Convention shall not be
permitted.
3. Reservations may be withdrawn at any time by notification to that effect addressed to the SecretaryGeneral of the United Nations, who shall then inform all States. Such notification shall take effect an the date
on which it is received by the Secretary-General.

Article 52
A State Party may denounce the present Convention by written notification to the Secretary-General
of the United Nations. Denunciation becomes effective one year after the date of receipt of the notification by
the Secretary-General.
Article 53
The Secretary-General of the United Nations is designated as the depositary of the present
Convention.
Article 54
The original of the present Convention, of which the Arabic, Chinese, English, French, Russian and
Spanish texts are equally authentic, shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations. In
witness thereof the undersigned plenipotentiaries, being duly authorized thereto by their respective
Governments, have signed the present Convention.

อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก

อนุสัญญาว่ าด้ วยสิทธิเด็ก
Convention on the Rights of the Child

อารัมภบท
รัฐภาคีแห่งอนุสญ
ั ญานี้
พิจารณาว่า ตามหลักการที่ประกาศในกฎบัตรสหประชาชาติน้ นั การยอมรับในศักดิ์ศรี แต่กาเนิดและ
สิ ทธิที่เท่าเทียมกัน ซึ่งไม่อาจเพิกถอนได้ของสมาชิกทั้งปวงของมวลมนุษยชาติน้ นั เป็ นรากฐานของเสรี ภาพ
ความยุติธรรมและสันติภาพในโลก
คานึงว่า บรรดาประชาชนแห่งสหประชาชาติ ได้ยนื ยันไว้ในกฎบัตรถึงความศรัทธาต่อสิ ทธิมนุษยชน
ขั้นพื้นฐานและต่อศักดิ์ศรี และคุณค่าของมนุษย์ และได้ต้ งั เจตจานงที่จะส่งเสริ มความก้าวหน้าทางสังคมและ
มาตรฐานแห่งชีวติ ที่ดีข้ ึน ภายใต้เสรี ภาพที่กว้างขวางขึ้น
ยอมรับว่า สหประชาชาติได้ประกาศ และตกลงในปฏิญญาและกติกาสากลว่าด้วยสิ ทธิมนุษยชนว่า ทุก
คนมีสิทธิและเสรี ภาพทั้งปวงที่กาหนดไว้ โดยปราศจากการแบ่งแยกไม่วา่ ชนิดใดๆ อาทิเช่น เชื้อชาติ สี ผิว เพศ
ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมืองหรื อทางอื่น ต้นกาเนิดทางการเมืองหรื อทางอื่น ต้นกาเนิดทางชาติหรื อ
สังคม ทรัพย์สิน การเกิดหรื อสถานะอื่น
ระลึกว่า สหประชาชาติได้ประกาศในปฏิญญาสากลว่าเด็กมีสิทธิที่จะได้รับการดูแล และการช่วยเหลือ
เป็ นพิเศษ
เชื่อว่า ครอบครัวในฐานะเป็ นกลุ่มพื้นฐานของสังคมและเป็ นสิ่ งแวดล้อมทางธรรมชาติ สาหรับการ
เจริ ญเติบโตและความอยูด่ ีกินดีของสมาชิกทุกคน โดยเฉพาะเด็กควรจะได้รับการคุม้ ครองและการช่วยเหลือที่
จาเป็ นเพื่อที่จะสามารถมีความรับผิดชอบในชุมชนของตนได้อย่างเต็มที่
ยอมรับว่า เพื่อให้เด็กพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างกลมกลืนและเต็มที่ที่จะดารงชีวติ ที่เป็ นตัวของตัวเองใน
สังคม และควรเลี้ยงดูเด็กตามเจตนารมณ์แห่งอุดมคติที่ประกาศไว้ในกฎบัตรของสหประชาชาติ โดยเฉพาะ
เจตนารมณ์แห่งสันติภาพ ศักดิ์ศรี ความอดกลั้น เสรี ภาพ ความเสมอภาค และความเป็ นเอกภาพ
คานึงถึงว่า ได้มีการระบุถึงความจาเป็ นที่จะขยายการดูแลโดยเฉพาะแก่เด็กในปฏิญญาว่าด้วยสิ ทธิเด็ก
ค.ศ. 1924 และในปฏิญญาว่าด้วยสิ ทธิเด็กซึ่งสมัชชาได้รับเอาเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน ค.ศ. 1959 และได้มีการ
ยอมรับในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิ ทธิมนุษยชน ในกติกาสากลว่าด้วยสิ ทธิพลเมืองและสิ ทธิทางการเมือง
(โดยเฉพาะข้อ 23 และข้อ 24) ในกติกาสากลว่าด้วยสิ ทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (โดยเฉพาะข้อ 10)
และในธรรมนูญและตราสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของทบวงการชานัญพิเศษ และองค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
กับสวัสดิภาพของเด็ก

คานึงถึงว่า ตามที่ได้ระบุในปฏิญญาว่าด้วยสิ ทธิเด็กนั้น เด็กโดยเหตุที่ยงั ไม่เติบโตเต็มที่ท้ งั ทางร่ างกาย
และจิตใจ จึงต้องการการพิทกั ษ์และการดูแลเป็ นพิเศษ รวมถึงต้องการการคุม้ ครองทางกฎหมายที่เหมาะสมทั้ง
ก่อนและหลังการเกิด
ระลึกว่า บทบัญญัติของปฏิญญาว่าด้วยหลักกฎหมายและสังคมอันเกี่ยวกับการคุม้ ครองและสวัสดิภาพ
เด็ก โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในส่วนที่เกี่ยวกับการอุปการะและการรับเป็ นบุตรบุญธรรมทั้งในประเทศและระหว่าง
ประเทศ กฎระเบียบมาตรฐานขั้นต่าสุดของสหประชาชาติสาหรับการบริ หารงานยุติธรรมแก่ผเู ้ ยาว์ (กฎปั กกิ่ง)
และปฏิญญาว่าดว้ยการคุม้ ครองสตรี และเด็กในภาวะฉุกเฉิ น และกรณี พิพาทกันด้วยอาวุธ
ยอมรับว่า ประเทศทั้งปวงในโลกมีเด็กที่ดารงชีวติ อยูใ่ นสภาวะที่ยากลาบากอย่างยิง่ และเขาเหล่านั้น
จาเป็ นต้องได้รับการเอาใจใส่เป็ นพิเศษ
พิจารณาตามสมควรถึงความสาคัญของประเพณี และค่านิยมทางวัฒนธรรมของชนแต่ละกลุ่มที่มีต่อการ
คุม้ ครองและพัฒนาการอย่างกลมกลืนของเด็ก
ยอมรับ ความสาคัญของความร่ วมมือระหว่างประเทศ เพื่อปรับปรุ งสภาพความเป็ นอยูข่ องเด็กในทุกๆ
ประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ประเทศกาลังพัฒนา
ได้ตกลงกัน ดังนี้

ส่ วนที่ 1
ข้ อ 1
เพื่อความมุ่งประสงค์แห่งอนุสญ
ั ญานี้ เด็ก หมายถึง มนุษย์ทุกคนที่อายุต่ากว่าสิ บแปดปี เว้นแต่จะบรรลุ
นิติภาวะก่อนหน้านั้นตามกฎหมายที่ใช้บงั คับแก่เด็กนั้น
ข้ อ 2
1. รัฐภาคีจะเคารพและประกันสิ ทธิตามที่กาหนดไว้ในอนุสญ
ั ญานี้ แก่เด็กแต่ละคนที่อยูใ่ นเขตอานาจ
ของตน โดยปราศจากการเลือกปฏิบตั ิไม่วา่ ชนิดใดๆ โดยไม่คานึงถึง เชื้อชาติ สี ผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความ
คิดเห็นทางการเมืองหรื อทางอื่น ต้นกาเนิดทางชาติ ชาติพนั ธุ์ หรื อสังคม ทรัพย์สิน ความทุพพลภาพ การเกิดหรื อ
สถานะอื่นๆ ของเด็ก หรื อบิดา มารดา หรื อผูป้ กครองตามกฎหมาย
2. รัฐภาคีจะดาเนินมาตรการที่เหมาะสมทั้งปวง เพื่อที่จะประกันว่าเด็กได้รับการคุม้ ครองจากการเลือก
ปฏิบตั ิ หรื อการลงโทษในทุกรู ปแบบ บนพื้นฐานของสถานภาพ กิจกรรมความคิดเห็นที่แสดงออกหรื อความเชื่อ
ของบิดา มารดา ผูป้ กครองตามกฎหมาย หรื อสมาชิกในครอบครัวของเด็ก

ข้ อ 3
1. ในการกระทาทั้งปวงที่เกี่ยวกับเด็ก ไม่วา่ จะกระทาโดยสถาบันสังคมสงเคราะห์ของรัฐหรื อเอกชน
ศาลยุติธรรม หน่วยงานฝ่ ายบริ หาร หรื อองค์กรนิติบญั ญัติ ผลประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็ นสิ่ งที่ตอ้ งคานึงถึงเป็ น
ลาดับแรก
2. รัฐภาคีรับที่จะประกันให้มีการคุม้ ครองและการดูแลแก่เด็กเท่าที่จาเป็ นสาหรับความอยูด่ ีของเด็กโดย
คานึงถึงสิ ทธิและหน้าที่ของบิดามารดา ผูป้ กครองตามกฎหมาย หรื อบุคคลอื่นที่รับผิดชอบเด็กนั้นตามกฎหมาย
ด้วย และเพื่อการนี้จะดาเนินมาตรการทางนิติบญั ญัติและบริ หารที่เหมาะสมทั้งปวง
3. รัฐภาคีจะประกันว่า สถาบัน การบริ การ และการอานวยความสะดวกที่มีส่วนรับผิดชอบต่อการดูแล
หรื อการคุม้ ครองเด็กนั้น จะเป็ นไปตามมาตรฐานที่ได้กาหนดไว้โดยหน่วยงานที่มีอานาจ โดยเฉพาะในด้านความ
ปลอดภัยสุขภาพ และในเรื่ องจานวนและความเหมาะสมของเจ้าหน้าที่ ตลอดจนการกากับดูแลที่มีประสิ ทธิภาพ
ข้ อ 4
รัฐภาคีจะดาเนินมาตรการที่เหมาะสมทั้งปวง ทั้งด้านนิติบญั ญัติ บริ หาร และด้านอื่นๆ เพื่อการปฏิบตั ิให้
เป็ นไปตามสิ ทธิที่อนุสญ
ั ญานี้ได้ให้การยอมรับ ในส่วนที่เกี่ยวกับสิ ทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมนั้น รัฐ
ภาคีจะดาเนินมาตรการเช่นว่านั้น โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยูอ่ ย่างเต็มที่และภายในกรอบของความร่ วมมือระหว่าง
ประเทศเมื่อจาเป็ น
ข้ อ 5
รัฐภาคีจะเคารพต่อความรับผิดชอบ สิ ทธิ และหน้าที่ของบิดามารดา หรื อของสมาชิกของครอบครัว
ขยายหรื อชุมชน ซึ่งกาหนดไว้โดยขนบธรรมเนียมในท้องถิ่น หรื อของผูป้ กครองตามกฎหมายหรื อบุคคลอื่นที่
รับผิดชอบต่อเด็กตามกฎหมาย ในอันที่จะให้แนวทางและการแนะแนวตามที่เหมาะสมในการใช้สิทธิของเด็ก
ตามที่อนุสญ
ั ญานี้ให้การรับรอง ในลักษณะที่สอดคล้องกับความสามารถที่พฒั นาตามวัยของเด็ก
ข้ อ 6
1. รัฐภาคียอมรับว่า เด็กทุกคนมีสิทธิติดตัวที่จะมีชีวติ
2. รัฐภาคีจะประกันอย่างเต็มที่เท่าที่จะทาได้ ให้มีการอยูร่ อด และการพัฒนาของเด็ก
ข้ อ 7
1. เด็กจะได้รับการจดทะเบียนทันทีหลังการเกิด และจะมีสิทธิที่จะมีชื่อนับแต่เกิด และสิ ทธิที่จะได้
สัญชาติ และเท่าที่จะเป็ นไปได้ สิ ทธิที่จะรู ้จกั และได้รับการดูแลเลี้ยงดูจากบิดามารดาของตน
2. รัฐภาคีจะประกันให้มีการปฏิบตั ิตามสิ ทธิเหล่านี้ตามกฎหมายภายในและพันธกรณี ของรัฐภาคีที่มีอยู่

ภายใต้ตราสารระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องในเรื่ องนี้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในกรณี ที่เด็กจะตกอยูใ่ นสถานะไร้สญ
ั ชาติ
ข้ อ 8
1. รัฐภาคีรับที่จะเคารพต่อสิ ทธิของเด็ก ในการรักษาเอกลักษณ์ของตนไว้รวมถึงสัญชาติ ชื่อ และ
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวของตนตามที่กฎหมายรับรอง โดยปราศจากการแทรกแซงที่มิชอบด้วยกฎหมาย
2. ในกรณี ที่มีการตัดเอกลักษณ์บางอย่าง หรื อทั้งหมดของเด็กออกไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย รัฐภาคี
จะให้ความช่วยเหลือและความคุม้ ครองตามสมควร เพื่อให้เอกลักษณ์ของเด็กกลับคืนมาโดยเร็ ว
ข้ อ 9
1. รัฐภาคีจะประกันว่า เด็กจะไม่ถูกแยกจากบิดามารดาโดยขัดกับความประสงค์ของบิดามารดา เว้นแต่
ในกรณี ที่หน่วยงานที่มีอานาจ ซึ่งอาจถูกทบทวนโดยทางศาลจะกาหนดตามกฎหมายและวิธีพิจารณาที่ใช้บงั คับ
อยูว่ า่ การแยกเช่นว่านี้จาเป็ นเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของเด็ก การกาหนดเช่นว่านี้อาจจาเป็ นในกรณี เฉพาะ เช่น ใน
กรณี ที่เด็กถูกกระทาโดยมิชอบ หรื อถูกทอดทิ้งละเลยโดยบิดามารดา หรื อในกรณี ที่บิดามารดาอยูแ่ ยกกันและต้อง
มีการตัดสิ นว่าเด็กจะพานักที่ใด
2. ในการดาเนินการใดๆ ตามวรรค 1 ของข้อนี้ จะให้โอกาสทุกฝ่ ายที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องมีส่วนร่ วม
ในการดาเนินการดังกล่าว และแสดงความคิดเห็นของตนให้ประจักษ์
3. รัฐภาคีจะเคารพต่อสิ ทธิของเด็กที่ถูกแยกจากบิดาหรื อมารดา
หรื อจากทั้งคู่ในอันที่จะรักษา
ความสัมพันธ์ส่วนตัว และการติดต่อโดยตรงทั้งกับบิดาและมารดาอย่างสม่าเสมอ
เว้นแต่เป็ นการขัดต่อ
ผลประโยชน์สูงสุดของเด็ก
4. ในกรณี ที่การแยกเช่นว่านี้ เป็ นผลมาจากการกระทาใดๆ โดยรัฐภาคีตอ่ บิดาหรื อมารดา หรื อทั้งบิดา
และมารดา หรื อต่อเด็ก เช่น การกักขัง การจาคุก การเนรเทศ การส่งตัวออกนอกประเทศ หรื อการเสี ยชีวติ
(รวมทั้งการเสี ยชีวติ อันเกิดจากสาเหตุใด ๆ ที่เกิดขึ้นขณะที่ผนู ้ ้ นั อยูใ่ นการควบคุมของรัฐ ) หากมีการร้องขอ รัฐ
ภาคีน้ นั จะต้องให้ขอ้ มูลข่าวสารที่จาเป็ นเกี่ยวกับที่อยูข่ องสมาชิกครอบครัวที่หายไปแก่บิดามารดา เด็ก หรื อใน
กรณี ที่เหมาะสมแก่สมาชิกคนอื่นของครอบครัว เว้นแต่เนื้อหาของข้อมูลข่าวสารนั้นจะก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อ
ความอยูด่ ีของเด็ก อนึ่ง รัฐภาคีจะให้การประกันต่อไปว่า การยืน่ คาร้องขอเช่นว่านั้นจะไม่ก่อให้เกิดผลร้ายต่อ
บุคคลที่เกี่ยวข้อง
ข้ อ 10
1. ตามพันธกรณี ของรัฐภาคี ภายใต้ขอ้ 9 วรรค 1 คาร้องของเด็ก หรื อบิดามารดาของเด็ก ที่จะเดิน
ทางเข้าหรื อออกนอกรัฐภาคี เพื่อวัตถุประสงค์ของการกลับไปอยูร่ ่ วมกันใหม่เป็ นครอบครัว จะได้รับการ
ดาเนินการโดยรัฐภาคีในลักษณะที่เป็ นคุณ มีมนุษยธรรมและรวดเร็ ว รัฐภาคีจะประกันอีกด้วยว่า การยืน่ คาร้อง
ดังกล่าวจะไม่ก่อให้เกิดผลเสี ยต่อผูร้ ้องและสมาชิกในครอบครัวของผูร้ ้อง

2. เด็กที่บิดามารดาอาศัยอยูต่ ่างรัฐกันกับเด็ก จะมีสิทธิที่จะรักษาความสัมพันธ์ส่วนตัว และการติดต่อ
โดยตรงกับทั้งบิดาและมารดาได้อย่างสม่าเสมอ เว้นแต่ในสภาพการณ์พิเศษ เพื่อการนี้และตามพันธกรณี ของรัฐ
ภาคีภายใต้ขอ้ 9 วรรค 1 รัฐภาคีจะเคารพต่อสิ ทธิของเด็ก และบิดามารดาของเด็กในอันที่จะเดินทางออกนอก
ประเทศใดๆ รวมทั้งประเทศของตน และสิ ทธิที่จะเดินทางเข้าประเทศของตน สิ ทธิที่จะเดินทางออกนอกประเทศ
ใดๆ จะอยูภ่ ายใต้ขอ้ จากัดดังที่กาหนดไว้โดยกฎหมายเท่านั้น และซึ่งจาเป็ นสาหรับการรักษาความมัน่ คงแห่งชาติ
ความสงบเรี ยบร้อย สาธารณสุข หรื อศีลธรรมของประชาชน หรื อสิ ทธิและเสรี ภาพของบุคคลอื่น และสอดคล้อง
กับสิ ทธิอื่นๆ ที่ได้รับการยอมรับในอนุสญ
ั ญานี้
ข้ อ 11
1. รัฐภาคีจะดาเนินมาตรการต่าง
ต่างประเทศที่มิชอบด้วยกฎหมาย

ๆ ที่จะหยุดยั้งการโยกย้ายเด็ก และการไม่ส่งเด็กกลับคืนจาก

2. เพื่อการนี้ รัฐภาคีจะส่งเสริ มให้มีการจัดทาความตกลงทวิภาคี หรื อพหุภาคี หรื อการภาคยานุวตั ิความ
ตกลงที่มีอยู่
ข้ อ 12
1. รัฐภาคีจะประกันแก่เด็กที่สามารถมีความคิดเห็นเป็ นของตนได้แล้ว ซึ่งสิ ทธิที่จะแสดงความคิดเห็น
เหล่านั้นโดยเสรี ในทุกๆ เรื่ องที่มีผลกระทบต่อเด็ก ทั้งนี้ ความคิดเห็นดังกล่าวของเด็กจะได้รับการพิจารณาตาม
สมควรแก่อายุและวุฒิภาวะของเด็กนั้น
2. เพื่อความมุ่งประสงค์น้ ี เด็กจะได้รับโดยเฉพาะอย่างยิง่ โอกาสที่จะมีสิทธิ มีเสี ยงในกระบวนการ
พิจารณาทางตุลาการ และทางปกครองใดๆ ที่มีผลกระทบต่อเด็ก ไม่วา่ โดยตรง หรื อโดยผ่านผูแ้ ทน หรื อองค์กรที่
เหมาะสม ในลักษณะที่สอดคล้องกับระเบียบวิธีปฏิบตั ิตามกฎหมายภายใน
ข้ อ 13
1. เด็กจะมีสิทธิที่จะมีเสรี ภาพในการแสดงออก สิ ทธิน้ ีจะรวมถึงเสรี ภาพที่จะแสวงหา ได้รับ หรื อ
ถ่ายทอดข้อมูลข่าวสาร และความคิดทุกลักษณะ โดยไม่ถูกจากัดโดยเขตแดน ไม่วา่ จะโดยวาจา ลายลักษณ์อกั ษร
หรื อการตีพิมพ์ในรู ปของศิลปะ หรื อผ่านสื่ อใดตามที่เด็กเลือก
2. การใช้สิทธิดงั กล่าวนี้อาจอยูภ่ ายใต้ขอ้ จากัดบางประการ แต่ขอ้ จากัดเหล่านี้ตอ้ งเป็ นข้อจากัดเช่นที่
บัญญัติตามกฎหมาย และเช่นที่จาเป็ นเท่านั้น
ก) เพื่อการเคารพต่อสิ ทธิ และชื่อเสี ยงของบุคคลอื่น หรื อ
ข) เพื่อการรักษาความมัน่ คงแห่งชาติ หรื อความสงบเรี ยบร้อย หรื อสาธารณสุข หรื อศีลธรรม
ของประชาชน

ข้ อ 14
1. รัฐภาคีจะเคารพต่อสิ ทธิของเด็กที่จะมีเสรี ภาพทางความคิด มโนธรรม และศาสนา
2. รัฐภาคีจะเคารพต่อสิ ทธิและหน้าที่ของบิดามารดา และผูป้ กครองตามกฎหมาย ในกรณี ที่เหมาะสม
ในอันที่จะให้แนวทางแก่เด็กในการใช้สิทธิของตน ในลักษณะที่สอดคล้องกับความสามารถที่พฒั นาตามวัยของ
เด็ก
3. เสรี ภาพในการแสดงออกทางศาสนา หรื อความเชื่อของตน อาจอยูเ่ พียงภายใต้ขอ้ จากัดเช่นที่กาหนด
โดยกฎหมายเท่านั้น และเช่นที่จาเป็ นที่จะรักษาความปลอดภัย ความสงบเรี ยบร้อย สาธารณสุขหรื อศีลธรรมของ
ประชาชนหรื อสิ ทธิและเสรี ภาพขั้นพื้นฐานของบุคคลอื่น
ข้ อ 15
1. รัฐภาคียอมรับสิ ทธิของเด็กที่จะมีเสรี ภาพในการสมาคม และเสรี ภาพในการชุมนุมอย่างสงบ
2. ไม่อาจมีการจากัดการใช้สิทธิเหล่านี้ นอกเหนือจากข้อจากัดที่กาหนดขึ้นโดยสอดคล้องกับกฎหมาย
และที่จาเป็ นสาหรับสังคมประชาธิปไตย เพื่อประโยชน์ของความมัน่ คงแห่งชาติ หรื อความปลอดภัยของ
ประชาชน ความสงบเรี ยบร้อย การคุม้ ครองด้านสาธารณสุข หรื อศีลธรรม หรื อการคุม้ ครองสิ ทธิและเสรี ภาพของ
บุคคลอื่น
ข้ อ 16
1. เด็กจะไม่ถูกแทรกแซงโดยพลการ หรื อโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายในความเป็ นส่วนตัว ครอบครัว บ้าน
หรื อหนังสื อโต้ตอบ รวมทั้งจะไม่ถูกกระทาโดยมิชอบต่อเกียรติและชื่อเสี ยง
2. เด็กมีสิทธิได้รับการคุม้ ครองทางกฎหมายจากการแทรกแซง หรื อการกระทาดังกล่าว
ข้ อ 17
รัฐภาคียอมรับในหน้าที่อนั สาคัญของสื่ อมวลชน และจะประกันว่า เด็กสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและ
วัสดุจากแหล่งต่าง ๆ กัน ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ข้อมูลข่าวสารและวัสดุที่มุ่ง
ส่งเสริ มความผาสุกทั้งทางสังคม จิตใจ และศีลธรรม ตลอดจนสุขภาพกายและจิตของเด็ก เพื่อการนี้รัฐภาคีจะ
ก) ส่งเสริ มให้สื่อมวลชนเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารและวัสดุที่จะมีประโยชน์ทางสังคมและวัฒนธรรมแก่
เด็กและโดยสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของข้อ 29
ข) ส่งเสริ มความร่ วมมือระหว่างประเทศในการผลิต แลกเปลี่ยนและเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารและวัสดุ
ดังกล่าว จากแหล่งข้อมูลทางวัฒนธรรมทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ
ค) ส่งเสริ มการผลิตและเผยแพร่ หนังสื อสาหรับเด็ก

ง) ส่งเสริ มให้สื่อมวลชนให้ความสนใจเป็ นพิเศษกับความจาเป็ นทางด้านภาษาของเด็กที่เป็ นสมาชิกของ
ชนกลุ่มน้อยหรื อชนพื้นเมือง
จ) ส่งเสริ มการพัฒนาแนวทางที่เหมาะสมสาหรับการป้ องกันเด็ก จากข้อมูล ข่าวสารและวัสดุที่เป็ น
อันตรายต่อความอยูด่ ีกินดีของเด็ก ทั้งนี้ โดยคานึงถึงบทบัญญัติในข้อ 13 และ 18
ข้ อ 18
1. รัฐภาคีจะให้ความพยายามอย่างที่สุด เพื่อประกันให้มีการยอมรับหลักการที่วา่ ทั้ง บิดาและมารดามี
ความรับผิดชอบร่ วมกันในการเลี้ยงดูและพัฒนาเด็ก บิดามารดา หรื อผูป้ กครองตามกฎหมายแล้วแต่กรณี เป็ น
ผูร้ ับผิดชอบเบื้องต้นในการเลี้ยงดูแลการพัฒนาเด็ก โดยคานึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็ นพื้นฐาน
2. เพื่อความประสงค์ในการให้หลักประกัน และส่งเสริ มสิ ทธิที่กาหนดไว้ในอนุสญ
ั ญานี้ รัฐภาคีจะให้
ความช่วยเหลือที่เหมาะสมแก่บิดามารดา และผูป้ กครองตามกฎหมายในอันที่จะปฏิบตั ิความรับผิดชอบของตนใน
การอบรมเลี้ยงดูเด็ก และจะประกันให้มีการพัฒนาสถาบันการอานวยความสะดวก และการบริ การต่างๆ สาหรับ
การดูแลเด็ก
3. รัฐภาคีจะดาเนินมาตรการที่เหมาะสมทั้งปวงที่จะประกันว่า บุตรของบิดามารดาที่ตอ้ งทางานมีสิทธิ
ได้รับประโยชน์จากการบริ การ และสิ่ งอานวยความสะดวกเกี่ยวกับการดูแลเด็กที่พวกเขามีสิทธิจะได้
ข้ อ 19
1. รัฐภาคีจะดาเนินมาตรการที่เหมาะสมทั้งปวง ด้านนิติบญั ญัติ บริ หาร สังคมและการศึกษา ในอันที่จะ
คุม้ ครองเด็กจากรู ปแบบทั้งปวงของความรุ นแรง ทั้งทางร่ างกายและจิต การทาร้ายหรื อการกระทาอันมิชอบ การ
ทอดทิ้งหรื อการปฏิบตั ิโดยประมาท การปฏิบตั ิที่ผิดหรื อการแสวงประโยชน์ รวมถึงการกระทาอันมิชอบทางเพศ
ขณะอยูใ่ นความดูแลของบิดามารดา ผูป้ กครองตามกฎหมาย หรื อบุคคลอื่นใดซึ่งเด็กนั้นอยูใ่ นความดูแล
2. ตามแต่จะเหมาะสม มาตรการคุม้ ครองเช่นว่านี้ ควรรวมถึง กระบวนการที่มีประสิ ทธิผล สาหรับการ
จัดตั้งแผนงานทางสังคม ในอันที่จะให้การสนับสนุนที่จาเป็ นแก่เด็กและบุคคลซึ่งเด็กนั้นอยูใ่ นความดูแล
ตลอดจนกระบวนการที่มีประสิ ทธิผลสาหรับการป้ องกันในรู ปแบบอื่น และให้มีการระบุ การรายงานการส่งเรื่ อง
เพื่อพิจารณา การสื บสวน การปฏิบตั ิและการติดตามเรื่ องของกรณี การปฏิบตั ิที่ผิดต่อเด็กตามที่ระบุมาแล้วข้างต้น
และในกรณี ที่เหมาะสมให้ทางตุลาการเข้ามามีส่วนร่ วมด้วย
ข้ อ 20
1. เด็กที่ถูกพรากจากสภาพครอบครัว ไม่วา่ จะโดยถาวรหรื อชัว่ คราว หรื อที่ไม่อาจปล่อยให้อยูใ่ นสภาพ
ที่วา่ นั้น เพื่อประโยชน์สูงสุดของเด็กเอง จะได้รับการคุม้ ครองและความช่วยเหลือพิเศษที่จดั ให้โดยรัฐ
2. รัฐภาคีจะประกันให้มีการดูแลแก่เด็กเช่นว่านั้นตามกฎหมายภายใน

3. นอกเหนือจากประการอื่นแล้ว การดูแลดังกล่าวอาจรวมถึงการจัดหาผูอ้ ุปถัมภ์ กาฟาลาห์ของ
กฎหมายอิสลาม การรับบุตรบุญธรรม หรื อถ้าจาเป็ นการจัดให้อยูใ่ นความดูแลของสถาบันที่เหมาะสมสาหรับการ
ดูแลเด็ก ในการพิจารณาถึงหนทางแก้ไขให้คานึงถึงการควรให้มีความต่อเนื่องในการเลี้ยงดูเด็ก และภูมิหลังทาง
ชาติพนั ธุ์ ศาสนาและวัฒนธรรมและภาษาของเด็ก
ข้ อ 21
รัฐภาคีซ่ ึงยอมรับและ /หรื อยอมให้มีระบบการรับเด็กเป็ นบุตรบุญธรรมจะประกันว่าประโยชน์สูงสุด
ของเด็กเป็ นข้อพิจารณาที่สาคัญที่สุด และจะ
ก) ประกันว่าการรับเด็กเป็ นบุตรบุญธรรมต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ผมู ้ ีอานาจเท่านั้น ซึ่งเป็ นผู ้
กาหนดตามกฎหมายและวิธีพิจารณาที่ใช้บงั คับอยู่ และอยูบ่ นพื้นฐานของข้อมูลข่าวสารทั้งปวงที่เกี่ยวข้องและ
เชื่อถือได้วา่ การรับเด็กเป็ นบุตรบุญธรรมนั้นกระทาได้เมื่อคานึงถึงสถานภาพของเด็กในส่วนที่เกี่ยวกับบิดา
มารดา ญาติพี่นอ้ ง และผูป้ กครองตามกฎหมาย และในกรณี ที่จาเป็ นบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ให้ความยินยอมอย่างผู ้
เข้าใจเรื่ องต่อการรับเด็กเป็ นบุตรบุญธรรมโดยได้รับคาปรึ กษาตามที่จาเป็ น
ข) ยอมรับว่าการรับเด็กเป็ นบุตรบุญธรรมข้ามประเทศอาจถือได้วา่ เป็ นทางเลือกหนึ่งของการดูแลเด็ก
หากไม่สามารถจัดหาผูอ้ ุปถัมภ์ หรื อครอบครัวที่ที่รับเด็กเป็ นบุตรบุญธรรมให้เด็กได้ หรื อไม่สามารถให้เด็กได้รับ
การดูแลด้วยวิธีการอันเหมาะสมในประเทศถิ่นกาเนิดของเด็กนั้น
ค) ประกันว่าเด็กที่อยูใ่ นข่ายของการรับเด็กเป็ นบุตรบุญธรรมข้ามประเทศ จะได้รับมาตรการคุม้ ครอง
และมาตรฐานเช่นเดียวกับที่ใช้อยูใ่ นกรณี การรับเด็กเป็ นบุตรบุญธรรมภายในประเทศ
ง) ดาเนินมาตรการที่เหมาะสมทั้งปวงเพื่อประกันว่า ในการรับเด็กเป็ นบุตรบุญธรรมข้ามประเทศนั้น
การจัดหาผูอ้ ุปการะแก่เด็ก จะไม่ส่งผลให้ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์ทางการเงินที่ไม่สมควรจากการนั้น
จ) ส่งเสริ มเมื่อเป็ นการเหมาะสมซึ่งความมุ่งหมายของข้อนี้ โดยการจัดทาข้อตกลงหรื อความตกลงทวิ
ภาคีหรื อพหุภาคี และภายในกรอบนี้พยายามที่จะประกันว่า การจัดหาผูอ้ ุปถัมภ์แก่เด็กในอีกประเทศหนึ่งนั้นได้
กระทาโดยหน่วยงานหรื อองค์กรที่มีอานาจ
ข้ อ 22
1. รัฐภาคีจะดาเนินมาตรการที่เหมาะสมที่จะประกันว่า เด็กที่ร้องขอสถานะเป็ นผูล้ ้ ีภยั หรื อที่ได้รับการ
พิจารณาเป็ นผูล้ ้ ีภยั ตามกฎหมายหรื อกระบวนการภายในหรื อระหว่างประเทศที่ใช้บงั คับ ไม่วา่ จะมีบิดามารดาของ
เด็กหรื อบุคคลอื่นติดตามมาด้วยหรื อไม่ก็ตาม จะได้รับการคุม้ ครองและความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมที่
เหมาะสมในการได้รับสิ ทธิที่มีอยูต่ ามที่ระบุไว้ในอนุสญ
ั ญานี้ และในตราสารระหว่างประเทศอื่นๆ อันเกี่ยวกับ
สิ ทธิมนุษยชนหรื อมนุษยธรรม ซึ่งรัฐดังกล่าวเป็ นภาคี
2. เพื่อวัตถุประสงค์น้ ี รัฐภาคีจะให้ความร่ วมมือตามที่พิจารณาว่าเหมาะสมแก่ความพยายามใด ๆ ของ
ทั้งองค์การสหประชาชาติ และองค์การระดับรัฐบาล หรื อองค์การที่มิใช่ระดับรัฐบาลอื่นที่มีอานาจ ซึ่งร่ วมมือกับ

องค์การสหประชาชาติในการคุม้ ครองและช่วยเหลือเด็กเช่นว่า และในการติดตามหาบิดามารดาหรื อสมาชิกอื่น
ของครอบครัวของเด็กผูล้ ้ ีภยั เพื่อให้ได้รับข้อมูลข่าวสารที่จาเป็ นสาหรับการกลับไปอยูร่ ่ วมกันใหม่เป็ นครอบครัว
ของเด็ก ในกรณี ที่ไม่สามารถค้นพบบิดามารดาหรื อสมาชิกอื่นๆ ของครอบครัว เด็กนั้นจะได้รับการคุม้ ครอง
เช่นเดียวกับเด็กที่ถูกพรากจากสภาพครอบครัว ทั้งที่เป็ นการถาวรหรื อชัว่ คราวไม่วา่ จะด้วยเหตุผลใด ดังเช่นที่ได้
ระบุไว้ในอนุสญ
ั ญานี้
ข้ อ 23
1. รัฐภาคียอมรับว่าเด็กที่พิการทางร่ างกายหรื อจิต ควรมีชีวติ ที่สมบูรณ์ และปกติสุขในสภาวะที่ประกัน
ในศักดิ์ศรี ส่งเสริ มการพึ่งพาตนเองและเอื้ออานวยให้เด็กมีส่วนร่ วมอย่างแข็งขันในชุมชน
2. รัฐภาคียอมรับในสิ ทธิของเด็กพิการที่จะได้รับการดูแลเป็ นพิเศษ และจะสนับสนุนและประกันที่จะ
ขยายเท่าที่กาลังทรัพยากรจะอานวย ความช่วยเหลือซึ่งมีการร้องขอและซึ่งเหมาะสมกับสภาพของเด็ก และ
สภาพการณ์ของบิดา มารดา หรื อบุคคลอื่นที่ดูแลเด็ก ไปยังเด็กที่อยูใ่ นเกณฑ์และผูท้ ี่รับผิดชอบในการดูแลเด็ก
3. โดยยอมรับความจาเป็ นพิเศษของเด็กพิการ ความช่วยเหลือที่ให้ตามวรรค 2 ของข้อนี้ เป็ นการให้
เปล่าเท่าที่จะเป็ นไปได้ ทั้งนี้ โดยพิจารณาถึงกาลังทรัพย์ของบิดามารดา หรื อบุคคลอื่นที่ดูแลเด็ก และความ
ช่วยเหลือเช่นว่าจะถูกกาหนดขึ้นเพื่อที่จะประกันว่า เด็กพิการจะสามารถอย่างมีประสิ ทธิพลที่จะเข้าถึง และได้รับ
การศึกษา การฝึ กอบรม การบริ การดูแลสุขภาพ การบริ การด้านการฟื้ นฟูสภาพ การตระเตรี ยมสาหรับการจ้างงาน
และโอกาสทางด้านสันทนาการในลักษณะที่ส่งเสริ มให้เด็กสามารถบรรลุผลสาเร็ จอย่างเต็มที่เท่าที่เป็ นไปได้ใน
การเข้ากับสังคมและการพัฒนาตนเอง ซึ่งรวมถึงการพัฒนาทางวัฒนธรรมและจิตใจด้วย
4. ภายใต้บรรยากาศความร่ วมมือระหว่างประเทศ รัฐภาคีจะส่งเสริ มการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่
เหมาะสม ในด้านการดูแลสุขภาพเชิงป้ องกัน และด้านการรักษาเด็กพิการทางการแพทย์ ทางจิตวิทยา และทางการ
ฟื้ นฟูสมรรถภาพ รวมทั้งการเผยแพร่ และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับวิธีการฟื้ นฟูการศึกษา และการบริ การ
ด้านการฝึ กอาชีพโดยมีจุดมุ่งหมายที่จะช่วยให้รัฐภาคีสามารถปรับปรุ งความสามารถและทักษะ
และเพิม่ พูน
ประสบการณ์ในด้านนี้ ในเรื่ องนี้ความต้องการของประเทศกาลังพัฒนาควรได้รับการคานึงถึงเป็ นพิเศษ
ข้ อ 24
1. รัฐภาคียอมรับในสิ ทธิของเด็กที่จะได้รับมาตรฐานสาธารณสุขที่สูงที่สุดเท่าที่จะหาได้และสิ่ งอานวย
ความสะดวก สาหรับการบาบัดรักษาความเจ็บป่ วยและการฟื้ นฟูสุขภาพ รัฐภาคีจะพยายามดาเนินการที่จประกัน
ว่าไม่มีเด็กคนใดถูกริ ดรอนสิ ทธิในการรับบริ การดูแลสุขภาพเช่นว่านั้น
2. รัฐภาคีจะให้มีการปฏิบตั ิตามซึ่งสิ ทธิน้ ีอย่างเต็มที่
เหมาะสมดังนี้
ก) ลดการเสี ยชีวติ ของทารก และเด็ก

และโดยเฉพาะอย่างยิง่ จะดาเนินมาตรการที่

ข) ประกันให้มีการให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์ที่จาเป็ นและการดูแลสุขภาพแก่เด็กทุกคน
โดยเน้นการพัฒนาการดูแลสุขภาพขั้นปฐม
ค) ต่อสูก้ บั โรคภัย และทุพโภชนาการ รวมทั้งที่อยูภ่ ายในขอบข่ายของการดูแลสุขภาพขั้น
ปฐม ซึ่งนอกเหนือจากวิธีการอื่นแล้วยังดาเนินการโดยการใช้เทคโนโลยีที่มีอยูพ่ ร้อมแล้ว และโดยการ
จัดหาอาการที่ถูกหลักโภชนาการและน้ าดื่มที่สะอาดอย่างเพียงพอ ทั้งนี้ โดยพิจารณาถึงอันตราย และ
ความเสี่ ยงของมลภาวะแวดล้อม
ง) ประกันให้มีการดูแลสุขภาพอย่างเหมาะสมแก่มารดาทั้งก่อนและหลังคลอด
จ) ประกันว่าทุกส่วนของสังคม โดยเฉพาะบิดามารดาและเด็ก จะได้รับข้อมูล ข่าวสาร และ
เข้าถึงการศึกษาและการสนับสนุนให้ใช้ความรู ้พ้นื ฐานในเรื่ องโภชนาการและสุขภาพเด็ก
เรื่ อง
ประโยชน์ของการเลี้ยงลูกด้วยนมมารดา เรื่ องอนามัยและสุขาภิบาลสภาพแวดล้อม และเรื่ องการ
ป้ องกันอุบตั ิเหตุ
ฉ) พัฒนาการดูแลสุขภาพเชิงป้ องกัน การแนะแนวแก่บิดามารดาและการให้บริ การและ
การศึกษาในเรื่ องการวางแผนครอบครัว
3. รัฐภาคีจะดาเนินมาตรการที่เหมาะสมและมีประสิ ทธิภาพทั้งปวง เพื่อที่จะขจัดทางปฏิบตั ิด้ งั เดิมที่เป็ นผลร้ายต่อ
สุขภาพของเด็ก
4. รัฐภาคีรับที่จะส่งเสริ มและสนับสนุนความร่ วมมือระหว่าประเทศ เพื่อที่จะให้การดาเนินการให้สิทธิที่ยอมรับ
ในข้อนี้บงั เกิดผลอย่างเต็มที่ตามลาดับ เกี่ยวกับเรื่ องนี้ความจาเป็ นของประเทศกาลังพัฒนาจะได้รับการพิจารณา
เป็ นพิเศษ
ข้ อ 25
รัฐภาคียอมรับในสิ ทธิของเด็ก ผูซ้ ่ ึงได้รับการจัดโดยหน่วยงานที่มีอานาจให้ได้รับการดูแล การคุม้ ครอง
หรื อการบาบัดรักษาสุขภาพ ทั้งทางร่ างกายหรื อจิต ในอันที่จะได้รับการทบทวนการบาบัดรักษาที่ให้แก่เด็กเป็ น
ระยะๆตลอดจนสภาวะแวดล้อมอื่นทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับการจัดดังกล่าว
ข้ อ 26
1. รัฐภาคียอมรับสิ ทธิของเด็กทุกคน ในอันที่จะได้รับประโยชน์จากการประกันสังคม รวมถึงการ
ประกันภัยทางสังคม และจะดาเนินมาตรการที่จาเป็ นเพื่อให้สิทธิน้ ีบงั เกิดผลอย่างเต็มที่ตามกฎหมายของแต่ละ
ประเทศ
2. ในกรณี ที่เหมาะสม การให้ประโยชน์ควรคานึงถึงทรัพยากร และสภาวะแวดล้อมของเด็ก และบุคคล
ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการเลี้ยงดูเด็ก ตลอดจนข้อพิจารณาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการร้องขอรับประโยชน์ซ่ ึงกระทา
โดยเด็กผูน้ ้ นั หรื อตัวแทน

ข้ อ 27
1. รัฐภาคียอมรับสิ ทธิของเด็กทุกคน ในอันที่จะได้รับมาตรฐานของการดารงชีวติ ที่เพียงพอสาหรับการ
พัฒนาด้านร่ างกาย สมอง จิตใจ ศีลธรรม และสังคมของเด็ก
2. บิดามารดาหรื อผูอ้ ื่นที่รับผิดชอบต่อเด็ก มีความรับผิดชอบเบื้องต้นที่จะจัดหาสภาพความเป็ นอยูท่ ี่
จาเป็ นสาหรับการพัฒนาของเด็ก ทั้งนี้ ตามความสามารถและกาลังทางการเงินของบุคคลเหล่านั้น
3. ตามสภาวะและกาลังความสามารถของประเทศ รัฐภาคีจะดาเนินมาตรการที่เหมาะสมที่จะให้ความ
ช่วยเหลือบิดามารดา และผูอ้ ื่นที่รับผิดชอบต่อเด็ก ในการดาเนินการตามสิ ทธิน้ ี และในกรณี ที่จาเป็ นรัฐภาคีจะให้
ความช่วยเหลือด้านวัตถุและแผนงานสนับสนุน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ด้านโภชนาการ เครื่ องนุ่งห่ม และที่อยูอ่ าศัย
4. รัฐภาคีจะดาเนินมาตรการที่เหมาะสมทั้งปวง ที่จะได้รับชดใช้คา่ เลี้ยงดูเด็กคืนจากบิดามารดาหรื อ
ผูอ้ ื่นที่มีความรับผิดชอบทางการเงินต่อเด็ก ทั้งที่อยูใ่ นรัฐภาคีเองและรัฐอื่น โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในกรณี ที่บุคคลที่มี
ความรับผิดชอบทางการเงินต่อเด็กอาศัยอยูใ่ นรัฐอื่น นอกเหนือจากรัฐที่เด็กอาศัยอยู่ รัฐภาคีจะส่งเสริ มการเข้าเป็ น
ภาคีในความตกลงระหว่างประเทศ หรื อการจัดทาความตกลงเช่นว่านั้น ตลอดจนการจัดทาข้อตกลงอื่นๆ ที่
เหมาะสม
ข้ อ 28
1. รัฐภาคียอมรับสิ ทธิของเด็กที่จะได้รับการศึกษา และเพื่อที่จะให้สิทธิน้ ีบงั เกิดผลตามลาดับและบน
พื้นฐานของโอกาสที่เท่าเทียมกัน รัฐภาคีจะ
ก) จัดการศึกษาระดับประถมเป็ นภาคบังคับที่เด็กทุกคนสามารถเรี ยนได้โดยไม่เสี ยค่าใช้จ่าย
ข) สนับสนุนการพัฒนาของการศึกษาระดับมัธยมในรู ปแบบต่างๆ รวมถึงการศึกษาสายสามัญ
และสายอาชีพ จัดการศึกษาให้แพร่ หลายและเปิ ดกว้างแก่เด็กทุกคน และดาเนินมาตรการที่เหมาะสม
เช่น การนามาใช้ซ่ ึงการศึกษาแบบให้เปล่าและการเสนอให้ความช่วยเหลือทางการเงินในกรณี ที่จาเป็ น
ค) ทาให้การศึกษาในระดับสูงเปิ ดกว้างแก่ทุกคนบนพื้นฐานของความสามารถ โดยทุกวิธีการ
ที่เหมาะสม
ง) ทาให้ขอ้ มูลข่าวสาร และการแนะแนวทางการศึกษาและอาชีพ เป็ นที่แพร่ หลายและเปิ ด
กว้างแก่เด็กทุกคน
จ) ดาเนินมาตรการเพื่อสนับสนุนการเข้าเรี ยนอย่างสม่าเสมอ
โรงเรี ยนกลางคัน

และลดอัตราการออกจาก

2. รัฐภาคีจะดาเนินมาตรการที่เหมาะสมที่จะประกันว่า ระเบียบวินยั ของโรงเรี ยนได้กาหนดขึ้นใน
ลักษณะที่สอดคล้องกับศักดิ์ศรี แห่งความเป็ นมนุษย์ของเด็ก และสอดคล้องกับอนุสญ
ั ญานี้

3. รัฐภาคีจะส่งเสริ มและสนับสนุนความร่ วมมือระหว่างประเทศ ในส่วนที่เกี่ยวกับการศึกษา โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ เพื่อที่จะเกื้อกูลต่อการขจัดความเขลาและการไม่รู้หนังสื อทัว่ โลก และเอื้ออานวยให้ได้รับความรู ้ทาง
วิชาการและทางเทคนิคและวิธีการสอนสมัยใหม่เกี่ยวกับเรื่ องนี้ ความต้องการของประเทศกาลังพัฒนาจะได้รับ
การพิจารณาเป็ นพิเศษ
ข้ อ 29
1. รัฐภาคีตกลงว่า การศึกษาของเด็กจะมุ่งไปสู่
ก) การพัฒนาบุคลิกภาพ ความสามารถพิเศษ และความสามารถทางด้านร่ างกายและจิตใจของ
เด็กให้เต็มศักยภาพของเด็กแต่ละคน
ข) การพัฒนาความเคารพต่อสิ ทธิมนุษยชน และเสรี ภาพขั้นพื้นฐานและต่อหลักการที่วางไว้
ในกฏบัตรสหประชาชาติ
ค) การพัฒนาความเคารพต่อบิดามารดาของเด็ก เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม ภาษา และค่านิยม
ของเด็กนั้นเอง และต่อค่านิยมของชาติที่เด็กนั้นอาศัยอยู่ และต่อค่านิยมของชาติถิ่นกาเนิดของเขาและ
ต่ออารยธรรมอื่นๆ ที่แตกต่างไปจากของเขาเอง
ง) การเตรี ยมเด็กให้มีชีวติ ที่มีความรับผิดชอบในสังคมที่เสรี ดว้ ยจิตสานึกแห่งความเข้าใจกัน
สันติภาพความอดกลั้น ความเสมอภาคทางเพศ และมิตรภาพในหมู่มวลมนุษย์ทุกกลุ่มชาติพนั ธุ์ กลุ่มคน
ชาติ กลุ่มศาสนา ตลอดจนในหมู่คนพื้นเมืองดั้งเดิม
จ) การพัฒนาความเคารพต่อสิ่ งแวดล้อมทางธรรมชาติ
2. ไม่มีความตอนใดในข้อนี้หรื อในข้อ 28 ที่จะได้รับการตีความให้เป็ นการก้าวก่ายเสรี ภาพของบุคคล
และขององค์กรในการจัดตั้งและอานวยการสถาบันทางการศึกษา แต่ท้ งั นี้จะต้องเคารพต่อหลักการที่ระบุไว้ใน
วรรค 1 ของข้อนี้เสมอ และต่อเงื่อนไขที่วา่ การศึกษาที่ให้ในสถาบันเหล่านั้นต้องเป็ นไปตามมาตรฐานขั้นต่าที่รัฐ
ได้วางไว้
ข้ อ 30
ในรัฐที่มีชนกลุ่มน้อยทางชาติพนั ธุ์ ศาสนา หรื อภาษา หรื อกลุ่มชนพื้นเมืองดั้งเดิมอาศัยอยู่ เด็กที่มาจาก
ชนกลุ่มน้อยนั้น หรื อที่เป็ นชนพื้นเมืองจะต้องไม่ถูกปฏิเสธซึ่งสิ ทธิที่จะปฏิบตั ิตามวัฒนธรรม ที่จะนับถือและ
ปฏิบตั ิทางศาสนาหรื อสิ ทธิที่จะใช้ภาษาของตนในชุมชนกับสมาชิกอื่นในกลุ่มเดียวกัน
ข้ อ 31
1. รัฐภาคียอมรับสิ ทธิของเด็กที่จะมีการพักและเวลาพักผ่อน การเข้าร่ วมกิจกรรมการการละเล่นทาง
สันทนาการที่เหมาะสมตามวัยของเด็ก และการมีส่วนร่ วมอย่างเสรี ในทางวัฒนธรรมและศิลปะ

2. รัฐภาคีจะเคารพและส่งเสริ มสิ ทธิของเด็ก ที่จะเข้ามีส่วนร่ วมอย่างเต็มที่ในทางวัฒนธรรมและศิลปะ
และจะสนับสนุนการใช้โอกาสที่เหมาะสมเท่าเทียมกัน สาหรับกิจกรรมทางวัฒนธรรม ศิลปะ สันทนาการ และ
การพักผ่อนหย่อนใจ
ข้ อ 32
1. รัฐภาคียอมรับสิ ทธิของเด็กที่จะได้รับการคุม้ ครองจากการแสวงประโยชน์ทางเศรษฐกิจ และจากการ
ทางานใดที่น่าจะเป็ นการเสี่ ยงอันตราย หรื อที่ขดั ขวางการศึกษาของเด็ก หรื อเป็ นอันตรายต่อสุขภาพ หรื อการ
พัฒนาทางร่ างกาย สมอง จิตใจ ศีลธรรมและสังคมของเด็ก
2. รัฐภาคีจะดาเนินมาตรการทางนิติบญั ญัติ บริ หาร สังคม และการศึกษาเพื่อประกันให้มีการดาเนินการ
ตามข้อนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ดงั กล่าวและโดยคานึงถึงบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องในตราสารระหว่างประเทศอื่นๆ รัฐภาคี
จะ
ก) กาหนดอายุข้ นั ต่าสาหรับการรับเข้าทางาน
ข) กาหนดกฎเกณฑ์ที่เหมาะสมเกี่ยวกับจานวนชัว่ โมง และสภาพการจ้างงาน
ค) กาหนดบทลงโทษหรื อวิธีการลงโทษอื่น ๆ ที่เหมาะสมเพื่อประกันให้ขอ้ นี้มีผลใช้บงั คับ
จริ งจัง
ข้ อ 33
รัฐภาคีจะดาเนินมาตรการที่เหมาะสมทั้งปวง รวมทั้งมาตรการทางนิติบญั ญัติ บริ หาร สังคม และทาง
การศึกษาที่จะคุม้ ครองเด็กจากการใช้โดยผิดกฎหมายซึ่งยาเสพติด รวมทั้งสารที่มีพิษต่อจิตประสาทอื่นๆ ที่ได้
นิยามไว้ในสนธิสญ
ั ญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง และที่จะป้ องกันการใช้เด็กเพื่อการผลิต และค้าโดยผิด
กฎหมายซึ่งสารเช่นว่านั้น
ข้ อ 34
รัฐภาคีรับที่จะคุม้ ครองเด็กจากการแสวงประโยชน์ทางเพศ และการกระทาทางเพศที่มิชอบทุกรู ปแบบ
เพื่อการนี้ รัฐภาคีจะดาเนินมาตรการที่เหมาะสมทั้งปวงทั้งมาตรการภายในประเทศ และมาตรการทวิภาคีและพหุ
ภาคีเพื่อป้ องกัน
ก) การชักจูง หรื อบีบบังคับให้มีส่วนร่ วมในกิจกรรมทางเพศใดๆ ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ข) การแสวงประโยชน์จากเด็กในการค้าประเวณี หรื อการกระทาอื่น ๆที่เกี่ยวกับเพศที่ไม่ชอบด้วย
กฎหมาย
ค) การแสวงประโยชน์จากเด็กในการแสดงลามกอนาจาร และที่เกี่ยวกับสิ่ งลามกอนาจาร

ข้ อ 35
รัฐภาคีจะดาเนินมาตรการที่เหมาะสมทั้งปวงทั้งในระดับประเทศ ระดับทวิภาคีและพหุภาคี เพื่อป้ องกัน
การลักพา การขาย หรื อการลักลอบค้าเด็ก ไม่วา่ ด้วยวัตถุประสงค์ใดหรื อในรู ปแบบใด
ข้ อ 36
รัฐภาคีจะคุม้ ครองเด็กจากการถูกแสวงประโยชน์ในทุกรู ปแบบอื่นทั้งหมดที่เป็ นผลร้ายต่อสวัสดิภาพ
ของเด็กไม่วา่ ในด้านใด
ข้ อ 37
รัฐภาคีประกันว่า
ก) จะไม่มีเด็กคนใดได้รับการทรมาน หรื อถูกปฏิบตั ิ หรื อลงโทษที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรื อต่าช้าจะ
ไม่มีการลงโทษประหารชีวติ หรื อจาคุกตลอดชีวติ ที่ไม่มีโอกาสจะได้รับการปล่อยตัวสาหรับความผิดที่กระทา
โดยบุคคลที่มีอายุต่ากว่าสิ บแปดปี
ข) จะไม่มีเด็กคนใดถูกริ ดรอนเสรี ภาพโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรื อโดยพลการ การจับกุมกักขังหรื อ
จาคุกเด็กจะต้องเป็ นไปตามกฎหมาย และจะใช้เป็ นมาตรการสุดท้ายเท่านั้น และให้มีระยะเวลาที่ส้ นั ที่สุดอย่าง
เหมาะสม
ค) เด็กทุกคนที่ถูกริ ดรอนเสรี ภาพจะได้รับการปฏิบตั ิดว้ ยมนุษยธรรม และด้วยความเคารพในศักดิ์ศรี แต่
กาเนิดของมนุษย์ และในลักษณะที่คานึงถึงความต้องการของบุคคลในวัยนั้น โดยเฉพาะอย่างยิง่ เด็กทุกคนที่ถูก
ริ ดรอนเสรี ภาพจะต้องถูกแยกต่างหากจากผูใ้ หญ่ เว้นแต่จะพิจารณาเห็นว่าจะเป็ นประโยชน์สูงสุดต่อเด็กที่จะไม่
แยกเช่นนั้น และเด็กจะมีสิทธิที่จะคงการติดต่อกับครอบครัวทางหนังสื อโต้ตอบและการเยีย่ มเยียน เว้นแต่ใน
สภาพการณ์พิเศษ
ง) เด็กทุกคนที่ถูกริ ดรอนเสรี ภาพมีสิทธิที่จะขอความช่วยเหลือทางกฎหมาย หรื อทางอื่นที่เหมาะสมโดย
พลัน ตลอดจนสิ ทธิที่จะค้านความชอบด้วยกฎหมายของการริ ดรอนเสรี ภาพของเขาต่อศาล หรื อหน่วยงานที่มี
อานาจอื่นที่เป็ นอิสระและเป็ นกลาง และที่จะได้รับคาวินิจฉัยโดยพลันต่อการดาเนินการเช่นว่า
ข้ อ 38
1. รัฐภาคีรับที่จะเคารพ และประกันให้มีความเคารพต่อกฎเกณฑ์แห่งกฎหมายมนุษยธรรมระหว่าง
ประเทศที่ใช้บงั คับรัฐภาคี ในกรณี พิพาทกันด้วยอาวุธที่เกี่ยวข้องกับเด็ก
2. รัฐภาคีจะดาเนินมาตรการที่สามารถกระทาได้ท้ งั ปวงที่จะประกันว่าบุคคลที่มีอายุไม่ถึง 15 ปี จะไม่มี
ส่วนร่ วมโดยตรงในการกระทาอันเป็ นปฏิปักษ์ต่อกัน

3. รัฐภาคีจะหลีกเลี่ยงการเกณฑ์บุคคลใด ๆ ที่มีอายุไม่ถึง 15 ปี เข้าประจาในกองทัพ ในการเกณฑ์บุคคล
ที่มีอายุ 15 ปี แต่ไม่ถึง 18 ปี นั้น รัฐภาคีจะพยายามเกณฑ์บุคคลที่มีอายุมากที่สุดก่อน
4. ตามพันธกรณี ภายใต้กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศในอันที่จะคุม้ ครองประชาชนพลเรื อนใน
การพิพาทกันด้วยอาวุธนั้น รัฐภาคีจะดาเนินมาตรการที่สามารถกระทาได้ท้ งั ปวง ที่จะประกันให้มีการคุม้ ครอง
และดูแลเด็กที่ได้รับผลกระทบจากการพิพาทกันด้วยอาวุธ
ข้ อ 39
รัฐภาคีจะดาเนินมาตรการที่เหมาะสมทั้งปวง ที่จะส่งเสริ มการฟื้ นฟูท้ งั ทางร่ างกายและจิตใจ และการ
กลับคืนสู่สงั คมของเด็กที่ได้รับเคราะห์จากการละเลยในรู ปแบบใดๆ การแสวงประโยชน์ การกระทาอันมิชอบ
การทรมานหรื อ การลงโทษ หรื อการปฏิบตั ิที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรมหรื อต่าช้าโดยรู ปอื่น หรื อการพิพาทกันด้วย
อาวุธ การฟื้ นฟูหรื อการกลับคืนสู่สงั คมดังกล่าว จะเกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริ มสุขภาพ การเคารพตนเอง
และศักดิ์ศรี ของเด็ก
ข้ อ 40
1. รัฐภาคียอมรับสิ ทธิของเด็กทุกคนที่ถูกกล่าวหา ตั้งข้อหา หรื อถูกถือว่าได้ฝ่าฝื นกฎหมายอาญา ที่จะ
ได้รับการปฏิบตั ิต่อในลักษณะที่สอดคล้องกับการส่งเสริ มความสานึกในศักดิ์ศรี และคุณค่าของเด็ก ซึ่งจะเสริ ม
ความเคารพของเด็กต่อสิ ทธิมนุษยชนและเสรี ภาพขั้นพื้นฐานของผูอ้ ื่น ในลักษณะที่ตอ้ งคานึงถึงอายุของเด็กและ
ความปรารถนาที่จะส่งเสริ มการกลับคืนสู่สงั คม และการมีบทบาทเชิงสร้างสรรค์ของเด็กในสังคม
2. เพื่อการนี้ และโดยคานึงถึงบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องของตราสารระหว่างประเทศ รัฐภาคีประกันว่า
ก) จะไม่มีเด็กคนใดถูกกล่าวหา ตั้งข้อหา หรื อถูกถือว่าฝ่ าฝื นกฎหมายอาญาโดยเหตุแห่งการ
กระทาหรื องดเว้นการกระทา ซึ่งไม่ตอ้ งห้ามตามกฎหมายภายในหรื อกฎหมายระหว่างประเทศ ในขณะ
ที่การกระทาหรื อการงดเว้นการกระทานั้นเกิดขึ้น
ข) เด็กทุกคนที่ถูกกล่าวหาหรื อตั้งข้อหาว่าได้ฝ่าฝื นกฎหมายอาญาอย่างน้อยที่สุดจะได้รับ
หลักประกันดังต่อไปนี้
(1) ได้รับการสันนิษฐานว่าบริ สุทธิ์ จนกว่าจะได้รับการพิสูจน์วา่ มีความผิดตาม
กฎหมาย
(2) ได้รับแจ้งข้อหาทันทีและโดยตรง และในกรณี ที่เหมาะสมโดยผ่านบิดามารดา
หรื อผูป้ กครองตามกฎหมาย และจะได้รับความช่วยเหลือทางกฎหมายหรื อทางอื่นที่เหมาะสม
เพื่อการตระเตรี ยมและการสูค้ ดีของเด็ก
(3) ได้รับการตัดสิ นโดยไม่ชกั ช้า โดยหน่วยงานหรื อองค์กรทางตุลาการที่มีอานาจ
เป็ นอิสระและเป็ นกลาง ในการพิจารณาความอย่างยุติธรรมตามกฎหมาย ทั้งนี้ ให้มีความ

ช่วยเหลือทางกฎหมายหรื อทางอื่นที่เหมาะสมเว้นเสี ยแต่เมื่อพิจารณาเห็นว่าจะไม่เป็ น
ประโยชน์สูงสุดต่อเด็ก โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมื่อคานึงถึงอายุของเด็กหรื อสถานการณ์บิดามารดา
หรื อผูป้ กครองตามกฎหมาย
(4) จะไม่ถูกบังคับให้เบิกความหรื อสารภาพผิด สามารถซักถามหรื อซักค้านพยาน
และให้พยานของตนเข้ามามีส่วนร่ วม และให้มีการซักถามพยานแทนตนภายใต้เงื่อนไขแห่ง
ความเท่าเทียมกัน
(5) หากพิจารณาว่าได้มีการฝ่ าฝื นกฎหมายอาญา ก็ให้การวินิจฉัยหรื อมาตรการใดที่
กาหนดโดยผลของการวินิจฉัยนั้น ได้รับการทบทวนโดยหน่วยงานหรื อองค์กรทางตุลาการที่
มีอานาจเป็ นอิสระและเป็ นกลางในระดับสูงขี้นไป
(6) ให้มีความช่วยเหลือของล่ามโดยไม่คิดมูลค่า หากเด็กไม่สามารถเข้าใจ หรื อพูด
ภาษาที่ใช้อยู่
(7) ในทุกขั้นตอนของกระบวนการพิจารณา ให้เคารพต่อเรื่ องส่วนตัวของเด็กอย่าง
เต็มที่
3. รัฐภาคีจะหาทางส่งเสริ มให้มีการตรากฎหมาย กาหนดกระบวนวิธีพิจารณา จัดตั้งหน่วยงานและ
สถาบันซึ่งจะใช้เป็ นการเฉพาะกับเด็กที่ถูกกล่าวหา ตั้งข้อหา หรื อถูกถือว่าได้ฝ่าฝื นกฎหมายอาญา และโดยเฉพาะ
อย่างยิง่
ก) การกาหนดอายุข้ นั ต่า ซึ่งเด็กที่มีอายุต่ากว่านั้นจะถูกถือว่าไม่มีความสามารถที่จะฝ่ าฝื น
กฎหมายอาญาได้
ข) เมื่อเห็นว่าเหมาะสมและเป็ นที่พึงปรารถนา ให้กาหนดมาตรการที่จะใช้กบั เด็กเหล่านั้น
โดยไม่ตอ้ งอาศัยกระบวนการทางตุลาการ ทั้งนี้ โดยมีเงื่อนไขว่าสิ ทธิมนุษยชนและการคุม้ ครองตาม
กฎหมาย จะได้รับการเคารพอย่างเต็มที่อยู่
4. การดาเนินการต่าง ๆ เช่น คาสัง่ ให้มีการดูแล แนะแนว และควบคุมการให้คาปรึ กษา การภาคทัณฑ์
การอุปการะดูแล แผนงานการศึกษาและฝึ กอบรมวิชาชีพ และทางอื่น นอกเหนือจากการให้สถาบันเป็ นผูด้ ูแล
จะต้องมีไว้เพื่อประกันว่าเด็กจะได้รับการปฏิบตั ิในลักษณะที่เหมาะสมแก่ความเป็ นอยูท่ ี่ดีของเด็ก และได้สดั ส่วน
กับทั้งสภาพการณ์และความผิดของเด็ก
ข้ อ 41
ไม่มีส่วนใดในอนุสญ
ั ญานี้ จะมีผลกระทบต่อบทบัญญัติใดๆ ซึ่งชักจูงให้สิทธิของเด็กบังเกิดผลมากกว่า
ซึ่งอาจปรากฎอยูใ่ น
ก) กฎหมายของรัฐภาคี หรื อ

ข) กฎหมายระหว่างประเทศที่มีผลใช้บงั คับกับรัฐนั้น

ส่ วนที่ 2
ข้ อ 42
รัฐภาคีรับที่จะดาเนินการให้หลักการและบทบัญญัติในอนุสญ
ั ญานี้ เป็ นที่รับรู ้กนั อย่างกว้างขวาง ทั้งแก่
ผูใ้ หญ่และเด็ก ด้วยวิธีการที่เหมาะสมและจริ งจัง
ข้ อ 43
1. เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบความคืบหน้าของรัฐภาคี
ในการทาให้พนั ธกรณี ซ่ ึงจะต้อง
ดาเนินการตามอนุสญ
ั ญานี้บงั เกิดผล ให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการว่าด้วยสิ ทธิเด็กขึ้น ซึ่งจะทาหน้าที่ดงั ที่กาหนด
ไว้ต่อไป
2. ให้คณะกรรมการ ประกอบด้วยผูเ้ ชี่ยวชาญสิ บคน ที่มีสถานะทางศีลธรรมสูงและเป็ นที่ยอมรับใน
ความสามารถในด้านที่อนุสญ
ั ญานี้ครอบคลุมถึง รัฐภาคีจะเลือกตั้งสมาชิกของคณะกรรมการจากคนชาติของตน
และสมาชิกของคณะกรรมการนี้จะทาหน้าที่ในฐานะส่วนตัว ทั้งนี้ ให้คานึงถึงการกระจายทางภูมิศาสตร์อย่างเป็ น
ธรรมและคานึงถึงระบบกฎหมายหลัก
3. ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกของคณะกรรมการ โดยการลงคะแนนลับจากรายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอ
โดยรัฐภาคี รัฐภาคีแต่ละรัฐอาจเสนอนามบุคคลจากคนชาติของตนได้หนึ่งคน
4. การเลือกตั้งคณะกรรมการครั้งแรก จะมีข้ ึนไม่ชา้ กว่าหกเดือนหลังจากวันที่อนุสญ
ั ญานี้มีผลใช้บงั คับ
และหลังจากนั้นให้มีการเลือกตั้งอีกทุกสองปี อนึ่ง อย่างน้อยสี่ เดือนก่อนวันเลือกตั้งแต่ละครั้ง เลขาธิการ
สหประชาชาติจะทาหนังสื อเชิญรัฐภาคีให้เสนอนามผูส้ มัครภายในสองเดือน หลังจากนั้นเลขาธิการฯ จะจัดทา
รายชื่อตามลาดับอักษรของผูท้ ี่ได้รับการเสนอนาม โดยระบุถึงรัฐภาคีที่เป็ นผูเ้ สนอนาม และส่งรายชื่อไปยังรัฐ
ภาคีอนุสญ
ั ญานี้
5. การเลือกตั้งจะกระทาขึ้นในการประชุมของรัฐภาคี ซึ่งจัดโดยเลขาธิการฯ ณ สานักงานใหญ่องค์การ
สหประชาชาติ ในการประชุมดังกล่าว ซึ่งสองในสามของรัฐภาคี ประกอบขึ้นเป็ นองค์ประชุมนั้น บุคคลที่ได้รับ
เลือกตั้งให้เป็ นสมาชิกของคณะกรรมการ คือ ผูท้ ี่ได้รับคะแนนเสี ยงมากที่สุดและได้รับเสี ยงข้างมากเด็ดขาดจาก
ผูแ้ ทนรัฐภาคีที่เข้าร่ วมและออกเสี ยง
6. สมาชิกของคณะกรรมการจะได้รับเลือกตั้งให้อยูใ่ นวาระคราวละสี่ ปี และจะมีสิทธิได้รับเลือกตั้งซ้ า
หากได้รับการเสนอนามอีก สมาชิกห้าคนของสมาชิกทั้งหมดที่ได้รับการเลือกตั้งในครั้งแรกจะหมดวาระเมื่ออยู่
ในตาแหน่งครบสองปี ประธานของที่ประชุมจะเป็ นผูเ้ ลือกนามของสมาชิกทั้งห้านั้น โดยการจับฉลากทันที
หลังจากการเลือกตั้งครั้งแรก

7. หากมีสมาชิกคนใดของคณะกรรมการเสี ยชีวติ หรื อลาออก หรื อประกาศว่าไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่
ของคณะกรรมการได้อีกต่อไปไม่วา่ ด้วยเหตุผลใด รัฐภาคีที่เสนอนามสมาชิกผูน้ ้ นั จะแต่งตั้งผูเ้ ชี่ยวชาญอีกคน
หนึ่งจากบรรดาคนชาติของตนเพื่อทาหน้าที่ตามวาระที่เหลือ ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ความเห็นชอบของคณะกรรมการ
8. คณะกรรมการจะกาหนด ระเบียบ ข้อบังคับการประชุมของตนเอง
9. คณะกรรมการจะเลือกเจ้าหน้าที่ของตน โดยมีวาระสองปี
10. การประชุมของคณะกรรมการ โดยปกติจะจัด ณ สานักงานใหญ่องค์การสหประชาชาติ หรื อ ณส
ถานที่อื่นที่สะดวกซึ่งกาหนดโดยคณะกรรมการ โดยปกติคณะกรรมการจะประชุมเป็ นประจาทุกปี ระยะเวลาการ
ประชุมของคณะกรรมการจะได้รับการกาหนดและทบทวนในกรณี ที่จาเป็ น โดยการประชุมของรัฐภาคีของ
อนุสญ
ั ญานี้ ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ความเห็นชอบของสมัชชาใหญ่
11. เลขาธิการสหประชาชาติจะจัดเจ้าหน้าที่ และสิ่ งอานวยความสะดวกที่จาเป็ นสาหรับการปฏิบตั ิงาน
ที่มีประสิ ทธิผลของคณะกรรมการภายในอนุสญ
ั ญานี้
12. โดยความเห็นชอบของสมัชชาใหญ่ สมาชิกของคณะกรรมการที่จดั ตั้งขึ้นภายใต้อนุสญ
ั ญานี้ จะ
ได้รับเงินตอบแทนจากแหล่งเงินของสหประชาชาติ ตามข้อกาหนดและเงื่อนไขที่สมัชชาใหญ่เป็ นผูก้ าหนด

ข้ อ 44
1. รัฐภาคีรับที่จะเสนอรายงานต่อคณะกรรมการ โดยผ่านเลขาธิการสหประชาชาติในเรื่ องมาตรการ
ต่างๆที่รัฐบาลรับเอา ซึ่งทาให้สิทธิที่ได้รับการรับรองในอนุสญ
ั ญานี้บงั เกิดผล และในเรื่ องความคืบหน้าของการ
ใช้สิทธิเหล่านั้น
ก) ภายในสองปี นับจากวันที่อนุสญ
ั ญานี้มีผลใช้บงั คับต่อรัฐภาคีที่เกี่ยวข้อง
ข) ทุก ๆ ห้าปี หลังจากนั้น
2. รายงานที่ทาขึ้นตามข้อนี้ จะระบุถึงปั จจัยและปั ญหาต่างๆ ถ้ามี ที่ส่งผลกระทบต่อระดับของการ
ปฏิบตั ิตามพันธกรณี ตามอนุสญ
ั ญานี้ ให้รายงานเหล่านั้นมีขอ้ มูลข่าวสารเพียงพอ สาหรับให้คณะกรรมการมี
ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงการดาเนินการตามอนุสญ
ั ญาในประเทศที่เกี่ยวข้องด้วย
3. รัฐภาคีที่ได้เสนอรายงานฉบับเริ่ มแรกที่สมบูรณ์ให้แก่คณะกรรมการแล้วไม่จาเป็ นต้องให้ขอ้ มูล
ข่าวสารพื้นฐานที่ได้ให้ไว้แล้วแต่ตน้ อีกในรายงานฉบับต่อๆไป ที่เสนอตามนัยแห่งวรรค 1 (ข) ของข้อนี้
4. คณะกรรมการอาจขอข้อมูลข่าวสาร ที่เกี่ยวกับการดาเนินการตามอนุสญ
ั ญานี้เพิ่มเติมจากรัฐภาคี

5. คณะกรรมการจะรายงานกิจกรรมของตนต่อสมัชชาใหญ่สหประชาชาติ โดยผ่านคณะมนตรี เศรษฐกิจ
และสังคมทุกๆ สองปี
6. รัฐภาคีจะทาให้รายงานดังกล่าว เป็ นที่ทราบกันอย่างกว้างขวางในประเทศของตน
ข้ อ 45
เพื่อส่งเสริ มการปฏิบตั ิตามอนุสญ
ั ญาอย่างมีประสิ ทธิผล
ประเทศในด้านที่อนุสญ
ั ญาครอบคลุมถึง

และเพื่อสนับสนุนความร่ วมมือระหว่าง

ก) ทบวงการชานัญพิเศษต่าง ๆ องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ และองค์กรอื่นๆ ของ
สหประชาชาติมีสิทธิเข้าร่ วมในการพิจารณาเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามบทบัญญัติต่างๆ ของอนุสญ
ั ญานี้ที่อยูใ่ น
ขอบข่ายอานาจขององค์กรเหล่านั้น คณะกรรมการอาจเชิญทบวงการชานัญพิเศษ องค์การทุนเพื่อเด็กแห่ง
สหประชาชาติ และองค์กรที่มีอานาจอื่นๆ ของสหประชาชาติ ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาว่าเหมาะสมมาให้
คาปรึ กษาเฉพาะด้านในเรื่ องการปฏิบตั ิตามอนุสญ
ั ญานี้ ในเรื่ องที่อยูใ่ นขอบข่ายอานาจขององค์กรเหล่านั้น
คณะกรรมการอาจเชิญทบวงการชานัญพิเศษ
องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ
และองค์กรของ
สหประชาชาติอื่นๆ ให้เสนอรายงานเรื่ องการปฏิบตั ิตามอนุสญ
ั ญาในเรื่ องที่อยูใ่ นขอบข่ายกิจกรรมขององค์กร
นั้นๆ
ข) คณะกรรมการจะนาส่งรายงานใด ๆ จากรัฐภาคีที่มีคาร้อง หรื อที่ระบุความต้องการคาปรึ กษา หรื อ
ความช่วยเหลือทางเทคนิค พร้อมด้วยข้อสังเกตและข้อแนะนาของคณะกรรมการต่อคาร้องขอ หรื อข้อระบุความ
ต้องการเหล่านั้น หากมีไปยังทบวงการชานัญพิเศษ องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ และองค์กรที่มีอานาจ
อื่นๆ ตามที่พิจารณาเห็นเหมาะสม
ค) คณะกรรมการอาจเสนอแนะต่อสมัชชาใหญ่
คณะกรรมการในประเด็นเฉพาะที่เกี่ยวกับสิ ทธิของเด็ก

ขอให้เลขาธิการฯ ดาเนินการศึกษาในนามของ

ง) คณะกรรมการอาจจัดทาข้อแนะนาและข้อเสนอแนะทัว่ ไป โดยอาศัยข้อมูลข่าวสารที่ได้รับตามข้อ 44
และ 45 ของอนุสญ
ั ญานี้ ข้อแนะนาและข้อเสนอแนะทัว่ ไปดังกล่าว จะถูกส่งไปให้รัฐภาคีที่เกี่ยวข้องและรายงาน
ไปยังสมัชชาใหญ่พร้อมข้อวิจารณ์จากรัฐภาคี หากมี

ส่ วนที่ 3
ข้ อ 46
อนุสญ
ั ญานี้จะเปิ ดให้มีการลงนามโดยรัฐทั้งปวง
ข้ อ 47
อนุสญ
ั ญานี้ตอ้ งได้รับการสัตยาบัน เลขาธิการสหประชาชาติจะเป็ นผูเ้ ก็บรักษาสัตยาบันสาร
ข้ อ 48
อนุสญ
ั ญานี้จะยังคงเปิ ดสาหรับการภาคยานุวตั ิโดยรัฐ
ภาคยานุวตั ิสาร

เลขาธิการสหประชาชาติจะเป็ นผูเ้ ก็บรักษา

ข้ อ 49
1. อนุสญ
ั ญานี้จะมีผลใช้บงั คับในวันที่สามสิ บนับจากวันที่สตั ยาบันสารหรื อภาคยานุวตั ิสารฉบับที่ยสี่ ิ บ
ได้มอบไว้กบั เลขาธิการสหประชาชาติ
2. สาหรับแต่ละรัฐที่ให้สตั ยาบันหรื อภาคยานุวตั ิอนุสญ
ั ญานี้ภายหลังจากการมอบสัตยาบันสารหรื อ
ภาคยานุวตั ิสารฉบับที่ยสี่ ิ บไว้แล้ว อนุสญ
ั ญานี้จะมีผลใช้บงั คับคับรัฐนั้น ๆ ในวันที่สามสิ บนับจากวันที่รัฐนั้นได้
มอบสัตยาบันสารหรื อภาคยานุวตั ิสาร
ข้ อ 50
1. รัฐภาคีใด ๆ อาจเสนอข้อแก้ไข และยืน่ ต่อเลขาธิการสหประชาชาติ จากนั้นเลขาธิการสหประชาชาติ
จะต้องส่งข้อแก้ไขที่เสนอมานั้นแก่รัฐภาคีต่างๆ พร้อมกับคาร้องขอให้รัฐภาคีระบุวา่ ตนต้องการให้มีการประชุม
ของรัฐภาคีเพื่อวัตถุประสงค์ในการพิจารณาและลงคะแนนเสี ยงต่อข้อเสนอนั้นหรื อไม่ ในกรณี ที่ภายในสี่ เดือน
นับจากวันที่ได้ส่งข้อเสนอนั้น มีรัฐภาคีจานวนอย่างน้อยที่สุดหนึ่งในสามเห็นด้วยกับการจัดประชุมดังกล่าว
เลขาธิการสหประชาชาติจะจัดประชุมภายใต้การสนับสนุนของสหประชาชาติ ข้อแก้ไขใดๆที่รัฐภาคีส่วนใหญ่ซ่ ึง
เข้าประชุม และลงคะแนนเสี ยงในการประชุมได้รับเอาไว้จะถูกเสนอต่อสมัชชาใหญ่เพื่อให้ความเห็นชอบ
2. ข้อแก้ไขที่ได้รับการรับเอาตามวรรค 1 ของข้อนี้ จะมีผลใช้บงั คับเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสมัชชา
ใหญ่สหประชาชาติ และได้รับการยอมรับโดยเสี ยงส่วนใหญ่จานวนสองในสามของรัฐภาคี
3. เมื่อข้อแก้ไขนี้มีผลใช้บงั คับ ข้อแก้ไขนั้นจะมีผลผูกพันกับรัฐภาคีที่ให้การยอมรับ รัฐภาคีอื่นจะยังคง
ผูกพันตามบทบัญญัติของอนุสญ
ั ญานี้และตามข้อแก้ไขก่อนหน้านั้นใด ๆ ที่รัฐภาคีดงั กล่าวได้ให้การยอมรับแล้ว

ข้ อ 51
1. เลขาธิการสหประชาชาติจะรับและเวียนให้รัฐทั้งปวง ซึ่งตัวบทข้อสงวนที่รัฐได้กาหนดไว้เมื่อเวลาให้
สัตยาบันหรื อภาคยานุวตั ิ
2. ห้ามมิให้ต้ งั ข้อสงวนที่ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และความมุ่งหมายของอนุสญ
ั ญานี้
3. อาจถอนข้อสงวนในเวลาใดก็ได้ โดยการแจ้งการถอนนั้นแก่เลขาธิการสหประชาชาติ ซึ่งจะแจ้งให้รัฐ
ทั้งปวงทราบต่อไป การแจ้งดังกล่าวจะมีผลนับแต่วนั ที่เลขาธิการฯ ได้รับการแจ้งนั้น
ข้ อ 52
รัฐภาคีอาจบอกเลิกอนุสญ
ั ญานี้ โดยการแจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไปยังเลขาธิการสหประชาชาติ การ
บอกเลิกจะมีผลหนึ่งปี หลังจากวันที่เลขาฯ ได้รับการแจ้งดังกล่าว
ข้ อ 53
เลขาธิการสหประชาชาติได้รับแต่งตั้งให้เป็ นผูเ้ ก็บรักษาอนุสญ
ั ญานี้
ข้ อ 54
ต้นฉบับของอนุสญ
ั ญานี้ซ่ ึงทาไว้เป็ นภาษาอาหรับ จีน อังกฤษ ฝรั่งเศส รัสเซีย และสเปน มีความถูกต้อง
เท่าเทียมกันจะเก็บรักษาไว้กบั เลขาธิการสหประชาชาติเพื่อเป็ นพยานแก่การนี้ ผูม้ ีอานาจเต็มที่ลงนามข้างท้ายนี้ซ่ ึง
ได้รับมอบอานาจโดยชอบจากรัฐบาลของตนได้ลงนามในอนุสญ
ั ญานี้

Convention on the Elimination of
All Forms of Racial Discrimination
(CERD)

International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination
Adopted and opened for signature and ratification by General Assembly resolution 2106
(XX) of 21 December 1965
entry into force 4 January 1969, in accordance with Article 19
The States Parties to this Convention,
Considering that the Charter of the United Nations is based on the principles of the dignity and equality
inherent in all human beings, and that all Member States have pledged themselves to take joint and
separate action, in co-operation with the Organization, for the achievement of one of the purposes of
the United Nations which is to promote and encourage universal respect for and observance of human
rights and fundamental freedoms for all, without distinction as to race, sex, language or religion,
Considering that the Universal Declaration of Human Rights proclaims that all human beings are born
free and equal in dignity and rights and that everyone is entitled to all the rights and freedoms set out
therein, without distinction of any kind, in particular as to race, colour or national origin,
Considering that all human beings are equal before the law and are entitled to equal protection of the
law against any discrimination and against any incitement to discrimination,
Considering that the United Nations has condemned colonialism and all practices of segregation and
discrimination associated therewith, in whatever form and wherever they exist, and that the
Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples of 14 December 1960
(General Assembly resolution 1514 (XV)) has affirmed and solemnly proclaimed the necessity of
bringing them to a speedy and unconditional end,
Considering that the United Nations Declaration on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination
of 20 November 1963 (General Assembly resolution 1904 (XVIII)) solemnly affirms the necessity of
speedily eliminating racial discrimination throughout the world in all its forms and manifestations and
of securing understanding of and respect for the dignity of the human person,
Convinced that any doctrine of superiority based on racial differentiation is scientifically false, morally
condemnable, socially unjust and dangerous, and that there is no justification for racial discrimination,
in theory or in practice, anywhere,
Reaffirming that discrimination between human beings on the grounds of race, colour or ethnic origin
is an obstacle to friendly and peaceful relations among nations and is capable of disturbing peace and
security among peoples and the harmony of persons living side by side even within one and the same
State,
Convinced that the existence of racial barriers is repugnant to the ideals of any human society,
Alarmed by manifestations of racial discrimination still in evidence in some areas of the world and by
governmental policies based on racial superiority or hatred, such as policies of apartheid, segregation
or separation,
Resolved to adopt all necessary measures for speedily eliminating racial discrimination in all its forms
and manifestations, and to prevent and combat racist doctrines and practices in order to promote
understanding between races and to build an international community free from all forms of racial
segregation and racial discrimination,
Bearing in mind the Convention concerning Discrimination in respect of Employment and Occupation
adopted by the International Labour Organisation in 1958, and the Convention against Discrimination
in Education adopted by the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization in 1960,
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Desiring to implement the principles embodied in the United Nations Declaration on the Elimination of
Al l Forms of Racial Discrimination and to secure the earliest adoption of practical measures to that
end,
Have agreed as follows:
PART I
Article 1
1. In this Convention, the term "racial discrimination" shall mean any distinction, exclusion, restriction
or preference based on race, colour, descent, or national or ethnic origin which has the purpose or
effect of nullifying or impairing the recognition, enjoyment or exercise, on an equal footing, of human
rights and fundamental freedoms in the political, economic, social, cultural or any other field of public
life.
2. This Convention shall not apply to distinctions, exclusions, restrictions or preferences made by a
State Party to this Convention between citizens and non-citizens.
3. Nothing in this Convention may be interpreted as affecting in any way the legal provisions of States
Parties concerning nationality, citizenship or naturalization, provided that such provisions do not
discriminate against any particular nationality.
4. Special measures taken for the sole purpose of securing adequate advancement of certain racial or
ethnic groups or individuals requiring such protection as may be necessary in order to ensure such
groups or individuals equal enjoyment or exercise of human rights and fundamental freedoms shall not
be deemed racial discrimination, provided, however, that such measures do not, as a consequence,
lead to the maintenance of separate rights for different racial groups and that they shall not be
continued after the objectives for which they were taken have been achieved.
Article 2
1. States Parties condemn racial discrimination and undertake to pursue by all appropriate means and
without delay a policy of eliminating racial discrimination in all its forms and promoting understanding
among all races, and, to this end: (a) Each State Party undertakes to engage in no act or practice of
racial discrimination against persons, groups of persons or institutions and to en sure that all public
authorities and public institutions, national and local, shall act in conformity with this obligation; (b)
Each State Party undertakes not to sponsor, defend or support racial discrimination by any persons or
organizations;
(c) Each State Party shall take effective measures to review governmental, national and local policies,
and to amend, rescind or nullify any laws and regulations which have the effect of creating or
perpetuating racial discrimination wherever it exists;
(d) Each State Party shall prohibit and bring to an end, by all appropriate means, including legislation
as required by circumstances, racial discrimination by any persons, group or organization;
(e) Each State Party undertakes to encourage, where appropriate, integrationist multiracial
organizations and movements and other means of eliminating barriers between races, and to
discourage anything which tends to strengthen racial division.
2. States Parties shall, when the circumstances so warrant, take, in the social, economic, cultural and
other fields, special and concrete measures to ensure the adequate development and protection of
certain racial groups or individuals belonging to them, for the purpose of guaranteeing them the full
and equal enjoyment of human rights and fundamental freedoms. These measures shall in no case en
tail as a con sequence the maintenance of unequal or separate rights for different racial groups after
the objectives for which they were taken have been achieved.
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Article 3
States Parties particularly condemn racial segregation and apartheid and undertake to prevent,
prohibit and eradicate all practices of this nature in territories under their jurisdiction.
Article 4
States Parties condemn all propaganda and all organizations which are based on ideas or theories of
superiority of one race or group of persons of one colour or ethnic origin, or which attempt to justify or
promote racial hatred and discrimination in any form, and undertake to adopt immediate and positive
measures designed to eradicate all incitement to, or acts of, such discrimination and, to this end, with
due regard to the principles embodied in the Universal Declaration of Human Rights and the rights
expressly set forth in article 5 of this Convention, inter alia:
(a) Shall declare an offence punishable by law all dissemination of ideas based on racial superiority or
hatred, incitement to racial discrimination, as well as all acts of violence or incitement to such acts
against any race or group of persons of another colour or ethnic origin, and also the provision of any
assistance to racist activities, including the financing thereof;
(b) Shall declare illegal and prohibit organizations, and also organized and all other propaganda
activities, which promote and incite racial discrimination, and shall recognize participation in such
organizations or activities as an offence punishable by law;
(c) Shall not permit public authorities or public institutions, national or local, to promote or incite racial
discrimination.
Article 5
In compliance with the fundamental obligations laid down in article 2 of this Convention, States Parties
undertake to prohibit and to eliminate racial discrimination in all its forms and to guarantee the right of
everyone, without distinction as to race, colour, or national or ethnic origin, to equality before the law,
notably in the enjoyment of the following rights:
(a) The right to equal treatment before the tribunals and all other organs administering justice;
(b) The right to security of person and protection by the State against violence or bodily harm,
whether inflicted by government officials or by any individual group or institution;
(c) Political rights, in particular the right to participate in elections-to vote and to stand for election-on
the basis of universal and equal suffrage, to take part in the Government as well as in the conduct of
public affairs at any level and to have equal access to public service;
(d) Other civil rights, in particular:
(i) The right to freedom of movement and residence within the border of the State;
(ii) The right to leave any country, including one's own, and to return to one's country;
(iii) The right to nationality;
(iv) The right to marriage and choice of spouse;
(v) The right to own property alone as well as in association with others;
(vi) The right to inherit;
(vii) The right to freedom of thought, conscience and religion;

4
(viii) The right to freedom of opinion and expression;
(ix) The right to freedom of peaceful assembly and association;
(e) Economic, social and cultural rights, in particular:
(i) The rights to work, to free choice of employment, to just and favourable conditions of work, to
protection against unemployment, to equal pay for equal work, to just and favourable remuneration;
(ii) The right to form and join trade unions;
(iii) The right to housing;
(iv) The right to public health, medical care, social security and social services;
(v) The right to education and training;
(vi) The right to equal participation in cultural activities;
(f) The right of access to any place or service intended for use by the general public, such as transport
hotels, restaurants, cafes, theatres and parks.
Article 6
States Parties shall assure to everyone within their jurisdiction effective protection and remedies,
through the competent national tribunals and other State institutions, against any acts of racial
discrimination which violate his human rights and fundamental freedoms contrary to this Convention,
as well as the right to seek from such tribunals just and adequate reparation or satisfaction for any
damage suffered as a result of such discrimination.
Article 7
States Parties undertake to adopt immediate and effective measures, particularly in the fields of
teaching, education, culture and information, with a view to combating prejudices which lead to racial
discrimination and to promoting understanding, tolerance and friendship among nations and racial or
ethnical groups, as well as to propagating the purposes and principles of the Charter of the United
Nations, the Universal Declaration of Human Rights, the United Nations Declaration on the Elimination
of All Forms of Racial Discrimination, and this Convention.
PART II
Article 8
1. There shall be established a Committee on the Elimination of Racial Discrimination (hereinafter
referred to as the Committee) consisting of eighteen experts of high moral standing and acknowledged
impartiality elected by States Parties from among their nationals, who shall serve in their personal
capacity, consideration being given to equitable geographical distribution and to the representation of
the different forms of civilization as well as of the principal legal systems. 2. The members of the
Committee shall be elected by secret ballot from a list of persons nominated by the States Parties.
Each State Party may nominate one person from among its own nationals.
3. The initial election shall be held six months after the date of the entry into force of this Convention.
At least three months before the date of each election the Secretary-General of the United Nations
shall address a letter to the States Parties inviting them to submit their nominations within two
months. The Secretary-General shall prepare a list in alphabetical order of all persons thus nominated,
indicating the States Parties which have nominated them, and shall submit it to the States Parties.
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4. Elections of the members of the Committee shall be held at a meeting of States Parties convened by
the Secretary-General at United Nations Headquarters. At that meeting, for which two thirds of the
States Parties shall constitute a quorum, the persons elected to the Committee shall be nominees who
obtain the largest number of votes and an absolute majority of the votes of the representatives of
States Parties present and voting.
5.
(a) The members of the Committee shall be elected for a term of four years. However, the terms of
nine of the members elected at the first election shall expire at the end of two years; immediately after
the first election the names of these nine members shall be chosen by lot by the Chairman of the
Committee;
(b) For the filling of casual vacancies, the State Party whose expert has ceased to function as a
member of the Committee shall appoint another expert from among its nationals, subject to the
approval of the Committee.
6. States Parties shall be responsible for the expenses of the members of the Committee while they
are in performance of Committee duties.
Article 9
1. States Parties undertake to submit to the Secretary-General of the United Nations, for consideration
by the Committee, a report on the legislative, judicial, administrative or other measures which they
have adopted and which give effect to the provisions of this Convention: (a) within one year after the
entry into force of the Convention for the State concerned; and
(b) thereafter every two years and whenever the Committee so requests. The Committee may request
further information from the States Parties.
2. The Committee shall report annually, through the Secretary General, to the General Assembly of the
United Nations on its activities and may make suggestions and general recommendations based on the
examination of the reports and information received from the States Parties. Such suggestions and
general recommendations shall be reported to the General Assembly together with comments, if any,
from States Parties.
Article 10
1. The Committee shall adopt its own rules of procedure. 2. The Committee shall elect its officers for a
term of two years.
3. The secretariat of the Committee shall be provided by the Secretary General of the United Nations.
4. The meetings of the Committee shall normally be held at United Nations Headquarters.
Article 11
1. If a State Party considers that another State Party is not giving effect to the provisions of this
Convention, it may bring the matter to the attention of the Committee. The Committee shall then
transmit the communication to the State Party concerned. Within three months, the receiving State
shall submit to the Committee written explanations or statements clarifying the matter and the
remedy, if any, that may have been taken by that State. 2. If the matter is not adjusted to the
satisfaction of both parties, either by bilateral negotiations or by any other procedure open to them,
within six months after the receipt by the receiving State of the initial communication, either State
shall have the right to refer the matter again to the Committee by notifying the Committee and also
the other State.
3. The Committee shall deal with a matter referred to it in accordance with paragraph 2 of this article
after it has ascertained that all available domestic remedies have been invoked and exhausted in the
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case, in conformity with the generally recognized principles of international law. This shall not be the
rule where the application of the remedies is unreasonably prolonged.
4. In any matter referred to it, the Committee may call upon the States Parties concerned to supply
any other relevant information.
5. When any matter arising out of this article is being considered by the Committee, the States Parties
concerned shall be entitled to send a representative to take part in the proceedings of the Committee,
without voting rights, while the matter is under consideration.
Article 12
1. (a) After the Committee has obtained and collated all the information it deems necessary, the
Chairman shall appoint an ad hoc Conciliation Commission (hereinafter referred to as the Commission)
comprising five persons who may or may not be members of the Committee. The members of the
Commission shall be appointed with the unanimous consent of the parties to the dispute, and its good
offices shall be made available to the States concerned with a view to an amicable solution of the
matter on the basis of respect for this Convention; (b) If the States parties to the dispute fail to reach
agreement within three months on all or part of the composition of the Commission, the members of
the Commission not agreed upon by the States parties to the dispute shall be elected by secret ballot
by a two-thirds majority vote of the Committee from among its own members.
2. The members of the Commission shall serve in their personal capacity. They shall not be nationals
of the States parties to the dispute or of a State not Party to this Convention. 3. The Commission shall
elect its own Chairman and adopt its own rules of procedure.
4. The meetings of the Commission shall normally be held at United Nations Headquarters or at any
other convenient place as determined by the Commission.
5. The secretariat provided in accordance with article 10, paragraph 3, of this Convention shall also
service the Commission whenever a dispute among States Parties brings the Commission into being.
6. The States parties to the dispute shall share equally all the expenses of the members of the
Commission in accordance with estimates to be provided by the Secretary-General of the United
Nations.
7. The Secretary-General shall be empowered to pay the expenses of the members of the Commission,
if necessary, before reimbursement by the States parties to the dispute in accordance with paragraph
6 of this article.
8. The information obtained and collated by the Committee shall be made available to the Commission,
and the Commission may call upon the States concerned to supply any other relevant information.
Article 13
1. When the Commission has fully considered the matter, it shall prepare and submit to the Chairman
of the Committee a report embodying its findings on all questions of fact relevant to the issue between
the parties and containing such recommendations as it may think proper for the amicable solution of
the dispute. 2. The Chairman of the Committee shall communicate the report of the Commission to
each of the States parties to the dispute. These States shall, within three months, inform the Chairman
of the Committee whether or not they accept the recommendations contained in the report of the
Commission.
3. After the period provided for in paragraph 2 of this article, the Chairman of the Committee shall
communicate the report of the Commission and the declarations of the States Parties concerned to the
other States Parties to this Convention.
Article 14
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1. A State Party may at any time declare that it recognizes the competence of the Committee to
receive and consider communications from individuals or groups of individuals within its jurisdiction
claiming to be victims of a violation by that State Party of any of the rights set forth in this Convention.
No communication shall be received by the Committee if it concerns a State Party which has not made
such a declaration. 2. Any State Party which makes a declaration as provided for in paragraph I of this
article may establish or indicate a body within its national legal order which shall be competent to
receive and consider petitions from individuals and groups of individuals within its jurisdiction who
claim to be victims of a violation of any of the rights set forth in this Convention and who have
exhausted other available local remedies.
3. A declaration made in accordance with paragraph 1 of this article and the name of any body
established or indicated in accordance with paragraph 2 of this article shall be deposited by the State
Party concerned with the Secretary-General of the United Nations, who shall transmit copies thereof to
the other States Parties. A declaration may be withdrawn at any time by notification to the SecretaryGeneral, but such a withdrawal shall not affect communications pending before the Committee.
4. A register of petitions shall be kept by the body established or indicated in accordance with
paragraph 2 of this article, and certified copies of the register shall be filed annually through
appropriate channels with the Secretary-General on the understanding that the contents shall not be
publicly disclosed.
5. In the event of failure to obtain satisfaction from the body established or indicated in accordance
with paragraph 2 of this article, the petitioner shall have the right to communicate the matter to the
Committee within six months.
6.
(a) The Committee shall confidentially bring any communication referred to it to the attention of the
State Party alleged to be violating any provision of this Convention, but the identity of the individual or
groups of individuals concerned shall not be revealed without his or their express consent. The
Committee shall not receive anonymous communications;
(b) Within three months, the receiving State shall submit to the Committee written explanations or
statements clarifying the matter and the remedy, if any, that may have been taken by that State.
7.
(a) The Committee shall consider communications in the light of all information made available to it by
the State Party concerned and by the petitioner. The Committee shall not consider any communication
from a petitioner unless it has ascertained that the petitioner has exhausted all available domestic
remedies. However, this shall not be the rule where the application of the remedies is unreasonably
prolonged;
(b) The Committee shall forward its suggestions and recommendations, if any, to the State Party
concerned and to the petitioner.
8. The Committee shall include in its annual report a summary of such communications and, where
appropriate, a summary of the explanations and statements of the States Parties concerned and of its
own suggestions and recommendations. 9. The Committee shall be competent to exercise the
functions provided for in this article only when at least ten States Parties to this Convention are bound
by declarations in accordance with paragraph I of this article.
Article 15
1 . Pending the achievement of the objectives of the Declaration on the Granting of Independence to
Colonial Countries and Peoples, contained in General Assembly resolution 1514 (XV) of 14 December
1960, the provisions of this Convention shall in no way limit the right of petition granted to these
peoples by other international instruments or by the United Nations and its specialized agencies. 2.
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(a) The Committee established under article 8, paragraph 1, of this Convention shall receive copies of
the petitions from, and submit expressions of opinion and recommendations on these petitions to, the
bodies of the United Nations which deal with matters directly related to the principles and objectives of
this Convention in their consideration of petitions from the inhabitants of Trust and Non-Self-Governing
Territories and all other territories to which General Assembly resolution 1514 (XV) applies, relating to
matters covered by this Convention which are before these bodies;
(b) The Committee shall receive from the competent bodies of the United Nations copies of the reports
concerning the legislative, judicial, administrative or other measures directly related to the principles
and objectives of this Convention applied by the administering Powers within the Territories mentioned
in subparagraph (a) of this paragraph, and shall express opinions and make recommendations to these
bodies.
3. The Committee shall include in its report to the General Assembly a summary of the petitions and
reports it has received from United Nations bodies, and the expressions of opinion and
recommendations of the Committee relating to the said petitions and reports. 4. The Committee shall
request from the Secretary-General of the United Nations all information relevant to the objectives of
this Convention and available to him regarding the Territories mentioned in paragraph 2 (a) of this
article.
Article 16
The provisions of this Convention concerning the settlement of disputes or complaints shall be applied
without prejudice to other procedures for settling disputes or complaints in the field of discrimination
laid down in the constituent instruments of, or conventions adopted by, the United Nations and its
specialized agencies, and shall not prevent the States Parties from having recourse to other procedures
for settling a dispute in accordance with general or special international agreements in force between
them.
PART III

Article 17
1. This Convention is open for signature by any State Member of the United Nations or member of any
of its specialized agencies, by any State Party to the Statute of the International Court of Justice, and
by any other State which has been invited by the General Assembly of the United Nations to become a
Party to this Convention. 2. This Convention is subject to ratification. Instruments of ratification shall
be deposited with the Secretary-General of the United Nations.
Article 18
1. This Convention shall be open to accession by any State referred to in article 17, paragraph 1, of
the Convention. 2. Accession shall be effected by the deposit of an instrument of accession with the
Secretary-General of the United Nations.
Article 19
1. This Convention shall enter into force on the thirtieth day after the date of the deposit with the
Secretary-General of the United Nations of the twenty-seventh instrument of ratification or instrument
of accession. 2. For each State ratifying this Convention or acceding to it after the deposit of the
twenty-seventh instrument of ratification or instrument of accession, the Convention shall enter into
force on the thirtieth day after the date of the deposit of its own instrument of ratification or
instrument of accession.
Article 20
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1. The Secretary-General of the United Nations shall receive and circulate to all States which are or
may become Parties to this Convention reservations made by States at the time of ratification or
accession. Any State which objects to the reservation shall, within a period of ninety days from the
date of the said communication, notify the Secretary-General that it does not accept it. 2. A
reservation incompatible with the object and purpose of this Convention shall not be permitted, nor
shall a reservation the effect of which would inhibit the operation of any of the bodies established by
this Convention be allowed. A reservation shall be considered incompatible or inhibitive if at least two
thirds of the States Parties to this Convention object to it.
3. Reservations may be withdrawn at any time by notification to this effect addressed to the SecretaryGeneral. Such notification shall take effect on the date on which it is received.
Article 21
A State Party may denounce this Convention by written notification to the Secretary-General of the
United Nations. Denunciation shall take effect one year after the date of receipt of the notification by
the Secretary General.
Article 22
Any dispute between two or more States Parties with respect to the interpretation or application of this
Convention, which is not settled by negotiation or by the procedures expressly provided for in this
Convention, shall, at the request of any of the parties to the dispute, be referred to the International
Court of Justice for decision, unless the disputants agree to another mode of settlement.
Article 23
1. A request for the revision of this Convention may be made at any time by any State Party by means
of a notification in writing addressed to the Secretary-General of the United Nations. 2. The General
Assembly of the United Nations shall decide upon the steps, if any, to be taken in respect of such a
request.
Article 24
The Secretary-General of the United Nations shall inform all States referred to in article 17, paragraph
1, of this Convention of the following particulars:
(a) Signatures, ratifications and accessions under articles 17 and 18;
(b) The date of entry into force of this Convention under article 19;
(c) Communications and declarations received under articles 14, 20 and 23;
(d) Denunciations under article 21.
Article 25
1. This Convention, of which the Chinese, English, French, Russian and Spanish texts are equally
authentic, shall be deposited in the archives of the United Nations. 2. The Secretary-General of the
United Nations shall transmit certified copies of this Convention to all States belonging to any of the
categories mentioned in article 17, paragraph 1, of the Convention.

อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติ
ทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ

อนุสัญญาระหว่ างประเทศว่ าด้ วย การขจัดการเลือกปฏิบัตทิ างเชื้อชาติในทุกรู ปแบบ
(Convention on the Elimination of all Forms of Racial Discrimination – CERD)
รัฐภาคีแห่ งอนุสัญญาฉบับนี้
โดยพิจารณาว่า กฎบัตรสหประชาชาติต้ งั อยูบ่ นหลักการของศักดิ์ศรี และความเสมอภาคของมนุษย์ท้ งั มวล และ
โดยพิจารณาว่า รัฐสมาชิกได้ประกาศตนที่จะร่ วมกันดาเนินการ โดยร่ วมมือกับสหประชาชาติ ให้บรรลุถึงเจตนารมณ์
ประการหนึ่งของสหประชาชาติในอันที่จะส่งเสริ มและสนับสนุนความเคารพและนับถือในสิ ทธิมนุษยชนและเสรี ภาพขั้น
พื้นฐานของมนุษย์ท้ งั มวล โดยไม่มีการจาแนกความแตกต่างในเรื่ องเชื้อชาติ เพศ ภาษา หรื อศาสนา
โดยพิจารณาว่า ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิ ทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติประกาศว่ามนุษย์ท้ งั มวลเกิดขึ้นมาอิสระ
และเสมอภาคในศักดิ์ศรี และสิ ทธิ และทุกคนมีความชอบธรรมทีจะมีสิทธิและเสรี ภาพซึ่งได้ระบุไว้ในปฏิญญาฯ โดยไม่มี
การจาแนกความแตกต่างใด ๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในเรื่ องเชื้อชาติ สี ผิว และชาติกาเนิด
โดยพิจารณาว่า มนุษย์ท้ งั มวลเสมอภาคกันคามกฎหมาย และมีสิทธิอนั ชอบธรรมที่จะได้รับการคุม้ ครองทาง
กฎหมายจากการเลือกปฏิบตั ิใด ๆ และจากการกระตุน้ ใด ๆ อันอาจก่อให้เกิดการเลือกปฏิบตั ิ
โดยพิจารณาว่า สหประชาชาติได้ประณามลัทธิล่าอาณานิคม และการปฏิบตั ิใด ๆ อันก่อให้เกิดการแบ่งแยกและ
การเลือกปฏิบตั ิ ไม่วา่ จะเป็ นในรู ปแบบหรื อในแห่งหนใด และว่าปฏิญญาว่าด้วยการคืนเอกราชให้แก่ประเทศและกลุ่มชนที่
ตกเป็ นอาณานิคม ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2503 (ข้อมติสมัชชาสหประชาชาติที่ 1514 (XV)) ได้ยนื ยันและประกาศอย่างหนัก
แน่นถึงความจาเป็ นที่จะต้องล้มล้างการแบ่งแยกและเลือกปฏิบตั ิใด ๆ อย่างรวดเร็ ว และโดยไม่มีเงื่อนไข
โดยพิจารณาว่า ปฏิญญาสหประชาชาติวา่ ด้วยการขจัดการเลือกปฏิบตั ิทางเชื้อชาติในทุกรู ปแบบ ลงวันที่ 20
พฤศจิกายน 2506 ( ข้อมติสมัชชาสหประชาชาติที่ 1904 ( XVIII ) ) ยืนยันอย่างหนักแน่นถึงความจาเป็ นอย่างเร่ งด่วนที่จะ
ขจัดการเลือกปฏิบตั ิทางเชื้อชาติที่มีอยูท่ วั่ โลกในทุกรู ปแบบและทุกแง่มุม และการสร้างเสริ มความเข้าใจและความเคารพใน
ศักดิ์ศรี ของมนุษย์
เชื่อมัน่ ว่า ลัทธิใด ๆ ที่ต้ งั อยูบ่ นพื้นฐานของความคิดที่วา่ คนเชื้อชาติหนึ่งเชื้อชาติใดเหนือกว่าชนเชื้อชาติอื่นเป็ น
ความคิดที่ผิดในทางวิทยาศาสตร์ และในทางจริ ยธรรมของสังคม ทั้งยังเป็ นลัทธิที่ยตุ ิธรรมและอันตราย และไม่มีเหตุผลใด
ๆ ที่อาจรองรับการเลือกปฏิบตั ิทางเชื้อชาติได้ ไม่วา่ ในทางทฤษฎีหรื อในทางปฏิบตั ิไม่วา่ จะแห่งหนใด
ยืนยันว่า การเลือกปฏิบตั ิระหว่างมนุษย์บนพื้นฐานของเชื้อชาติ สี ผิว และเผ่าพันธุ์กาเนิดเป็ นอุปสรรคประการ
หนึ่งต่อความสัมพันธ์ฉนั มิตรและสันติภาพระหว่างชาติ และอาจก่อกวนความสงบสุขและสวัสดิภาพในหมู่ชน และความ
สมานฉันท์ระหว่างผูท้ ี่อาศัยอยูเ่ คียงข้างกันแม้แต่ภายในรัฐหนึ่งรัฐเดียวกัน
เชื่อมัน่ ว่า การคงอยูข่ องอุปสรรคขวางกั้นทางเชื้อชาติไม่สอดคล้องอย่างยิง่ กับอุดมการณ์ของสังคมมนุษย์ใด ๆ

หวัน่ วิตก ต่อการเลือกปฏิบตั ิทางเชื้อชาติ ซึ่งยังคงมีปรากฏให้เห็นได้เด่นชัดในพื้นที่บางแห่งในโลกนี้ และต่อ
นโยบายของรัฐซึ่งตั้งอยูบ่ นพื้นฐานของความเหนือกว่าทางเชื้อชาติหรื อความรังเกียจเดียดฉันท์ อาทิ นโยบายแบ่งแยกผิวใน
แอฟริ กาใต้ การแบ่งแยกกลุ่ม และการเลือกปฏิบตั ิทางเชื้อชาติ
มุ่งมัน่ ที่จะจัดให้มีมาตรการต่าง ๆ ที่จาเป็ นในอันที่จะขจัดการเลือกปฏิบตั ิทางเชื้อชาติในทุกรู ปแบบและทุกแง่มุม
อย่างเร่ งด่วน ตลอดจนป้ องกันและต่อสูก้ บั ลัทธิและแนวปฏิบตั ิใด ๆ ที่เป็ นไปในการเหยียดผิว เพื่อเสริ มสร้างความเข้าใจ
ระหว่างเชื้อชาติต่าง ๆ และสร้างประชาคมระหว่างประเทศที่ปราศจากการแบ่งแยกทางเชื้อชาติ และการเลือกปฏิบตั ิทางเชื้อ
ชาติในทุกรู ปแบบ
ตระหนักถึง อนุสญ
ั ญาว่าด้วยการเลือกปฏิบตั ิในการจ้างงานและการประกอบอาชีพ ซึ่งได้รับการรับรองจาก
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ เมื่อปี 2501 และอนุสญ
ั ญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบตั ิทางการศึกษา ซึ่งได้รับการ
รับรองโดยองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ เมื่อปี 2503
ปรารถนา ที่จะอนุวตั ิหลักการซึ่งปรากฏอยูใ่ นปฏิญญาสหประชาชาติวา่ ด้วยการขจัดการเลือกปฏิบตั ิทางเชื้อชาติ
ในทุกรู ปแบบ และประกันให้มีการจัดวางมาตรการที่เป็ นรู ปธรรมเพื่อการอนุวตั ิการดังกล่าว
ได้ตกลงกันดังต่อไปนี้

ภาค 1
ข้ อ 1
1. ในอนุสญ
ั ญานี้ คาว่า “การเลือกปฏิบตั ิทางเชื้อชาติ” จะหมายถึง การจาแนก การกีดกัน การจากัด หรื อการเลือก
โดยตั้งอยูบ่ นพื้นฐานของเชื้อชาติ สี ผิว เชื้อสายหรื อชาติกาเนิดหรื อเผ่าพันธุ์กาเนิด ซึ่งมีเจตนาหรื อมีผลให้เกิดการระงับหรื อ
กีดกั้นการเคารพสิ ทธิมนุษยชนและเสรี ภาพขั้นพื้นฐานของบุคคลในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และในด้าน
อื่น ๆ ของการดารงชีวติ ในสังคม รวมทั้งการระงับหรื อกีดกั้นการใช้สิทธิเหล่านั้นอย่างเสมอภาคของบุคคล
2. อนุสญ
ั ญานี้ จะไม่ใช้กบั การจาแนก การกีดกัน การจากัด หรื อการเลือก โดยรัฐภาคีของอนุสญ
ั ญานี้ ระหว่าง
พลเมืองและบุคคลที่มิใช่พลเมือง
3. จะตีความอนุสญ
ั ญานี้ไปในทางที่กระทบต่อข้อบทของกฎหมายในของรัฐภาคีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเชื้อชาติ
สัญชาติ และการให้สญ
ั ชาติไม่ได้ หากข้อบทนั้น ๆ มิได้เลือกปฏิบตั ิต่อชนเชื้อชาติหนึ่งเชื้อชาติใดโดยเฉพาะ
4. มาตรการพิเศษที่จดั ให้มีข้ ึนตามความจาเป็ น โดยมีเจตนาเพื่อประกันให้มีความก้าวหน้าอย่างเพียงพอในหมู่ชน
บางเชื้อชาติหรื อบางเผ่าพันธุ์ หรื อบุคคลบางกลุ่มที่ตอ้ งการความคุม้ ครอง เพื่อให้กลุ่มหรื อบุคคลเหล่านั้นได้มีสิทธิ
มนุษยชนและเสรี ภาพขั้นพื้นฐานอย่างเสมอภาค จะไม่ถือเป็ นการเลือกปฏิบตั ิทางเชื้อชาติ ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวต้องไม่
ก่อให้เกิดการธารงไว้ซ่ ึงสิ ทธิที่แตกต่างกันระหว่างกลุ่มชนเชื้อชาติต่าง ๆ และจะไม่คงอยูต่ ่อไปภายหลังจากที่ได้บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้แล้ว
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ข้ อ 2
1. รัฐภาคีประณามการเลือกปฏิบตั ิทางเชื้อชาติ และจะจัดให้มีนโยบายที่จะขจัดการเลือกปฏิบตั ิทางเชื้อชาติในทุก
รู ปแบบ และส่งเสริ มความเข้าใจระหว่างชนทุกเชื้อชาติโดยวิธีการที่เหมาะสมและไม่รีรอ และเพื่อการนี้
(ก) รัฐภาคีแต่ละรัฐจะไม่กระทาการใด ๆ ที่จะเป็ นการเลือกปฏิบตั ิต่อบุคคล กลุ่มบุคคล หรื อ
สถาบัน และจะประกันว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคน และสถาบันของรัฐทุกแห่งทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่น จะ
ปฏิบตั ิตามพันธกรณี น้ ี
(ข) รัฐภาคีจะไม่อุปถัมภ์ ช่วยเหลือ หรื อสนับสนุนการเลือกปฏิบตั ิทางเชื้อชาติ โดยบุคคลหรื อ
องค์กรใด
(ค) รัฐภาคีแต่ละรัฐจะดาเนินมาตรการที่มีประสิ ทธิภาพเพื่อทบทวนนโยบายของรัฐบาล ทั้ง
ในกรอบแห่งชาติและระดับท้องถิ่น และแก้ไข เพิกถอนหรื อยกเลิกกฎหมายหรื อกฎระเบียบใด ๆ ที่มีผลก่อให้เกิด
หรื อแพร่ ขยายการเลือกปฏิบตั ิทางเชื้อชาติไม่วา่ ในที่ใดก็ตาม
(ง) รัฐภาคีแต่ละรัฐจะห้ามและยกเลิกการเลือกปฏิบตั ิทางเชื้อชาติโดยบุคคล กลุ่ม หรื อองค์กร
โดยวิธีการอันเหมาะสม ซึ่งรวมทั้งการออกกฎหมายที่ใช้ตามความจาเป็ นของสถานการณ์
(จ) รัฐภาคีแต่ละรัฐจะสนับสนุนการดาเนินงานขององค์กรที่มุ่งประสานหลายเชื้อชาติเข้า
ด้วยกันและการดาเนินการเคลื่อนไหว และการกระทาใด ๆ ในอันที่จะขจัดอุปสรรคขวางกั้นทางเชื้อชาติตาม
ความเหมาะสม และจะไม่สนับสนุนการกระทาใด ๆ อันมีแนวโน้มที่จะเสริ มสร้างความเข้มแข็งให้กบั การ
แบ่งแยกทางเชื้อชาติ
2. เมื่อสถานการณ์เหมาะสม และโดยคานึงถึงด้านสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และอื่น ๆ
รัฐภาคีจะจัดให้มี
มาตรการพิเศษและเป็ นรู ปธรรมเพื่อประกันให้มีการพัฒนาอย่างพอเพียงและให้การคุม้ ครองแก่กลุ่มชนหรื อบุคคลบางเชื้อ
ชาติ โดยมีเจตนารมณ์ที่จะประกันให้บุคคลเหล่านั้นมีสิทธิมนุษยชนและเสรี ภาพขั้นพื้นฐานอย่างสมบูรณ์และอย่างเสมอ
ภาค ทั้งนี้ มาตรการเหล่านี้จะต้องไม่ก่อให้เกิดการแบ่งแยกสิ ทธิที่ไม่เท่าเทียมกันสาหรับกลุ่มชนต่างเชื้อชาติอย่างต่อเนื่อง
ภายหลังจากที่ได้บรรลุวตั ถุประสงค์น้ นั แล้ว
ข้ อ 3
รัฐภาคีประณามอย่างยิง่ ต่อการแบ่งแยกทางเชื้อชาติและลัทธิแบ่งแยกผิว และจะป้ องกัน ห้าม และขจัดการปฏิบตั ิ
ทั้งมวลในลักษณะนี้ในเขตอาณาของตน
ข้ อ 4
รัฐภาคีประณามการโฆษณาชวนเชื่อทั้งมวลและองค์กรทั้งปวงที่ต้ งั อยูบ่ นพื้นฐานของความคิดหรื อทฤษฎีของ
ความเหนือกว่าของชนชาติหนึ่งชนชาติใดหรื อของกลุ่มบุคคลตามสี ผิวหรื อเผ่าพันธุ์กาเนิด หรื อที่พยายามให้เหตุผลรองรับ
หรื อส่งเสริ มความเกลียดชังระหว่างเชื้อชาติหรื อการเลือกปฏิบตั ิในรู ปแบบใดก็ตาม และตกลงที่จะจัดให้มีมาตรการใน
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ทางบวกในทันทีที่จะขจัดการกระตุน้ หรื อการกระทาที่เลือกปฏิบตั ิและเพื่อการนี้จะดาเนินการต่าง ๆ โดยคานึงถึงหลักการที่
ปรากฏอยูใ่ นปฏิญญาสากลว่าด้วยสิ ทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติและสิ ทธิต่าง ๆ ที่ได้ระบุในข้อ 5 ของอนุสญ
ั ญานี้ ซึ่ง
รวมถึง
(ก) จะประกาศให้การเผยแพร่ ความคิดที่ต้ งั อยูบ่ นพื้นฐานของความเหนือกว่าทางเชื้อชาติ หรื อความเกลียดชังอัน
เกิดจากความแตกต่างทางเชื้อชาติ การช่วยกระตุน้ ให้เกิดการเลือกปฏิบตั ิทางเชื้อชาติ และการกระทารุ นแรงหรื อกระตุน้ ให้
เกิดการกระทารุ นแรงนั้นต่อชนเชื้อชาติหนึ่งเชื้อชาติใดหรื อกลุ่มบุคคลที่มีสีผิวอื่นหรื อเผ่าพันธุ์กาเนิดอื่น ตลอดจนการให้
ความช่วยเหลือหรื อสนับสนุนทางการเงินต่อกิจกรรมชาตินิยม เป็ นการกระทาที่ตอ้ งได้รับโทษตามกฎหมาย
(ข) จะประกาศให้องค์กร กิจกรรมจัดตั้ง และกิจกรรมโฆษณาชวนเชื่ออื่น ๆ ทั้งปวงที่ส่งเสริ มและกระตุน้ การ
เลือกปฏิบตั ิทางเชื้อชาติเป็ นสิ่ งผิดกฎหมายและต้องห้าม และให้การเข้าร่ วมในองค์กรหรื อกิจกรรมเหล่านั้น เป็ นการกระทา
ที่ตอ้ งได้รับโทษตามกฎหมาย
(ค) จะไม่อนุญาตให้เจ้าหน้าที่ของรัฐหรื อขององค์กรของรัฐ ทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น ส่งเสริ มหรื อ
กระตุน้ ให้มีการเลือกปฏิบตั ิทางเชื้อชาติ
ข้ อ 5
เพื่อให้สอดคล้องตามพันธกรณี พ้นื ฐานที่ได้จดั วางไว้ตามข้อ 2 ของอนุสญ
ั ญานี้ รัฐภาคีจะห้ามและขจัดการเลือก
ปฏิบตั ิทางเชื้อชาติทุกรู ปแบบ และจะประกันสิ ทธิของทุกคนให้มีความเสมอภาคกันตามกฎหมาย โดยไม่จาแนกตามเชื้อ
ชาติ สี ผิว หรื อชาติหรื อเผ่าพันธุ์กาเนิด โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในการใช้สิทธิดงั ต่อไปนี้
(ก) สิ ทธิที่จะได้รับการปฏิบตั ิต่ออย่างเท่าเทียมกันภายใต้ศาลและองค์กรอื่น ๆ ทั้งปวง ในกระบวนการยุติธรรม
(ข) สิ ทธิที่บุคคลจะได้รับสวัสดิภาพและการคุม้ ครองโดยรัฐให้รอดพ้นจากความรุ นแรงหรื อการทาร้ายร่ างกาย ไม่
ว่าโดยการกระทาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรื อโดยกลุ่มบุคคลหรื อสถาบันใดก็ตาม
(ค) สิ ทธิทางการเมือง โดยเฉพาะอย่างยิง่ สิ ทธิที่จะเข้าร่ วมในการเลือกตั้ง การลงคะแนนเสี ยงเลือกตั้งและการ
สมัครรับเลือกตั้ง โดยอยูบ่ นพื้นฐานของการใช้สิทธิอย่างทัว่ ถึงและเสมอภาคกัน การเข้าร่ วมในรัฐบาล และการเข้าร่ วมใน
การดาเนินกิจกรรมสาธารณะในทุกระดับ และความเสมอภาคในการเข้าถึงบริ การสาธารณะ
(ง) สิ ทธิพลเมืองอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่
(1) สิ ทธิในการมีเสรี ภาพในการโยกย้ายและในการพานักอาศัยภายในเขตแดนของรัฐ
(2) สิ ทธิในการเดินทางออกจากประเทศหนึ่งประเทศใด รวมทั้งประเทศของตน และในอันที่จะกลับคืน
มาประเทศตน
(3) สิ ทธิในการครองสัญชาติ
(4) สิ ทธิในการสมรสและการเลือกคู่สมรส
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(5) สิ ทธิในการครอบครองทรัพย์สิน ทั้งโดยส่วนตัวและโดยร่ วมกับบุคคลอื่น
(6) สิ ทธิในการรับมรดก
(7) สิ ทธิในการมีเสรี ภาพทางความนึกคิด ความสานึก และศาสนา
(8) สิ ทธิในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออก
(9) สิ ทธิในการชุมนุมอย่างสงบและการรวมกลุ่ม
(ฉ) สิ ทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิง่
(1) สิ ทธิในการมีงานทา ในการเลือกงานอย่างเสรี ในการมีสภาพในการทางานที่เหมาะสมและน่าพอใจ
ในการได้รับการคุม้ ครองจากสภาพการตกงาน ในการได้รับค่าจ้างที่เท่าเทียมกันกับงานที่ทาในระดับเดียวกัน ใน
การได้รับผลตอบแทนที่ยตุ ิธรรมและนาพอใจ
(2) สิ ทธิในการจัดตั้งและเข้าร่ วมสหภาพแรงงาน
(3) สิ ทธิในการมีที่อยูอ่ าศัย
(4) สิ ทธิในการได้รับบริ การสาธารณสุข การดูแลทางการแพทย์ การประกันสังคม และการบริ การทาง
สังคม
(5) สิ ทธิในการได้รับการศึกษาและการฝึ กอบรม
(6) สิ ทธิในการเข้าร่ วมในกิจกรรมทางวัฒนธรรมอย่างเท่าเทียมกัน
(ช) สิ ทธิในการเข้าถึงสถานที่หรื อบริ การใด ๆ ที่มีไว้สาหรับสาธารณชน เช่น
ร้านอาหาร ร้านกาแฟ โรงละคร และสวนสาธารณะ

การเดินทางขนส่ง โรงแรม

ข้ อ 6
รัฐภาคีจะรับประกันต่อทุกคนในเขตอาณาที่จะได้รับการคุม้ ครองและการเยียวยาที่มีประสิ ทธิภาพ โดยผ่านศาล
ระดับชาติและองค์กรของรัฐอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ต่อการกระทาใด ๆ อันเป็ นการเลือกปฏิบตั ิทางเชื้อชาติ ซึ่งได้ละเมิดต่อสิ ทธิ
มนุษยชนและเสรี ภาพขั้นพื้นฐานของบุคคลนั้น อันไม่สอดคล้องกับอนุสญ
ั ญานี้ และสิ ทธิในอันที่จะขอจากศาลนั้น การ
ทดแทนอย่างยุติธรรมและพอเพียงและการชดใช้ความเสี ยหายอันเป็ นผลจากการเลือกปฏิบตั ิน้ นั
ข้ อ 7
รัฐภาคีจะจัดให้มีมาตรการที่มีประสิ ทธิภาพและอย่างทันที
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในสาขาการสอน การศึกษา
วัฒนธรรมและสารสนเทศ โดยมุ่งหมายที่จะต่อสูก้ บั การมีอคติอนั นาไปสู่การเลือกปฏิบตั ิทางเชื้อชาติ และเพื่อสร้างเสริ ม
ความเข้าใจ ขันติธรรมและมิตรไมตรี ระหว่างชาติต่าง ๆ และระหว่างกลุ่มชนเชื้อชาติ และเผ่าพันธุ์ต่าง ๆ และเพื่อแพร่ ขยาย
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เจตนารมณ์ และหลักการของกฎบัตรสหประชาชาติ ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิ ทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ
สหประชาชาติวา่ ด้วยการขจัดการเลือกปฏิบตั ิทางเชื้อชาติในทุกรู ปแบบ และอนุสญ
ั ญานี้

ปฏิญญา

ภาค 2
ข้ อ 8
1. จะมีการจัดตั้งคณะกรรมการว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบตั ิทางเชื้อชาติ ( ต่อไปนี้ เรี ยกว่า คณะกรรมการ )
ประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิ 8 คน ที่มีสถานะทางศีลธรรมสูง และเป็ นที่ยอมรับในความเป็ นกลาง ได้รับการเลือกตั้งโดยรัฐ
ภาคีจากคนชาติตน และจะปฏิบตั ิหน้าที่ในฐานะส่วนตัว ทั้งนี้ โดยคานึงถึงการกระจายสัดส่วนของภูมิภาคอย่างเป็ นธรรม
และการเป็ นตัวแทนของอารยธรรมหลากหลายรู ปแบบและระบบกฎหมายหลัก ๆ
2. สมาชิกของคณะกรรมการจะได้รับการเลือกตั้งโดยการลงคะแนนลับจากรายชื่อบุคคลที่เสนอโดยรัฐภาคี รัฐ
ภาคีแต่ละรัฐอาจเสนอชื่อคนชาติตนได้หนึ่งคน
3. การเลือกตั้งครั้งแรกจะจัดขึ้นหกเดือนภายหลังจากที่อนุสญ
ั ญานี้มีผลใช้บงั คับ และอย่างน้อยที่สุดสามเดือน
ก่อนวันเลือกตั้งแต่ละครั้ง เลขาธิการสหประชาชาติจะทาหนังสื อเชิญรัฐภาคีให้เสนอนามผูส้ มัครภายในสองเดือน และ
เลขาธิการสหประชาชาติจะต้องเตรี ยมรายนามผูท้ ี่ได้รับการเสนอนามตามลาดับอักษร โดยระบุรัฐภาคีที่เป็ นผูเ้ สนอนาม
และจัดส่งรายนามต่อไปยังรัฐภาคี
4. การเลือกตั้งสมาชิกคณะกรรมการจะจัดขึ้นในการประชุมรัฐภาคีซ่ ึงจัดขึ้นโดยเลขาธิการสหประชาชาติ ณ
สานักงานใหญ่สหประชาชาติ ในการประชุมดังกล่าว ซึ่งสองในสามของรัฐภาคีประกอบขึ้นเป็ นองค์ประชุมนั้น ผูท้ ี่ได้รับ
เลือกตั้งให้เป็ นสมาชิกคณะกรรมการจะต้องเป็ นบุคคลที่ได้รับการเสนอนามที่ได้รับคะแนนเสี ยงมากที่สุด และได้รับเสี ยง
มากเด็ดขาดจากผูแ้ ทนของรัฐภาคีที่เข้าร่ วมการประชุมและออกเสี ยง
5. (ก) สมาชิกคณะกรรมการจะได้รับการเลือกตั้งสาหรับวาระสี่ ปี อย่างไรก็ตามสมาชิกเก้าคนในบรรดาสมาชิกที่
ได้รับเลือกในการเลือกตั้งครั้งแรกจะหมดวาระลงเมื่ออยูใ่ นตาแหน่งครบสองปี โดยประธานคณะกรรมการจะคัดเลือกชื่อ
ของสมาชิกเก้าคนนี้ โดยการจับฉลาก ในทันทีหลังจากการเลือกตั้งครั้งแรก
(ข) สาหรับการจัดให้มีผแู ้ ทนในตาแหน่งที่วา่ งลง รัฐภาคีซ่ ึงผูท้ รงคุณวุฒิได้ยตุ ิภารกิจในฐานะสมาชิกของ
คณะกรรมการ จะต้องแต่งตั้งผูท้ รงคุณวุฒิจากคนชาติตน ทั้งนี้ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการด้วย
6. รัฐภาคีจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของสมาชิกคณะกรรมการในขณะที่สมาชิกคณะกรรมการปฏิบตั ิภารกิจของ
คณะกรรมการ

อนุสัญญาระหว่ างประเทศว่ าด้ วย การขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชือ้ ชาติในทุกรู ปแบบ ประเทศไทยกาลังอยู่ในขั้นตอนการภาคยานุวัติต่อสหประชาชาติ (ข้ อมูล มกราคม ๒๕๔๖)

๖

ข้ อ 9
1. รัฐภาคีรับที่จะเสนอรายงานให้เลขาธิการสหประชาชาติเพื่อเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการ เกี่ยวกับ
มาตรการต่าง ๆ ทางด้านกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม กระบวนการบริ หารและอื่น ๆ ซึ่งรัฐภาคีได้จดั ให้มีข้ ึน เพื่อบังคับ
ใช้ขอ้ บทของอนุสญ
ั ญานี้
(ก) ภายในหนึ่งปี หลังจากที่อนุสญ
ั ญานี้มีผลใช้บงั คับกับรัฐภาคีน้ นั และ
(ข) ทุก ๆ สองปี หลังจากนั้นและเมื่อคณะกรรมการร้องขอ ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจขอข้อมูลอื่น ๆ จากรัฐภาคีได้
2. คณะกรรมการจะรายงานเป็ นประจาทุกปี ผ่านเลขาธิการสหประชาชาติ ให้สมัชชาสหประชาชาติรับทราบถึง
กิจกรรมของคณะกรรมการ และอาจจัดทาข้อเสนอแนะและข้อแนะนาทัว่ ไป โดยตั้งอยูบ่ นพื้นฐานของรายงานและข้อมูลที่
ได้รับจากรัฐภาคี ข้อเสนอแนะและข้อแนะนาทัว่ ไปเหล่านั้นจะได้รับการรายงานต่อที่ประชุมสมัชชา พร้อมด้วยทัศนะ (
หากมี ) จากรัฐภาคี
ข้ อ 10
1. คณะกรรมการจะกาหนดระเบียบ ข้อบังคับการประชุมของตนเอง
2. คณะกรรมการจะเลือกเจ้าหน้าที่ของตนสาหรับวาระสองปี
3. สานักงานเลขานุการสาหรับคณะกรรมการจะได้รับการจัดสรรให้โดยเลขาธิการสหประชาชาติ
4. การประชุมคณะกรรมการโดยปกติจะจัดขึ้น ณ สานักงานใหญ่สหประชาชาติ
ข้ อ 11
1. หากรัฐภาคีใดเห็นว่ารัฐภาคีอื่นไม่ปฏิบตั ิตามข้อบทของอนุสญ
ั ญานี้ รัฐภาคีน้ นั อาจนาเรื่ องเข้าสู่การพิจารณา
ของคณะกรรมการ คณะกรรมการจะส่งต่อเรื่ องดังกล่าวไปยังรัฐภาคีที่เกี่ยวข้องนั้น ภายในสามเดือน รัฐภาคีที่ได้รับเรื่ อง
จะต้องเสนอคาอธิบายเป็ นลายลักษณ์อกั ษรหรื อถ้อยแถลงให้เกิดความกระจ่างในเรื่ องดังกล่าว รวมทั้งระบุการจัดการแก้ไข
ซึ่งรัฐภาคีน้ นั อาจได้ดาเนินไปให้คณะกรรมการทราบ
2. หากเรื่ องดังกล่าวไม่ได้รับการปรับแก้จนเป็ นที่พอใจของทั้งสองฝ่ าย ไม่วา่ จะโดยการเจรจาทวิภาคี หรื อโดย
กระบวนการอื่น ๆ ภายในหกเดือนหลังจากรัฐภาคีได้รับแจ้งการร้องเรี ยนครั้งแรก ไม่วา่ รัฐภาคีใดในระหว่างรัฐทั้งสองย่อม
มีสิทธิที่จะนาเรื่ องดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการอีกครั้งหนึ่ง โดยการแจ้งให้คณะกรรมการและรัฐภาคีอีกรัฐ
หนึ่งนั้นทราบ
3. คณะกรรมการจะจัดการกับกรณี ที่อา้ งถึงตามวรรค 2 ของข้อนี้ ก็ต่อเมื่อได้พิจารณาอย่างชัดเจนแล้วว่าได้มีการ
ใช้มาตรการภายในประเทศทั้งหมดแล้ว แต่ไม่ประสบผลในกรณี ดงั กล่าว อันสอดคล้องกับหลักการกฎหมายระหว่าง
ประเทศ ซึ่งเป็ นที่ตระหนักกันอยูท่ วั่ ไป อย่างไรก็ดี กฎนี้จะไม่ถือปฏิบตั ิหากกระบวนการการจัดการดังกล่าวดาเนินไปอย่าง
ยืดเยื้อโดยไม่มีเหตุผลสมควร
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4. ในกรณี ใดก็ตามที่มีการนาเสนอต่อคณะกรรมการ คณะกรรมการอาจขอให้รัฐภาคีที่เกี่ยวข้องนั้นจัดหาข้อมูลที่
เกี่ยวข้องให้
5. ในขณะที่กรณี ใดก็ตามตามข้อนี้อยูใ่ นการพิจารณาของคณะกรรมการ รัฐภาคีที่เกี่ยวข้อง มีสิทธิอนั ชอบธรรมที่
จะจัดส่งผูแ้ ทนเข้าร่ วมในกระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการโดยไม่มีสิทธิลงคะแนนเสี ยงในขณะที่คณะกรรมการ
พิจารณาเรื่ องดังกล่าว
ข้ อ 12
1. (ก) หลังจากที่คณะกรรมการได้รับและได้รวบรวมข้อมูลที่เห็นว่าจาเป็ นทั้งหมดแล้ว ประธานคณะกรรมการจะ
แต่งตั้งคณะกรรมาธิการเฉพาะกิจเพื่อไกล่เกลี่ย ( ต่อไปนี้เรี ยกว่า คณะกรรมาธิการ ) ประกอบด้วยบุคคลห้าคน ซึ่งอาจเป็ น
สมาชิกคณะกรรมการหรื อไม่ก็ได้ สมาชิกคณะกรรมการจะได้รับการแต่งตั้งโดยฉันทามติจากคู่กรณี และคณะกรรมาธิการ
จะประสานงานระหว่างรัฐภาคีคู่กรณี โดยมุ่งหวังที่จะนามาซึ่งการแก้ไขปั ญหาอย่างสันติ โดยตั้งอยูบ่ นพื้นฐานของความ
เคารพในอนุสญ
ั ญานี้
(ข) หากรัฐภาคีคูก่ รณี ไม่สามารถตกลงกันได้ภายในสามเดือนในเรื่ องการแต่งตั้งบุคคลเข้ามาเป็ นสมาชิก
คณะกรรมาธิการทั้งหมดหรื อบางส่วน สมาชิกคณะกรรมาธิการที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐภาคีคู่กรณี จะได้รับการ
เลือกตั้งโดยการลงคะแนนลับของคณะกรรมการด้วยคะแนนเสี ยง 2 ใน 3 ของสมาชิกคณะกรรมการ
2. สมาชิกคณะกรรมาธิการจะปฏิบตั ิหน้าที่ในฐานะส่วนตัว และจะต้องไม่เป็ นคนชาติของรัฐภาคี คู่กรณี หรื อรัฐที่
มิได้เป็ นภาคีอนุสญ
ั ญานี้
3. คณะกรรมาธิการจะเป็ นผูเ้ ลือกประธานและกาหนดระเบียบ ข้อบังคับของตน
4. โดยปกติการประชุมคณะกรรมาธิการจะจัดขึ้น ณ สานักงานใหญ่สหประชาชาติ
คณะกรรมาธิการจะเห็นว่าสะดวก

หรื อในสถานที่อื่นตามแต่

5. สานักเลขานุการซึ่งจัดให้มีข้ ึนตามข้อ 10 วรรค 3 ของอนุสญ
ั ญานี้ จะทางานให้คณะกรรมาธิการที่จดั ตั้งขึ้น
กรณี มีขอ้ พิพาทระหว่างรัฐภาคี
6. รัฐภาคีคู่กรณี จะร่ วมกันรับผิดชอบภาระค่าใช้จ่ายของสมาชิกคณะกรรมาธิการอย่างเท่าเทียมกัน ตามประมาณ
การค่าใช้จ่ายโดยเลขาธิการสหประชาชาติ
7. เลขาธิการจะได้รับอานาจให้จ่ายค่าใช้จ่ายของสมาชิกคณะกรรมาธิการ ( หากจาเป็ น ) ก่อนที่จะได้รับการใช้คืน
จากรัฐภาคีคู่กรณี ตามวรรค 6 ของข้อนี้
8. คณะกรรมาธิการจะได้รับข้อมูลที่คณะกรรมการได้รับและรวบรวม
เกี่ยวข้องจัดส่งข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ได้

และคณะกรรมาธิการอาจขอให้รัฐที่
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ข้ อ 13
1. เมื่อคณะกรรมาธิการได้พิจารณาเรื่ องดังกล่าวอย่างสมบูรณ์แล้ว คณะกรรมาธิการจะจัดเตรี ยมรายงานและเสนอ
ต่อประธานคณะกรรมการ ระบุถึงผลการสอบสวนในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรณี ดงั กล่าวระหว่างคู่กรณี และระบุ
รวมข้อแนะนาซึ่งคณะกรรมาธิการเห็นเหมาะสมสาหรับการแก้ไขข้อพิพาทอย่างสิ นติ
2. ประธานคณะกรรมการจะจัดส่งรายงานของคณะกรรมาธิการให้กบั รัฐภาคีคู่กรณี และภายในสามเดือน รัฐภาคี
คู่กรณี จะต้องแจ้งให้ประธานคณะกรรมการทราบว่ารัฐนั้นยอมรับหรื อไม่ยอมรับข้อแนะนาตามที่ระบุรวมอยูใ่ นรายงาน
ของคณะกรรมาธิการ
3. ภายหลังจากช่วงเวลาที่จดั ให้มีในวรรค 2 ของข้อนี้ ประธานคณะกรรมการจะจัดส่งรายงานของ
คณะกรรมาธิการและประกาศของรัฐภาคีที่เกี่ยวข้องไปยังรัฐอื่น ๆ ที่เป็ นภาคีอนุสญ
ั ญานี้
ข้ อ 14
1. รัฐภาคีรัฐหนึ่งรัฐใดอาจประกาศยอมรับอานาจของคณะกรรมการในการรับพิจารณาข้อร้องเรี ยนจากบุคคลหรื อ
กลุ่มบุคคลภายในเขตอาณาของรัฐภาคีน้ นั ซึ่งอ้างว่าได้ตกเป็ นเหยือ่ ของการละเมิดสิ ทธิตามที่ระบุในอนุสญ
ั ญานี้โดยรัฐภาคี
นั้น ทั้งนี้ คณะกรรมการจะไม่รับข้อร้องเรี ยนที่เกี่ยวข้องกับรัฐภาคีที่มิได้ประกาศยอมรับอานาจของคณะกรรมการ
2. รัฐภาคีซ่ ึงได้ประกาศตามวรรค 1 ของข้อนี้อาจจัดตั้งหรื อมอบหมายหน่วยงานภายใต้กระบวนการกฎหมาย
แห่งชาติของรัฐนั้นให้มีอานาจรับพิจารณาข้อร้องเรี ยนจากบุคคลและกลุ่มบุคคลภายในเขตอาณาของรัฐนั้น ซึ่งอ้างว่าตก
เป็ นเหยือ่ ของการละเมิดสิ ทธิตามที่ระบุในอนุสญ
ั ญานี้ และได้ใช้มาตรการจัดการแก้ไขในระดับท้องถิ่นจนหมดสิ้นแล้ว แต่
ไม่บงั เกิดผล
3. รัฐภาคีที่เกี่ยวข้องจะต้องมอบเอกสารประกาศตามวรรค 1 ของข้อนี้ และเอกสารระบุชื่อของหน่วยงานที่ได้
จัดตั้งหรื อได้รับมอบหมายตามวรรค 2 ของข้อนี้ให้เลขาธิการสหประชาชาติ ซึ่งจะจัดส่งสาเนาเอกสารไปแจ้งรัฐภาคีอื่น ๆ
ทั้งนี้ รัฐภาคีที่เกี่ยวข้องอาจเพิกถอนการประกาศนี้ได้ทุกเมื่อ โดยการแจ้งต่อเลขาธิการสหประชาชาติ แต่การเพิกถอน
ดังกล่าวจะต้องไม่กระทบต่อการร้องเรี ยน ซึ่งอยูใ่ นระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการ
4. หน่วยงานซึ่งจัดตั้งขึ้นหรื อได้รับมอบหมายตามวรรค 2 ของข้อนี้ จะจัดทาทะเบียนข้อร้องเรี ยน และจะจัดส่ง
สาเนาทะเบียนดังกล่าวเป็ นรายปี ให้เลขาธิการสหประชาชาติตามช่องทางที่เหมาะสม โดยเป็ นที่เข้าใจกันว่า จะไม่มีการ
เปิ ดเผยเนื้อหาต่อสาธารณชน
5. ในกรณี ที่หน่วยงานที่จดั ตั้งขึ้นหรื อได้รับมอบหมายตามวรรค 2 ของข้อนี้ไม่สามารถปฏิบตั ิงานเป็ นที่พอใจ ผู ้
ร้องเรี ยนมีสิทธิที่จะร้องเรี ยนเรื่ องดังกล่าวไปยังคณะกรรมการภายในเวลา 6 เดือน
6. (ก) คณะกรรมการจะแจ้งข้อร้องเรี ยนที่ได้รับต่อรัฐภาคีที่ถูกกล่าวหาว่าละเมิดข้อบทของอนุสญ
ั ญา โดยจะไม่
เปิ ดเผยชื่อบุคคลหรื อกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยมิได้รับอนุญาต ทั้งนี้ คณะกรรมการจะไม่รับข้อร้องเรี ยนที่ไม่มีการลงนาม
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(ข) ภายในระยะเวลา 3 เดือนหลังจากที่ได้รับการแจ้งข้อร้องเรี ยน รัฐจะต้องจัดส่งคาอธิบายเป็ นลายลักษณ์
อักษรหรื อถ้อยแถลงไปยังคณะกรรมการเพื่อให้เกิดความกระจ่างในเรื่ องดังกล่าว รวมทั้งระบุการจัดการแก้ไขที่รัฐนั้นอาจ
ได้ดาเนินการแล้ว
7. (ก) คณะกรรมการจะพิจารณาข้อร้องเรี ยน โดยคานึงถึงข้อมูลที่ได้รับจากรัฐภาคีและผูร้ ้องเรี ยน ทั้งนี้
คณะกรรมการจะไม่พิจารณาข้องร้องเรี ยน หากผูร้ ้องเรี ยนมิได้ประกันว่าได้ใช้กระบวนการจัดการภายในที่มีอยูจ่ นหมดสิ้น
แล้ว แต่ไม่บงั เกิดผล อย่างไรก็ตาม กฎนี้จะไม่ถือปฏิบตั ิหากกระบวนการจัดการดังกล่าวดาเนินไปอย่างยืดเยื้อ โดยไม่มี
เหตุผลอันสมควร
(ข) คณะกรรมการจะจัดส่งข้อเสนอแนะนาไปยังรัฐภาคีที่เกี่ยวข้องนั้น และไปยังผูร้ ้องเรี ยน
8. คณะกรรมการจะรวมสรุ ปข้อร้องเรี ยนดังกล่าว สรุ ปคาอธิบายและถ้อยแถลงของรัฐภาคีที่เกี่ยวข้อง
ข้อเสนอและข้อแนะนาของคณะกรรมการไว้ในรายงานประจาปี ตามความเหมาะสม

และ

9. คณะกรรมการจะมีอานาจปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่ระบุไว้ในข้อนี้ เมื่อรัฐภาคีอนุสญ
ั ญาอย่างน้อยที่สุด 10 รัฐ ได้
ประกาศยอมรับอานาจของคณะกรรมการตามวรรค 1 ของข้อนี้
ข้ อ 15
1. ในระหว่างที่รอให้ปฏิญญาว่าด้วยการคืนเอกราชให้แก่ประเทศและกลุ่มชนที่ตกเป็ นอาณานิคมตามข้อมติ
สมัชชาสหประชาชาติที่ 1514 ( XV ) ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2503 บรรลุวตั ถุประสงค์ ข้อบทของอนุสญ
ั ญานี้จะไม่จากัดสิ ทธิ
ของกลุ่มชนเหล่านั้นที่จะร้องเรี ยน ตามที่ได้อนุญาตไว้ในกติการะหว่างประเทศอื่น ๆ ของสหประชาชาติและทบวงการ
ชานัญพิเศษ
2. (ก) คณะกรรมการซึ่งจัดตั้งขึ้นตามข้อ 8 วรรค 1 ของอนุสญ
ั ญานี้จะรับสาเนาข้อร้องเรี ยนจากองค์กรของ
สหประชาชาติ ซึ่งดูแลงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับหลักการและวัตถุประสงค์ของอนุสญ
ั ญานี้ ในการพิจารณาข้อร้องเรี ยน
ขององค์กรเหล่านี้จากผูท้ ี่อยูอ่ าศัยในดินแดนที่อยูใ่ นภาวะทรัสตีและดินแดนที่ยงั มิได้ปกครองตนเอง และดินแดนอื่น ๆ ที่
ข้อมติสมัชชาที่ 1514 ( XV ) มีผลใช้บงั คับ ซึ่งเกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่ครอบคลุมโดยอนุสญ
ั ญานี้ และจะจัดส่งข้อคิดเห็นและ
ข้อแนะนาที่เกี่ยวกับข้อร้องเรี ยนเหล่านี้ให้องค์กรเหล่านั้นทราบ
(ข) คณะกรรมการจะรับสาเนารายงานจากองค์กรของสหประชาชาติที่เกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมายยุติธรรม
การบริ หารหรื อมาตรการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักการและวัตถุประสงค์ของอนุสญ
ั ญานี้ ซึ่งผูม้ ีอานาจปกครองในดินแดนที่
อ้างถึงในวรรคย่อย ( ก ) ของข้อนี้ได้นาไปใช้ และคณะกรรมการจะแสดงความคิดเห็นและจัดทาข้อเสนอแนะไปยังองค์กร
เหล่านี้
3. คณะกรรมการจะรวมสรุ ปข้อร้องเรี ยนและรายงานจากหน่วยงานของสหประชาชาติ
และข้อคิดเห็นและ
ข้อแนะนาของคณะกรรมการ ซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อร้องเรี ยน และรายงานนั้นไว้ในรายงานของคณะกรรมการต่อสมัชชา
4. คณะกรรมการจะขอรับข้อมูลเกี่ยวกับดินแดนที่อา้ งถึงในวรรค 2 ( ก ) ของข้อนี้ ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของ
อนุสญ
ั ญานี้จากเลขาธิการสหประชาชาติได้
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ข้ อ 16
ข้อบทของอนุสญ
ั ญานี้ซ่ ึงเกี่ยวข้องกับการยุติขอ้ พิพาทหรื อข้อร้องเรี ยนจะต้องนาไปบังคับใช้โดยปราศจากอคติใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการอื่น ๆ ซึ่งกติกาหรื ออนุสญ
ั ญาที่ได้รับการรับรองจากสหประชาชาติและทบวงการชานัญ
พิเศษได้กาหนดไว้ในการยุติขอ้ พิพาทหรื อข้อร้องเรี ยนในเรื่ องการเลือกปฏิบตั ิ และจะไม่กีดกั้นรัฐภาคีจากการแสวงหา
กระบวนการอื่น ๆ เพื่อยุติขอ้ พิพาทตามที่กาหนดไว้ในความตกลงระหว่างประเทศทัว่ ไปและที่จดั ทาขึ้นเป็ นพิเศษ ซึ่งมีผล
ใช้บงั คับกับรัฐภาคีที่เกี่ยวข้องนั้น

ภาค 3
ข้ อ 17
1. อนุสญ
ั ญานี้เปิ ดให้รัฐซึ่งเป็ นสมาชิกสหประชาชาติ หรื อสมาชิกทบวงการชานัญพิเศษ รัฐภาคีแห่งธรรมนูญศาล
ยุติธรรมระหว่างประเทศ และรัฐอื่นซึ่งสมัชชาสหประชาชาติได้เชิญให้เข้าร่ วมเป็ นภาคีอนุสญ
ั ญาฉบับนี้ ลงนามได้
2. อนุสญ
ั ญานี้ตอ้ งมีการให้สตั ยาบัน สัตยาบันสารจะต้องเก็บรักษาไว้ที่เลขาธิการสหประชาชาติ
ข้ อ 18
1. อนุสญ
ั ญานี้จะเปิ ดให้รัฐซึ่งกล่าวถึงในข้อ 17 วรรค 1 เข้าภาคยานุวตั ิได้
2. ภาคยานุวตั ิจะมีผลเมื่อมีการมอบภาคยานุวตั ิสารไว้ให้เลขาธิการสหประชาชาติเก็บรักษา
ข้ อ 19
1. อนุสญ
ั ญานี้จะมีผลใช้บงั คับเมื่อครบกาหนดสามสิ บวัน นับแต่วนั ที่ได้มีการมอบสัตยาบันสารและภาคยานุวตั ิ
สาร ฉบับที่ 27 ต่อเลขาธิการสหประชาชาติแล้ว
2. สาหรับรัฐแต่ละรัฐซึ่งได้ให้สตั ยาบันฉบับนี้ หรื อได้เข้าภาคยานุวตั ิ ภายหลังจากที่ได้มีการมอบสัตยาบันสาร
หรื อภาคยานุวตั ิสาร ฉบับที่ 27 อนุสญ
ั ญาจะมีผลใช้บงั คับกับรัฐนั้น 30 วัน หลังจากวันที่รัฐนั้นได้มอบสัตยาบันสารหรื อ
ภาคยานุวตั ิสารของตนแล้ว
ข้ อ 20
1. เลขาธิการสหประชาชาติจะรับข้อสงวนที่รัฐต่าง ๆ จัดทาในขณะให้สตั ยาบันหรื อภาคยานุวตั ิ และส่งต่อให้รัฐ
ทุกรัฐที่เป็ นภาคีหรื อจะเข้าเป็ นภาคีอนุสญ
ั ญานี้ ทั้งนี้ รัฐภาคีใดที่ตอ้ งการคัดค้านข้อสงวนดังกล่าว จะต้องแจ้งคัดค้านต่อ
เลขาธิการสหประชาชาติภายใน 90 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งจากเลขาธิการสหประชาชาติ
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2. ไม่อนุญาตให้ต้ งั ข้อสงวนที่ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ของอนุสญ
ั ญา และที่อาจมีผลกีดกั้น
การดาเนินการขององค์กรใด ๆ ที่จดั ตั้งขึ้นตามอนุสญ
ั ญานี้ ทั้งนี้ จะถือว่าข้อสงวนไม่สอดคล้องหรื อเป็ นอุปสรรคกีดกั้น
หาก 2 ใน 3 ของรัฐภาคีของอนุสญ
ั ญานี้คดั ค้านข้อสงวนนั้น
3. จะถอนข้อสงวนได้ในทุกโอกาส โดยการแจ้งต่อเลขาธิการสหประชาชาติและการแจ้งดังกล่าวจะมีผลในวันที่
เลขาธิการสหประชาชาติได้รับเอกสารแจ้ง
ข้ อ 21
รัฐภาคีอาจเพิกถอนอนุสญ
ั ญาโดยการแจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไปยังเลขาธิการสหประชาชาติ การเพิกถอนจะมี
ผลใช้บงั คับหนึ่งปี ภายหลังจากวันที่เลขาธิการสหประชาชาติได้รับการแจ้งดังกล่าว
ข้ อ 22
ข้อพิพาทใด ๆ ระหว่างรัฐภาคีสองรัฐหรื อมากกว่า ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตีความหรื อการนาอนุสญ
ั ญาไปใช้
ซึ่งไม่อาจตกลงกันได้โดยการเจรจาหรื อโดยกระบวนการซึ่งได้ระบุไว้ในอนุสญ
ั ญานี้ หากได้รับการร้องขอจากรัฐที่เป็ น
คู่กรณี จะได้รับการเสนอต่อไปยังศาลยุติธรรมระหว่างประเทศเพื่อพิจารณา เว้นเสี ยแต่วา่ คู่กรณี ตกลงที่จะจัดการด้วยวิธีการ
อื่น
ข้ อ 23
1. รัฐภาคีใด ๆ อาจขอให้มีการแก้ไขอนุสญ
ั ญานี้ได้ทุกเมื่อ โดยการแจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไปยังเลขาธิการ
สหประชาชาติ
2. สมัชชาสหประชาชาติจะตัดสิ นว่าจะดาเนินการใด ๆ หรื อไม่ ต่อคาขอดังกล่าว
ข้ อ 24
เลขาธิการสหประชาชาติจะแจ้งให้รัฐที่อา้ งถึงตามข้อ 17 วรรค 1 ของอนุสญ
ั ญานี้ ถึงรายละเอียดดังต่อไปนี้
(ก) การลงนามให้สตั ยาบันและการภาคยานุวตั ิตามข้อ 17 และ 18
(ข) วันที่อนุสญ
ั ญานี้มีผลบังคับตามข้อ 19
(ค) การติดต่อและการประกาศที่ได้รับตามข้อ 14 20 และ 23
(ง) การเพิกถอน ตามข้อ 21
ข้ อ 25
1. อนุสญ
ั ญานี้ซ่ ึงจัดทาไว้เป็ นภาษาจีน อังกฤษ ฝรั่งเศส รัสเซีย และสเปน เป็ นต้นฉบับแท้จริ งเท่าเทียมกัน จะเก็บ
รักษาไว้ ณ สานักงานบรรณสารของสหประชาชาติ
2. เลขาธิการสหประชาชาติจะส่งสาเนาที่รับรองแล้วของอนุสญ
ั ญานี้ไปยังรัฐทั้งปวงที่ได้กล่าวถึงในข้อ 17 วรรค
1 ของอนุสญ
ั ญานี้
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Convention against Torture and
Other Cruel, Inhuman or Degrading
Treatment or Punishment
(CAT)

Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or
Punishment
Adopted and opened for signature, ratification and accession by General Assembly
resolution 39/46 of 10 December 1984
entry into force 26 June 1987, in accordance with article 27 (1)

The States Parties to this Convention,
Considering that, in accordance with the principles proclaimed in the Charter of the United Nations,
recognition of the equal and inalienable rights of all members of the human family is the foundation of
freedom, justice and peace in the world,
Recognizing that those rights derive from the inherent dignity of the human person,
Considering the obligation of States under the Charter, in particular Article 55, to promote universal
respect for, and observance of, human rights and fundamental freedoms,
Having regard to article 5 of the Universal Declaration of Human Rights and article 7 of the
International Covenant on Civil and Political Rights, both of which provide that no one shall be
subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment,
Having regard also to the Declaration on the Protection of All Persons from Being Subjected to Torture
and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, adopted by the General Assembly
on 9 December 1975,
Desiring to make more effective the struggle against torture and other cruel, inhuman or degrading
treatment or punishment throughout the world,
Have agreed as follows:
PART I
Article 1
1. For the purposes of this Convention, the term "torture" means any act by which severe pain or
suffering, whether physical or mental, is intentionally inflicted on a person for such purposes as
obtaining from him or a third person information or a confession, punishing him for an act he or a third
person has committed or is suspected of having committed, or intimidating or coercing him or a third
person, or for any reason based on discrimination of any kind, when such pain or suffering is inflicted
by or at the instigation of or with the consent or acquiescence of a public official or other person acting
in an official capacity. It does not include pain or suffering arising only from, inherent in or incidental
to lawful sanctions.
2. This article is without prejudice to any international instrument or national legislation which does or
may contain provisions of wider application.
Article 2
1. Each State Party shall take effective legislative, administrative, judicial or other measures to prevent
acts of torture in any territory under its jurisdiction.
2. No exceptional circumstances whatsoever, whether a state of war or a threat of war, internal
political in stability or any other public emergency, may be invoked as a justification of torture.

3. An order from a superior officer or a public authority may not be invoked as a justification of
torture.
Article 3
1. No State Party shall expel, return ("refouler") or extradite a person to another State where there are
substantial grounds for believing that he would be in danger of being subjected to torture.
2. For the purpose of determining whether there are such grounds, the competent authorities shall
take into account all relevant considerations including, where applicable, the existence in the State
concerned of a consistent pattern of gross, flagrant or mass violations of human rights.
Article 4
1. Each State Party shall ensure that all acts of torture are offences under its criminal law. The same
shall apply to an attempt to commit torture and to an act by any person which constitutes complicity
or participation in torture. 2. Each State Party shall make these offences punishable by appropriate
penalties which take into account their grave nature.
Article 5
1. Each State Party shall take such measures as may be necessary to establish its jurisdiction over the
offences referred to in article 4 in the following cases: (a) When the offences are committed in any
territory under its jurisdiction or on board a ship or aircraft registered in that State;
(b) When the alleged offender is a national of that State;
(c) When the victim is a national of that State if that State considers it appropriate.
2. Each State Party shall likewise take such measures as may be necessary to establish its jurisdiction
over such offences in cases where the alleged offender is present in any territory under its jurisdiction
and it does not extradite him pursuant to article 8 to any of the States mentioned in paragraph I of
this article.
3. This Convention does not exclude any criminal jurisdiction exercised in accordance with internal law.
Article 6
1. Upon being satisfied, after an examination of information available to it, that the circumstances so
warrant, any State Party in whose territory a person alleged to have committed any offence referred to
in article 4 is present shall take him into custody or take other legal measures to ensure his presence.
The custody and other legal measures shall be as provided in the law of that State but may be
continued only for such time as is necessary to enable any criminal or extradition proceedings to be
instituted.
2. Such State shall immediately make a preliminary inquiry into the facts.
3. Any person in custody pursuant to paragraph I of this article shall be assisted in communicating
immediately with the nearest appropriate representative of the State of which he is a national, or, if he
is a stateless person, with the representative of the State where he usually resides.
4. When a State, pursuant to this article, has taken a person into custody, it shall immediately notify
the States referred to in article 5, paragraph 1, of the fact that such person is in custody and of the
circumstances which warrant his detention. The State which makes the preliminary inquiry
contemplated in paragraph 2 of this article shall promptly report its findings to the said States and
shall indicate whether it intends to exercise jurisdiction.
Article 7

1. The State Party in the territory under whose jurisdiction a person alleged to have committed any
offence referred to in article 4 is found shall in the cases contemplated in article 5, if it does not
extradite him, submit the case to its competent authorities for the purpose of prosecution.
2. These authorities shall take their decision in the same manner as in the case of any ordinary offence
of a serious nature under the law of that State. In the cases referred to in article 5, paragraph 2, the
standards of evidence required for prosecution and conviction shall in no way be less stringent than
those which apply in the cases referred to in article 5, paragraph 1.
3. Any person regarding whom proceedings are brought in connection with any of the offences referred
to in article 4 shall be guaranteed fair treatment at all stages of the proceedings.
Article 8
1. The offences referred to in article 4 shall be deemed to be included as extraditable offences in any
extradition treaty existing between States Parties. States Parties undertake to include such offences as
extraditable offences in every extradition treaty to be concluded between them.
2. If a State Party which makes extradition conditional on the existence of a treaty receives a request
for extradition from another State Party with which it has no extradition treaty, it may consider this
Convention as the legal basis for extradition in respect of such offences. Extradition shall be subject to
the other conditions provided by the law of the requested State.
3. States Parties which do not make extradition conditional on the existence of a treaty shall recognize
such offences as extraditable offences between themselves subject to the conditions provided by the
law of the requested State.
4. Such offences shall be treated, for the purpose of extradition between States Parties, as if they had
been committed not only in the place in which they occurred but also in the territories of the States
required to establish their jurisdiction in accordance with article 5, paragraph 1.
Article 9
1. States Parties shall afford one another the greatest measure of assistance in connection with
criminal proceedings brought in respect of any of the offences referred to in article 4, including the
supply of all evidence at their disposal necessary for the proceedings.
2. States Parties shall carry out their obligations under paragraph I of this article in conformity with
any treaties on mutual judicial assistance that may exist between them.
Article 10
1. Each State Party shall ensure that education and information regarding the prohibition against
torture are fully included in the training of law enforcement personnel, civil or military, medical
personnel, public officials and other persons who may be involved in the custody, interrogation or
treatment of any individual subjected to any form of arrest, detention or imprisonment.
2. Each State Party shall include this prohibition in the rules or instructions issued in regard to the
duties and functions of any such person.
Article 11
Each State Party shall keep under systematic review interrogation rules, instructions, methods and
practices as well as arrangements for the custody and treatment of persons subjected to any form of
arrest, detention or imprisonment in any territory under its jurisdiction, with a view to preventing any
cases of torture.
Article 12

Each State Party shall ensure that its competent authorities proceed to a prompt and impartial
investigation, wherever there is reasonable ground to believe that an act of torture has been
committed in any territory under its jurisdiction.
Article 13
Each State Party shall ensure that any individual who alleges he has been subjected to torture in any
territory under its jurisdiction has the right to complain to, and to have his case promptly and
impartially examined by, its competent authorities. Steps shall be taken to ensure that the
complainant and witnesses are protected against all ill-treatment or intimidation as a consequence of
his complaint or any evidence given.
Article 14
1. Each State Party shall ensure in its legal system that the victim of an act of torture obtains redress
and has an enforceable right to fair and adequate compensation, including the means for as full
rehabilitation as possible. In the event of the death of the victim as a result of an act of torture, his
dependants shall be entitled to compensation.
2. Nothing in this article shall affect any right of the victim or other persons to compensation which
may exist under national law.
Article 15
Each State Party shall ensure that any statement which is established to have been made as a result of
torture shall not be invoked as evidence in any proceedings, except against a person accused of
torture as evidence that the statement was made.
Article 16
1. Each State Party shall undertake to prevent in any territory under its jurisdiction other acts of cruel,
inhuman or degrading treatment or punishment which do not amount to torture as defined in article I,
when such acts are committed by or at the instigation of or with the consent or acquiescence of a
public official or other person acting in an official capacity. In particular, the obligations contained in
articles 10, 11, 12 and 13 shall apply with the substitution for references to torture of references to
other forms of cruel, inhuman or degrading treatment or punishment.
2. The provisions of this Convention are without prejudice to the provisions of any other international
instrument or national law which prohibits cruel, inhuman or degrading treatment or punishment or
which relates to extradition or expulsion.
PART II

Article 17
1. There shall be established a Committee against Torture (hereinafter referred to as the Committee)
which shall carry out the functions hereinafter provided. The Committee shall consist of ten experts of
high moral standing and recognized competence in the field of human rights, who shall serve in their
personal capacity. The experts shall be elected by the States Parties, consideration being given to
equitable geographical distribution and to the usefulness of the participation of some persons having
legal experience.
2. The members of the Committee shall be elected by secret ballot from a list of persons nominated by
States Parties. Each State Party may nominate one person from among its own nationals. States
Parties shall bear in mind the usefulness of nominating persons who are also members of the Human
Rights Committee established under the International Covenant on Civil and Political Rights and who
are willing to serve on the Committee against Torture.

3. Elections of the members of the Committee shall be held at biennial meetings of States Parties
convened by the Secretary-General of the United Nations. At those meetings, for which two thirds of
the States Parties shall constitute a quorum, the persons elected to the Committee shall be those who
obtain the largest number of votes and an absolute majority of the votes of the representatives of
States Parties present and voting.
4. The initial election shall be held no later than six months after the date of the entry into force of this
Convention. At. Ieast four months before the date of each election, the Secretary-General of the
United Nations shall address a letter to the States Parties inviting them to submit their nominations
within three months. The Secretary-General shall prepare a list in alphabetical order of all persons thus
nominated, indicating the States Parties which have nominated them, and shall submit it to the States
Parties.
5. The members of the Committee shall be elected for a term of four years. They shall be eligible for
re-election if renominated. However, the term of five of the members elected at the first election shall
expire at the end of two years; immediately after the first election the names of these five members
shall be chosen by lot by the chairman of the meeting referred to in paragraph 3 of this article.
6. If a member of the Committee dies or resigns or for any other cause can no longer perform his
Committee duties, the State Party which nominated him shall appoint another expert from among its
nationals to serve for the remainder of his term, subject to the approval of the majority of the States
Parties. The approval shall be considered given unless half or more of the States Parties respond
negatively within six weeks after having been informed by the Secretary-General of the United Nations
of the proposed appointment.
7. States Parties shall be responsible for the expenses of the members of the Committee while they
are in performance of Committee duties.
Article 18
1. The Committee shall elect its officers for a term of two years. They may be re-elected.
2. The Committee shall establish its own rules of procedure, but these rules shall provide, inter alia,
that:
(a) Six members shall constitute a quorum;
(b) Decisions of the Committee shall be made by a majority vote of the members present.
3. The Secretary-General of the United Nations shall provide the necessary staff and facilities for the
effective performance of the functions of the Committee under this Convention.
4. The Secretary-General of the United Nations shall convene the initial meeting of the Committee.
After its initial meeting, the Committee shall meet at such times as shall be provided in its rules of
procedure.
5. The States Parties shall be responsible for expenses incurred in connection with the holding of
meetings of the States Parties and of the Committee, including reimbursement to the United Nations
for any expenses, such as the cost of staff and facilities, incurred by the United Nations pursuant to
paragraph 3 of this article.
Article 19
1. The States Parties shall submit to the Committee, through the Secretary-General of the United
Nations, reports on the measures they have taken to give effect to their undertakings under this
Convention, within one year after the entry into force of the Convention for the State Party concerned.
Thereafter the States Parties shall submit supplementary reports every four years on any new
measures taken and such other reports as the Committee may request.

2. The Secretary-General of the United Nations shall transmit the reports to all States Parties.
3. Each report shall be considered by the Committee which may make such general comments on the
report as it may consider appropriate and shall forward these to the State Party concerned. That State
Party may respond with any observations it chooses to the Committee.
4. The Committee may, at its discretion, decide to include any comments made by it in accordance
with paragraph 3 of this article, together with the observations thereon received from the State Party
concerned, in its annual report made in accordance with article 24. If so requested by the State Party
concerned, the Committee may also include a copy of the report submitted under paragraph I of this
article.
Article 20
1. If the Committee receives reliable information which appears to it to contain well-founded
indications that torture is being systematically practised in the territory of a State Party, the
Committee shall invite that State Party to co-operate in the examination of the information and to this
end to submit observations with regard to the information concerned.
2. Taking into account any observations which may have been submitted by the State Party concerned,
as well as any other relevant information available to it, the Committee may, if it decides that this is
warranted, designate one or more of its members to make a confidential inquiry and to report to the
Committee urgently.
3. If an inquiry is made in accordance with paragraph 2 of this article, the Committee shall seek the
co-operation of the State Party concerned. In agreement with that State Party, such an inquiry may
include a visit to its territory.
4. After examining the findings of its member or members submitted in accordance with paragraph 2
of this article, the Commission shall transmit these findings to the State Party concerned together with
any comments or suggestions which seem appropriate in view of the situation.
5. All the proceedings of the Committee referred to in paragraphs I to 4 of th is article s hall be con
fidential , and at all stages of the proceedings the co-operation of the State Party shall be sought. After
such proceedings have been completed with regard to an inquiry made in accordance with paragraph
2, the Committee may, after consultations with the State Party concerned, decide to include a
summary account of the results of the proceedings in its annual report made in accordance with article
24.
Article 21
1. A State Party to this Convention may at any time declare under this article that it recognizes the
competence of the Committee to receive and consider communications to the effect that a State Party
claims that another State Party is not fulfilling its obligations under this Convention. Such
communications may be received and considered according to the procedures laid down in this article
only if submitted by a State Party which has made a declaration recognizing in regard to itself the
competence of the Committee. No communication shall be dealt with by the Committee under this
article if it concerns a State Party which has not made such a declaration. Communications received
under this article shall be dealt with in accordance with the following procedure; (a) If a State Party
considers that another State Party is not giving effect to the provisions ofthis Convention, it may, by
written communication, bring the matter to the attention of that State Party. Within three months afler
the receipt of the communication the receiving State shall afford the State which sent the
communication an explanation or any other statement in writing clarifying the matter, which should
include, to the extent possible and pertinent, reference to domestic procedures and remedies taken,
pending or available in the matter;

(b) If the matter is not adjusted to the satisfaction of both States Parties concerned within six months
after the receipt by the receiving State of the initial communication, either State shall have the right to
refer the matter to the Committee, by notice given to the Committee and to the other State;
(c) The Committee shall deal with a matter referred to it under this article only after it has ascertained
that all domestic remedies have been invoked and exhausted in the matter, in conformity with the
generally recognized principles of international law. This shall not be the rule where the application of
the remedies is unreasonably prolonged or is unlikely to bring effective relief to the person who is the
victim of the violation of this Convention;
(d) The Committee shall hold closed meetings when examining communications under this article; (e)
Subject to the provisions of subparagraph
(c), the Committee shall make available its good offices to the States Parties concerned with a view to
a friendly solution of the matter on the basis of respect for the obligations provided for in this
Convention. For this purpose, the Committee may, when appropriate, set up an ad hoc conciliation
commission;
(f) In any matter referred to it under this article, the Committee may call upon the States Parties
concerned, referred to in subparagraph (b), to supply any relevant information;
(g) The States Parties concerned, referred to in subparagraph (b), shall have the right to be
represented when the matter is being considered by the Committee and to make submissions orally
and/or in writing;
(h) The Committee shall, within twelve months after the date of receipt of notice under subparagraph
(b), submit a report:
(i) If a solution within the terms of subparagraph (e) is reached, the Committee shall confine its report
to a brief statement of the facts and of the solution reached;
(ii) If a solution within the terms of subparagraph (e) is not reached, the Committee shall confine its
report to a brief statement of the facts; the written submissions and record of the oral submissions
made by the States Parties concerned shall be attached to the report.
In every matter, the report shall be communicated to the States Parties concerned.
2. The provisions of this article shall come into force when five States Parties to this Convention have
made declarations under paragraph 1 of this article. Such declarations shall be deposited by the States
Parties with the Secretary-General of the United Nations, who shall transmit copies thereof to the other
States Parties. A declaration may be withdrawn at any time by notification to the Secretary-General.
Such a withdrawal shall not prejudice the consideration of any matter which is the subject of a
communication already transmitted under this article; no further communication by any State Party
shall be received under this article after the notification of withdrawal of the declaration has been
received by the Secretary-General, unless the State Party concerned has made a new declaration.
Article 22
1. A State Party to this Convention may at any time declare under this article that it recognizes the
competence of the Committee to receive and consider communications from or on behalf of individuals
subject to its jurisdiction who claim to be victims of a violation by a State Party of the provisions of the
Convention. No communication shall be received by the Committee if it concerns a State Party which
has not made such a declaration.
2. The Committee shall consider inadmissible any communication under this article which is
anonymous or which it considers to be an abuse of the right of submission of such communications or
to be incompatible with the provisions of this Convention.

3. Subject to the provisions of paragraph 2, the Committee shall bring any communications submitted
to it under this article to the attention of the State Party to this Convention which has made a
declaration under paragraph I and is alleged to be violating any provisions of the Convention. Within
six months, the receiving State shall submit to the Committee written explanations or statements
clarifying the matter and the remedy, if any, that may have been taken by that State.
4. The Committee shall consider communications received under this article in the light of all
information made available to it by or on behalf of the individual and by the State Party concerned. 5.
The Committee shall not consider any communications from an individual under this article unless it
has ascertained that:
(a) The same matter has not been, and is not being, examined under another procedure of
international investigation or settlement;
(b) The individual has exhausted all available domestic remedies; this shall not be the rule where the
application of the remedies is unreasonably prolonged or is unlikely to bring effective reliefto the
person who is the victim of the violation of this Convention.
6. The Committee shall hold closed meetings when examining communications under this article.
7. The Committee shall forward its views to the State Party concerned and to the individual.
8. The provisions of this article shall come into force when five States Parties to this Convention have
made declarations under paragraph 1 of this article. Such declarations shall be deposited by the States
Parties with the Secretary-General of the United Nations, who shall transmit copies thereof to the other
States Parties. A declaration may be withdrawn at any time by notification to the Secretary-General.
Such a withdrawal shall not prejudice the consideration of any matter which is the subject of a
communication already transmitted under this article; no further communication by or on behalf of an
individual shall be received under this article after the notification of withdrawal of the declaration has
been received by the Secretary-General, unless the State Party has made a new declaration.
Article 23
The members of the Committee and of the ad hoc conciliation commissions which may be appointed
under article 21, paragraph I (e), shall be entitled to the facilities, privileges and immunities of experts
on mission for the United Nations as laid down in the relevant sections of the Convention on the
Privileges and Immunities of the United Nations.
Article 24
The Committee shall submit an annual report on its activities under this Convention to the States
Parties and to the General Assembly of the United Nations.
PART III

Article 25
1. This Convention is open for signature by all States. 2. This Convention is subject to ratification.
Instruments of ratification shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.
Article 26
This Convention is open to accession by all States. Accession shall be effected by the deposit of an
instrument of accession with the Secretary General of the United Nations.
Article 27

1. This Convention shall enter into force on the thirtieth day after the date of the deposit with the
Secretary-General of the United Nations of the twentieth instrument of ratification or accession.
2. For each State ratifying this Convention or acceding to it after the deposit of the twentieth
instrument of ratification or accession, the Convention shall enter into force on the thirtieth day after
the date of the deposit of its own instrument of ratification or accession.
Article 28
1. Each State may, at the time of signature or ratification of this Convention or accession thereto,
declare that it does not recognize the competence of the Committee provided for in article 20.
2. Any State Party having made a reservation in accordance with paragraph I of this article may, at
any time, withdraw this reservation by notification to the Secretary-General of the United Nations.
Article 29
1 . Any State Party to this Convention may propose an amendment and file it with the SecretaryGeneral of the United Nations. The Secretary General shall thereupon communicate the proposed
amendment to the States Parties with a request that they notify him whether they favour a conference
of States Parties for the purpose of considering an d voting upon the proposal. In the event that within
four months from the date of such communication at least one third of the States Parties favours such
a conference, the Secretary General shall convene the conference under the auspices of the United
Nations. Any amendment adopted by a majority of the States Parties present and voting at the
conference shall be submitted by the Secretary-General to all the States Parties for acceptance.
2. An amendment adopted in accordance with paragraph I of this article shall enter into force when
two thirds of the States Parties to this Convention have notified the Secretary-General of the United
Nations that they have accepted it in accordance with their respective constitutional processes.
3. When amendments enter into force, they shall be binding on those States Parties which have
accepted them, other States Parties still being bound by the provisions of this Convention and any
earlier amendments which they have accepted.
Article 30
1. Any dispute between two or more States Parties concerning the interpretation or application of this
Convention which cannot be settled through negotiation shall, at the request of one of them, be
submitted to arbitration. If within six months from thc date of the request for arbitration the Parties
are unable to agree on the organization of the arbitration, any one of those Parties may refer the
dispute to the International Court of Justice by request in conformity with the Statute of the Court.
2. Each State may, at the time of signature or ratification of this Con vention or accession thereto,
declare that it does not consider itself bound by paragraph I of this article. The other States Parties
shall not be bound by paragraph I of this article with respect to any State Party having made such a
reservation.
3. Any State Party having made a reservation in accordance with paragraph 2 of this article may at
any time withdraw this reservation by notification to the Secretary-General of the United Nations.
Article 31
1. A State Party may denounce this Convention by written notification to the Secretary-General of the
United Nations. Denunciation becomes effective one year after the date of receipt of- the notification
by the Secretary-General .
2. Such a denunciation shall not have the effect of releasing the State Party from its obligations under
this Convention in regard to any act or omission which occurs prior to the date at which the
denunciation becomes effective, nor shall denunciation prejudice in any way the continued

consideration of any matter which is already under consideration by the Committee prior to the date at
which the denunciation becomes effective.
3. Following the date at which the denunciation of a State Party becomes effective, the Committee
shall not commence consideration of any new matter regarding that State.
Article 32
The Secretary-General of the United Nations shall inform all States Members of the United Nations and
all States which have signed this Convention or acceded to it of the following: (a) Signatures,
ratifications and accessions under articles 25 and 26;
(b) The date of entry into force of this Convention under article 27 and the date of the entry into force
of any amendments under article 29;
(c) Denunciations under article 31.
Article 33
1. This Convention, of which the Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish texts are
equally authentic, shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.
2. The Secretary-General of the United Nations shall transmit certified copies of this Convention to all
States.

อนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการทรมาน
และการปฏิบตั ิหรือการลงโทษอื่นทีโ่ หดร้าย
ไร้มนุษยธรรมหรือย่่ายีศักดิ์ศรี

อนุสัญญาตอตานการทรมานและการประติบัติหรือการลงโทษ
ที่โหดราย ไรมนุษยธรรม หรือที่ย่ํายีศกั ดิ์ศรี

ไดรับการตกลงรับ และเปดใหลงนาม ใหสตั ยาบัน และภาคยานุวัติ โดยขอมติของสมัชชา
สหประชาชาติ ที่ ๓๙/๔๖ วันที่ ๑๐ ธันวาคม ค.ศ. ๑๙๘๔
มีผลบังคับใชในวันที่ ๒๖ มิถนุ ายน ค.ศ. ๑๙๘๗ ตามขอ ๒๗ (๑)
รัฐภาคีแหงอนุสัญญาฉบับนี้
โดยพิจารณาวา ตามหลักการที่ประกาศไวในกฎบัตรสหประชาชาติ การยอมรับสิทธิที่เทาเทียมกัน
และโอนมิไดของสมาชิกทัง้ ปวงแหงครอบครัววมนุษย เปนรากฐานแหงเสรีภาพความยุติธรรม และ
สันติภาพในโลก
โดยยอมรับวาสิทธิเหลานั้นมาจากศักดิ์ศรีแตกําเนิดของมนุษย
โดยพิจารณาถึงพันธกรณี ของรัฐตาง ๆ ภายใตกฎบัตรฯ โดยเฉพาะอยางยิง่ ขอ ๕๕ เพื่อสงเสริมการ
เคารพและการปฏิบัติตามทัว่ สากลตอสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพืน้ ฐานทัง้ ปวง
โดยคํานึงถึงขอ ๕ ของปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน และขอ ๗ ของกติการะหวางประเทศวา
ดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ซึ่งทัง้ สองฉบับตางบัญญัตวิ า ตองมิใหบคุ คลใดตกอยูภายใตการ
ทรมานหรือการประติบัติหรือการลงโทษที่โหดราย ไรมนุษยธรรม หรือที่ย่ํายีศักดิ์ศรี
โดยคํานึงเชนกันถึงปฏิญญาวาดวยการคุม ครองบุคคลทั้งปวงจากการตกอยูภายใตการทรมาน การ
ประติบัติหรือการลงโทษอืน่ ที่โหดราย ไรมนุษยธรรม หรือที่ย่ํายีศักดิ์ศรี ซึ่งสมัชชาสหประชาชาติไดตกลงรับ
เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ค.ศ. ๑๙๗๕
โดยปรารถนาที่จะทําใหการตอสูเพื่อตอตานการทรมาน และการประติบัติหรือการลงโทษอื่นที่
โหดราย ไรมนุษยธรรมหรือทีย่ ่ํายีศักดิ์ศรี มีประสิทธิผลยิง่ ขึ้นทั่วโลก
ไดตกลงกันดังตอไปนี้

๒
ภาค ๑
ขอที่๑
๑. เพื่อความมุงประสงคของอนุสัญญานี้ คําวา “การทรมาน” หมายถึง การกระทําใดก็ตามโดย
เจตนาที่ทาํ ใหเกิดความเจ็บปวดหรือความทุกขทรมานอยางสาหัส ไมวาทางกายหรือทางจิตใจ
ตอบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อความมุง ประสงคที่จะใหไดมาซึ่งขอสนเทศหรือคําสารภาพจากบุคคล
นั้นหรือจากบุคคลที่สาม การลงโทษบุคคลนั้น สําหรับการกระทํา ซึง่ บุคคลนั้นหรือบุคคลที่สาม
กระทําหรือถูกสงสัยวาไดกระทํา หรือเปนการขมขูใหกลัวหรือเปนการบังคับขูเข็ญบุคคลนั้นหรือ
บุคคลที่สามหรือเพราะเหตุผลใดใด บนพืน้ ฐานของการเลือกประติบัติ ไมวาจะเปนในรูปใด เมื่อ
ความเจ็บปวดหรือความทุกขทรมานนัน้ กระทําโดย หรือดวยการยุยง หรือโดยความยินยอม หรือ
รูเห็นเปนใจของเจาพนักงานของรัฐ หรือของบุคคลอื่นซึ่งปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงทางการ ทัง้ นี้ไม
รวมถึงความเจ็บปวดหรือความทุกขทรมานที่เกิดจาก หรืออันเปนผลปกติจาก หรืออันสืบ
เนื่องมาจากการลงโทษทั้งปวงที่ชอบดวยกฎหมาย
๒.

ขอนี้ไมมีผลกระทบตอตราสารระหวางประเทศหรือกฎหมายภายในใดที่มี หรืออาจจะมี
บทบัญญัติที่ใชบังคับไดในขอบเขตที่กวางกวา
ขอ ๒

๑.

๒.

๓.

๑.

ใหรัฐภาคีแตละรัฐดําเนินมาตรการตาง ๆ ทางนิติบัญญัติ ทางบริหาร ทางตุลาการหรือมาตรการ
อื่น ๆ ที่มีประสิทธิผลเพื่อปองกันมิใหเกิดการกระทําการทรมานในอาณาเขตใดซึ่งอยูภายใตเขต
อํานาจรัฐของตน
ไมมีพฤติการณพิเศษใด ไมวาจะเปนภาวะสงคราม หรือสภาพคุกคามที่จะเกิดสงคราม การขาด
เสถียรภาพทางการเมืองภายในประเทศ หรือสภาวะฉุกเฉินสาธารณะอื่นใดที่ยกขึ้นมาเปนขออาง
ที่มีเหตุผลสําหรับการทรมานได
คําสั่งจากผูบังคับบัญชาหรือจากทางการ ไมสามารถยกขึ้นเปนขออางที่มีเหตุผลสําหรับการ
ทรมานได
ขอ ๓
รัฐภาคีตองไมขับไล สงกลับ (ผลักดันกลับออกไป) หรือสงบุคคลเปนผูรา ยขามแดนไปยังอีกรัฐ
หนึง่ เมื่อมีเหตุอันควรเชื่อไดวาบุคคลนัน้ จะตกอยูภายใตอันตรายที่จะถูกทรมาน

๓
๒.

เพื่อความมุงประสงคที่จะวินจิ ฉัยวามีเหตุอนั ควรเชื่อเชนวาหรือไม เจาพนักงานผูมีอํานาจตอง
คํานึงถึงขอพิจารณาทัง้ ปวงที่เกีย่ วของ รวมทั้งการที่มีรูปแบบที่ตอเนื่องของการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนในรัฐนั้นอยางรายแรง โดยซึ่งหนา หรืออยางกวางขวางดวย หากมี
ขอ ๔

๑.

๒.

ใหรัฐภาคีแตละรัฐประกันวาการกระทําทรมานทัง้ ปวงเปนความผิดตามกฎหมายอาญาของตน
ใหใชหลักการเดียวกันนี้บงั คับสําหรับการพยายามกระทําการทรมาน และสําหรับการกระทําโดย
บุคคลใดที่เปนการสมรูรวมคิด หรือการมีสวนรวมในการทรมานดวย
ใหรัฐภาคีแตละรัฐทําใหความผิดเหลานี้เปนความผิดที่มโี ทษ ซึ่งมีระวางโทษที่เหมาะสมกับความ
รายแรงของการกระทําเหลานัน้

ขอ ๕
๑. ใหรัฐภาคีแตละรัฐดําเนินมาตรการตาง ๆ ที่อาจจําเปนเพื่อใหตนมีเขตอํานาจเหนือความผิดที่
อางถึงในขอ ๔ ในกรณีตาง ๆ ดังตอไปนี้
(ก) เมื่อความผิดเหลานั้นเกิดขึ้นในอาณาเขตใดที่อยูภายใตเขตอํานาจของตน หรือบนเรือ
หรือ อากาศยานที่จดทะเบียนในรัฐนัน้
(ข) เมื่อผูถูกกลาวหาเปนคนชาติของรัฐนั้น
(ค) เมื่อผูเสียหายเปนคนชาติของรัฐนัน้ หากรัฐนั้นเห็นเปนการสมควร
๒. ในทํานองเดียวกัน ใหรัฐภาคีแตละรัฐดําเนินมาตรการเทาที่จําเปน เพื่อใหตนมีเขตอํานาจเหนือ
ความผิดทัง้ ปวงเชนวา ในกรณีที่ผูถูกกลาวหาอยูในอาณาเขตใดที่อยูภายใตเขตอํานาจรัฐของตน และ
รัฐนั้นไมยอมสงบุคคลนั้นเปนผูรายขามแดนตามขอ๘ ใหแกรัฐที่ระบุไวในวรรค ๑ ของขอนี้
๓. อนุสัญญานีม้ ไิ ดยกเวนเขตอํานาจทางอาญาใดที่ใชตามกฎหมายภายใน
ขอ ๖
๑. เมื่อเปนที่พอใจ หลังจากการตรวจสอบขอสนเทศที่ตนมีอยูแลววา พฤติการณแวดลอมบังคับให
ตองดําเนินการเชนนัน้ รัฐภาคีใดที่ผูถูกกลาวหาวาไดกระทําความผิดใดที่อางถึงในขอ ๔ อยูในอาณา
เขตของตน ตองนําตัวบุคคลนั้นไปคุมขังไว หรือดําเนินมาตรการทางกฎหมายอื่นทีจ่ ะประกันการคงอยู
ของบุคคลนั้น การควบคุมตัวและมาตรการทางกฎหมายอื่นตองเปนไปตามที่ บัญญัติไวในกฎหมาย
ของรัฐนั้น แตสามารถควบคุมตัวและดําเนินมาตรการนัน้ ตอไปไดเพียงเทาทีจ่ ําเปนที่จะทําใหการ

๔
ดําเนินกระบวนการทางอาญาหรือกระบวนพิจารณาสําหรับการสงตัวเปนผูรา ยขามแดนสามารถ
กระทําได เทานั้น
๒.

รัฐเชนวาตองดําเนินการไตสวนเบื้องตนในดานขอเท็จจริงโดยทันที

๓. บุคคลใดที่ถูกคุมขังตามวรรค ๑ ของขอนี้ ตองไดรับความชวยเหลือในการติดตอโดยทันทีกับ
ผูแทนที่เหมาะสม ซึง่ อยูใกลที่สุดของรัฐที่ตนเปนคนชาติ หรือกับผูแทนของรัฐที่ตนพํานักอยูเปนปกติ
หากบุคคลผูนนั้ เปนบุคคลไรสัญชาติ
๔. เมื่อรัฐใดรัฐหนึ่งไดนาํ ตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่งไปคุมขังไวตามขอนี้ ใหรัฐนั้นแจงใหบรรดารัฐที่อาง
ถึงในขอ ๕ วรรค ๑ ทราบโดยทันที ถึงขอเท็จจริงที่วา บุคคลเชนวาตกอยูภายใตการคุมขังและเกี่ยวกับ
พฤติการณแวดลอมทั้งปวงที่ทาํ ใหตองกักตัวบุคคลนั้นไว ใหรัฐซึง่ ทําการไตสวนเบื้องตนที่ระบุไวใน
วรรค ๒ ของขอนี้ รายงานผลการไตสวนของตนใหรัฐดังกลาวทราบโดยพลันและใหระบุดวยวาตนตั้งใจ
ที่จะใชเขตอํานาจนั้น หรือไม
ขอ ๗
๑. ในกรณีตาง ๆ ที่ระบุไวในขอ ๕ ใหรัฐภาคีซงึ่ พบตัวบุคคลที่ถูกกลาวหาวาไดกระทําความผิดใดที่
อางถึงในขอ ๔ อยูในอาณาเขตซึ่งอยูภายในเขตอํานาจรัฐของตน มอบเรื่องใหเจาพนักงานผูมีอาํ นาจ
ของตน เพื่อความมุง ประสงคในการฟองรองดําเนินคดี หากรัฐนัน้ ไมยอมสงบุคคลดังกลาวเปนผูราย
ขามแดน
๒. ใหเจาพนักงานผูมีอาํ นาจนัน้ ทําคําวินิจฉัยของตนในลักษณะเดียวกันกับในกรณีของความผิด
ธรรมดาที่มีลกั ษณะรายแรงตามกฎหมายของรัฐนั้น ในกรณีตาง ๆ ทีอ่ างถึงในขอ ๕ วรรค ๒ มาตรฐาน
ทั้งปวงของพยานหลักฐานทีจ่ ําเปนตองมีสาํ หรับการฟองรองดําเนินคดีและการพิพากษาวามีความผิด
ตองไมเขมงวดนอยกวามาตรฐานทัง้ ปวงที่ใชบังคับสําหรับกรณีตางๆ ที่อางถึงในขอ ๕ วรรค ๑
๓. ใหบุคคลใดที่ถูกดําเนินคดีที่เกีย่ วเนื่องกับความผิดที่อางถึงในขอ ๔ ไดรับการประกันวาจะไดรับ
การประติบัติที่เปนธรรมในทุกขั้นตอนของการดําเนินคดี
ขอ ๘

๕

๑. ความผิดที่อา งถึงในขอ ๔ ใหถือวารวมอยูใ นความผิดทั้งปวงที่สงตัวบุคคลเปนผูรายขามแดนได
ในสนธิสัญญาสงผูรายขามแดนใดที่มีอยูร ะหวางรัฐภาคี รัฐภาคีรับที่จะเอาความผิดเชนวาเขาไปอยูใน
สนธิสัญญาสงผูรายขามแดนฉบับที่จะทําขึ้นมาระหวางกันในอนาคต ในฐานะความผิดตางๆ ที่สง ตัว
บุคคลเปนผูรายขามแดนได
๒. หากรัฐภาคีรัฐใดรัฐหนึ่งซึง่ กําหนดใหการสงผูรายขามแดนขึ้นอยูก ับเงื่อนไขของความคงอยูของ
สนธิสัญญา ไดรับการรองขอใหสงผูรายขามแดนจากรัฐภาคีอีกรัฐหนึง่ รัฐภาคีซึ่งมิไดมีสนธิสัญญาสง
ผูรายขามแดนดวยกับรัฐภาคีนั้น มีสิทธิทจี่ ะถือเอาอนุสญ
ั ญานี้เปนพืน้ ฐานทางกฎหมายสําหรับการสง
ผูรายขามแดนที่เกีย่ วกับความผิดเชนวาได การสงผูรายขามแดนตองอยูภายใตเงื่อนไขอื่นๆ ที่บัญญัติ
ไวตามกฎหมายของรัฐที่ไดรับการรองขอ
๓. รัฐภาคีทั้งปวงซึ่งมิไดกําหนดใหการสงผูรายขามแดนขึ้นกับเงื่อนไขของความคงอยูของ
สนธิสัญญา ตองยอมรับวาความผิดเชนวาเปนความผิดที่สงผูรายขามแดนระหวางกันได ภายใต
เงื่อนไขตาง ๆ ที่บัญญัติไวตามกฎหมายของรัฐที่ไดรับการรองขอ
๔. เพื่อความมุงประสงคของการสงผูรายขามแดนระหวางรัฐภาคีทั้งปวง ใหถอื เสมือนวาความผิดเชน
วา มิไดเพียงแตกระทํา ณ ทีซ่ ึ่งความผิดนัน้ เกิดขึ้นเทานัน้ แตไดกระทําในอาณาเขตของรัฐซึ่งมี
พันธกรณีที่จะตองทําใหตนมีเขตอํานาจเหนือการกระทําความผิดนัน้ ตามขอ ๕ วรรค ๑ ดวย
ขอ ๙
๑.

๒.

รัฐภาคีทั้งปวงตองเสนอมาตรการใหความชวยเหลือกันและกันใหมากที่สุดในเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับ
การดําเนินคดีอาญาทีเ่ กี่ยวกับความผิดใดที่อางถึงในขอ ๔ รวมทัง้ การจัดสงพยานหลักฐานทั้ง
ปวงที่ตนมีอยูเทาที่จําเปนสําหรับการดําเนินคดีนั้นใหดวย
ใหรัฐภาคีทั้งปวงตองปฏิบัตติ ามพันธกรณีของตนตามวรรค ๑ ของขอนี้ โดยสอดคลองกับ
สนธิสัญญาวาดวยการชวยเหลือซึ่งกันและกันทางการศาลที่อาจมีอยูระหวางกัน

ขอ๑๐
๑. รัฐภาคีแตละรัฐตองประกันวาการศึกษาและขอสนเทศเกี่ยวกับหารหามการทรมานเขาไปบรรจุอยาง
สมบูรณในหลักสูตรการฝกอบรมบุคลากรที่มีหนาที่บงั คับใชกฎหมาย ทั้งที่เปนพลเรือนหรือทหาร

๖
พนักงานทางการแพทย เจาหนาที่ของรัฐและบุคคลอื่นๆที่อาจเกี่ยวของกับการควบคุมตัว การสอบสวน
หรือการประติบัติตอปจเจกบุคคลที่ตกอยูภ ายใตภาวะของการถูกจับ การกักขัง หรือการจําคุก ไมวาจะ
ในรูปแบบใด
๒. ใหรัฐภาคีแตละรัฐนําขอหามนี้เขาไปบรรจุอยูในกฎเกณฑหรือคําสัง่ ทีอ่ อกมาเกีย่ วกับหนาที่และ
ภารกิจของบุคคลเชนวา
ขอ ๑๑
ใหรัฐภาคีแตละรัฐพิจารณาทบทวนอยางเปนระบบสําหรับกฎเกณฑ คําสั่ง วิธีการและแนวทาง
ปฏิบัติในการไตสวน ตลอดจนการจัดระเบียบทัง้ ปวงสําหรับการควบคุมและการประติบัติตอบุคคลที่ตก
อยูใตภาวะของการจับ การกักขัง และการจําคุกไมวา ในรูปแบบใด ในอาณาเขตที่อยูภายใตเขตอํานาจ
ของตน เพื่อทีจ่ ะปองกันมิใหเกิดมีกรณีการทรมานใดขึ้น
ขอ ๑๒
ใหรัฐภาคีแตละรัฐประกันวา เจาพนักงานผูมีอํานาจของตนดําเนินการสืบสวนโดยพลันและ
ปราศจากความลําเอียง เมื่อใดก็ตามที่มมี ลู เหตุอันสมเหตุสมผลที่จะเชือ่ ไดวา ไดมีการกระทําการ
ทรมานเกิดขึ้นในอาณาเขตใดที่อยูภายใตเขตใดที่อยูภายใตเขตอํานาจของตน

ขอ ๑๓
๑. รัฐภาคีแตละรัฐตองประกันวา การศึกษาและขอสนเทศเกี่ยวกับการหามการทรมานเขาไปบรรจุ
อยางสมบูรณในหลักสูตรการฝกอบรมบุคลากรที่มหี นาที่บังคับใชกฎหมาย ทั้งที่เปนพลเรือนหรือทหาร
พนักงานทางการแพทย เจาหนาที่ของรัฐและบุคคลอื่นๆ ที่อาจเกี่ยวของกับการควบคุมตัว การ
สอบสวน หรือการประติบัติตอปจเจกบุคคลที่ตกอยูภาวะของการถูกจับ การกักขัง หรือการจําคุก ไมวา
จะใจรูปแบบใด
๒. ใหรัฐภาคีแตละรัฐนําขอหามนี้เขาไปบรรจุอยูในกฎเกณฑหรือคําสัง่ ทีอ่ อกมาเกีย่ วกับหนาที่และ
ภารกิจของบุคคลเชนวา
ขอ ๑๑

๗
ใหรัฐภาคีแตละรัฐพิจารณาทบทวนอยางเปนระบบสําหรับ กฎเกณฑ คําสั่ง วิธีการและแนวทาง
ปฏิบัติในการไตสวน ตลอดจนการจัดระเบียบทัง้ ปวงสําหรับการควบคุมและการประติบัติตอบุคคลที่ตํา
อยูใตภาวะของการจับ การกักขัง และการจําคุกไมวา ในรูปแบบใด ในอาณาเขตที่อยูภายใตเขตอํานาจ
ของตน เพื่อทีจ่ ะปองกันมิใหเกิดมีกรณีการทรมานใดขึ้น
ขอ ๑๒
ใหรัฐภาคีแตละรัฐกระกันวา เจาพนักงานผูม ีอํานาจของตนดําเนินการสืบสวนโดยพลันและโดย
ปราศจากความลําเอียง เมื่อใดก็ตามที่มมี ลู เหตุสมผลทีจ่ ะเชื่อไดวา ไดมีการกระทําการทรมานเกิดขึ้น
ในอาณาเขตใดที่อยูภายใตเขตอํานาจของตน
ขอ ๑๓
ใหรัฐภาคีแตละรัฐประกันวา ปจเจกบุคคลที่อางวาตนถูกทรมานในอาณาเขตใดก็ตามที่อยู
ภายใตเขตอํานาจของรัฐนัน้ มีสิทธิที่จะรองทุกขตอเจาพนักงานผูมีอํานาจของรัฐนัน้ และที่จะทําให
กรณีของตนไดรับการพิจารณาตรวจสอบโดยพลัน และโดยปราศจากความลําเอียงโดยเจาพนักงานผูมี
อํานาจของรัฐนั้น ใหดําเนินขั้นตอนทัง้ ปวงเพื่อประกันวา ผูรองทุกขและพยานไดรับความคุมครองให
พนจากการประทุษรายหรือการขมขูใหหวาดกลัวทัง้ ปวงอันเปนผลจากการรองทุกขหรือการให
พยานหลักฐานของบุคคลนัน้
ขอ ๑๔
๑. ใหรัฐภาคีแตละรัฐประกันในระบบกฎหมายของตนวาผูถกู ทําราย จากการกระทําการทรมาน
ไดรับการชดใชทดแทนและมีสิทธิซงึ่ สามารถบังคับคดีได ที่จะไดรับสินไหมทดแทนที่เปนธรรมและ
เพียงพอ รวมทั้งวิถที างที่จะไดรับการบําบัดฟนฟูอยางเต็มรูปแบบที่สุกเทาที่จะเปนไปได ในกรณีที่ผูถูก
ทํารายเสียชีวติ อันเปนผลจากการกระทําการทรมาน ใหผูอยูในอุปการะของบุคคลนั้นมีสทิ ธิที่จะไดรับ
สินไหมทดแทน
๒. ไมมีความใดในขอนีท้ ี่มีผลกระทบตอสิทธิใดของผูเสียหายหรือบุคคลอื่นในอันที่จะไดรับสินไหม
ทดแทนซึ่งอาจมีอยูตามกฎหมายภายใน

๘
ขอ ๑๕
ใหรัฐภาคีแตละรัฐประกันวา จะยกคําใหการใดที่พิสูจนไดวา ไดใหโดยเปนผลจากการทรมาน
ขึ้นอางเปนหลักฐานในการดําเนินคดีใดมิได เวนแตจะใชเปนหลักฐานผูกมัดบุคคลทีถ่ ูกกลาวหาวาได
กระทําการทรมาน ในฐานะเปนหลักฐานวาคําใหการไดมาโดยวิธนี ั้น
ขอ ๑๖
๑. ใหรัฐภาคีแตละรัฐรับที่จะปองกันมิใหมกี ารกระทําอื่นที่โหดราย ไรมนุษยธรรม หรือ การประติบัติ
หรือการลงโทษที่ยา่ํ ยีศักดิ์ศรีที่ไมถึงกับเปนการทรมานตามทีน่ ิยามไวในขอ ๑ เกิดขึน้ ในอาณาเขต
ภายใตเขตอํานาจรัฐของตน เมื่อการกระทําเชนวาไดกระทําโดย หรือดวยการยุยง หรือความยินยอม
หรือความรูเห็นเปนใจของเจาหนาที่ของรัฐหรือบุคคลอื่นซึ่งปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงทางการโดยเฉพาะ
อยางยิ่ง พันธกรณีทั้งปวงในขอ ๑๐ ขอ ๑๑ ขอ ๑๒ และขอ ๑๓ ใหนํามาใชบังคับ โดยการใชแทนที่การ
กลาวถึงการทรมาน หรือการกลาวถึงการประติบัติหรือการลงโทษอืน่ ที่โหดราย ไรมนุษยธรรม หรือที่ย่ํา
ยีศักดิ์ศรี
๒. บทบัญญัติตางๆ ของอนุสัญญานี้ ไมมีผลกระทบตอบทบัญญัติทั้งปวงของตราสารระหวาง
ประเทศหรือกฎหมายภายใน ที่หา มมิใหมกี ารประติบัติ หรือการลงโทษที่โหดราย ไรมนุษยธรรม หรือที่
ย่ํายีศักดิ์ศรี หรือที่เกี่ยวกับการสงผูรายขามแดนหรือการขับไลออกนอกประเทศ

ภาค ๒
ขอ ๑๗
๑. ใหมีการจัดตั้งคณะกรรมการตอตานการทรมาน (ซึ่งตอไปในทีน่ ี้ จะเรียกวา คณะกรรมการฯ) ซึง่
ตองปฏิบัติภารกิจตามที่บัญญัติไวตอจากนี้ ใหคณะกรรมการฯ ประกอบดวยผูเชี่ยวชาญ จํานวน ๑๐
คน ทีม่ ีคุณลักษณะทางศีลธรรมสูง และมีความสามารถอันเปนที่ยอมรับทางดานสิทธิมนุษยชน ซึ่งตอง
ปฏิบัติหนาที่ในฐานะเฉพาะตัว ผูเชี่ยวชาญเหลานี้ตองไดรับการเลือกตั้งโดยรัฐภาคีทั้งปวง ทัง้ นี้ โดย
คํานึงถึงการกระจายตามหลักภูมิศาสตรอยางเปนธรรมและความเปนประโยชนของการเขารวมของ
บุคคลบางคนที่มีประสบการณทางกฎหมาย

๙
๒. ใหสมาชิกของคณะกรรมการฯ ไดรับการเลือกตั้งโดยการลงคะแนนลับจากรายชื่อของบุคคลที่
เสนอชื่อขึ้นมาโดยรัฐภาคี รัฐภาคีแตละรัฐสามารถเสนอชื่อบุคคลหนึ่งคนที่เลือกจากคนชาติของตน
รัฐภาคีทั้งปวงตองคํานึงถึงความเปนประโยชนของการเสนอชื่อบุคคลที่เปนสมาชิกทั้งปวงของ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน ซึง่ จัดตั้งขึ้นตามกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิ
ทางการเมือง และที่เต็มใจทีจ่ ะปฏิบัติหนาที่ในคณะกรรมการตอตานการทรมานดวย
๓. การเลือกตั้งสมาชิกของคณะกรรมการฯ ตองกระทําทุกสองปในการประชุมรัฐภาคีซึ่งเลขาธิการ
สหประชาชาติจัดประชุม ในการประชุมเหลานัน้ ซึง่ จะตองมีรัฐภาคีจํานวนสองในสามจึงจะครบองค
ประชุม บุคคลทั้งปวงที่จะไดรับเลือกตั้งเขามาอยูในคณะกรรมการฯ ตองเปนผูท ี่ไดรับคะแนนเสียง
สูงสุด และเปนเสียงขางมากที่เกินกวากึ่งหนึง่ ของผูแทนของรัฐทัง้ ปวงที่เขาประชุมและออกเสียง
๔. ใหจัดการเลือกตั้งครั้งแรกภายในระยะเวลาไมเกินหกเดือนหลังจากวันที่อนุสัญญานี้เริ่มมีผล
บังคับใช ภายในเวลาอยางนอยสี่เดือนกอนวันเลือกตั้งแตละครั้ง ใหเลขาธิการสหประชาชาติมหี นังสือ
ถึงรัฐภาคีทงั้ ปวง เชิญชวนใหแจงการเสนอชื่อของตนภายในสามเดือน เลขาธิการสหประชาชาติตอ ง
จัดทําบัญชีรายชื่อตามลําดับตัวอักษรของบุคคลทั้งหมดที่ไดรับการเสนอชื่อเชนวา โดยระบุชื่อรัฐภาคีที่
เสนอชื่อบุคคลเหลานั้นดวย แลวนําเสนอตอรัฐภาคีทั้งปวง
๕. สมาชิกทั้งปวงของคณะกรรมการฯ ตองไดรับเลือกตั้งใหดํารงตําแหนงวาระละสี่ปสมาชิกของ
คณะกรรมการฯ เหลานีม้ ีสทิ ธิที่จะไดรับเลือกตั้งซ้ําอีกได หากไดรับการเสนอชื่อขึ้นใหม อยางไรก็ดีวาระ
การดํารงตําแหนงของสมาชิกจํานวนหาคนที่ไดรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งแรกตองสิ้นสุดลงเมือ่ สิ้น
กําหนดเวลาสองป โดยทันทีหลังจากการเลือกตั้งครั้งทีห่ นึ่ง ชื่อของสมาชิกจํานวนหาคนเหลานี้ตองถูก
เลือกขึ้นมาโดยการจับฉลากของประธานทีป่ ระชุมตามทีอ่ างถึงในวรรค ๓ ของขอนี้
๖. หากสมาชิกคนใดคนหนึ่งของคณะกรรมการฯ เสียชีวิต หรือลาออก หรือไมวาดวยสาเหตุอนื่ ใดก็
ตาม ไมสามารถปฏิบัติหนาที่ของตนในคณะกรรมการฯ ไดอีกตอไป รัฐภาคีที่เสนอชือ่ สมาชิกผูน ั้นตอง
แตงตั้งผูเชี่ยวชาญอีกคนหนึง่ จากคนชาติของรัฐนัน้ เขามาปฏิบัติหนาทีส่ ําหรับวาระการดํารงตําแหนงที่
เหลือของสมาชิกผูนนั้ ทั้งนี้ภายใตเงื่อนไขของการไดรับความเห็นชอบจากรัฐภาคีสวนใหญ ความ
เห็นชอบนัน้ ใหถือวาไดรับแลว เวนแตรัฐภาคีจํานวนหนึง่ หรือมากกวาตอบฏิเสธภายในหกสัปดาห
หลังจากที่ไดรับการแจง โดยเลขาธิการสหประชาชาติใหทราบถึงการแตงตั้งทีถ่ ูกเสนอ

๑๐
๗. ใหรัฐภาคีทั้งปวงรับผิดชอบคาใชจายของบรรดาสมาชิกของคณะกรรมการฯ ระหวางที่สมาชิก
เหลานั้นปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการฯ (การแกไขเปลี่ยนแปลง (ดูขอมติของสมัชชาฯ ที่ ๔๗/๑๑๑
วันที่ ๑๖ ธันวาคม ค.ศ. ๑๙๙๒))
ขอ ๑๘
๑. ใหคณะกรรมการฯ เลือกตั้งเจาหนาที่ของตนวาระละสองป เจาหนาที่เหลานั้นสามารถไดรับการ
เลือกตั้งซ้ําอีกได
๒. ใหคณะกรรมการฯ ออกระเบียบการดําเนินการของตนเอง ซึง่ นอกเหนือจากประเด็นอื่นแลว ให
บัญญัติวา
(ก) ตองมีสมาชิกหกคนจึงจะครบองคคณะ
(ข) คําวินจิ ฉัยของคณะกรรมการฯ ใหกระทําโดยเสียงขางมากของสมาชิกที่เขาประชุม
๓. ใหเลขาธิการสหประชาชาติจัดหาพนักงาน และสิง่ อํานวยความสะดวกตางๆ ที่จาํ เปนสําหรับการ
ปฏิบัติภารกิจที่มีประสิทธิผลของคณะกรรมการฯ ตามอนุสัญญานี้
๔. ใหเลขาธิการสหประชาชาติจัดประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการฯ หลังจากการประชุมครั้งแรก
แลว ใหคณะกรรมการฯ ประชุมกันตามกําหนดเวลาตางๆ ที่บัญญัติไวในระเบียบการดําเนินการของตน
๕. ใหรัฐภาคีทั้งปวงรับผิดชอบสําหรับคาใชจา ยทัง้ ปวงที่เกิดขึ้นเนื่องจากการจัดประชุมตางๆ ของรัฐ
ภาคีและของคณะกรรมการ รวมทัง้ การชําระเงินคืนใหแกสหประชาชาติ สําหรับ คาใชจายใดๆ เชนคา
พนักงานและสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ที่สหประชาชาติไดจายไปตามวรรค ๓ ของขอนี้ (การแกไข
เปลี่ยนแปลง (ดูขอมติสมัชชาฯ ที่ ๔๗/๑๑๑ วันที่ ๑๖ ธันวาคม ค.ศ. ๑๙๙๒))
ขอ ๑๖
๑. ใหรัฐภาคีทั้งปวงเสนอรายงานตอคณะกรรมการฯ โดยผานเลขาธิการประชาชาติเกี่ยวกับมาตรการทั้ง
ปวงที่ตนไดดําเนินการไปเพือ่ ทําใหขอผูกพันตางๆ ของตนตามอนุสญ
ั ญานี้เปนผลขึ้นมา ภายในเวลาหนึง่ ป
หลังจากการมีผลบังคับใชของอนุสัญญานี้สําหรับรัฐภาคีที่เกี่ยวของ หลังจากนั้น ใหรัฐภาคีทงั้ ปวงเสนอ
รายงานเพิ่มเติมทุกๆ สี่ปเกีย่ วกับมาตรการใหมใดที่ไดดําเนินการไป และรายงานอืน่ ๆ ตามที่คณะ
กรรมการฯ อาจรองขอ

๑๑

๒. ใหเลขาธิการของสหประชาชาติสงรายงานเหลานั้นใหรัฐภาคีทุกรัฐ
๓. รายงานแตละฉบับตองไดรับการพิจารณาโดยคณะกรรมการฯ ซึ่งสามารถทีจ่ ะเสนอความคิดเห็นทั่วไป
เกี่ยวกับรายงานนั้นไดตามที่อาจเห็นสมควร และใหสง ความเห็นเหลานัน้ ไปยังรัฐภาคีที่เกีย่ วของ รัฐภาคีนั้น
สามารถตอบกลับไปยังคณะกรรมการฯ พรอมดวยขอสังเกตใดตามแตจะเลือก
๔. คณะกรรมการฯ สามารถใชดุลพินิจที่จะวินิจฉัยรวมความคิดเห็นใดทีต่ นไดใหไวตามวรรค ๓ ของขอนี้
พรอมดวยขอสังเกตเกีย่ วกับความคิดเห็นนัน้ ที่ไดรับจากรัฐภาคีที่เกีย่ วของไวในรายงานประจําปที่จัดขึ้นมา
ตามขอ ๒๔ หากไดรับการรองขอโดยรัฐภาคีที่เกีย่ วของคณะกรรมการฯ สามารถรวมสําเนาของรายงานที่
เสนอตามวรรค ๑ ของขอนี้เขาไวดวยก็ได
ขอ ๒๐
๑. หากคณะกรรมการฯ ไดรับขอสนเทศที่เชื่อถือได ที่ตนเห็นวามีสิ่งบงชี้อนั ควรเชื่อไดวา กําลังมีการทรมาน
อยางเปนระบบในอาณาเขตของรัฐภาคีรัฐใดรัฐหนึ่ง ใหคณะกรรมการฯ เชิญชวนใหรัฐภาคีนนั้ ใหความ
รวมมือในการตรวจสอบขอสนเทศนั้น และ เพื่อการนี้ ใหขอใหรัฐนัน้ เสนอขอสังเกตเกี่ยวกับขอสนเทศที่
เกี่ยวของดวย
๒. โดยคํานึงถึงขอสังเกตใดที่อาจเสนอโดยรัฐภาคีที่เกีย่ วของ ตลอดจนขอสนเทศอืน่ ที่เกี่ยวของที่รัฐภาคี
นั้นมีอยู หากวินิจฉัยวาสิง่ นัน้ เปนสิง่ จําเปนตองทํา คณะกรรมการฯ สามารถมอบหมายใหสมาชิกของตนคน
หนึง่ หรือมากกวาไตสวนในทางลับ แลวรายงานผลใหคณะกรรมการฯ ทราบโดยดวน
๓. หากมีการไตสวนตามวรรค ๒ ของขอนี้ ใหคณะกรรมการฯ ขอความรวมมือจากรัฐภาคีที่เกี่ยวของ โดย
ความตกลงกับรัฐภาคีนั้นการไตสวนเชนวา อาจรวมถึงการเขาไปในอาณาเขตของรัฐนั้นดวย
๔. หลังจากที่ไดตรวจสอบผลการไตสวนของสมาชิกหรือสมาชิกอืน่ ๆ ที่เสนอตามวรรค ๒ ของขอนี้แลว ให
คณะกรรมการฯ สงผลของการไตสวนเหลานี้ไปยังรัฐภาคีที่เกีย่ วของ พรอมดวยความคิดเห็นหรือขอแนะนํา
ที่เห็นเหมาะสม เมื่อคํานึงถึงสถานการณนั้น

๑๒
๕. การดําเนินกระบวนการพิจารณาทั้งปวงของคณะกรรมการฯ ตามที่อา งถึงในวรรค ๑ ถึง วรรค ๔ ของ
ขอนี้ ใหกระทําในทางลับ และในทุกขั้นตอนของการดําเนินกระบวนการพิจารณานัน้ ใหขอความรวมมือจาก
รัฐภาคี หลังจากทีก่ ารดําเนินกระบวนการพิจารณาเชนวาสิ้นสุดลงในสวนที่เกีย่ วกับการไตสวนทีก่ ระทํา
ตามวรรค ๒ แลว คณะกรรมการฯ สามารถวินิจฉัยหลังจากการหารือกับรัฐภาคีที่เกี่ยวของ ใหรวมเนื้อหา
โดยสรุปของผลการดําเนินกระบวนการพิจารณานัน้ ไวในรายงานประจําปทที่ ําตามขอ ๒๔ ได
ขอ ๒๑
๑. รัฐภาคีของอนุสัญญานี้ รัฐใดรัฐหนึ่งสามารถที่จะประกาศตามขอนี้เมือ่ ไรก็ไดวาตนยอมรับอํานาจของ
คณะกรรมการฯ ที่จะรับและพิจารณาคํารองเรียนวารัฐภาคีใดรัฐหนึ่งอางวารัฐภาคีอีกรัฐหนึง่ ไมปฏิบัติตาม
พันธกรณีตางๆ ของรัฐนั้นตามอนุสัญญานี้ คํารองเรียนเชนวาสามารถรับไวและไดรับการพิจารณาตาม
กระบวนการทีก่ ําหนดไวในขอนี้ได เมื่อถูกเสนอขึ้นมาโดยรัฐภาคีที่ไดประกาศรับอํานาจของคณะกรรมการฯ
ในสวนที่เกี่ยวกับตนเองดวยเทานัน้ คณะกรรมการฯจะดําเนินการกับคํารองเรียนตามขอนี้มิได หากคํา
รองเรียนนั้นเกีย่ วกับรัฐภาคีที่มิไดประกาศเชนวาใหดาํ เนินการกับคํารองเรียนที่ไดรับไวตามกระบวนการ
ตอไปนี้
(ก) หากรัฐภาคีรัฐใดรัฐหนึ่งเห็นวารัฐภาคีอีกรัฐหนึง่ ไมปฏิบตั ิตามบทบัญญัติของอนุสัญญานี้ รัฐ
ภาคีนั้นสามารถจะยกเรื่องนี้ขึ้นมาสูความรับทราบของอีกรัฐภาคีนั้นได โดยการแจงเปนลายลักษณอักษร
ภายในสามเดือนหลังจากที่ไดรับคํารองเรียนนั้น รัฐที่ไดรับคํารองเรียนตองสงคําอธิบายหรือคําแถลงอื่นเพื่อ
ชี้แจงเปนลายลักษณอักษรไปใหรัฐที่ออกรองเรียนนัน้ ทราบ ซึง่ ควรจะรวมถึงเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการ
ภายในและการเยียวยาที่ไดกระทําไปแลว หรือทีก่ ําลังดําเนินการอยู หรือที่มีชองทางที่จะกระทําไดในเรื่องนี้
ใหครอบคลุมและเกี่ยวของมากที่สุดเทาที่จะทําได
(ข) หากเรื่องนี้ไมไดรับการปรับใหเปนทีพ่ อใจของรัฐภาคีทั้งสองฝายที่เกีย่ วของภายในหกเดือน
หลังจากรัฐผูรบั ไดรับคํารองเรียนฉบับแรก รัฐใดรัฐหนึง่ จะมีสิทธิที่จะสงเรื่องนั้นไปใหคณะกรรมการฯ โดย
การแจงถึงคณะกรรมการฯ และรัฐอีกฝายหนึ่ง
(ค) คณะกรรมการฯ จะดําเนินเรื่องที่สงมาใหตนตามขอนี้ไดหลังจากที่ทราบเปนที่แนชดั แลววาการ
เยียวยาภายในไดถูกนํามาใชและดําเนินการไปจนสิ้นสุดกระบวนการในเรื่องนี้ตามหลักกฎหมายระหวาง
ประเทศซึ่งเปนทีย่ อมรับกันโดยทัว่ ไปแลว สิ่งนี้ไมถือเปนกฎเกณฑหากการใชการเยียวยานัน้ ยืดเยือ้ ออกไป
โดยไมมีเหตุผล หรือไมนา จะทําใหเกิดการบรรเทาทุกขอยางมีประสิทธิผลตอผูที่เปนผูเสียหายจากการ
ละเมิดอนุสัญญานี้
(ง) ใหคณะกรรมการฯ จัดประชุมลับเมื่อพิจารณาคํารองเรียนทัง้ ปวงตามขอนี้

๑๓
(จ) ภายใตบังคับแหงบทบัญญัติของอนุวรรค (ค) ใหคณะกรรมการฯ พรอมที่จะทําหนาที่เปน
สื่อกลางใหมีการเจรจากันสําหรับรัฐภาคีทั้งปวงที่เกีย่ วของเพื่อใหมีการแกปญหาฉันมิตรในเรื่องนั้นได บน
พื้นฐานของการเคารพพันธกรณีทั้งปวงทีบ่ ัญญัติไวในอนุสัญญานี้ เพือ่ ความมุง ประสงคนี้ เมื่อเปนการ
สมควร คณะกรรมการฯ สามารถตั้งคณะกรรมาธิการประนีประนอมเฉพาะกิจขึ้นมาได
(ฉ) ในเรื่องใดที่สง มายังคณะกรรมการฯ ตามขอนี้ คณะกรรมการฯ สามารถขอใหรัฐภาคีทั้งปวงที่
เกี่ยวของตามที่อางถึงในอนุวรรค (ข) จัดสงขอสนเทศที่เกี่ยวของใหได
(ช) รัฐภาคีทั้งปวงที่เกีย่ วของที่อา งถึงในอนุวรรค (ข) มีสิทธิที่จะใหมีผูแทนของตนรวมอยูดวยเมื่อเรื่อง
นั้นกําลังไดรับการพิจารณาโดยกรรมการฯ และที่จะแถลงดวยวาจาและ/หรือเปนลายลักษณอักษร
(ซ) ภายในสิบสิงเดือนหลังจากวันที่ไดรับการแจงตามอนุวรรค (ข) ใหคณะกรรมการฯ เสนอรายงาน
(๑) หากบรรลุการแกปญหาตามความในอนุวรรค (จ) ได ใหคณะกรรมการฯ จํากัดรายงานของ
ตนเพียงคําแถลงสรุปขอเท็จจริงและวิธกี ารแกปญหาที่บรรลุเทานัน้
(๒) หากไมสามารถบรรลุการแกปญหาตามความในอนุวรรค (จ) ได ใหคณะกรรมการฯ จํากัด
รายงานของตนเพียงคําแถลงสรุปขอเท็จจริง โดยตองแนบคําแถลงที่เปนลายลักษณอักษร
และบันทึกคําแถลงดวยวาจาของรัฐภาคีทงั้ ปวงที่เกี่ยวของไวในรายงานดวย
ในทุกๆ เรื่อง ใหสงรายงานไปใหรัฐภาคีทงั้ ปวงที่เกีย่ วของ
๒. บทบัญญัติของขอนี้จะมีผลบังคับใชเมื่อรัฐภาคีของอนุสัญญานี้จาํ นวนหารัฐไดทาํ การประกาศตาม
วรรค ๑ ของขอนี้แลว ใหรัฐภาคีมอบคําประกาศเชนวาใหเลขาธิการสหประชาชาติเก็บรักษาไวโดย
เลขาธิการสหประชาชาติตองสงสําเนาคําประกาศเหลานั้นไปใหรัฐภาคีอ่นื ๆ คําประกาศนี้สามารถถูกเพิก
ถอน เมื่อไรก็ไดโดยการแจงใหเลขาธิการฯ ทราบ การเพิกถอนเชนวาจะไมมีผลกระทบตอการพิจารณาใน
เรื่องใดซึ่งเปนเรื่องที่มีคาํ รองเรียนซึ่งไดสงไปแลวตามขอนี้คํารองเรียนเพิ่มเติมใดทีท่ าํ โดยรัฐภาคีใดรัฐหนึ่ง
จะรับไวมิไดหลังจากที่เลขาธิการฯ ไดรับการแจงการเพิกถอนคําประกาศนัน้ แลว เวนแตรัฐภาคีที่เกี่ยวของ
จะไดทําการประกาศใหมอกี
ขอ ๒๒
๑. รัฐภาคีแหงอนุสัญญานี้รัฐใดรัฐหนึง่ สามารถที่จะประกาศตามขอนี้เมือ่ ไรก็ได วาตนยอมรับอํานาจของ
คณะกรรมการฯ ในอันที่จะรับไวและพิจารณาคํารองเรียนทั้งปวงที่มาจากหรือกระทําในนามของปจเจก
บุคคลที่อยูภายใตอํานาจของตน ซึ่งอางวาไดตกเปนผูเสียหายจากการละเมิดบทบัญญัติตางๆ ของ

๑๔
อนุสัญญานีโ้ ดยรัฐใดรัฐหนึง่ คณะกรรมการฯ จะรับคํารองเรียนที่เกีย่ วกับรัฐภาคีที่เกีย่ วกับรัฐภาคีที่มิไดทํา
การประกาศเชนวามิได
๒. ใหคณะกรรมการฯ ถือวาคํารองเรียนใดทีไ่ มปากฎนามผูสง หรือที่ตนเห็นวาเปนการใชสิทธิที่จะยืน่ คํา
รองเรียนเชนวาโดยมิชอบ หรือขัดตอบทบัญญัติของอนุสัญญานี้ เปนสิ่งที่จะรับไวพจิ ารณามิได
๓. ภายใตบังคับของบทบัญญัติทั้งปวงของวรรค ๒ ใหคณะกรรมการฯ นําคํารองเรียนที่มีถงึ ตนเขามาสู
ความรับทราบของรัฐภาคีแหงอนุสัญญานีท้ ี่ไดทําการประกาศตามวรรค ๑ และซึง่ ตองหาวาไดละเมิด
บทบัญญัติใดของอนุสัญญานี้ รัฐผูรับตองยืน่ คําอธิบายทัง้ ปวงเปนลายลักษณอักษรหรือคําแถลงตางๆที่จะ
ใหความกระจางเกี่ยวกับเรื่องนี้และการเยียวยาที่รัฐนั้นไดกระทําไปแลวหากมีตอคณะกรรมการฯ ภายในหก
เดือน
๔. ใหคณะกรรมการฯ พิจารณาคํารองเรียนทั้งปวงที่ไดรับตามขอนี้ โดยอาศัยขอสนเทศทั้งปวงที่สงมาให
ตนโดยหรือในนามของปจเจกบุคคลและโดยรัฐภาคีที่เกีย่ วของ
๕. คณะกรรมการฯ ตองไมพิจารณาบรรดาคํารองเรียนใดจากปจเจกบุคคลตามขอนี้ เวนแตจะแนใจแลว
วา
(ก) เรื่องเดียวกันนีม้ ิไดถูกตรวจสอบ หรือกําลังอยูระหวางการถูกตรวจสอบตามกระบวนพิจารณาของ
การสืบสวนสอบสวน หรือกระบวนการระงับขอพิพาทระหวางประเทศอื่นอยู
(ข) ปจเจกบุคคลดังกลาวไดใชการเยียวยาภายในทั้งหมดที่มีอยูจนถึงทีส่ ุดแลว สิ่งนี้ไมถือวาเปน
กฎเกณฑหากการใชการเยียวยาเหลานัน้ ยืดเยื้อออกไปนาน โดยไมสมเหตุสมผล หรือไมนาจะทําใหเกิดการ
บรรเทาทุกขอยางมีประสิทธิผลตอผูที่เปนผูเสียหายจากการละเมิดอนุสัญญานี้
๖. ใหคณะกรรมการฯ จัดประชุมลับเมื่อพิจารณาคํารองเรียนทัง้ ปวงตามขอนี้
๗. ใหคณะกรรมการฯ สงขอคิดเห็นทั้งปวงของตนไปใหรัฐภาคีที่เกี่ยวของและปจเจกบุคคลนั้น
๘. บทบัญญัติของขอนี้จะมีผลบังคับใชเมื่อรัฐภาคีของอนุสัญญานี้ จํานวนหารัฐไดทาํ การประกาศตาม
วรรค ๑ ของขอนี้แลว ใหรัฐภาคีมอบคําประกาศทัง้ ปวงเหลานั้นใหเลขาธิการสหประชาชาติเก็บรักษาไว
โดยเลขาธิการฯ ตองสงสําเนาคําประกาศเหลานั้นไปใหรัฐภาคีอื่นๆ คําประกาศนี้สามารถถูกเพิกถอนเมื่อไร
ก็ได โดยการแจงใหเลขาธิการฯ ทราบ การเพิกถอนเชนวาจะไมมีผลกระทบตอการพิจารณาในเรื่องใดซึ่ง

๑๕
เปนเรื่องที่มีคาํ รองเรียนที่ไดสงตอออกไปตามขอนี้แลว คํารองเรียนเพิม่ เติมใดที่ทาํ โดยหรือในนามของ
ปจเจกบุคคลใดจะรับไวหลังจากที่เลขาธิการฯ ไดรับการแจงการเพิกถอนคําประกาศนั้นแลวมิได เวนแตรัฐ
ภาคีที่เกี่ยวของจะไดทาํ การประกาศใหมอกี
ขอ ๒๓
สมาชิกทั้งปวงของคณะกรรมการฯและของคณะกรรมาธิการประนีประนอมเฉพาะกิจที่อาจถูกแตงตั้ง
ขึ้นตามขอ ๒๑ วรรค ๑ (จ) มีสิทธิที่จะไดรับสิ่งอํานวยความสะดวก เอกสิทธิ์และความคุมกันตาง ๆ ของ
ผูเชี่ยวชาญซึ่งปฏิบัติภารกิจใหสหประชาชาติ ตามที่กาํ หนดไวในหมวดตางๆ ที่เกีย่ วของของอนุสัญญาวา
ดวยเอกสิทธิ์และความคุมกันของสหประชาชาติ
ขอ ๒๔
ใหคณะกรรมการฯ เสนอรายงานประจําปเกี่ยวกับกิจกรรมของตนภายใตอนุสัญญานี้ตอรัฐภาคีทั้งปวง
และสมัชชาสหประชาชาติ
ภาค 3
ขอ ๒๕
๑. อนุสัญญานีเ้ ปดใหรัฐทุกรัฐลงนามได
๒. อนุสัญญานี้อยูภายใตเงื่อนไขของการใหสัตยาบัน สัตยาบันสารทัง้ ปวงตองมอบใหเลขาธิการ
สหประชาชาติเก็บรักษาไว
ขอ ๒๖
อนุสัญญานีเ้ ปดใหรัฐทุกรัฐภาคยานุวัติได การภาคยานุวัติใหกระทําโดยการมอบภาคยานุวัติสาร
ตอเลขาธิการสหประชาชาติ
ขอ ๒๗

๑๖

๑. อนุสัญญานีเ้ ริ่มมีผลบังคับใชในวันที่สามสิบหลังจากวันที่มกี ารมอบสัตยาบันสารหรือภาคยานุวัติ
สารฉบับที่ยี่สบิ ตอเลขาธิการประชาชาติ
๒. สําหรับรัฐแตละรัฐที่ใหสัตยาบันอนุสัญญานี้หรือภาคยานุวัติเขาเปนภาคีในอนุสัญญานีห้ ลังจากที่
มีการมอบสัตยาบันสารหรือภาคยานุวัติสารฉบับที่ยี่สิบแลว อนุสัญญานี้จะเริ่มมีผลบังคับใชใน
วันที่สามสิบหลังจากวันมอบสัตยาบันสารหรือภาคยานุวัติสารของรัฐนั้น
ขอ ๒๘
๑. รัฐแตละรัฐสามารถทีจ่ ะประกาศในขณะทีล่ งนามหรือใหสัตยาบันอนุสญ
ั ญานีห้ รือภาคยานุวัติการ
เขาเปนภาคี วาตนไมรับอํานาจของคณะกรรมการฯ ที่บญ
ั ญัติไวในขอ ๒๐
๒. รัฐภาคีใดที่ไดตั้งขอสงวนตามวรรค ๑ ของขอนี้มีสิทธีจ่ ะเพิกถอนขอสงวนนี้เมื่อไรก็ไดโดยการแจง
ตอเลขาธิการสหประชาชาติ
ขอ ๒๙
๑. รัฐภาคีแหงอนุสัญญานี้รัฐใดสามารถที่จะเสนอขอแกไขเพิ่มเติมและยืน่ ขอเสนอนั้นตอเลขาธิการ
สหประชาชาติ ในทันทีที่ไดรบั ขอเสนอเชนวา เลขาธิการสหประชาชาติตองสงขอแกไขเพิ่มเติมที่ไดรับ
การเสนอนัน้ ใหแกรัฐภาคีทงั้ ปวงพรอมกับคํารองขอใหรัฐภาคีเหลานัน้ แจงใหตนทราบวารัฐภาคี
เหลานั้นสนับสนุนใหมีการประชุมรัฐภาคีทั้งปวงเพื่อพิจารณาและออกเสียงเกี่ยวกับขอเสนอแกไข
เพิ่มเติมนั้นหรือไม ในกรณีทภี่ ายในสี่เดือนนับจากวันที่แจงขอเสนอเชนวา ปรากฏวา อยางนอยหนึ่งใน
สามของรัฐภาคีทั้งปวงสนับสนุนใหมีการประชุมเชนวา ใหเลขาธิการฯ จัดประชุมภายใตความอุปถัมภ
ของสหประชาชาติ ใหเลขาธิการฯ สงแกไขเพิ่มเติมใดที่ไดรับการลงมติตกลงรับโดยคะแนนเสียงขาง
มากรัฐภาคีทั้งปวงที่เขารวมประชุมและออกเสียงไปใหรัฐภาคีทั้งปวง เพื่อการใหการยอมรับ
๒. ขอแกไขเพิ่มเติมที่ไดรับการลงมติตกลงรับตามวรรค ๑ ของขอนี้ จะเริ่มมีผลบังคับใชเมื่อสองใน
สามของรัฐภาคีทั้งปวงแหงอนุสัญญานี้ไดแจงตอเลขาธิการสหประชาชาติวารัฐภาคีเหลานั้นไดใหการ
ยอมรับขอแกไขเพิ่มเติมนั้นตามกระบวนการของรัฐธรรมนูญของรัฐเหลานัน้ แลว

๑๗
๓. เมื่อขอแกไขเพิ่มเติมเหลานัน้ มีผลบังคับใชแลว ขอแกไขเพิ่มเติมนั้นจะมีผลผูกพันรัฐภาคีทั้งปวงที่
ไดยอมรับขอแกไขเพิ่มเติมนัน้ สวนรัฐภาคีอื่นยังคงถูกผูกพัน โดยบทบัญญัติของอนุสัญญานี้และขอ
แกไขเพิ่มเติมอื่นใดกอนหนานัน้ ที่รัฐภาคีเหลานั้นไดตกลงรับไวแลว
ขอ ๓๐
๑. ขอพิพาทใดระหวางรัฐภาคีสองรัฐหรือกวานั้นขึน้ ไปที่เกีย่ วกับการตีความหรือการใชบงั คับของ
อนุสัญญานี้ ทีไ่ มสามารถระงับไดโดยการเจรจา ตองมอบใหอนุสัญญาโตตุลาการวินิจฉัยชี้ขาดตามคํา
รองขอของรัฐภาคีคูพิพาทรัฐใดรัฐหนึ่ง หากภายในหกเดือนนับจากวันที่มกี ารรองขอใหมีการวินิจฉัย ชี้
ขาดขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ คูพ ิพาทยังไมสามารถตกลงกันไดในเรื่องการจัดใหมีการวินจิ ฉัยชี้
ขาดโดยอนุญาโตตุลาการ คูพ ิพาทฝายใดฝายหนึง่ มีสิทธิที่จะสงขอพิพาทนัน้ ไปยังศาลยุติธรรมระหวาง
ประเทศตามคํารองขอตามธรรมนูญของศาลฯ
๒. รัฐแตละรัฐสามารถทีจ่ ะประกาศในขณะทีล่ งนามหรือใหสัตยาบันอนุสญ
ั ญานี้ หรือภาคยานุวัติการ
เขาเปนภาคี วาตนไมถือวาตนถูกผูกพันโดยวรรค 1 ของขอนี้ รัฐภาคีอื่นๆ จะไมถกู ผูกพันโดยวรรค ๑
ของขอนี้ในสวนที่เกี่ยวกับรัฐภาคีที่ไดตั้งขอสงวนเชนวาไว
๓. รัฐภาคีใดที่ไดตั้งขอสงวนตามวรรค ๒ ของขอนี้ไวมีสิทธิที่จะเพิกถอนขอสงวนนี้เมื่อไรก็ได โดยการ
แจงตอเลขาธิการสหประชาชาติ
ขอ ๓๑
๑. รัฐภาคีรัฐใดรัฐหนึง่ สามารถที่จะบอกเลิกอนุสัญญานี้ไดโดยการแจงเปนลายลักษณอักษรตอ
เลขาธิการสหประชาชาติ การบอกเลิกจะมีผลหลังจากวันที่เลขาธิการสหประชาชาติไดรับการแจงเชน
วาแลวหนึง่ ป
๒. การบอกเลิกเชนวาจะไมมีผลเปนการปลอยรัฐภาคีใหพน จากพันธกรณีของตนตามอนุสัญญานี้ ใน
สวนที่เกีย่ วกับการกระทําหรือการละเวนกระทําการใดที่เกิดขึ้นกอนวันที่การบอกเลิกนั้นมีผล หรือการบอก
เลิกนัน้ จะไมกระทบแตอยางใดตอการพิจารณาที่ยงั ดําเนินอยูตอไปในเรื่องใดที่ไดเริ่มการพิจารณาไปแลว
กอนที่วนั ทีก่ ารบอกเลิกจะมีผล

๑๘
๓. หลังจากวันทีจ่ ะบอกเลิกของรัฐภาคีรัฐใดรัฐหนึง่ เริ่มมีผลแลว คณะกรรมการฯ ตองไมเริ่มการ
พิจารณาเรื่องใหมใดที่เกี่ยวกับรัฐนัน้
ขอ๓๒
ใหเลขาธิการสหประชาชาติตองใหรัฐภาคีทั้งปวงของสหประชาชาติและรัฐทั้งปวงที่ไดลงนามใน
อนุสัญญานีห้ รือที่ไดภาคยานุวัติเขาเปนภาคีทราบเรื่องตาง ๆ ตอไปนี้
(ก) การลงนาม การใหสัตยาบันและการภาคยานุวัติทงั้ ปวงตามขอ ๒๕ และ ขอ ๒๖
(ข) วันที่เริ่มมีผลบังคับใชของอนุสัญญานี้ตามขอ ๒๗ และวันที่เริ่มมีผลบังคับใชของขอ
แกไขเพิ่มเติมใดตามขอ ๒๙
(ค) การบอกเลิกทัง้ ปวงตามขอ ๓๑
ขอ ๓๓
๑. ตนฉบับของอนุสัญญานี้ ซึง่ ตัวบทภาษาอาหรับ ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส
ภาษารัสเซีย และภาษาสเปน มีความถูกตองเทาเทียมกัน ตองมอบใหเลขาธิการสหประชาชาติเก็บรักษาไว
๒. เลขาธิการสหประชาชาติตองสงสําเนาที่ไดรับการรับรองแลวของอนุสญ
ั ญานี้ใหแกทุกรัฐ

Convention on the Rights of
Persons with Disabilities
(CRPD)

CONVENTION ON THE RIGHTS OF PERSONS
WITH DISABILITIES
Preamble
The States Parties to the present Convention,
(a)
Recalling the principles proclaimed in the Charter of the United
Nations which recognize the inherent dignity and worth and the equal and
inalienable rights of all members of the human family as the foundation of
freedom, justice and peace in the world,
(b)
Recognizing that the United Nations, in the Universal Declaration
of Human Rights and in the International Covenants on Human Rights, has
proclaimed and agreed that everyone is entitled to all the rights and freedoms
set forth therein, without distinction of any kind,
(c)
Reaffirming the universality, indivisibility, interdependence and
interrelatedness of all human rights and fundamental freedoms and the need for
persons with disabilities to be guaranteed their full enjoyment without
discrimination,
(d)
Recalling the International Covenant on Economic, Social and
Cultural Rights, the International Covenant on Civil and Political Rights, the
International Convention on the Elimination of All Forms of Racial
Discrimination, the Convention on the Elimination of All Forms of
Discrimination against Women, the Convention against Torture and Other
Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, the Convention on the
Rights of the Child, and the International Convention on the Protection of the
Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families,
(e)
Recognizing that disability is an evolving concept and that
disability results from the interaction between persons with impairments and
attitudinal and environmental barriers that hinders their full and effective
participation in society on an equal basis with others,
(f)
Recognizing the importance of the principles and policy
guidelines contained in the World Programme of Action concerning Disabled
Persons and in the Standard Rules on the Equalization of Opportunities for
Persons with Disabilities in influencing the promotion, formulation and
evaluation of the policies, plans, programmes and actions at the national,
regional and international levels to further equalize opportunities for persons
with disabilities,
(g)
Emphasizing the importance of mainstreaming disability issues as
an integral part of relevant strategies of sustainable development,

(h)
Recognizing also that discrimination against any person on the
basis of disability is a violation of the inherent dignity and worth of the human
person,
(i)

Recognizing further the diversity of persons with disabilities,

(j)
Recognizing the need to promote and protect the human rights of
all persons with disabilities, including those who require more intensive
support,
(k)
Concerned that, despite these various instruments and
undertakings, persons with disabilities continue to face barriers in their
participation as equal members of society and violations of their human rights
in all parts of the world,
(l)
Recognizing the importance of international cooperation for
improving the living conditions of persons with disabilities in every country,
particularly in developing countries,
(m) Recognizing the valued existing and potential contributions made
by persons with disabilities to the overall well-being and diversity of their
communities, and that the promotion of the full enjoyment by persons with
disabilities of their human rights and fundamental freedoms and of full
participation by persons with disabilities will result in their enhanced sense of
belonging and in significant advances in the human, social and economic
development of society and the eradication of poverty,
(n)
Recognizing the importance for persons with disabilities of their
individual autonomy and independence, including the freedom to make their
own choices,
(o)
Considering that persons with disabilities should have the
opportunity to be actively involved in decision-making processes about
policies and programmes, including those directly concerning them,
(p)
Concerned about the difficult conditions faced by persons with
disabilities who are subject to multiple or aggravated forms of discrimination
on the basis of race, colour, sex, language, religion, political or other opinion,
national, ethnic, indigenous or social origin, property, birth, age or other status,
(q)
Recognizing that women and girls with disabilities are often at
greater risk, both within and outside the home, of violence, injury or abuse,
neglect or negligent treatment, maltreatment or exploitation,
(r)
Recognizing that children with disabilities should have full
enjoyment of all human rights and fundamental freedoms on an equal basis
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with other children, and recalling obligations to that end undertaken by States
Parties to the Convention on the Rights of the Child,
(s)
Emphasizing the need to incorporate a gender perspective in all
efforts to promote the full enjoyment of human rights and fundamental
freedoms by persons with disabilities,
(t)
Highlighting the fact that the majority of persons with disabilities
live in conditions of poverty, and in this regard recognizing the critical need to
address the negative impact of poverty on persons with disabilities,
(u)
Bearing in mind that conditions of peace and security based on
full respect for the purposes and principles contained in the Charter of the
United Nations and observance of applicable human rights instruments are
indispensable for the full protection of persons with disabilities, in particular
during armed conflicts and foreign occupation,
(v)
Recognizing the importance of accessibility to the physical,
social, economic and cultural environment, to health and education and to
information and communication, in enabling persons with disabilities to fully
enjoy all human rights and fundamental freedoms,
(w) Realizing that the individual, having duties to other individuals
and to the community to which he or she belongs, is under a responsibility to
strive for the promotion and observance of the rights recognized in the
International Bill of Human Rights,
(x)
Convinced that the family is the natural and fundamental group
unit of society and is entitled to protection by society and the State, and that
persons with disabilities and their family members should receive the
necessary protection and assistance to enable families to contribute towards the
full and equal enjoyment of the rights of persons with disabilities,
(y)
Convinced that a comprehensive and integral international
convention to promote and protect the rights and dignity of persons with
disabilities will make a significant contribution to redressing the profound
social disadvantage of persons with disabilities and promote their participation
in the civil, political, economic, social and cultural spheres with equal
opportunities, in both developing and developed countries,
Have agreed as follows:
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Article 1
Purpose
The purpose of the present Convention is to promote, protect and ensure
the full and equal enjoyment of all human rights and fundamental freedoms by
all persons with disabilities, and to promote respect for their inherent dignity.
Persons with disabilities include those who have long-term physical,
mental, intellectual or sensory impairments which in interaction with various
barriers may hinder their full and effective participation in society on an equal
basis with others.
Article 2
Definitions
For the purposes of the present Convention:
“Communication” includes languages, display of text, Braille, tactile
communication, large print, accessible multimedia as well as written, audio,
plain-language, human-reader and augmentative and alternative modes, means
and formats of communication, including accessible information and
communication technology;
“Language” includes spoken and signed languages and other forms of
non spoken languages;
“Discrimination on the basis of disability” means any distinction,
exclusion or restriction on the basis of disability which has the purpose or
effect of impairing or nullifying the recognition, enjoyment or exercise, on an
equal basis with others, of all human rights and fundamental freedoms in the
political, economic, social, cultural, civil or any other field. It includes all
forms of discrimination, including denial of reasonable accommodation;
“Reasonable accommodation” means necessary and appropriate
modification and adjustments not imposing a disproportionate or undue
burden, where needed in a particular case, to ensure to persons with disabilities
the enjoyment or exercise on an equal basis with others of all human rights and
fundamental freedoms;
“Universal design” means the design of products, environments,
programmes and services to be usable by all people, to the greatest extent
possible, without the need for adaptation or specialized design. “Universal
design” shall not exclude assistive devices for particular groups of persons
with disabilities where this is needed.
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Article 3
General principles
The principles of the present Convention shall be:
(a)
Respect for inherent dignity, individual autonomy including the
freedom to make one’s own choices, and independence of persons;
(b)

Non-discrimination;

(c)

Full and effective participation and inclusion in society;

(d)
Respect for difference and acceptance of persons with disabilities
as part of human diversity and humanity;
(e)

Equality of opportunity;

(f)

Accessibility;

(g)

Equality between men and women;

(h)
Respect for the evolving capacities of children with disabilities
and respect for the right of children with disabilities to preserve their
identities.
Article 4
General obligations
1.
States Parties undertake to ensure and promote the full realization of all
human rights and fundamental freedoms for all persons with disabilities
without discrimination of any kind on the basis of disability. To this end, States
Parties undertake:
(a)
To adopt all appropriate legislative, administrative and other
measures for the implementation of the rights recognized in the present
Convention;
(b)
To take all appropriate measures, including legislation, to modify
or abolish existing laws, regulations, customs and practices that constitute
discrimination against persons with disabilities;
(c)
To take into account the protection and promotion of the human
rights of persons with disabilities in all policies and programmes;
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(d)
To refrain from engaging in any act or practice that is inconsistent
with the present Convention and to ensure that public authorities and
institutions act in conformity with the present Convention;
(e)
To take all appropriate measures to eliminate discrimination on
the basis of disability by any person, organization or private enterprise;
(f)
To undertake or promote research and development of universally
designed goods, services, equipment and facilities, as defined in article 2 of the
present Convention, which should require the minimum possible adaptation
and the least cost to meet the specific needs of a person with disabilities, to
promote their availability and use, and to promote universal design in the
development of standards and guidelines;
(g)
To undertake or promote research and development of, and to
promote the availability and use of new technologies, including information
and communications technologies, mobility aids, devices and assistive
technologies, suitable for persons with disabilities, giving priority to
technologies at an affordable cost;
(h)
To provide accessible information to persons with disabilities
about mobility aids, devices and assistive technologies, including new
technologies, as well as other forms of assistance, support services and
facilities;
(i)
To promote the training of professionals and staff working with
persons with disabilities in the rights recognized in the present Convention so
as to better provide the assistance and services guaranteed by those rights.
2.
With regard to economic, social and cultural rights, each State Party
undertakes to take measures to the maximum of its available resources and,
where needed, within the framework of international cooperation, with a view
to achieving progressively the full realization of these rights, without prejudice
to those obligations contained in the present Convention that are immediately
applicable according to international law.
3.
In the development and implementation of legislation and policies to
implement the present Convention, and in other decision-making processes
concerning issues relating to persons with disabilities, States Parties shall
closely consult with and actively involve persons with disabilities, including
children with disabilities, through their representative organizations.
4.
Nothing in the present Convention shall affect any provisions which are
more conducive to the realization of the rights of persons with disabilities and
which may be contained in the law of a State Party or international law in force
for that State. There shall be no restriction upon or derogation from any of the
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human rights and fundamental freedoms recognized or existing in any State
Party to the present Convention pursuant to law, conventions, regulation or
custom on the pretext that the present Convention does not recognize such
rights or freedoms or that it recognizes them to a lesser extent.
5.
The provisions of the present Convention shall extend to all parts of
federal States without any limitations or exceptions.
Article 5
Equality and non-discrimination
1.
States Parties recognize that all persons are equal before and under the
law and are entitled without any discrimination to the equal protection and
equal benefit of the law.
2.
States Parties shall prohibit all discrimination on the basis of disability
and guarantee to persons with disabilities equal and effective legal protection
against discrimination on all grounds.
3.
In order to promote equality and eliminate discrimination, States Parties
shall take all appropriate steps to ensure that reasonable accommodation is
provided.
4.
Specific measures which are necessary to accelerate or achieve de facto
equality of persons with disabilities shall not be considered discrimination
under the terms of the present Convention.
Article 6
Women with disabilities
1.
States Parties recognize that women and girls with disabilities are
subject to multiple discrimination, and in this regard shall take measures to
ensure the full and equal enjoyment by them of all human rights and
fundamental freedoms.
2.
States Parties shall take all appropriate measures to ensure the full
development, advancement and empowerment of women, for the purpose of
guaranteeing them the exercise and enjoyment of the human rights and
fundamental freedoms set out in the present Convention.
Article 7
Children with disabilities
1.
States Parties shall take all necessary measures to ensure the full
enjoyment by children with disabilities of all human rights and fundamental
freedoms on an equal basis with other children.
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2.
In all actions concerning children with disabilities, the best interests of
the child shall be a primary consideration.
3.
States Parties shall ensure that children with disabilities have the right to
express their views freely on all matters affecting them, their views being
given due weight in accordance with their age and maturity, on an equal basis
with other children, and to be provided with disability and age-appropriate
assistance to realize that right.
Article 8
Awareness-raising
1.
States Parties undertake to adopt immediate, effective and appropriate
measures:
(a)
To raise awareness throughout society, including at the family
level, regarding persons with disabilities, and to foster respect for the rights
and dignity of persons with disabilities;
(b)
To combat stereotypes, prejudices and harmful practices relating
to persons with disabilities, including those based on sex and age, in all areas
of life;
(c)
To promote awareness of the capabilities and contributions of
persons with disabilities.
2.

Measures to this end include:

(a)
designed:
(i)

Initiating and maintaining effective public awareness campaigns
To nurture receptiveness to the rights of persons with disabilities;

(ii) To promote positive perceptions and greater social awareness
towards persons with disabilities;
(iii) To promote recognition of the skills, merits and abilities of
persons with disabilities, and of their contributions to the workplace and
the labour market;
(b)
Fostering at all levels of the education system, including in all
children from an early age, an attitude of respect for the rights of persons with
disabilities;
(c)
Encouraging all organs of the media to portray persons with
disabilities in a manner consistent with the purpose of the present Convention;
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(d)
Promoting awareness-training programmes regarding persons
with disabilities and the rights of persons with disabilities.
Article 9
Accessibility
1.
To enable persons with disabilities to live independently and participate
fully in all aspects of life, States Parties shall take appropriate measures to
ensure to persons with disabilities access, on an equal basis with others, to the
physical environment, to transportation, to information and communications,
including information and communications technologies and systems, and to
other facilities and services open or provided to the public, both in urban and
in rural areas. These measures, which shall include the identification and
elimination of obstacles and barriers to accessibility, shall apply to, inter alia:
(a)
Buildings, roads, transportation and other indoor and outdoor
facilities, including schools, housing, medical facilities and workplaces;
(b)
Information, communications and other services, including
electronic services and emergency services.
2.

States Parties shall also take appropriate measures:

(a)
To develop, promulgate and monitor the implementation of
minimum standards and guidelines for the accessibility of facilities and
services open or provided to the public;
(b)
To ensure that private entities that offer facilities and services
which are open or provided to the public take into account all aspects of
accessibility for persons with disabilities;
(c)
To provide training for stakeholders on accessibility issues facing
persons with disabilities;
(d)
To provide in buildings and other facilities open to the public
signage in Braille and in easy to read and understand forms;
(e)
To provide forms of live assistance and intermediaries, including
guides, readers and professional sign language interpreters, to facilitate
accessibility to buildings and other facilities open to the public;
(f)
To promote other appropriate forms of assistance and support to
persons with disabilities to ensure their access to information;
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(g)
To promote access for persons with disabilities to new
information and communications technologies and systems, including the
Internet;
(h)
To promote the design, development, production and distribution
of accessible information and communications technologies and systems at an
early stage, so that these technologies and systems become accessible at
minimum cost.
Article 10
Right to life
States Parties reaffirm that every human being has the inherent right to
life and shall take all necessary measures to ensure its effective enjoyment by
persons with disabilities on an equal basis with others.
Article 11
Situations of risk and humanitarian emergencies
States Parties shall take, in accordance with their obligations under
international law, including international humanitarian law and international
human rights law, all necessary measures to ensure the protection and safety of
persons with disabilities in situations of risk, including situations of armed
conflict, humanitarian emergencies and the occurrence of natural disasters.
Article 12
Equal recognition before the law
1.
States Parties reaffirm that persons with disabilities have the right to
recognition everywhere as persons before the law.
2.
States Parties shall recognize that persons with disabilities enjoy legal
capacity on an equal basis with others in all aspects of life.
3.
States Parties shall take appropriate measures to provide access by
persons with disabilities to the support they may require in exercising their
legal capacity.
4.
States Parties shall ensure that all measures that relate to the exercise of
legal capacity provide for appropriate and effective safeguards to prevent
abuse in accordance with international human rights law. Such safeguards shall
ensure that measures relating to the exercise of legal capacity respect the
rights, will and preferences of the person, are free of conflict of interest and
undue influence, are proportional and tailored to the person’s circumstances,
apply for the shortest time possible and are subject to regular review by a
competent, independent and impartial authority or judicial body. The
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safeguards shall be proportional to the degree to which such measures affect
the person’s rights and interests.
5.
Subject to the provisions of this article, States Parties shall take all
appropriate and effective measures to ensure the equal right of persons with
disabilities to own or inherit property, to control their own financial affairs and
to have equal access to bank loans, mortgages and other forms of financial
credit, and shall ensure that persons with disabilities are not arbitrarily
deprived of their property.
Article 13
Access to justice
1.
States Parties shall ensure effective access to justice for persons with
disabilities on an equal basis with others, including through the provision of
procedural and age-appropriate accommodations, in order to facilitate their
effective role as direct and indirect participants, including as witnesses, in all
legal proceedings, including at investigative and other preliminary stages.
2.
In order to help to ensure effective access to justice for persons with
disabilities, States Parties shall promote appropriate training for those working
in the field of administration of justice, including police and prison staff.
Article 14
Liberty and security of person
1.
States Parties shall ensure that persons with disabilities, on an equal
basis with others:
(a)

Enjoy the right to liberty and security of person;

(b)
Are not deprived of their liberty unlawfully or arbitrarily, and that
any deprivation of liberty is in conformity with the law, and that the existence
of a disability shall in no case justify a deprivation of liberty.
2.
States Parties shall ensure that if persons with disabilities are deprived
of their liberty through any process, they are, on an equal basis with others,
entitled to guarantees in accordance with international human rights law and
shall be treated in compliance with the objectives and principles of the present
Convention, including by provision of reasonable accommodation.
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Article 15
Freedom from torture or cruel, inhuman or degrading
treatment or punishment
1.
No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading
treatment or punishment. In particular, no one shall be subjected without his or
her free consent to medical or scientific experimentation.
2.
States Parties shall take all effective legislative, administrative, judicial
or other measures to prevent persons with disabilities, on an equal basis with
others, from being subjected to torture or cruel, inhuman or degrading
treatment or punishment.
Article 16
Freedom from exploitation, violence and abuse
1.
States Parties shall take all appropriate legislative, administrative,
social, educational and other measures to protect persons with disabilities, both
within and outside the home, from all forms of exploitation, violence and
abuse, including their gender-based aspects.
2.
States Parties shall also take all appropriate measures to prevent all
forms of exploitation, violence and abuse by ensuring, inter alia, appropriate
forms of gender- and age-sensitive assistance and support for persons with
disabilities and their families and caregivers, including through the provision
of information and education on how to avoid, recognize and report instances
of exploitation, violence and abuse. States Parties shall ensure that protection
services are age-, gender- and disability-sensitive.
3.
In order to prevent the occurrence of all forms of exploitation, violence
and abuse, States Parties shall ensure that all facilities and programmes
designed to serve persons with disabilities are effectively monitored by
independent authorities.
4.
States Parties shall take all appropriate measures to promote the
physical, cognitive and psychological recovery, rehabilitation and social
reintegration of persons with disabilities who become victims of any form of
exploitation, violence or abuse, including through the provision of protection
services. Such recovery and reintegration shall take place in an environment
that fosters the health, welfare, self-respect, dignity and autonomy of the
person and takes into account gender- and age-specific needs.
5.
States Parties shall put in place effective legislation and policies,
including women- and child-focused legislation and policies, to ensure that
instances of exploitation, violence and abuse against persons with disabilities
are identified, investigated and, where appropriate, prosecuted.
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Article 17
Protecting the integrity of the person
Every person with disabilities has a right to respect for his or her
physical and mental integrity on an equal basis with others.
Article 18
Liberty of movement and nationality
1.
States Parties shall recognize the rights of persons with disabilities to
liberty of movement, to freedom to choose their residence and to a nationality,
on an equal basis with others, including by ensuring that persons with
disabilities:
(a)
Have the right to acquire and change a nationality and are not
deprived of their nationality arbitrarily or on the basis of disability;
(b)
Are not deprived, on the basis of disability, of their ability to
obtain, possess and utilize documentation of their nationality or other
documentation of identification, or to utilize relevant processes such as
immigration proceedings, that may be needed to facilitate exercise of the right
to liberty of movement;
(c)

Are free to leave any country, including their own;

(d)
Are not deprived, arbitrarily or on the basis of disability, of the
right to enter their own country.
2.
Children with disabilities shall be registered immediately after birth and
shall have the right from birth to a name, the right to acquire a nationality and,
as far as possible, the right to know and be cared for by their parents.
Article 19
Living independently and being included in
the community
States Parties to the present Convention recognize the equal right of all
persons with disabilities to live in the community, with choices equal to others,
and shall take effective and appropriate measures to facilitate full enjoyment
by persons with disabilities of this right and their full inclusion and
participation in the community, including by ensuring that:
(a)
Persons with disabilities have the opportunity to choose their
place of residence and where and with whom they live on an equal basis with
others and are not obliged to live in a particular living arrangement;
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(b)
Persons with disabilities have access to a range of in-home,
residential and other community support services, including personal
assistance necessary to support living and inclusion in the community, and to
prevent isolation or segregation from the community;
(c)
Community services and facilities for the general population are
available on an equal basis to persons with disabilities and are responsive to
their needs.
Article 20
Personal mobility
States Parties shall take effective measures to ensure personal mobility
with the greatest possible independence for persons with disabilities, including
by:
(a)
Facilitating the personal mobility of persons with disabilities in
the manner and at the time of their choice, and at affordable cost;
(b)
Facilitating access by persons with disabilities to quality mobility
aids, devices, assistive technologies and forms of live assistance and
intermediaries, including by making them available at affordable cost;
(c)
Providing training in mobility skills to persons with disabilities
and to specialist staff working with persons with disabilities;
(d)
Encouraging entities that produce mobility aids, devices and
assistive technologies to take into account all aspects of mobility for persons
with disabilities.
Article 21
Freedom of expression and opinion, and access
to information
States Parties shall take all appropriate measures to ensure that persons
with disabilities can exercise the right to freedom of expression and opinion,
including the freedom to seek, receive and impart information and ideas on an
equal basis with others and through all forms of communication of their
choice, as defined in article 2 of the present Convention, including by:
(a)
Providing information intended for the general public to persons
with disabilities in accessible formats and technologies appropriate to different
kinds of disabilities in a timely manner and without additional cost;
(b)
Accepting and facilitating the use of sign languages, Braille,
augmentative and alternative communication, and all other accessible means,
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modes and formats of communication of their choice by persons with
disabilities in official interactions;
(c)
Urging private entities that provide services to the general public,
including through the Internet, to provide information and services in
accessible and usable formats for persons with disabilities;
(d)
Encouraging the mass media, including providers of information
through the Internet, to make their services accessible to persons with
disabilities;
(e)

Recognizing and promoting the use of sign languages.
Article 22
Respect for privacy

1.
No person with disabilities, regardless of place of residence or living
arrangements, shall be subjected to arbitrary or unlawful interference with his
or her privacy, family, home or correspondence or other types of
communication or to unlawful attacks on his or her honour and reputation.
Persons with disabilities have the right to the protection of the law against such
interference or attacks.
2.
States Parties shall protect the privacy of personal, health and
rehabilitation information of persons with disabilities on an equal basis with
others.
Article 23
Respect for home and the family
1.
States Parties shall take effective and appropriate measures to eliminate
discrimination against persons with disabilities in all matters relating to
marriage, family, parenthood and relationships, on an equal basis with others,
so as to ensure that:
(a)
The right of all persons with disabilities who are of marriageable
age to marry and to found a family on the basis of free and full consent of the
intending spouses is recognized;
(b)
The rights of persons with disabilities to decide freely and
responsibly on the number and spacing of their children and to have access to
age-appropriate information, reproductive and family planning education are
recognized, and the means necessary to enable them to exercise these rights are
provided;
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(c)
Persons with disabilities, including children, retain their fertility
on an equal basis with others.
2.
States Parties shall ensure the rights and responsibilities of persons with
disabilities, with regard to guardianship, wardship, trusteeship, adoption of
children or similar institutions, where these concepts exist in national
legislation; in all cases the best interests of the child shall be paramount. States
Parties shall render appropriate assistance to persons with disabilities in the
performance of their child-rearing responsibilities.
3.
States Parties shall ensure that children with disabilities have equal
rights with respect to family life. With a view to realizing these rights, and to
prevent concealment, abandonment, neglect and segregation of children with
disabilities, States Parties shall undertake to provide early and comprehensive
information, services and support to children with disabilities and their
families.
4.
States Parties shall ensure that a child shall not be separated from his or
her parents against their will, except when competent authorities subject to
judicial review determine, in accordance with applicable law and procedures,
that such separation is necessary for the best interests of the child. In no case
shall a child be separated from parents on the basis of a disability of either the
child or one or both of the parents.
5.
States Parties shall, where the immediate family is unable to care for a
child with disabilities, undertake every effort to provide alternative care within
the wider family, and failing that, within the community in a family setting.
Article 24
Education
1.
States Parties recognize the right of persons with disabilities to
education. With a view to realizing this right without discrimination and on the
basis of equal opportunity, States Parties shall ensure an inclusive education
system at all levels and lifelong learning directed to:
(a)
The full development of human potential and sense of dignity and
self-worth, and the strengthening of respect for human rights, fundamental
freedoms and human diversity;
(b)
The development by persons with disabilities of their personality,
talents and creativity, as well as their mental and physical abilities, to their
fullest potential;
(c)
Enabling persons with disabilities to participate effectively in a
free society.
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2.

In realizing this right, States Parties shall ensure that:

(a)
Persons with disabilities are not excluded from the general
education system on the basis of disability, and that children with disabilities
are not excluded from free and compulsory primary education, or from
secondary education, on the basis of disability;
(b)
Persons with disabilities can access an inclusive, quality and free
primary education and secondary education on an equal basis with others in
the communities in which they live;
(c)
provided;

Reasonable accommodation of the individual’s requirements is

(d)
Persons with disabilities receive the support required, within the
general education system, to facilitate their effective education;
(e)
Effective individualized support measures are provided in
environments that maximize academic and social development, consistent with
the goal of full inclusion.
3.
States Parties shall enable persons with disabilities to learn life and
social development skills to facilitate their full and equal participation in
education and as members of the community. To this end, States Parties shall
take appropriate measures, including:
(a)
Facilitating the learning of Braille, alternative script,
augmentative and alternative modes, means and formats of communication and
orientation and mobility skills, and facilitating peer support and mentoring;
(b)
Facilitating the learning of sign language and the promotion of
the linguistic identity of the deaf community;
(c)
Ensuring that the education of persons, and in particular children,
who are blind, deaf or deafblind, is delivered in the most appropriate languages
and modes and means of communication for the individual, and in
environments which maximize academic and social development.
4.
In order to help ensure the realization of this right, States Parties shall
take appropriate measures to employ teachers, including teachers with
disabilities, who are qualified in sign language and/or Braille, and to train
professionals and staff who work at all levels of education. Such training shall
incorporate disability awareness and the use of appropriate augmentative and
alternative modes, means and formats of communication, educational
techniques and materials to support persons with disabilities.
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5.
States Parties shall ensure that persons with disabilities are able to
access general tertiary education, vocational training, adult education and
lifelong learning without discrimination and on an equal basis with others. To
this end, States Parties shall ensure that reasonable accommodation is provided
to persons with disabilities.
Article 25
Health
States Parties recognize that persons with disabilities have the right to
the enjoyment of the highest attainable standard of health without
discrimination on the basis of disability. States Parties shall take all
appropriate measures to ensure access for persons with disabilities to health
services that are gender-sensitive, including health-related rehabilitation. In
particular, States Parties shall:
(a)
Provide persons with disabilities with the same range, quality and
standard of free or affordable health care and programmes as provided to other
persons, including in the area of sexual and reproductive health and
population-based public health programmes;
(b)
Provide those health services needed by persons with disabilities
specifically because of their disabilities, including early identification and
intervention as appropriate, and services designed to minimize and prevent
further disabilities, including among children and older persons;
(c)
Provide these health services as close as possible to people’s own
communities, including in rural areas;
(d)
Require health professionals to provide care of the same quality
to persons with disabilities as to others, including on the basis of free and
informed consent by, inter alia, raising awareness of the human rights, dignity,
autonomy and needs of persons with disabilities through training and the
promulgation of ethical standards for public and private health care;
(e)
Prohibit discrimination against persons with disabilities in the
provision of health insurance, and life insurance where such insurance is
permitted by national law, which shall be provided in a fair and reasonable
manner;
(f)
Prevent discriminatory denial of health care or health services or
food and fluids on the basis of disability.
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Article 26
Habilitation and rehabilitation
1.
States Parties shall take effective and appropriate measures, including
through peer support, to enable persons with disabilities to attain and maintain
maximum independence, full physical, mental, social and vocational ability,
and full inclusion and participation in all aspects of life. To that end, States
Parties shall organize, strengthen and extend comprehensive habilitation and
rehabilitation services and programmes, particularly in the areas of health,
employment, education and social services, in such a way that these services
and programmes:
(a)
Begin at the earliest possible stage, and are based on the
multidisciplinary assessment of individual needs and strengths;
(b)
Support participation and inclusion in the community and all
aspects of society, are voluntary, and are available to persons with disabilities
as close as possible to their own communities, including in rural areas.
2.
States Parties shall promote the development of initial and continuing
training for professionals and staff working in habilitation and rehabilitation
services.
3.
States Parties shall promote the availability, knowledge and use of
assistive devices and technologies, designed for persons with disabilities, as
they relate to habilitation and rehabilitation.
Article 27
Work and employment
1.
States Parties recognize the right of persons with disabilities to work, on
an equal basis with others; this includes the right to the opportunity to gain a
living by work freely chosen or accepted in a labour market and work
environment that is open, inclusive and accessible to persons with disabilities.
States Parties shall safeguard and promote the realization of the right to work,
including for those who acquire a disability during the course of employment,
by taking appropriate steps, including through legislation, to, inter alia:
(a)
Prohibit discrimination on the basis of disability with regard to all
matters concerning all forms of employment, including conditions of
recruitment, hiring and employment, continuance of employment, career
advancement and safe and healthy working conditions;
(b)
Protect the rights of persons with disabilities, on an equal basis
with others, to just and favourable conditions of work, including equal
opportunities and equal remuneration for work of equal value, safe and healthy
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working conditions, including protection from harassment, and the redress of
grievances;
(c)
Ensure that persons with disabilities are able to exercise their
labour and trade union rights on an equal basis with others;
(d)
Enable persons with disabilities to have effective access to
general technical and vocational guidance programmes, placement services
and vocational and continuing training;
(e)
Promote employment opportunities and career advancement for
persons with disabilities in the labour market, as well as assistance in finding,
obtaining, maintaining and returning to employment;
(f)
Promote opportunities for self-employment, entrepreneurship, the
development of cooperatives and starting one’s own business;
(g)

Employ persons with disabilities in the public sector;

(h)
Promote the employment of persons with disabilities in the
private sector through appropriate policies and measures, which may include
affirmative action programmes, incentives and other measures;
(i)
Ensure that reasonable accommodation is provided to persons
with disabilities in the workplace;
(j)
Promote the acquisition by persons with disabilities of work
experience in the open labour market;
(k)
Promote vocational and professional rehabilitation, job retention
and return-to-work programmes for persons with disabilities.
2.
States Parties shall ensure that persons with disabilities are not held in
slavery or in servitude, and are protected, on an equal basis with others, from
forced or compulsory labour.
Article 28
Adequate standard of living and social protection
1.
States Parties recognize the right of persons with disabilities to an
adequate standard of living for themselves and their families, including
adequate food, clothing and housing, and to the continuous improvement of
living conditions, and shall take appropriate steps to safeguard and promote the
realization of this right without discrimination on the basis of disability.
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2.
States Parties recognize the right of persons with disabilities to social
protection and to the enjoyment of that right without discrimination on the
basis of disability, and shall take appropriate steps to safeguard and promote
the realization of this right, including measures:
(a)
To ensure equal access by persons with disabilities to clean water
services, and to ensure access to appropriate and affordable services, devices
and other assistance for disability-related needs;
(b)
To ensure access by persons with disabilities, in particular women
and girls with disabilities and older persons with disabilities, to social
protection programmes and poverty reduction programmes;
(c)
To ensure access by persons with disabilities and their families
living in situations of poverty to assistance from the State with disabilityrelated expenses, including adequate training, counselling, financial assistance
and respite care;
(d)
To ensure access by persons with disabilities to public housing
programmes;
(e)
To ensure equal access by persons with disabilities to retirement
benefits and programmes.
Article 29
Participation in political and public life
States Parties shall guarantee to persons with disabilities political rights
and the opportunity to enjoy them on an equal basis with others, and shall
undertake:
(a)
To ensure that persons with disabilities can effectively and fully
participate in political and public life on an equal basis with others, directly or
through freely chosen representatives, including the right and opportunity for
persons with disabilities to vote and be elected, inter alia, by:
(i)
Ensuring that voting procedures, facilities and materials are
appropriate, accessible and easy to understand and use;
(ii) Protecting the right of persons with disabilities to vote by secret
ballot in elections and public referendums without intimidation, and to
stand for elections, to effectively hold office and perform all public
functions at all levels of government, facilitating the use of assistive and
new technologies where appropriate;
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(iii) Guaranteeing the free expression of the will of persons with
disabilities as electors and to this end, where necessary, at their request,
allowing assistance in voting by a person of their own choice;
(b)
To promote actively an environment in which persons with
disabilities can effectively and fully participate in the conduct of public affairs,
without discrimination and on an equal basis with others, and encourage their
participation in public affairs, including:
(i)
Participation in non-governmental organizations and associations
concerned with the public and political life of the country, and in the
activities and administration of political parties;
(ii) Forming and joining organizations of persons with disabilities to
represent persons with disabilities at international, national, regional and
local levels.
Article 30
Participation in cultural life, recreation,
leisure and sport
1.
States Parties recognize the right of persons with disabilities to take part
on an equal basis with others in cultural life, and shall take all appropriate
measures to ensure that persons with disabilities:
(a)

Enjoy access to cultural materials in accessible formats;

(b)
Enjoy access to television programmes, films, theatre and other
cultural activities, in accessible formats;
(c)
Enjoy access to places for cultural performances or services, such
as theatres, museums, cinemas, libraries and tourism services, and, as far as
possible, enjoy access to monuments and sites of national cultural importance.
2.
States Parties shall take appropriate measures to enable persons with
disabilities to have the opportunity to develop and utilize their creative, artistic
and intellectual potential, not only for their own benefit, but also for the
enrichment of society.
3.
States Parties shall take all appropriate steps, in accordance with
international law, to ensure that laws protecting intellectual property rights do
not constitute an unreasonable or discriminatory barrier to access by persons
with disabilities to cultural materials.
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4.
Persons with disabilities shall be entitled, on an equal basis with others,
to recognition and support of their specific cultural and linguistic identity,
including sign languages and deaf culture.
5.
With a view to enabling persons with disabilities to participate on an
equal basis with others in recreational, leisure and sporting activities, States
Parties shall take appropriate measures:
(a)
To encourage and promote the participation, to the fullest extent
possible, of persons with disabilities in mainstream sporting activities at all
levels;
(b)
To ensure that persons with disabilities have an opportunity to
organize, develop and participate in disability-specific sporting and
recreational activities and, to this end, encourage the provision, on an equal
basis with others, of appropriate instruction, training and resources;
(c)
To ensure that persons with disabilities have access to sporting,
recreational and tourism venues;
(d)
To ensure that children with disabilities have equal access with
other children to participation in play, recreation and leisure and sporting
activities, including those activities in the school system;
(e)
To ensure that persons with disabilities have access to services
from those involved in the organization of recreational, tourism, leisure and
sporting activities.
Article 31
Statistics and data collection
1.
States Parties undertake to collect appropriate information, including
statistical and research data, to enable them to formulate and implement
policies to give effect to the present Convention. The process of collecting and
maintaining this information shall:
(a)
Comply with legally established safeguards, including legislation
on data protection, to ensure confidentiality and respect for the privacy of
persons with disabilities;
(b)
Comply with internationally accepted norms to protect human
rights and fundamental freedoms and ethical principles in the collection and
use of statistics.
2.
The information collected in accordance with this article shall be
disaggregated, as appropriate, and used to help assess the implementation of
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States Parties’ obligations under the present Convention and to identify and
address the barriers faced by persons with disabilities in exercising their rights.
3.
States Parties shall assume responsibility for the dissemination of these
statistics and ensure their accessibility to persons with disabilities and others.
Article 32
International cooperation
1.
States Parties recognize the importance of international cooperation and
its promotion, in support of national efforts for the realization of the purpose
and objectives of the present Convention, and will undertake appropriate and
effective measures in this regard, between and among States and, as
appropriate, in partnership with relevant international and regional
organizations and civil society, in particular organizations of persons with
disabilities. Such measures could include, inter alia:
(a)
Ensuring that international cooperation, including international
development programmes, is inclusive of and accessible to persons with
disabilities;
(b)
Facilitating and supporting capacity-building, including through
the exchange and sharing of information, experiences, training programmes
and best practices;
(c)
Facilitating cooperation in research and access to scientific and
technical knowledge;
(d)
Providing, as appropriate, technical and economic assistance,
including by facilitating access to and sharing of accessible and assistive
technologies, and through the transfer of technologies.
2.
The provisions of this article are without prejudice to the obligations of
each State Party to fulfil its obligations under the present Convention.
Article 33
National implementation and monitoring
1.
States Parties, in accordance with their system of organization, shall
designate one or more focal points within government for matters relating to
the implementation of the present Convention, and shall give due consideration
to the establishment or designation of a coordination mechanism within
government to facilitate related action in different sectors and at different
levels.
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2.
States Parties shall, in accordance with their legal and administrative
systems, maintain, strengthen, designate or establish within the State Party, a
framework, including one or more independent mechanisms, as appropriate, to
promote, protect and monitor implementation of the present Convention. When
designating or establishing such a mechanism, States Parties shall take into
account the principles relating to the status and functioning of national
institutions for protection and promotion of human rights.
3.
Civil society, in particular persons with disabilities and their
representative organizations, shall be involved and participate fully in the
monitoring process.
Article 34
Committee on the Rights of Persons with Disabilities
1.
There shall be established a Committee on the Rights of Persons with
Disabilities (hereafter referred to as “the Committee”), which shall carry out
the functions hereinafter provided.
2.
The Committee shall consist, at the time of entry into force of the
present Convention, of twelve experts. After an additional sixty ratifications or
accessions to the Convention, the membership of the Committee shall increase
by six members, attaining a maximum number of eighteen members.
3.
The members of the Committee shall serve in their personal capacity
and shall be of high moral standing and recognized competence and experience
in the field covered by the present Convention. When nominating their
candidates, States Parties are invited to give due consideration to the provision
set out in article 4, paragraph 3, of the present Convention.
4.
The members of the Committee shall be elected by States Parties,
consideration being given to equitable geographical distribution, representation
of the different forms of civilization and of the principal legal systems,
balanced gender representation and participation of experts with disabilities.
5.
The members of the Committee shall be elected by secret ballot from a
list of persons nominated by the States Parties from among their nationals at
meetings of the Conference of States Parties. At those meetings, for which two
thirds of States Parties shall constitute a quorum, the persons elected to the
Committee shall be those who obtain the largest number of votes and an
absolute majority of the votes of the representatives of States Parties present
and voting.
6.
The initial election shall be held no later than six months after the date
of entry into force of the present Convention. At least four months before the
date of each election, the Secretary-General of the United Nations shall
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address a letter to the States Parties inviting them to submit the nominations
within two months. The Secretary-General shall subsequently prepare a list in
alphabetical order of all persons thus nominated, indicating the State Parties
which have nominated them, and shall submit it to the States Parties to the
present Convention.
7.
The members of the Committee shall be elected for a term of four years.
They shall be eligible for re-election once. However, the term of six of the
members elected at the first election shall expire at the end of two years;
immediately after the first election, the names of these six members shall be
chosen by lot by the chairperson of the meeting referred to in paragraph 5 of
this article.
8.
The election of the six additional members of the Committee shall be
held on the occasion of regular elections, in accordance with the relevant
provisions of this article.
9.
If a member of the Committee dies or resigns or declares that for any
other cause she or he can no longer perform her or his duties, the State Party
which nominated the member shall appoint another expert possessing the
qualifications and meeting the requirements set out in the relevant provisions
of this article, to serve for the remainder of the term.
10.

The Committee shall establish its own rules of procedure.

11. The Secretary-General of the United Nations shall provide the necessary
staff and facilities for the effective performance of the functions of the
Committee under the present Convention, and shall convene its initial meeting.
12. With the approval of the General Assembly of the United Nations, the
members of the Committee established under the present Convention shall
receive emoluments from United Nations resources on such terms and
conditions as the Assembly may decide, having regard to the importance of the
Committee’s responsibilities.
13. The members of the Committee shall be entitled to the facilities,
privileges and immunities of experts on mission for the United Nations as laid
down in the relevant sections of the Convention on the Privileges and
Immunities of the United Nations.
Article 35
Reports by States Parties
1.
Each State Party shall submit to the Committee, through the SecretaryGeneral of the United Nations, a comprehensive report on measures taken to
give effect to its obligations under the present Convention and on the progress
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made in that regard, within two years after the entry into force of the present
Convention for the State Party concerned.
2.
Thereafter, States Parties shall submit subsequent reports at least every
four years and further whenever the Committee so requests.
3.
The Committee shall decide any guidelines applicable to the content of
the reports.
4.
A State Party which has submitted a comprehensive initial report to the
Committee need not, in its subsequent reports, repeat information previously
provided. When preparing reports to the Committee, States Parties are invited
to consider doing so in an open and transparent process and to give due
consideration to the provision set out in article 4, paragraph 3, of the present
Convention.
5.
Reports may indicate factors and difficulties affecting the degree of
fulfilment of obligations under the present Convention.
Article 36
Consideration of reports
1.
Each report shall be considered by the Committee, which shall make
such suggestions and general recommendations on the report as it may
consider appropriate and shall forward these to the State Party concerned. The
State Party may respond with any information it chooses to the Committee.
The Committee may request further information from States Parties relevant to
the implementation of the present Convention.
2.
If a State Party is significantly overdue in the submission of a report, the
Committee may notify the State Party concerned of the need to examine the
implementation of the present Convention in that State Party, on the basis of
reliable information available to the Committee, if the relevant report is not
submitted within three months following the notification. The Committee shall
invite the State Party concerned to participate in such examination. Should the
State Party respond by submitting the relevant report, the provisions of
paragraph 1 of this article will apply.
3.
The Secretary-General of the United Nations shall make available the
reports to all States Parties.
4.
States Parties shall make their reports widely available to the public in
their own countries and facilitate access to the suggestions and general
recommendations relating to these reports.
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5.
The Committee shall transmit, as it may consider appropriate, to the
specialized agencies, funds and programmes of the United Nations, and other
competent bodies, reports from States Parties in order to address a request or
indication of a need for technical advice or assistance contained therein, along
with the Committee’s observations and recommendations, if any, on these
requests or indications.
Article 37
Cooperation between States Parties and the Committee
1.
Each State Party shall cooperate with the Committee and assist its
members in the fulfilment of their mandate.
2.
In its relationship with States Parties, the Committee shall give due
consideration to ways and means of enhancing national capacities for the
implementation of the present Convention, including through international
cooperation.
Article 38
Relationship of the Committee with other bodies
In order to foster the effective implementation of the present Convention
and to encourage international cooperation in the field covered by the present
Convention:
(a)
The specialized agencies and other United Nations organs shall be
entitled to be represented at the consideration of the implementation of such
provisions of the present Convention as fall within the scope of their mandate.
The Committee may invite the specialized agencies and other competent
bodies as it may consider appropriate to provide expert advice on the
implementation of the Convention in areas falling within the scope of their
respective mandates. The Committee may invite specialized agencies and other
United Nations organs to submit reports on the implementation of the
Convention in areas falling within the scope of their activities;
(b)
The Committee, as it discharges its mandate, shall consult, as
appropriate, other relevant bodies instituted by international human rights
treaties, with a view to ensuring the consistency of their respective reporting
guidelines, suggestions and general recommendations, and avoiding
duplication and overlap in the performance of their functions.
Article 39
Report of the Committee
The Committee shall report every two years to the General Assembly
and to the Economic and Social Council on its activities, and may make
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suggestions and general recommendations based on the examination of reports
and information received from the States Parties. Such suggestions and general
recommendations shall be included in the report of the Committee together
with comments, if any, from States Parties.
Article 40
Conference of States Parties
1.
The States Parties shall meet regularly in a Conference of States Parties
in order to consider any matter with regard to the implementation of the
present Convention.
2.
No later than six months after the entry into force of the present
Convention, the Conference of States Parties shall be convened by the
Secretary-General of the United Nations. The subsequent meetings shall be
convened by the Secretary-General biennially or upon the decision of the
Conference of States Parties.
Article 41
Depositary
The Secretary-General of the United Nations shall be the depositary of
the present Convention.
Article 42
Signature
The present Convention shall be open for signature by all States and by
regional integration organizations at United Nations Headquarters in New York
as of 30 March 2007.
Article 43
Consent to be bound
The present Convention shall be subject to ratification by signatory
States and to formal confirmation by signatory regional integration
organizations. It shall be open for accession by any State or regional
integration organization which has not signed the Convention.
Article 44
Regional integration organizations
1.
“Regional integration organization” shall mean an organization
constituted by sovereign States of a given region, to which its member States
have transferred competence in respect of matters governed by the present
Convention. Such organizations shall declare, in their instruments of formal
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confirmation or accession, the extent of their competence with respect to
matters governed by the present Convention. Subsequently, they shall inform
the depositary of any substantial modification in the extent of their
competence.
2.
References to “States Parties” in the present Convention shall apply to
such organizations within the limits of their competence.
3.
For the purposes of article 45, paragraph 1, and article 47, paragraphs 2
and 3, of the present Convention, any instrument deposited by a regional
integration organization shall not be counted.
4.
Regional integration organizations, in matters within their competence,
may exercise their right to vote in the Conference of States Parties, with a
number of votes equal to the number of their member States that are Parties to
the present Convention. Such an organization shall not exercise its right to
vote if any of its member States exercises its right, and vice versa.
Article 45
Entry into force
1.
The present Convention shall enter into force on the thirtieth day after
the deposit of the twentieth instrument of ratification or accession.
2.
For each State or regional integration organization ratifying, formally
confirming or acceding to the present Convention after the deposit of the
twentieth such instrument, the Convention shall enter into force on the thirtieth
day after the deposit of its own such instrument.
Article 46
Reservations
1.
Reservations incompatible with the object and purpose of the present
Convention shall not be permitted.
2.

Reservations may be withdrawn at any time.
Article 47
Amendments

1.
Any State Party may propose an amendment to the present Convention
and submit it to the Secretary-General of the United Nations. The SecretaryGeneral shall communicate any proposed amendments to States Parties, with a
request to be notified whether they favour a conference of States Parties for the
purpose of considering and deciding upon the proposals. In the event that,
within four months from the date of such communication, at least one third of
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the States Parties favour such a conference, the Secretary-General shall
convene the conference under the auspices of the United Nations. Any
amendment adopted by a majority of two thirds of the States Parties present
and voting shall be submitted by the Secretary-General to the General
Assembly of the United Nations for approval and thereafter to all States Parties
for acceptance.
2.
An amendment adopted and approved in accordance with paragraph 1 of
this article shall enter into force on the thirtieth day after the number of
instruments of acceptance deposited reaches two thirds of the number of States
Parties at the date of adoption of the amendment. Thereafter, the amendment
shall enter into force for any State Party on the thirtieth day following the
deposit of its own instrument of acceptance. An amendment shall be binding
only on those States Parties which have accepted it.
3.
If so decided by the Conference of States Parties by consensus, an
amendment adopted and approved in accordance with paragraph 1 of this
article which relates exclusively to articles 34, 38, 39 and 40 shall enter into
force for all States Parties on the thirtieth day after the number of instruments
of acceptance deposited reaches two thirds of the number of States Parties at
the date of adoption of the amendment.
Article 48
Denunciation
A State Party may denounce the present Convention by written
notification to the Secretary-General of the United Nations. The denunciation
shall become effective one year after the date of receipt of the notification by
the Secretary-General.
Article 49
Accessible format
The text of the present Convention shall be made available in accessible
formats.
Article 50
Authentic texts
The Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish texts of the
present Convention shall be equally authentic.
IN WITNESS THEREOF the undersigned plenipotentiaries, being duly
authorized thereto by their respective Governments, have signed the present
Convention.
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OPTIONAL PROTOCOL TO THE CONVENTION ON THE
RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES
The States Parties to the present Protocol have agreed as follows:
Article 1
1.
A State Party to the present Protocol (“State Party”) recognizes the
competence of the Committee on the Rights of Persons with Disabilities (“the
Committee”) to receive and consider communications from or on behalf of
individuals or groups of individuals subject to its jurisdiction who claim to be
victims of a violation by that State Party of the provisions of the Convention.
2.
No communication shall be received by the Committee if it concerns a
State Party to the Convention that is not a party to the present Protocol.
Article 2
The Committee shall consider a communication inadmissible when:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)

The communication is anonymous;
The communication constitutes an abuse of the right of
submission of such communications or is incompatible with the
provisions of the Convention;
The same matter has already been examined by the Committee or
has been or is being examined under another procedure of
international investigation or settlement;
All available domestic remedies have not been exhausted. This
shall not be the rule where the application of the remedies is
unreasonably prolonged or unlikely to bring effective relief;
It is manifestly ill-founded or not sufficiently substantiated; or
when
The facts that are the subject of the communication occurred prior
to the entry into force of the present Protocol for the State Party
concerned unless those facts continued after that date.
Article 3

Subject to the provisions of article 2 of the present Protocol, the
Committee shall bring any communications submitted to it confidentially to
the attention of the State Party. Within six months, the receiving State shall
submit to the Committee written explanations or statements clarifying the
matter and the remedy, if any, that may have been taken by that State.

Article 4
1.
At any time after the receipt of a communication and before a
determination on the merits has been reached, the Committee may transmit to
the State Party concerned for its urgent consideration a request that the State
Party take such interim measures as may be necessary to avoid possible
irreparable damage to the victim or victims of the alleged violation.
2.
Where the Committee exercises its discretion under paragraph 1 of this
article, this does not imply a determination on admissibility or on the merits of
the communication.
Article 5
The Committee shall hold closed meetings when examining
communications under the present Protocol. After examining a
communication, the Committee shall forward its suggestions and
recommendations, if any, to the State Party concerned and to the petitioner.
Article 6
1.
If the Committee receives reliable information indicating grave or
systematic violations by a State Party of rights set forth in the Convention, the
Committee shall invite that State Party to cooperate in the examination of the
information and to this end submit observations with regard to the information
concerned.
2.
Taking into account any observations that may have been submitted by
the State Party concerned as well as any other reliable information available to
it, the Committee may designate one or more of its members to conduct an
inquiry and to report urgently to the Committee. Where warranted and with the
consent of the State Party, the inquiry may include a visit to its territory.
3.
After examining the findings of such an inquiry, the Committee shall
transmit these findings to the State Party concerned together with any
comments and recommendations.
4.
The State Party concerned shall, within six months of receiving the
findings, comments and recommendations transmitted by the Committee,
submit its observations to the Committee.
5.
Such an inquiry shall be conducted confidentially and the cooperation of
the State Party shall be sought at all stages of the proceedings.
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Article 7
1.
The Committee may invite the State Party concerned to include in its
report under article 35 of the Convention details of any measures taken in
response to an inquiry conducted under article 6 of the present Protocol.
2.
The Committee may, if necessary, after the end of the period of six
months referred to in article 6, paragraph 4, invite the State Party concerned to
inform it of the measures taken in response to such an inquiry.
Article 8
Each State Party may, at the time of signature or ratification of the
present Protocol or accession thereto, declare that it does not recognize the
competence of the Committee provided for in articles 6 and 7.
Article 9
The Secretary-General of the United Nations shall be the depositary of
the present Protocol.
Article 10
The present Protocol shall be open for signature by signatory States and
regional integration organizations of the Convention at United Nations
Headquarters in New York as of 30 March 2007.
Article 11
The present Protocol shall be subject to ratification by signatory States
of the present Protocol which have ratified or acceded to the Convention. It
shall be subject to formal confirmation by signatory regional integration
organizations of the present Protocol which have formally confirmed or
acceded to the Convention. It shall be open for accession by any State or
regional integration organization which has ratified, formally confirmed or
acceded to the Convention and which has not signed the Protocol.
Article 12
1.
“Regional integration organization” shall mean an organization
constituted by sovereign States of a given region, to which its member States
have transferred competence in respect of matters governed by the Convention
and the present Protocol. Such organizations shall declare, in their instruments
of formal confirmation or accession, the extent of their competence with
respect to matters governed by the Convention and the present Protocol.
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Subsequently, they shall inform the depositary of any substantial modification
in the extent of their competence.
2.
References to “States Parties” in the present Protocol shall apply to such
organizations within the limits of their competence.
3.
For the purposes of article 13, paragraph 1, and article 15, paragraph 2,
of the present Protocol, any instrument deposited by a regional integration
organization shall not be counted.
4.
Regional integration organizations, in matters within their competence,
may exercise their right to vote in the meeting of States Parties, with a number
of votes equal to the number of their member States that are Parties to the
present Protocol. Such an organization shall not exercise its right to vote if any
of its member States exercises its right, and vice versa.
Article 13
1.
Subject to the entry into force of the Convention, the present Protocol
shall enter into force on the thirtieth day after the deposit of the tenth
instrument of ratification or accession.
2.
For each State or regional integration organization ratifying, formally
confirming or acceding to the present Protocol after the deposit of the tenth
such instrument, the Protocol shall enter into force on the thirtieth day after the
deposit of its own such instrument.
Article 14
1.
Reservations incompatible with the object and purpose of the present
Protocol shall not be permitted.
2.

Reservations may be withdrawn at any time.
Article 15

1.
Any State Party may propose an amendment to the present Protocol and
submit it to the Secretary-General of the United Nations. The SecretaryGeneral shall communicate any proposed amendments to States Parties, with a
request to be notified whether they favour a meeting of States Parties for the
purpose of considering and deciding upon the proposals. In the event that,
within four months from the date of such communication, at least one third of
the States Parties favour such a meeting, the Secretary-General shall convene
the meeting under the auspices of the United Nations. Any amendment adopted
by a majority of two thirds of the States Parties present and voting shall be
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submitted by the Secretary-General to the General Assembly of the United
Nations for approval and thereafter to all States Parties for acceptance.
2.
An amendment adopted and approved in accordance with paragraph 1 of
this article shall enter into force on the thirtieth day after the number of
instruments of acceptance deposited reaches two thirds of the number of States
Parties at the date of adoption of the amendment. Thereafter, the amendment
shall enter into force for any State Party on the thirtieth day following the
deposit of its own instrument of acceptance. An amendment shall be binding
only on those States Parties which have accepted it.
Article 16
A State Party may denounce the present Protocol by written notification
to the Secretary-General of the United Nations. The denunciation shall become
effective one year after the date of receipt of the notification by the SecretaryGeneral.
Article 17
The text of the present Protocol shall be made available in accessible
formats.
Article 18
The Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish texts of the
present Protocol shall be equally authentic.
IN WITNESS THEREOF the undersigned plenipotentiaries, being duly
authorized thereto by their respective Governments, have signed the present
Protocol.
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อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ
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อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ
อารัมภบท
รัฐภาคีแห่งอนุสัญญานี้
(เอ) ระลึกถึงหลักการที่ประกาศไว้ในกฎบัตรสหประชาชาติ ซึ่งยอมรับในศักดิ์ศรีและคุณค่าที่มี
มาแต่กาเนิด และสิทธิที่เท่าเทียมกัน และไม่อาจเพิกถอนได้ของสมาชิกทั้งปวงของมวลมนุษยชาตินั้น เป็น
รากฐานของเสรีภาพ ความยุติธรรมและสันติภาพในโลก
(บี) ยอมรับว่าสหประชาชาติได้ประกาศ และตกลงในปฏิญญาสากลว่าด้วยเรื่องสิทธิมนุษยชน
และกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิ ทธิมนุษยชนว่าทุกคนมีสิ ทธิและเสรีภาพทั้งปวงที่กาหนดไว้ โดย
ปราศจากความแตกต่างไม่ว่าชนิดใดๆ
(ซี) ยืนยันถึงความเป็นสากล ความแบ่งแยกไม่ได้ ความเกื้อกูลซึ่งกันและกันและความเชื่อมโยง
กัน ของสิ ทธิม นุ ษ ยชน และเสรี ภ าพขั้ นพื้ นฐานทั้ง ปวง และความต้อ งการจ าเป็ นที่ค นพิ การจะได้รั บ
หลักประกันว่าจะได้อุปโภคสิทธิของตนอย่างเต็มที่โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ
(ดี) ระลึกถึงกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม กติกา
ระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการ
เลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการปฏิบัติหรือลงโทษอื่นที่โหดร้ายไร้
มนุษยธรรมหรือย่ายีศักดิ์ศรี อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก และอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครอง
สิทธิของแรงงานผู้โยกย้ายถิ่นฐานทั้งปวงและสมาชิกในครอบครัว
(อี ) ยอมรั บ ว่ า ความพิ ก ารเป็ น แนวคิ ด ที่ มี พั ฒ นาการอยู่ ต ลอดและความพิ ก ารเกิ ด ขึ้ น จาก
ปฏิสัมพันธ์ร ะหว่างบุคคลที่มีความบกพร่อ งใดๆ กับอุปสรรคทางเจตคติและสภาพแวดล้ อม ซึ่งทาให้
บุคคลนั้นไม่สามารถมีส่วนร่วมในสังคมนั้นอย่างเต็มที่และมีประสิทธิผลบนพื้นฐานที่เท่าเทียมกับบุคคลอื่น
(เอฟ) ยอมรับถึงความสาคัญของหลักการและแนวนโยบายที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติการระดับ
โลกเกี่ยวกับคนพิการ และข้อกาหนดมาตรฐานว่าด้วยการให้โอกาสที่เท่าเทียมกันแก่คนพิการที่ส่งผลต่อ
การส่งเสริม จัดทา และประเมินผลนโยบาย แผน โปรแกรมและการปฏิบัติการในระดับภูมิภาค และ
ระดับระหว่างประเทศ เพื่อสร้างโอกาสที่เท่าเทียมกันสาหรับคนพิการ
(จี ) เน้ น ย้ าถึ ง ความส าคั ญ ของการบู ร ณาการประเด็ น ความพิ ก ารให้ อ ยู่ ใ นกระแสหลั ก ของ
ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาที่ยั่งยืน
(เอช) ยอมรับด้วยว่าการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลใดๆ บนพื้นฐานของความพิการเป็นการละเมิดสิทธิ
และเสรีภาพที่มีมาแต่กาเนิดของมนุษย์
(ไอ) ยอมรับต่อไปถึงความหลากหลายของคนพิการ
(เจ) ยอมรับถึงความต้องการจาเป็นที่จะส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของคนพิการทุกคน
รวมทั้งผู้ซึ่งต้องได้รับการสนับสนุนเป็นพิเศษเพิ่มขึ้น
(เค) มีความห่วงใยว่าแม้จะมีตราสารหรือการดาเนินการต่างๆ เหล่านี้คนพิการยังคงเผชิญกับ
อุปสรรคในการมีส่วนร่วมในฐานะสมาชิกที่เท่าเทียมกันในสังคม และการละเมิดสิทธิมนุษยชนของตนใน
ทุกแห่งหนในโลก

2
(แอล) ยอมรับถึงความสาคัญของความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่
ของคนพิการในทุกประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศกาลังพัฒนา
(เอ็ม) ยอมรับถึงการมีส่วนช่วยอันทรงคุณค่าของคนพิการที่มีอยู่และอาจมีขึ้นในความเป็นอยู่ที่ดี
โดยรวมและความหลากหลายของชุมชน และยอมรับว่าการส่งเสริมให้คนพิการได้อุปโภคสิทธิมนุษยชน
และเสรีภาพขั้นพื้นฐานของตนและมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ จะส่งผลให้เกิดความรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของที่
เพิ่มขึ้น และความก้าวหน้าที่สาคัญในการพัฒนาสังคมด้านมนุษย์ สังคม และเศรษฐกิจ และการขจัดความ
ยากจน
(เอ็น) ยอมรับถึงความสาคัญที่คนพิการจะอยู่ได้ด้วยตนเองและเป็นอิสระรวมทั้งเสรีภาพในการ
เลือกแนวทางของตนเอง
(โอ) พิจารณาว่าคนพิการควรมีโอกาสได้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในกระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับ
นโยบาย และโครงการต่างๆ รวมถึงนโยบายและโปรแกรมที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับตน
(พี) มีความห่วงใยเกี่ยวกับสภาพเกี่ยวกับสภาพความยากลาบากที่เผชิญอยู่โดยคนพิการ ซึ่งตกอยู่
ภายใต้การเลือกปฏิบัติอย่างทวีคูณในรูปแบบที่หลากหลาย หรือมีความรุนแรงบนพื้นฐานของเชื้อชาติ สี
ผิว เพศ ภาษา ศาสนาความคิดเห็น ทางการเมือง หรืออื่นๆ ชาติกาเนิด ชาติพันธุ์ ความเป็นชนพื้นเมือง
หรือสังคมดั้งเดิม ทรัพย์สิน การเกิด อายุ หรือสถานภาพอื่นๆ
(คิว) ยอมรับว่าสตรีและเด็กหญิงพิการมักมีความเสี่ยงมากกว่าทั้งในและนอกเคหสถาน ที่จะถูก
กระทาความรุน แรง ทาร้ายหรื อข่มเหง ทอดทิ้งหรือปฏิบัติอย่างละเลย ปฏิบัติอย่างไม่เหมาะสมหรือ
แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
(อาร์) ยอมรับว่าเด็กพิการควรได้รับการอุปโภคสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานทั้งปวงอย่าง
เต็มที่บนพื้นฐานที่เท่าเทียมกันกับเด็กอื่นๆ และระลึกถึงการดาเนินการตามพันธกรณีในเรื่องนี้ข องรัฐภาคี
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
(เอส) เน้นย้าถึงความต้องการจาเป็นที่จะรวมมุมมองทางเพศสภาพไว้ในความพยายามทั้งปวงที่
จะส่งเสริมให้คนพิการได้อุปโภคสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานอย่างเต็มที่
(ที) เน้นข้อเท็จจริงที่ว่าคนพิการส่วนใหญ่มีสภาพความเป็นอยู่ที่ยากจนและในการนี้จึงยอมรับถึง
ความต้องการจาเป็นอย่างยิ่งยวดในการแก้ไขผลกระทบเชิงลบของความยากจนที่มีต่อคนพิการ
(ยู) คานึงว่าเงื่อนไขของสันติภาพและความมั่นคงซึ่งอยู่บนพื้นฐานของการเคารพต่อความมุ่ง
ประสงค์และหลักการในกฎบัตรสหประชาชาติ และการปฏิบัติตามตราสารต่างๆ ด้านสิทธิมนุษยชนที่
เกี่ยวข้องเป็นสิ่งที่จาเป็นอย่างยิ่งในการคุ้มครองคนพิการอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะในท่ามกลางความขัดแย้ง
ทางอาวุธและการยึดครองของต่างชาติ
(วี) ยอมรับถึงความสาคัญของความสามารถในการเข้า u3606 ถึงสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม สาธารณสุข และการศึกษา และสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งจะทาให้
คนพิการได้อุปโภคสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานทั้งปวงได้อย่างเต็มที่
(ดั บ เบิ ล ยู ) ตระหนั ก ว่ า ปั จ เจกชนผู้ มี ห น้ า ที่ ต่ อ ปั จ เจกชนอื่ น และต่ อ ชุ ม ชนของตนมี ค วาม
รับผิดชอบที่จ ะเพีย รพยายามในการส่ งเสริมและการปฏิบัติตามสิทธิที่ได้รับการรับรองไว้ในกฎหมาย
ระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
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(เอกซ์) เชื่อมั่นว่าครอบครัวเป็นหน่วยรวมของสังคมซึ่งเป็นพื้นฐานและเป็นธรรมชาติและมีสิทธิ
ได้รับการคุ้มครองจากสังคมและรัฐ และคนพิการรวมทั้งสมาชิกในครอบครัวควรได้รับการคุ้มครองและ
ช่วยเหลือที่จาเป็นเพื่อให้ครอบครัวมีส่วนช่วยให้คนพิการได้อุปโภคสิทธิอย่างเต็มที่และเท่าเทียม
(วาย) เชื่อมั่นว่าอนุสัญญาระหว่างประเทศที่มีเนื้อหาที่ครอบคลุมและครบถ้วนในการส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิและศักดิ์ศรีของคนพิการจะมีส่วนช่วยอย่างสาคัญในการแก้ไขความเสียเปรียบอย่างยิ่ งทาง
สังคมของคนพิการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนพิการด้านความเป็นพลเมือง การเมือง เศรษฐกิจ
สังคม และวัฒนธรรม โดยโอกาสที่เท่าเทียมกัน ทั้งในประเทศกาลังพัฒนาและประเทศพัฒนาแล้วได้ตก
ลงกัน ดังนี้
ข้อที่ 1
ความมุ่งประสงค์
อนุสัญญานี้มีความมุ่งประสงค์เพื่อส่ง เสริม คุ้มครองและประกันให้คนพิการทั้งปวง ได้อุปโภค
สิทธิมนุษยชนและเสรี ภ าพขั้น พื้นฐานทั้งปวงอย่างเต็มที่และเท่าเทียมกัน และส่ งเสริมการเคารพใน
ศักดิ์ศรีที่มีมาแต่กาเนิด
คนพิการ หมายความรวมถึง บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา หรือทาง
ประสาทสัมผัสในระยะยาว ซึ่งเมื่อมีปฏิสัมพันธ์กับอุปสรรคนานัปการ จะกีดขวางการมีส่วนร่วมในสังคม
อย่างเต็มที่และมีประสิทธิผลบนพื้นฐานที่เท่าเทียมกับบุคคลอื่น
ข้อที่ 2
นิยาม
เพื่อความมุ่งประสงค์ของอนุสัญญานี้ "การสื่อสาร" หมายความรวมถึง การสื่อสารด้วยภาษา การ
แสดงข้อความ อักษรเบรลล์ การสื่อสารด้วยการสัมผัส ตัวพิมพ์ขนาดใหญ่ สื่อผสมที่สามารถเข้าถึงได้
ตลอดจนสื่อที่เป็นลายลักษณ์อักษร สื่อเสียงภาษาที่เข้าใจง่าย ผู้อ่าน และช่องทาง วิธีการ และรูปแบบ
การสื่อสารทางเลือก และการสื่อสารเสริม รวมถึงเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารที่สามารถเข้าถึงได้
"ภาษา" หมายความรวมถึง ภาษาพูด ภาษามือ และรูปแบบอื่นๆของภาษาที่ไม่ใช่เสียงพูด
"การเลือกปฏิบัติเพราะเหตุแห่งความพิการ" หมายถึง ความแตกต่างการกีดกัน หรือการจากัดบน
พื้นฐานของความพิการซึ่งมีความมุ่งประสงค์ หรือส่งผลให้เป็นการเสื่อมเสียหรือทาให้ไร้ผลซึ่งการยอมรับ
การอุปโภคหรือการใช้สิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานทั้งปวงบนพื้นฐานที่เท่าเทียมกับบุคคลอื่นใน
ด้าน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ความเป็นพลเมืองหรือด้านอื่นๆ รวมถึงการเลือกปฏิบัติในทุก
รูปแบบ รวมทัง้ การปฏิเสธการช่วยเหลือที่สมเหตุสมผล
"การช่วยเหลือที่สมเหตุสมผล" หมายถึง การเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงที่จาเป็นและเหมาะสม
โดยไม่ก่อให้เกิดภาระอันเกินควรหรือเกินสัดส่วน เฉพาะในกรณีที่จาเป็นเพื่อประกันว่าคนพิการได้อุปโภค
และใช้สิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานทั้งปวงที่เท่าเทียมกับบุคคลอื่น
"การออกแบบที่เป็นสากล" หมายถึง การออกแบบผลิตภัณฑ์ สภาพแวดล้อมโปรแกรม และ
บริ การที่ทุกคนสามารถใช้ได้ ในขอบเขตมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โ ดยไม่จาเป็นต้องดัดแปลง หรือ
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ออกแบบเป็นพิเศษ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีความต้องการจาเป็น ?การออกแบบที่ เป็นสากล? จะต้องไม่กัน
ออกไปซึ่งอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการเฉพาะกลุ่ม
ข้อ 3
หลักการทั่วไป
หลักการของอนุสัญญานี้ มีดังนี้
(เอ) การเคารพในศักดิ์ศรีที่มีมาแต่กาเนิด การอยู่ได้ด้วยตนเอง รวมถึงเสรีภาพในการตัดสินใจ
เลือกด้วยตนเอง และความเป็นอิสระของบุคคล
(บี) การไม่เลือกปฏิบัติ
(ซี) การเข้ามีส่วนร่วมและเข้าร่วมได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิผลในสังคม
(ดี) การเคารพความแตกต่างและการยอมรับว่าคนพิการเป็นส่วนหนึ่งของความหลากหลายของ
มนุษย์และมนุษยชาติ
(อี) ความเท่าเทียมกันของโอกาส
(เอฟ) ความสามารถในการเข้าถึง
(จี) ความเท่าเทียมกันระหว่างชายกับหญิง
(เอช) การเคารพขีดความสามารถของเด็กพิการที่มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องและการเคารพสิทธิ
ของเด็กพิการเพื่อสงวนรักษาอัตลักษณ์แห่งตน
ข้อ 4
พันธกรณีทั่วไป
1. รัฐภาคีรับที่จะประกันและส่งเสริมในการทาให้สิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของคน
พิการทั้งปวงกลายเป็นจริงอย่างเต็มที่โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติในรูปแบบใดๆ บนพื้นฐานจากความ
พิการ เพื่อการนี้รัฐภาคีรับที่จะดาเนินการ
(เอ) ออกมาตรการทางกฎหมาย ทางปกครอง และมาตรการอื่นๆ ที่เหมาะสมทั้งปวงเพื่อให้มี
การปฏิบัติตามสิทธิที่รับรองไว้ในอนุสัญญานี้
(บี ) ด าเนิ น มาตรการที่ เ หมาะสมทั้ ง ปวง รวมทั้ ง การออกกฎหมายเพื่ อ แก้ไ ขหรื อ ยกเลิ ก
กฎหมาย กฎระเบียบ จารีตประเพณี และทางปฏิบัติที่มีอยู่ ซึ่งก่อให้เกิดการเลือกปฏิบัติต่อคนพิการ
(ซี) คานึงถึงการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของคนพิการในนโยบายและโปรแกรมทั้ง
ปวง
(ดี) ละเว้นไม่เข้าร่วมในการกระทาหรือทางปฏิบัติใดๆ อันไม่สอดคล้องกับอนุสัญญานี้ และ
ประกันว่าหน่วยงานและสถาบันของรัฐจะกระทาการ โดยสอดคล้องกับอนุสัญญานี้
(อี) ดาเนินมาตรการที่เหมาะสมทั้งปวงเพื่อขจัดการเลือกปฏิบัติ เพราะเหตุแห่งความพิการ
โดยบุคคล องค์การ หรือวิสาหกิจเอกชนใดๆ
(เอฟ) รั บ ที่จ ะด าเนิ น การหรือ ส่ งเสริมการวิ จัยและพัฒ นาสิ นค้าบริการเครื่องมือ และสิ่ ง
อานวยความสะดวกที่ออกแบบอย่างเป็นสากล ตามที่กาหนดไว้ในข้อ 2 ของอนุสัญญานี้ โดยควรให้มีการ
ดัดแปลงน้อยที่สุดและเกิดค่าใช้จ่ายต่าที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อให้ตรงกับความต้องการจาเป็นพิเศษของ
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คนพิการเพื่อส่งเสริมการจัดให้มีและใช้ประโยชน์ และเพื่อส่งเสริมการออกแบบที่เป็นสากลในการพัฒนา
มาตรฐานและแนวทาง
(จี) รับที่จะดาเนินการหรือส่งเสริมการวิจัยและการพัฒนา และส่งเสริมการจัดให้มีและการใช้
เทคโนโลยีใหม่รวมถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เครื่องช่วยในการเคลื่อนไหว อุปกรณ์และ
เทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกที่เหมาะสมต่อคนพิการ ทั้งนี้ให้ความสาคัญเป็นลาดับแรกกับเทคโนโลยี
ในราคาที่คนพิการสามารถจ่ายได้
(เอช) จัดให้มีสารสนเทศที่สามารถเข้าถึงได้แก่คนพิการเกี่ยวกับเครื่องช่วยในการเคลื่อนไหว
เครื่องมือ เทคโนโลยี สิ่งอานวยความสะดวก รวมทั้งเทคโนโลยีใหม่ตลอดจนความช่ว ยเหลื อ บริการ
สนับสนุน และสิ่งอานวยความสะดวกในรูปแบบอื่น
(ไอ) ส่งเสริมการฝึกอบรมผู้ประกอบวิชาชีพและบุคลากรที่ ทางานเกี่ยวกับคนพิการให้ทราบ
ถึงสิทธิที่รับรองไว้ในอนุสัญญานี้ เพื่อให้ความช่วยเหลือและบริการตามที่ประกันไว้โดยสิทธิเหล่านั้นได้ดี
ยิ่งขึ้น
2. รัฐภาคีแต่ละรัฐรับที่จะดาเนินมาตรการเกี่ยวกับสิทธิด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมโดย
ใช้ประโยชน์สูงสุดจากทรัพยากรที่ มีอยู่ของตน และหากจาเป็นภายใต้กรอบของความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ เพื่อให้สัมฤทธิ์ผลในการทาให้สิทธิเหล่านี้กลายเป็นจริงอย่างเต็มที่โดยลาดับ โดยไม่กระทบต่อ
พันธกรณีที่ระบุไว้ในอนุสัญญานี้ซึ่งมีผลใช้บังคับทันทีตามกฎหมายระหว่างประเทศ
3. ในการพัฒนาและปฏิบัติตามกฎหมายและนโยบายเพื่ออนุวัติอนุสัญญานี้และในกระบวนการ
ตัดสินใจอื่นที่เกี่ยวกับประเด็นคนพิการ ให้รัฐภาคีหารือกับคนพิการอย่างใกล้ชิด และให้คนพิการ รวมทั้ง
ให้เด็กพิการได้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันผ่านทางองค์การที่เป็นผู้แทนของตน
4. อนุสัญญานี้จะไม่มีผลกระทบต่อบทบัญญัติใดๆ ที่เป็นประโยชน์ยิ่งกว่าในการทาให้สิทธิของคน
พิการกลายเป็นจริง และที่ได้ระบุไว้ในกฎหมายของรัฐภาคีหรือกฎหมายระหว่างประเทศที่มีผลบังคับใช้
ต่อรัฐนั้น ทั้งนี้ จะห้ามจากัดหรือลิดรอนสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานใดๆ ที่ได้รับการยอมรับหรือ
ที่มีอยู่แล้วในรัฐภาคีของอนุสัญญานี้ตามกฎหมาย อนุสัญญา กฎระเบียบ หรือจารีตประเพณี โดยอ้างว่า
อนุสัญญานี้ไม่รับรองสิทธิหรือเสรีภาพดังกล่าวหรือรับรองสิทธิหรือเสรีภาพนั้นในขอบเขตที่ด้อยกว่า
5. ให้บทบัญญัติของอนุสัญญานี้ครอบคลุมถึงทุกส่วนของสหพันธรัฐโดยปราศจากข้อจากัดหรือ
ข้อยกเว้นใดๆ
ข้อ 5
ความเท่าเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ
1. รัฐภาคียอมรับว่าทุกคนมีความเท่าเทียมกันเบื้องหน้าและภายใต้กฎหมาย และมีสิทธิที่จะ
ได้รับความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ที่เท่าเทียมกันตามกฎหมายโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติใดๆ
2. ให้รัฐภาคีห้ามการเลือกปฏิบัติทั้งปวงเพราะเหตุแห่งความพิการ และประกันให้คนพิการได้รับ
ความคุ้มครองตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมและมีประสิทธิผลจากการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุทั้งปวง
3. เพื่อเป็นการส่งเสริมความเท่าเทียมกันและขจัดการเลือกปฏิบัติ ให้รัฐภาคีดาเนินขั้นตอนที่
เหมาะสมทั้งปวงเพื่อประกันว่าจะจัดให้มีการช่วยเหลือที่สมเหตุสมผล
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4. มาตรการเฉพาะซึ่งจาเป็นในการเร่งหรือเพื่อให้บรรลุถึงความเท่าเทียมกันในทางปฏิบัติแก่คน
พิการต้องไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติภายใต้เงื่อนไขของอนุสัญญานี้
ข้อ 6
สตรีพิการ
1. รัฐภาคียอมรับว่าสตรีและเด็กพิการนั้นตกอยู่ภายใต้การเลือกปฏิบัติอย่างทวีคูณและในการนี้
รัฐภาคีต้องดาเนินมาตรการเพื่อประกันว่าสตรีและเด็กหญิงพิการจะได้อุปโภคสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพ
ขั้นพื้นฐานทั้งปวงอย่างเต็มที่และโดยเท่าเทียมกัน
2. ให้รัฐภาคีดาเนินมาตรการที่เหมาะสมทั้งปวงเพื่อประกันให้เกิดการพัฒนาความก้าวหน้าและ
การเสริมสร้างพลังอานาจแก่สตรีอย่างเต็มที่เพื่อเป็นหลักประกันว่าบุคคลเหล่านี้จะสามารถใช้และอุปโภค
สิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานตามที่ระบุไว้ในอนุสัญญานี้
ข้อ 7
เด็กพิการ
1. ให้รัฐภาคีดาเนินมาตรการที่จาเป็นทั้งปวงเพื่อประกันว่า เด็กพิการได้อุปโภคสิทธิมนุษยชน
และเสรีภาพขั้นพื้นฐานอย่างเต็มที่บนพื้นฐานที่เท่าเทียมกับเด็กอื่น
2. ในการดาเนินการทั้งปวงที่เกี่ยวกับเด็กพิการ ประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นสิ่งที่ต้องคานึงถึงเป็น
ลาดับแรก
3. ให้รัฐภาคีประกันว่าเด็กพิการมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็นโดยเสรีในทุกเรื่องที่มีผลกระทบ
ต่อตน ทั้งนี้ความคิดเห็นดังกล่าวของเด็กจะได้รับการพิจารณาตามสมควรแก่อายุและวุฒิภาวะของเด็กนั้น
บนพื้นฐานที่เท่าเทียมกับเด็กอื่น และได้รับความช่วยเหลือที่เหมาะสมกับวัยและความพิการ เพื่อให้สิทธิ
ดังกล่าวบังเกิดผล
ข้อที่ 8
การสร้างความตระหนัก
1. ให้รัฐภาคีดาเนินมาตรการที่มีประสิทธิผล เหมาะสม และมีผลทันทีเพื่อ
(เอ) สร้างความตระหนักเกี่ยวกับคนพิการให้มีขึ้นในสังคม รวมทั้งในระดับครอบครัว และ
เสริมสร้างการเคารพสิทธิและศักดิ์ศรีของคนพิการ
(บี) ต่อสู้กับเจตคติแบบเก่า อคติ และการปฏิบัติที่เป็นภัยต่อคนพิการซึ่งรวมถึงเจตคติ อคติ
และการปฏิบัติบนพื้นฐานของเพศและวัยในทุกด้านของการดาเนินชีวิต
(ซี) ส่งเสริมการตระหนักถึงความสามารถและการมีส่วนสนับสนุนของคนพิการต่อสังคม
2. มาตรการเพื่อการนี้รวมถึง
(เอ) ริเริ่มและคงไว้ซึ่งการรณรงค์สร้างความตระหนักแก่สาธารณะที่มีประสิทธิผลเพื่อ
(1) ปลูกฝังการยอมรับในสิทธิของคนพิการ
(2) ส่งเสริมทัศนคติเชิงบวกและเพิ่มความตระหนักทางสังคมต่อคนพิการ
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(3) ส่งเสริมการยอมรับทักษะ ข้อดี และความสามารถของคนพิการและการยอมรับการ
มีส่วนสนับสนุนของคนพิการต่อสถานที่ทางานและตลาดแรงงาน
(บี) เสริมสร้างเจตคติในการเคารพสิทธิของคนพิการในทุกระดับการศึกษารวมทั้งในเด็กตั้งแต่
วัยเยาว์
(ซี) สนับสนุนให้องค์กรสื่อทั้งปวงเสนอภาพลักษณ์ขององค์กรคนพิการในลักษณะที่สอดคล้อง
กับความมุ่งประสงค์ของอนุสัญญานี้
(ดี) ส่งเสริมโปรแกรมการฝึกอบรมสร้างความตระหนักเกี่ยวกับคนพิการและสิทธิของคนพิการ
ข้อ 9
ความสามารถในการเข้าถึง
1. เพื่อให้คนพิการดารงชีวิตอยู่ได้โดยอิสระและมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในทุกด้านของการดาเนิน
ชีวิต รัฐภาคีจะดาเนินมาตรการที่เหมาะสมที่จะให้คนพิการสามารถเข้าถึงสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
การขนส่ง สารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศและการสื่อสาร และสิ่ง
อานวยความสะดวกรวมถึงบริการอื่นที่เปดดหรือที่จัดให้แก่สาธารณะทั้งในเมืองและในชนบท ทั้งนี้ บน
พื้นฐานที่เท่าเทียมกับบุคคลอื่น มาตรการเหล่านี้ซึ่งรวมถึงการบ่งชี้ และการขจัดอุปสรรคและข้อกีดกันต่อ
ความสามารถในการเข้าถึง ซึ่งจะใช้บังคับกับ
(เอ) อาคาร ถนน การขนส่งและสิ่งอานวยความสะดวกอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานที่
รวมถึงโรงเรียน บ้าน สถานบริการทางการแพทย์ และสถานที่ทางาน
(บี) บริการสารสนเทศ การสื่อสาร และบริการอื่นๆ รวมถึงบริการอิเล็กทรอนิกส์และบริการ
ในกรณีฉุกเฉิน
2. ให้รัฐภาคีดาเนินมาตรการที่เหมาะสมดังนี้
(เอ) พัฒนา ประกาศใช้ และตรวจสอบติดตามการปฏิบัติตามมาตรฐานและแนวปฏิบัติขั้นต่า
เพื่อการเข้าถึงสิ่งอานวยความสะดวกและบริการที่เปดดหรือที่จัดให้แก่สาธารณะ
(บี) ประกันว่าองค์กรภาคเอกชนซึ่งจัดสิ่งอานวยความสะดวก และบริการที่เปดดหรือจัดหาแก่
สาธารณะจะคานึงถึงแง่มุมทุกด้านของการเข้าถึงสิ่งอานวยความสะดวก และบริการสาหรับคนพิการ
(ซี) จัดการฝึกอบรมสาหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับปัญหาการเข้าถึงที่คนพิการเผชิญอยู่
(ดี) จัดให้มีสัญลักษณ์ที่เป็นอักษรเบรลล์ และในรูปแบบที่อ่านและเข้าใจได้ง่ายไว้ในอาคาร
และสถานที่ที่เปดดให้แก่สาธารณะ
(อี) จัดให้มีรูปแบบความช่วยเหลือที่เป็นสิ่งมีชีวิต และเป็นสื่อกลางรวมถึงคนนาทาง ผู้อ่าน
และล่ามภาษามือมืออาชีพ เพื่ออานวยความสะดวกในการเข้าถึงอาคาร และสถานที่ที่เปดดให้แก่สาธารณะ
(เอฟ) ส่งเสริมรูปแบบที่เหมาะสมอื่นๆ ของความช่วยเหลือ และการสนับสนุนแก่คนพิการเพื่อ
ประกันให้คนพิการเข้าถึงสารสนเทศ
(จี) ส่งเสริมให้คนพิการเข้าถึงเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศและการสื่อสารใหม่ๆ รวมถึง
อินเตอร์เน็ต
(เอช) ส่งเสริ มการออกแบบ การพัฒนา การผลิต และการจาหน่ายเทคโนโลยีและระบบ
สารสนเทศและการสื่อสารที่สามารถเข้าถึงได้ตั้งแต่ระยะแรกเริ่ม เพื่อให้เกิดการเข้าถึงเทคโนโลยีและ
ระบบดังกล่าวด้วยค่าใช้จ่ายที่ต่าสุด
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ข้อ 10
สิทธิในชีวิต
รัฐภาคียืนยันว่ามนุษย์ทุกคนมีสิทธิที่มีมาแต่กาเนิดในการมีชีวิต และจะดาเนินมาตรการที่จาเป็น
ทั้งปวงเพื่อให้คนพิการสามารถอุปโภคสิทธิดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิผลบนพื้นฐานที่เท่าเทียมกับบุคคล
อื่นConvention on the Rights of Persons with Disabilities
ข้อ 11
สถานการณ์ที่มีความเสี่ยงและสถานการณ์ฉุกเฉินทางมนุษยธรรม
รัฐภาคีจะดาเนินมาตรการที่จาเป็นทั้งปวงเพื่อประกันการคุ้มครองและความปลอดภัยของคน
พิการในสถานการณ์ที่มีความเสี่ยง รวมทั้งสถานการณ์ความขัดแย้งทางอาวุธ สถานการณ์ฉุกเฉินทาง
มนุษยธรรม และการเกิดขึ้นของภัยพิบัติทางธรรมชาติ ทั้งนี้ ตามพันธกรณีของรัฐภาคีภายใต้กฎหมาย
ระหว่างประเทศ ซึ่งรวมทั้งกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ และกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่าง
ประเทศ
ข้อ 12
การยอมรับอย่างเท่าเทียมกันเบื้องหน้ากฎหมาย
1. รัฐภาคียืนยันว่าคนพิการมีสิทธิที่จะได้รับการยอมรับว่าเป็นบุคคลเบื้องหน้ากฎหมายในทุก
แห่งหน
2. ให้รัฐภาคียอมรับว่าคนพิการอุปโภคความสามารถทางกฎหมายในทุกด้านของการดาเนินชีวิต
บนพื้นฐานที่เท่าเทียมกับบุคคลอื่น
3. ให้รัฐภาคีดาเนินมาตรการที่เหมาะสมในการจัดให้คนพิการเข้าถึงการสนับสนุนที่ตนต้องการ
ในการใช้ความสามารถทางกฎหมาย
4. ให้รัฐภาคีประกันว่ามาตรการทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับการใช้ความสามารถทางกฎหมายจะให้การ
ปกป้ องที่เ หมาะสมและมี ป ระสิ ทธิ ผ ล เพื่อ ป้อ งกั นการใช้ค วามสามารถนั้ นไปในทางที่ผิ ด ทั้ง นี้ โดย
สอดคล้ อ งกั บ กฎหมายสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนระหว่ า งประเทศ มาตรการปกป้ อ งดั ง กล่ า วจะต้ อ งประกั น ให้
มาตรการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ความสามารถทางกฎหมายนั้น เคารพสิทธิ เจตนารมณ์ และความประสงค์
ของบุคคลนั้น ปราศจากผลประโยชน์ทับซ้อนและอิทธิพลที่เกินควร อีกทั้งต้องได้สัดส่วนและเหมาะสมกับ
สภาวการณ์ของบุคคล โดยจะบังคับใช้ในระยะเวลาที่สั้นที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และจะต้องมีการทบทวน
เป็นระยะโดยหน่วยงานที่มีอานาจซึ่งมีความเป็นอิสระและเป็นกลางหรือองค์กรทางตุลาการ มาตรการ
ปกป้องดังกล่าวจะต้องได้สัดส่วนกับระดับที่มาตรการกระทบต่อสิทธิและส่วนได้ส่วนเสียของบุคคลนั้น
5. ภายใต้บทบัญญัติของข้อนี้ ให้รัฐภาคีดาเนินมาu3605 ตรการทั้งปวงที่เหมาะสมและมี
ประสิ ทธิผ ล เพื่อประกัน สิทธิที่เท่าเทียมกันของคนพิการในการเป็นเจ้าของหรือรับทรัพย์มรดก การ
ควบคุมเรื่องการเงินของตนเอง และการเข้าถึงเงินกู้ธนาคารการจานอง และสินเชื่อทางการเงินในรูปแบบ
อื่นอย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้งต้องประกันว่าคนพิการจะไม่ถูกลิดรอนทรัพย์สินตามอาเภอใจ
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ข้อ 13
การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
1. ให้รัฐภาคีประกันการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างมีประสิทธิผลสาหรับคนพิการบน
พื้นฐานที่เท่าเทียมกับบุคคลอื่น ซึ่งรวมถึงการให้ความช่วยเหลือในเรื่องกระบวนวิธีพิจารณา และความ
ช่วยเหลือที่เหมาะสมตามวัย เพื่ออานวยความสะดวกในการแสดงบทบาทของคนพิการในฐานะผู้มีส่วน
ร่วมโดยตรงและโดยอ้อม รวมทั้งในฐานะเป็นพยานในกระบวนการพิจารณาทางกฎหมายทั้งปวง รวมทั้ง
ในขั้นตอนการสอบสวน และกระบวนการเบื้องต้นอื่นๆ
2. เพื่อประกันการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างมีประสิทธิผลสาหรับคนพิการให้รัฐภาคี
ส่งเสริมการฝึกอบรมที่เหมาะสมสาหรับผู้ที่ทางานในด้านกระบวนการยุติธรรม รวมถึงเจ้าหน้าที่ตารวจ
และเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์
ข้อ 14
เสรีภาพและความมั่นคงของบุคคล
1. ให้รัฐภาคีประกันให้คนพิการบนพื้นฐานที่เท่าเทียมกับบุคคลอื่น
(เอ) อุปโภคสิทธิในเสรีภาพและความมั่นคงของบุคคล
(บี) ไม่ถูกลิดรอนเสรีภาพของตนโดยมิชอบด้วยกฎหมายหรือตามอาเภอใจและการลิดรอน
เสรีภาพใดๆ จะต้องสอดคล้องกับกฎหมาย และไม่ว่าในกรณีใดก็ตามความพิการที่มีอยู่ย่อมไม่เป็นเหตุ
แห่งการลิดรอนสิทธิเสรีภาพ
2. ให้รัฐภาคีประกันว่าหากคนพิการถูกลิดรอนสิทธิเสรีภาพโดยกระบวนการใดๆพวกเขาจะมี
สิทธิได้รับหลักประกันที่สอดคล้องกับกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศบนพื้นฐานที่เท่าเทียมกับ
บุคคลอื่น และจะได้รับการปฏิบัติโดยสอดคล้องกับความมุ่งประสงค์และหลักการของอนุสัญญานี้ รวมทั้ง
การได้รับการช่วยเหลือที่สมเหตุสมผล
ข้อ 15
เสรีภาพจากการถูกทรมาน หรือการลงโทษ หรือการปฏิบัติที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรม หรือย่่ายี
ศักดิ์ศรี
1. บุคคลจะถูกทรมาน หรือได้รับการปฏิบัติ หรือการลงโทษที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือย่ายี
ศักดิ์ศรีมิได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลจะถูกใช้ในการทดลองทางการแพทย์หรือทางวิทยาศาสตร์ โดย
ปราศจากความยินยอมอย่างเสรีของบุคคลนั้นมิได้
2. ให้รัฐภาคีดาเนินมาตรการทั้งปวงทางกฎหมาย ทางปกครอง ทางศาล หรือมาตรการอื่นๆ ที่มี
ประสิทธิผล เพื่อป้องกันคนพิการจากการเป็นเหยื่อของการกระทาทรมาน ปฏิบัติ หรือลงโทษที่โหดร้ายไร้
มนุษยธรรม หรือย่ายีศักดิ์ศรีบนพื้นฐานที่เท่าเทียมกับบุคคลอื่น
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ข้อ 16
เสรีภาพจากการถูกแสวงประโยชน์ การใช้ความรุนแรง และการล่วงละเมิด
1. ให้รัฐภาคีดาเนินมาตรการทั้งปวงทางกฎหมาย ทางปกครอง สังคม การศึกษาและมาตรการ
อื่นที่เหมาะสมทั้งปวง เพื่อคุ้มครองคนพิการทั้งภายในและนอกเคหสถานจากการถูกแสวงประโยชน์ การ
ใช้ความรุนแรง และการล่วงละเมิดในทุกรูปแบบ รวมถึงการกระทาเช่นว่าบนพื้นฐานของเพศสภาพ
2. ให้รัฐภาคีดาเนินมาตรการที่เหมาะสมทั้งปวงเพื่อป้องกันการถูกแสวงประโยชน์การใช้ความ
รุนแรง และการล่วงละเมิด ด้วยการประกันให้มีรูปแบบความช่วยเหลือและการสนับสนุนที่เหมาะสมและ
คานึงถึงเพศและวัยแก่คนพิการและครอบครัวและผู้ดูแล รวมทั้งการจัดทาข้อมูลสารสนเทศและการศึกษา
ว่าด้วยการหลีกเลี่ยงตระหนักและรายงานเหตุการณ์การถูกแสวงประโยชน์ การใช้ความรุนแรง และการ
ล่วงละเมิด ให้รัฐภาคีประกันว่าการบริการให้ความคุ้มครองจะคานึงถึงวัยเพศสภาพ และความพิการของ
บุคคล
3. เพื่อป้องกันมิให้เกิดการถูกแสวงประโยชน์ การใช้ความรุนแรง และการล่วงละเมิด ให้รัฐภาคี
ประกัน ว่าสิ่ งอานวยความสะดวก และโปรแกรมที่ออกแบบเพื่อให้ บริการคนพิก ารจะต้องได้รับการ
ตรวจสอบอย่างมีประสิทธิผลจากหน่วยงานอิสระ
4. ให้รัฐภาคีดาเนินมาตรการที่เหมาะสมทั้งปวงในการส่งเสริมการฟื้นคืน การฟื้นฟูสมรรถภาพ
ทางร่ างกาย จิ ต ใจ และการรั บ รู้ และการคื น สู่ สั ง คมของคนพิ การซึ่ ง ตกเป็ น เหยื่ อ ของการถูก แสวง
ประโยชน์ การใช้ความรุนแรง และการล่วงละเมิดไม่ว่าในรูปแบบใดๆ รวมถึงโดยการจัดให้มีบริการให้
ความคุ้ ม ครองการฟื้ น คื น และการคื น สู่ สั ง คมเช่ น ว่ า นั้ น จะต้ อ งเกิ ด ขึ้ น ในสภาพแวดล้ อ มที่ ส่ ง เสริ ม
สุขภาพ ความเป็นอยู่ที่ดี การเคารพตนเอง ศักดิ์ศรีและการอยู่ได้ด้วยตนเองของบุคคลและคานึงถึงความ
ต้องการจาเป็นเฉพาะตามเพศสภาพและวัยของบุคคลด้วย
5. ให้รัฐภาคีจัดทากฎหมายและนโยบายที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงกฎหมายและนโยบายสาหรับ
สตรีและเด็กเป็นการเฉพาะ เพื่อประกันว่าการถูกแสวงประโยชน์การใช้ความรุนแรง และการล่วงละเมิดที่
เกิดขึ้นจะได้รับการพิสูจน์ทราบ สอบสวนและฟ้องร้องดาเนินคดีต่อไปได้ในกรณีที่เหมาะสม
ข้อ 17
การคุ้มครองบูรณภาพของบุคคล
คนพิการทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการเคารพในบูรณภาพทางร่างกายและจิตใจของตนบนพื้นฐานที่
เท่าเทียมกับบุคคลอื่น
ข้อ 18
เสรีภาพในการโยกย้ายถิ่นฐานและการถือสัญชาติ
1. ให้รัฐภาคียอมรับสิทธิของคนพิการที่จะมีเสรีภาพในการโยกย้ายถิ่นฐาน เสรีภาพในการเลือกที่
อยู่อาศัยของตนเอง และการถือสัญชาติบนพื้นฐานที่เท่าเทียมกับบุคคลอื่น รวมทั้งโดยการประกันให้คน
พิการ
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(เอ) มีสิทธิในการได้และเปลี่ยนแปลงสัญชาติ และจะต้องไม่ถูกถอนสัญชาติตามอาเภอใจหรือ
เพราะเหตุแห่งความพิการ
(บี) ไม่ถูกลิ ดรอนจากการมีสิทธิที่จ ะได้รับครอบครองและใช้เอกสารสัญชาติของตน หรือ
เอกสารอื่นเกี่ยวกับบัตรประจาตัวหรือดาเนินขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง อาทิ ขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองที่
จาเป็นในการโยกย้ายถิ่นฐานได้ ทั้งนี้เพราะเหตุแห่งความพิการ
(ซี) ย่อมออกจากประเทศใดๆ รวมทั้งประเทศของตนได้โดยเสรี
(ดี) ไม่ถูกลิดรอนสิทธิในการเดินทางเข้าประเทศของตนตามอาเภอใจหรือเพราะเหตุแห่ ง
ความพิการ
2. เด็กพิการจะได้รับการจดทะเบียนทันทีหลังจากเกิด และจะมีสิทธิตั้งแต่เกิดในการมีชื่อ มีสิทธิ
ที่จะได้มาซึ่งสัญชาติ และในขอบเขตที่เป็นไปได้ที่สุด สิทธิที่จะรู้จัก และได้รับการเลี้ยงดูจากบิดามารดา
ของตนในขอบเขตที่เป็นไปได้ที่สุด
ข้อ 19
การอยู่ได้โดยอิสระและการเป็นส่วนหนึ่งในชุมชน
รัฐภาคีแห่งอนุสัญญานี้ ยอมรับสิทธิเท่าเทียมกันของคนพิการทั้งหลายในการอยู่อาศัยในชุมชน
โดยสามารถเลือกได้อย่างเท่าเทียมกับบุคคลอื่น และจะดาเนินมาตรการที่มีประสิทธิผลและเหมาะสมที่
เอื้ อ ให้ ค นพิ ก ารได้ อุ ป โภคสิ ท ธิ นี้ ไ ด้ อ ย่ า งเต็ ม ที่ และการเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง และมี ส่ ว นร่ ว มอย่ า งเต็ ม ที่ ใ น
ชุมชน รวมทั้งประกันว่า
(เอ) คนพิการมีโอกาสเลือกสถานที่อยู่อาศัย ทั้งสถานที่ตั้งและบุคคลที่ตนต้องการอาศัยอยู่ด้วย
บนพื้นฐานที่เท่าเทียมกับบุคคลอื่น และไม่จาเป็นต้องอาศัยอยู่ในที่อาศัยที่มีการจัดเตรียมให้เฉพาะเท่านั้น
(บี) คนพิการจะสามารถเข้าถึงบริการในระดับต่างๆ ทั้งบริการภายในเคหสถาน บริการที่พัก
อาศัย และบริการสนับสนุนอื่นๆ ในชุมชน รวมถึงความช่วยเหลือส่วนบุคคลที่จาเป็นต่อการดารงชีวิต การ
เป็นส่วนหนึ่งในชุมชนและการป้องกันการถูกทาให้โดดเดี่ยวหรือแบ่งแยกออกจากชุมชน
(ซี) บริการและสิ่งอานวยความสะดวกของชุมชนที่จัดไว้สาหรับประชาชนทั่วไปจะต้องจัดไว้ให้
สาหรับคนพิการบนพื้นฐานที่เท่าเทียมกัน และตอบสนองต่อความต้องการจาเป็นของคนพิการ
ข้อ 20
การเคลื่อนไหวส่วนบุคคล
ให้รัฐภาคีดาเนินมาตรการที่มีประสิทธิผล เพื่อประกันการเคลื่อนไหวส่วนบุคคลสาหรับคนพิการ
อย่างเป็นอิสระที่เป็นไปได้สูงสุด รวมทั้ง
(เอ) การอานวยความสะu3604 ดวกในการเคลื่อนไหวส่วนบุคคลของคนพิการในลักษณะ และ
เวลาที่คนพิการเลือก และในราคาที่คนพิการสามารถจ่ายได้
(บี) การอานวยความสะดวกให้คนพิการเข้าถึงเครื่องช่วยการเคลื่อนไหวเครื่องมือ เทคโนโลยีสิ่ง
อานวยความสะดวก และรูปแบบความช่วยเหลือที่เป็นสิ่งมีชีวิตและสื่อกลาง รวมทั้งทาให้สิ่งดังกล่าวอยู่ใน
ราคาที่คนพิการสามารถจ่ายได้
(ซี) การจัดการฝึกอบรมด้า นทักษะการเคลื่อนไหวให้แก่คนพิการ และแก่เจ้าหน้าที่เฉพาะทางที่
ทางานกับคนพิการ

12
(ดี) การสนับสนุนให้องค์กรที่ผลิตเครื่องช่วยในการเคลื่อนไหว เครื่องมือ เทคโนโลยีสิ่งอานวย
ความสะดวกต่างๆ คานึงถึงทุกแง่มุมของการเคลื่อนไหวสาหรับคนพิการ
ข้อ 21
เสรีภาพในการแสดงออกและแสดงความคิดเห็น และการเข้าถึงสารสนเทศ
ให้รัฐ ภาคีดาเนิน มาตรการที่เหมาะสมทั้งปวงเพื่อประกันให้ คนพิการสามารถใช้สิ ทธิในการมี
เสรีภ าพในการแสดงออกและแสดงความคิดเห็น รวมถึงเสรีภาพในการแสวงหา ได้รับ และเผยแพร่
สารสนเทศ และความคิดบนพื้นฐานที่เท่าเทียมกับบุคคลอื่น และโดยผ่านรูปแบบการสื่อสารทั้งปวงที่คน
พิการเลือก ตามที่ได้นิยามไว้ในข้อ 2 ของอนุสัญญานี้ โดยรวมถึง
(เอ) การจัดให้มีสารสนเทศที่มีไว้สาหรับประชาชนทั่วไปแก่คนพิการในรูปแบบ และเทคโนโลยีที่
สามารถเข้าถึงได้และเหมาะสมต่อความพิการในรูปแบบต่างๆ ภายในเวลาที่เหมาะสม และไม่มีค่าใช้จ่าย
เพิ่ม
(บี) การยอมรับและอานวยความสะดวกการใช้ภาษามือ อักษรเบรลล์ การสื่อสารทางเลือก และ
การสื่อสารเสริม และช่องทางวิธีการ และรูปแบบการสื่อสารทั้งปวงที่สามารถเข้าถึงได้ที่คนพิการเลือกใน
การมีปฏิสัมพันธ์กับหน่วยงานภาครัฐ
(ซี) การเร่งรัดองค์กรภาคเอกชนซึ่งให้บริการประชาชนโดยทั่วไป รวมถึงบริการผ่านอินเตอร์เน็ต
เพื่อให้สารสนเทศและบริการในรูปแบบที่คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้on the Rights
(ดี) การสนับสนุนให้สื่อมวลชน รวมทั้งผู้ให้บริการสารสนเทศทางอินเตอร์เน็ตจัดทาบริการของ
ตนให้คนพิการสามารถเข้าถึงได้
(อี) การยอมรับและส่งเสริมการใช้ภาษามือ
ข้อ 22
การเคารพความเป็นส่วนตัว
1. คนพิการไม่ว่าจะมีสถานที่อยู่อาศัยหรือการจัดที่อยู่อาศัยลักษณะใดจะถูกแทรกแซงความเป็น
ส่วนตัว ครอบครัว เคหสถาน หรือการติดต่อทางจดหมายหรือการสื่อสารชนิดอื่นโดยพลการ หรือโดยมิ
ชอบด้วยกฎหมายหรือถูกลบหลู่ เกียรติยศและชื่อเสียงโดยมิชอบด้วยกฎหมายมิได้ คนพิการมีสิทธิที่จะ
ได้รับ ความคุ้มครองตามกฎหมายจากการถูกแทรกแซงหรือถูกลบหลู่ดังกล่าว
2. ให้รัฐภาคีคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพและการฟื้นฟู
สมรรถภาพของคนพิการ บนพื้นฐานที่เท่าเทียมกับบุคคลอื่น
ข้อ 23
การเคารพในการสร้างครอบครัวและสถาบันครอบครัว
1. ให้รัฐภาคีดาเนินมาตรการที่มีประสิทธิผลและเหมาะสม เพื่อขจัดการเลือกปฏิบัติต่อคนพิการ
ในทุกด้านที่เกี่ยวกับการสมรส ครอบครัว ความเป็นบิดามารดาและความสัมพั นธ์ต่างๆ บนพื้นฐานที่เท่า
เทียมกับบุคคลอื่น โดยประกันว่าConvention on the Rights of Persons wi
(เอ) สิทธิของคนพิการทั้งปวงที่ถึงวัยสมรสให้สามารถสมรสและสร้างครอบครัวได้บนพื้นฐานของ
ความยินยอมพร้อมใจ และโดยอิสระของผู้เจตนาจะสมรสกัน
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(บี) สิทธิของคนพิการในการตัดสินใจได้อย่างอิสระและอย่างมีความรับผิดชอบในการกาหนด
จานวนบุตรและการเว้นระยะการมีบุตร และให้เข้าถึงสารสนเทศที่เหมาะสมกับวัย การให้ความรู้เกี่ยวกับ
การเจริญพันธุ์ และการวางแผนครอบครัวย่อมได้รับการยอมรับ และจัดให้มีวิธีการที่ช่วยให้คนพิการ
สามารถใช้สิทธิเหล่านี้ได้
(ซี) คนพิการรวมทั้งเด็กพิการ คงไว้ซึ่งความสามารถในการเจริญพันธุ์บนพื้นฐานที่เท่าเทียมกับ
บุคคลอื่น
2. ให้รัฐภาคีประกันสิทธิและความรับผิดชอบของคนพิการในเรื่องการปกครองบุตร การปกป้อง
บุตร การได้รั บมอบหมายให้ ดูแลบุ ตร และการรับบุตรบุญ ธรรมหรือรูปแบบใดๆ ที่คล้ ายคลึงกัน ซึ่ง
แนวคิดเหล่านี้ปรากฏในกฎหมายภายในในทุกกรณีประโยชน์สูงสุดของเด็กจะเป็นสิ่งสาคัญที่สุด ให้รัฐ
ภาคีให้ความช่วยเหลือที่เหมาะสมแก่คนพิการในการทาหน้าที่รับผิดชอบเลี้ยงดูบุตร
3. ให้รัฐภาคีประกันว่าเด็กพิการมีสิทธิเท่าเทียมกับบุ คคลอื่นในด้านชีวิตครอบครัวและเพื่อให้
สามารถใช้สิทธิเหล่านี้ได้จริง และเพื่อป้องกันการปกปดด ทอดทิ้งละเลย และพรากเด็กพิการจากครอบครัว
รัฐภาคีจะดาเนินการเพื่อจัดให้มีสารสนเทศ การบริการ และการสนับสนุนที่ครอบคลุม และตั้งแต่แรกเริ่ม
แก่เด็กพิการและครอบครัว
4. ให้รัฐภาคีประกันว่าเด็กจะไม่ถูกแยกจากบิดามารดา โดยขัดต่อความประสงค์ของบิดามารดา
เว้น แต่จ ะกาหนดโดยหน่ ว ยงานที่มีอานาจว่าการแยกเช่นนี้จ าเป็นเพื่อ ประโยชน์ สู งสุ ดของเด็ก โดย
สอดคล้องกับกฎหมายและวิธีพิจารณาที่ใช้บังคับอยู่ ทั้งนี้ การกาหนดเช่นว่าอาจถูกทบทวนได้โดยทาง
ศาล ในทุกกรณีเด็กย่อมไม่ถูกแยกจากบิดามารดาเพราะเหตุแห่งความพิการไม่ว่าของเด็กหรือของบิดา
หรือของมารดา หรือของทั้งบิดาและมารดา
5. ในกรณีที่ครอบครัวใกล้ชิดไม่สามารถดูแลเด็กพิการได้ ให้รัฐภาคีดาเนินความพยายามทุก
วิถีทางเพื่อให้เด็กพิการได้รับการดูแลทางเลือกภายในครอบครัวขยายของเด็กนั้น แต่หากยังไม่อาจเป็นไป
ได้ก็ให้ได้รับการดูแลแบบครอบครัวภายในชุมชนที่เด็กพิการดังกล่าวอาศัยอยู่
ข้อ 24
การศึกษา
1. รัฐภาคียอมรับสิทธิของคนพิการด้านการศึกษา และเพื่อให้สามารถใช้สิทธิเหล่านี้ได้จริงโดย
ปราศจากการเลื อ กปฏิ บั ติ และบนพื้ น ฐานของโอกาสที่ เ ท่ า เที ย มกั น ให้ รั ฐ ภาคี ป ระกั น การมี ร ะบบ
การศึกษาแบบเรียนร่วมในทุกระดับและการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยมุ่งเพื่อ
(เอ) การพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ และการสานึกในศักดิ์ศรี และคุณค่าของตนอย่างเต็มที่ และ
การเสริมสร้างการเคารพในสิทธิมนุษยชน เสรีภาพขั้นพื้นฐานและความหลากหลายของมนุษย์
(บี) การให้คนพิการได้พัฒนาบุคลิกภาพ พรสวรรค์ และความคิดสร้างสรรค์ของตน รวมทั้งความ
สามารถด้านจิตใจและร่างกายให้ถึงศักยภาพสูงสุด
(ซี) การให้คนพิการสามารถเข้ามีส่วนร่วมในสังคมเสรีได้อย่างมีประสิทธิผล
2. เพื่อให้สามารถใช้สิทธินี้ได้จริง ให้รัฐภาคีประกันว่า
(เอ) คนพิการจะไม่ถูกกีดกันออกจากระบบการศึกษาทั่วไปเพราะเหตุแห่งความพิการ และเด็ก
พิการนั้ น จะไม่ถูกกี ดกัน จากการศึกษาภาคบัง คับระดับประถมศึก ษา และโดยไม่เ สี ยค่าใช้ จ่าย หรื อ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาเพราะเหตุแห่งความพิการ
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(บี) คนพิการสามารถเข้าถึงการศึกษาระดับประถมศึกษา และมัธ ยมศึกษาแบบเรียนร่วมที่มี
คุณภาพ และโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายบนพื้นฐานที่เท่าเทียมกับบุคคลอื่นในชุมชนที่ตนอาศัยอยู่
(ซี) คนพิการจะได้รับความช่วยเหลือที่สมเหตุสมผลกับความต้องการของแต่ละบุคคล
(ดี) คนพิการได้รับการสนับสนุนตามที่ต้องการในระบบการศึกษาทั่วไปเพื่ออานวยความสะดวก
ในการศึกษาอย่างมีประสิทธิผลแก่คนพิการนั้น
(อี) มีการจั ดมาตรการสนับ สนุนเฉพาะบุคคลที่มีประสิ ทธิผลแก่คนพิการในสภาพแวดล้อมที่
ส่งเสริมการพัฒนาทางวิชาการ และการพัฒนาทางสังคมอย่างสูงสุด และสอดคล้องกับเป้าหมายการเป็น
ส่วนหนึ่งของสังคมอย่างเต็มที่
3. ให้รัฐภาคีดาเนินการให้คนพิการสามารถเรียนรู้ทักษะในการพัฒนาชีวิตและทักษะทางสังคม
เพื่อให้สามารถเข้าร่วมในการศึกษาได้อย่างเต็มที่และเท่าเทียมและในฐานะเป็นสมาชิกของชุมชน เพื่อการ
นี้ให้รัฐภาคีดาเนินมาตรการที่เหมาะสมอันรวมถึง
(เอ) การส่งเสริมการเรียนอักษรเบรลล์ ตัวอักษรทางเลือกอื่น ช่องทางวิธีการ และรูปแบบการ
สื่อสารทางเลือกและการสื่อสารเสริม และทักษะการทาความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและเคลื่อนไหว
และการส่งเสริมการสนับสนุนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน และระบบพี่เลี้ยง
(บี) การส่งเสริมให้มีการเรียนภาษามือ และการสนับสนุนเอกลักษณ์ทางภาษาของชุมชนคนหู
หนวก
(ซี) การประกันว่าการให้การศึกษาแก่บุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กตาบอด หูหนวก หรือตาบอด
หูหนวกจะมีภาษาและวิธีสื่อสารที่เหมาะสมที่สุดสาหรับแต่ละบุคคล และในสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมให้เกิ ด
การพัฒนาทางวิชาการและการพัฒนาทางสังคมได้อย่างสูงสุด on the Rights of Persons with Disabil
4. เพื่อเป็นการช่วยประกันการใช้สิทธินี้ได้จริงในประการดังกล่าว ให้รัฐภาคีดาเนินมาตรการที่
เหมาะสมเพื่อจ้างครู รวมทั้งครูพิการที่มีความชานาญในการใช้ภาษามือและ/หรื ออักษรเบรลล์ และจะ
ฝึกอบรมผู้ประกอบวิชาชีพและเจ้าหน้าที่ที่ทางานในทุกระดับการศึกษา การฝึกอบรมดังกล่าวจะบรรจุ
การตระหนักเรื่องความพิการไว้และการใช้ช่องทาง วิธีการ และรูปแบบการสื่อสารทางเลือกและการ
สื่อสารเสริมที่เหมาะสม เทคนิค สื่อ และวิธีการเรียนการสอนเพื่อสนับสนุนคนพิการ
5. ให้รัฐภาคีประกันว่าคนพิการสามารถเข้าถึงการศึกษาทั่วไปในระดับอุดมศึกษาการฝึกอบรม
วิชาชีพ การศึกษาผู้ใหญ่ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตปราศจากการเลือกปฏิบัติและบนพื้นฐานที่เท่าเทียมกับ
บุคคลอื่น เพื่อการนี้ ให้รัฐภาคีประกันว่าจะจัดให้มีความช่วยเหลือที่สมเหตุสมผลแก่คนพิการ
ข้อ 25
สุขภาพ
รัฐภาคียอมรับว่าคนพิการมีสิทธิในการอุปโภคมาตรฐานสาธารณสุขที่สูงสุดเท่าที่จะหาได้โดย
ปราศจากการเลือกปฏิบัติเพราะเหตุแห่งความพิการ ให้รัฐภาคีดาเนินมาตรu3585 การที่เหมาะสมทั้งปวง
เพื่อประกันให้คนพิการเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขโดยคานึงถึงเพศสภาพ รวมถึงการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ด้านสุขภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้รัฐภาคีConvention on the hts of Persons with Disabilities
(เอ) จัดให้มีบริการด้านสุขภาพโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย หรือที่สามารถจ่ายได้สาหรับคนพิการใน
ระดับคุณภาพและมาตรฐานเช่นเดียวกับที่จัดให้บุคคลอื่น รวมถึงบริการด้านสุขภาพทางเพศและอนามัย
เจริญพันธุ์ และโปรแกรมสาธารณสุขที่มีให้กับประชาชนทั่วไป
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(บี) จัดให้มีบริการด้านสุขภาพที่จาเป็นสาหรับคนพิการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวกับความพิการ
รวมทั้งการบ่งชี้และช่วยเหลือในระยะแรกเริ่มอย่างเหมาะสมและการบริการที่จัดให้เพื่อจากัดระดับความ
พิการให้น้อยที่สุด และป้องกันไม่ให้เกิดความพิการเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ รวมทั้งในเด็กและผู้สูงอายุ
(ซี) จัดให้มีบริการด้านสุขภาพเหล่านี้ ให้อยู่ใกล้เคียงมากที่สุดกับชุมชนที่คนพิการอาศัยอยู่เท่าที่
จะเป็นไปได้ รวมทั้งในพื้นที่ชนบท
(ดี) กาหนดให้บุคลากรทางการแพทย์ให้การดูแลคนพิการด้วยคุณภาพเดียวกันกับที่ให้แก่คนอื่นๆ
รวมถึงบนพื้นฐานของความยินยอมโดยสมัครใจ และโดยได้รับข้อมูลข่าวสาร ด้วยการสร้างความตระหนัก
ด้านสิทธิมนุษยชน ศักดิ์ศรีการอยู่ได้ด้วยตนเอง และความต้องการจาเป็นของคนพิการโดยวิธีฝึกอบรม
และประกาศใช้มาตรฐานจรรยาบรรณสาหรับการดูแลสุขภาพโดยภาครัฐและเอกชน
(อี) ห้ามการเลือกปฏิบัติต่อคนพิการในการประกันสุขภาพและการประกันชีวิตซึ่งต้องจัดให้มี
อย่างยุติธรรมและสมเหตุสมผล และในกรณีการประกันชีวิตให้เป็นไปตามกฎหมายภายในของรัฐนั้นที่
กาหนดให้มีการประกันชีวิตได้
(เอฟ) ป้องกันการปฏิเสธการดูแลด้านสุขภาพหรือการบริการด้านสุขภาพหรืออาหารและสาร
เหลวโดยเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความพิการ
ข้อ 26
การส่งเสริมสมรรถภาพและการฟื้นฟูสมรรถภาพ
1. ให้รัฐภาคีดาเนินมาตรการที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล รวมถึงการสนับสนุนแบบเพื่อนช่วย
เพื่อน เพื่อให้คนพิการสามารถบรรลุ และรักษาความเป็นอิสระไว้อย่างสูงสุดเต็มความสามารถทั้งทาง
ร่างกาย จิตใจ สังคม และการอาชีพ และการรวมเป็นส่วนหนึ่งและมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในทุกด้า นของ
ชีวิต เพื่อการนี้ ให้รัฐภาคีจัดบริการและโปรแกรมด้านการส่งเสริมสมรรถภาพและการฟื้นฟูสมรรถภาพที่
ครอบคลุม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านสุขภาพ การว่าจ้างงาน การศึกษา และบริการสังคม ในลักษณะที่
บริการและโปรแกรมเหล่านี้
(เอ) เริ่มดาเนินการตั้งแต่ในระยะแรกสุดเท่าที่จ ะเป็นไปได้ และบนพื้นฐานการประเมินความ
ต้องการจาเป็นและจุดแข็งของแต่ละบุคคลโดยหลักสหวิชาชีพ
(บี) สนับสนุนการมีส่วนร่วมในชุมชนและการเป็นส่วนหนึ่งในชุมชนและทุกด้านของสังคม โดยให้
เป็นไปตามความสมัครใจของคนพิการ และจัดไว้ให้ใกล้เคียงกับชุมชนที่คนพิการอาศัยอยู่เท่ าที่จะเป็นไป
ได้ รวมทั้งในพื้นที่ชนบทConvention on the Rights of Persons with Disabilities
2. ให้รัฐภาคีส่งเสริมการพัฒนาการฝึกอบรมขั้นต้นและต่อเนื่องสาหรับนักวิชาชีพและเจ้าหน้าที่ที่
ทางานด้านบริการส่งเสริมสมรรถภาพและฟื้นฟูสมรรถภาพของคนพิการ
3. ให้รัฐภาคีส่งเสริมการจัดให้มีไว้ การให้ความรู้ และการใช้อุปกรณ์ และเทคโนโลยีสิ่งอานวย
ความสะดวกที่ออกแบบสาหรับคนพิการซึ่งต่างล้วนเกี่ยวเนื่องกับการส่งเสริมสมรรถภาพและการฟื้นฟู
สมรรถภาพคนพิการ
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ข้อ 27
งานและการจ้างงาน
1. รัฐภาคียอมรับสิทธิของคนพิการในการทางานบนพื้นฐานที่เท่าเทียมกับบุคคลอื่น ทั้งนี้รวมถึง
สิทธิในโอกาสที่จะหาเลี้ยงชีพโดยการทางานที่ตนเป็นผู้ตัดสินใจเลือกโดยอิสระ และได้รับการยอมรับใน
ตลาดแรงงาน และทางานในสภาพแวดล้อมการทางานที่เปดดกว้างทางานร่วมกัน และที่คนพิการสามารถ
เข้าถึงได้ ให้รัฐภาคีปกป้อง และส่งเสริมให้การใช้สิทธิของคนพิการในการทางานดังกล่าวเป็นจริง รวมถึง
สาหรับผู้ซึ่งได้รับความพิการในระหว่างการจ้างงาน โดยการดาเนินขั้นตอนที่เหมาะสม รวมถึงการตรา
กฎหมาย
(เอ) ห้ามการเลื อกปฏิบัติเพราะเหตุแห่งความพิการในทุกด้านที่ เกี่ยวกับการจ้างงาน รวมถึง
เงื่อนไขในการคัดเลือกบุคคล การว่าจ้าง และการจ้างงานการจ้างงานอย่างต่อเนื่อง ความก้าวหน้าใน
อาชีพการงาน และสภาพการทางานที่ถูกสุขอนามัยและปลอดภัยConvention on the Rights of
(บี) คุ้มครองu3626 สิทธิของคนพิการ บนพื้นฐานที่เท่าเทียมกับบุคคลอื่นในการมีเงื่อนไขการ
ทางานที่เป็นธรรมและเอื้อประโยชน์ต่อคนพิการ รวมทั้งโอกาสที่เท่าเทียมกัน และค่าตอบแทนการทางาน
ที่เท่ ากั น ส าหรั บ เนื้ องานที่เ ท่ากั น ความปลอดภัย และเงื่ อนไขการทางานที่ถู กสุ ขอนามั ย รวมถึง การ
คุ้มครองจากการถูกคุกคาม และการจัดการแก้ไขข้อร้องเรียน
(ซี) ประกันว่าคนพิการสามารถใช้สิทธิด้านแรงงานและสหภาพแรงงานบนพื้นฐานที่เท่าเทียมกับ
บุคคลอื่น
(ดี) ทาให้คนพิการสามารถเข้าถึงโปรแกรมแนะแนวอาชีพ และแนะแนวทั่วไป บริการจัดหางาน
และการฝึกอาชีพอย่างต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิผล
(อี) ส่ งเสริ มโอกาสการจ้ างงานและความก้าวหน้าในอาชีพส าหรับคนพิการในตลาดแรงงาน
รวมทั้งความช่วยเหลือในการหางานได้งาน และคงสภาพการจ้างงาน รวมทั้งการกลับเข้าทางาน
(เอฟ) ส่งเสริมโอกาสในการประกอบอาชีพอิสระ การเป็นผู้ประกอบการและการพัฒนาสหกรณ์
และการเริ่มธุรกิจของตนเอง
(จี) ว่าจ้างคนพิการเข้าทางานในหน่วยงานภาครัฐ
(เอช) ส่ ง เสริ ม การจ้ า งงานคนพิ ก ารในหน่ ว ยงานภาคเอกชนด้ ว ยนโยบายและมาตรการที่
เหมาะสม ซึ่งอาจรวมถึงโปรแกรมที่เป็นมาตรการเชิงบวกสิ่งจูงใจ และมาตรการอื่นๆsons with
(ไอ) ประกันว่ามีการจัดให้มีความช่วยเหลือที่สมเหตุสมผลแก่คนพิการในสถานที่ทางาน
(เจ) ส่งเสริมให้คนพิการได้รับประสบการณ์ทางานในตลาดแรงงานเปดด
(เค) ส่งเสริมให้มีโปรแกรมการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ และวิชาชีพการรักษาตาแหน่งงาน
และการกลับเข้าทางานสาหรับคนพิการ
2. ให้รัฐภาคีประกันว่าคนพิการย่อมไม่ถูกนาลงไปเป็นทาสหรือไม่ตกอยู่ในภาวะเยี่ยงทาส และจะ
ได้รับการคุ้มครองจากการถูกเกณฑ์แรงงานหรือแรงงานบังคับ ทั้งนี้บนพื้นฐานที่เท่าเทียมกับบุคคลอื่น
ข้อ 28
มาตรฐานความเป็นอยู่และความคุ้มครองทางสังคมอย่างเพียงพอ
1. รัฐภาคียอมรับถึงสิทธิของคนพิการในการมีมาตรฐานความเป็นอยู่ที่เพียงพอสาหรับตนและ
ครอบครัว รวมถึงอาหาร เครื่องนุ่งห่ม และที่อยู่อาศัยที่เพียงพอและสภาพการครองชีพที่ดีอย่างต่อเนื่อง
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และให้รัฐภาคีดาเนินขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อปกป้องและส่งเสริมให้สิทธินี้เกิดขึ้นได้ จริงโดยปราศจากการ
เลือกปฏิบัติเพราะเหตุแห่งความพิการ
2. รัฐภาคียอมรับถึงสิทธิของคนพิการในการได้รับความคุ้มครองทางสังคม และการอุปโภคสิทธิ
นั้น โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติเพราะเหตุแห่งความพิการ และให้รัฐภาคีดาเนินขั้นตอนเพื่อปกป้องและ
ส่งเสริมให้สิทธินี้เกิดขึ้นได้จริง ทั้งนี้รวมถึงมาตรการดังนี้ts of Persons with Disabilities
(เอ) ประกันการเข้าถึงบริ การน้าสะอาดโดยคนพิการอย่างเท่าเทียม และประกันการเข้าถึง
บริการอุปกรณ์ต่างๆ และความช่วยเหลืออื่นสาหรับความต้องการจาเป็นอันเกี่ยวเนื่องกับความพิการที่
เหมาะสม และที่สามารถจ่ายได้
(บี) ประกันการเข้าถึงโปรแกรมการคุ้มครองทางสังคม และโปรแกรมลดความยากจนสาหรับคน
พิการโดยเฉพาะอย่างยิ่งสตรี และเด็กหญิงพิการ และผู้สูงอายุที่พิการ
(ซี) ประกันว่าคนพิการและครอบครัวของคนพิการที่มีสภาพความเป็นอยู่ยากจน สามารถเข้าถึง
ความช่ว ยเหลื อจากรั ฐ ในเรื่ องค่าใช้จ่ ายที่เกี่ยวกับความพิการรวมถึงการฝึ กอบรมที่เพียงพอ การให้
คาปรึกษา ความช่วยเหลือทางการเงิน และการให้ความดูแลชั่วคราว
(ดี) ประกันการเข้าถึงโปรแกรมสวัสดิการที่อยู่อาu3624 ศัยของรัฐสาหรับคนพิการ
(อี) ประกันการเข้าถึงโปรแกรมและสิทธิประโยชน์หลังการเกษียณอายุสาหรับคนพิการอย่างเท่า
เทียม
ข้อ 29
การมีส่วนร่วมทางการเมืองและเรื่องสาธารณะ
ให้รัฐภาคีประกันสิทธิทางการเมืองของคนพิการและการอุปโภคสิทธิดังกล่าว บนพื้นฐานที่เท่า
เทียมกับบุคคลอื่น และให้ดาเนินการon on th Rights of Persons with
(เอ) ประกันว่าคนพิการสามารถมีส่วนร่วมทางการเมืองและเรื่องสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิผล
และเต็มที่บนพื้นฐานที่เท่าเทียมกับบุคคลอื่น ทั้งโดยทางตรงหรือโดยผ่านผู้แทนที่ได้รับเลือกอย่างอิสระ
รวมถึงสิทธิและโอกาสของคนพิการในการออกเสียงและได้รับเลือกตั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
(1) ประกันให้กระบวนการออกเสียง สิ่งอานวยความสะดวก และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการออก
เสียงเหมาะสมเข้าถึงได้ เข้าใจ และใช้งานได้ง่าย
(2) คุ้มครองสิทธิของคนพิการในการออกเสียงด้วยการลงคะแนนลับในการเลือกตั้งและการลง
ประชามติ โดยปราศจากการคุกคาม และสามารถลงสมัครรับเลือกตั้งและดารงตาแหน่งทุกตาแหน่ง และ
ในทุกระดับของภาครัฐ จัดให้มีการอานวยความสะดวกในการใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีเครื่องช่วยความ
พิการใหม่ๆ ตามความเหมาะสม
(3) รับรองให้คนพิการมีเสรีภาพในการแสดงเจตนารมณ์ในฐานะเป็นผู้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
และเพื่อการนี้อนุญาตให้บุคคลที่คนพิการเลือกเองช่วยเหลือในการลงคะแนนเสียง หากจาเป็นและตามที่
คนพิการร้องขอ
(บี ) ส่ งเสริ ม อย่ า งแข็ง ขั น ให้ เ กิ ด สภาพแวดล้ อ มที่ค นพิ ก ารสามารถมี ส่ ว นร่ ว มในการด าเนิ น
กิจกรรมสาธา รณะได้อย่างมีประสิทธิผลและอย่างเต็มที่โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติบนพื้นฐานที่เท่า
เทียมกับบุคคลอื่น และกระตุ้นให้มีส่วนร่วมในสาธารณกิจ อันรวมถึง
(1) การมีส่วนร่วมในองค์กรพัฒนาเอกชน และสมาคมที่ทางานด้านสาธารณะ และด้านการเมือง
ของประเทศ รวมทั้งในกิจกรรมและการบริหารของพรรคการเมืองbilities
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(2) ก่อตั้งและร่วมกับองค์กรคนพิการ ในการเป็นผู้แทนของคนพิการในระดับนานาประเทศ
ระดับประเทศระดับภูมิภาค และระดับท้องถิ่น
ข้อ 30
การมีส่วนร่วมทางวัฒนธรรม นันทนาการ การผ่อนคลายยามว่าง และกีฬา
1. รัฐภาคียอมรับในสิทธิของคนพิการในการมีส่วนร่วมทางวัฒนธรรมบนพื้นฐานของความเท่า
เทียมกับบุคคลอื่น ทั้งนี้ให้รัฐภาคีดาเนินมาตรการที่เหมาะสมทั้งปวงเพื่อประกันว่าคนพิการ
(เอ) เข้าถึงสิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมในรูปแบบที่สามารถเข้าถึงได้
(บี) เข้าถึงรายการโทรทั ศน์ ภาพยนตร์ ละคร และกิจกรรมอื่นๆ ทางวัฒ นธรรมในรูปแบบที่
สามารถเข้าถึงได้
(ซี) เข้าถึงสถานที่ที่จัดแสดงวัฒนธรรมหรือบริการ อาทิ โรงละคร พิพิธภัณฑ์ โรงภาพยนตร์
ห้องสมุด และบริการด้านท่องเที่ยว และทั้งนี้ในขอบเขตที่จะทาได้ สามารถเข้าถึงอนุสรณ์สถาน และ
สถานที่ทมี่ ีความสาคัญทางวัฒนธรรมของชาติ
2. ให้รัฐภาคีดาเนินมาตรการที่เหมาะสมเพื่อให้คนพิการมีโอกาสได้พัฒนา และใช้ศักยภาพของ
ตนทางด้านการสร้ างสรรค์งาน ด้านศิล ปะ และสติปัญญา ไม่เพียงแต่เพื่อให้ เกิดประโยชน์แก่ตนเอง
เท่านั้น แต่ยังเพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่สังคมอีกด้วย
3. ให้รัฐภาคีดาเนินขั้นตอนที่เหมาะสมทั้งปวงโดยสอดคล้อง หรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ
เพื่อประกันว่ากฎหมายต่างๆ ที่คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาไม่เป็นการกีดกั้นที่ไม่สมเหตุสมผล หรือเลือก
ปฏิบัติต่อการเข้าถึงสิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมโดยคนพิการ
4. ให้คนพิการมีสิทธิได้รับการยอมรับ และส่งเสริมอัตลักษณ์เฉพาะด้านวัฒนธรรมและภาษา
รวมถึงภาษามือและวัฒนธรรมของคนหูหนวก ทั้งนี้บนพื้นฐานที่เท่าเทียมกับบุคคลอื่น
5. เพื่อให้คนพิการได้มีส่วนร่วมบนพื้นฐานที่เท่าเทียมกับบุคคลอื่นในกิจกรรมด้านนันทนาการ
การผ่อนคลายยามว่าง และกีฬา ให้รัฐภาคีดาเนินมาตรการที่เหมาะสมดังนี้
(เอ) กระตุ้นและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนพิการเท่าที่จะเป็นไปได้มากที่สุดในกิจกรรมกีฬา
ทั่วไปทุกระดับ
(บี) ประกันให้คนพิการมีโอกาสจัด พัฒนา และมีส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬา และนันทนาการเฉพาะ
ของคนพิการแต่ละประเภทได้อย่างเหมาะสมกับลักษณะความพิการ และเพื่อการนี้ส่งเสริมการจัดให้มี
การสอน การฝึกอบรมและทรัพยากรที่เหมาะสมบนพื้นฐานที่เท่าเทียมกับบุคคลอื่น
(ซี) ประกันให้คนพิการสามารถเข้าถึงสถานที่จัดกีฬา นันทนาการ และท่องเที่ยว
(ดี) ประกันให้เด็กพิการสามารถเข้าถึงอย่างเท่าเทียมกับเด็ กอื่นในกิจกรรม การเล่น นันทนาการ
และการผ่อนคลายยามว่าง และกีฬาโดยรวมถึงกิจกรรมเหล่านั้นในระบบโรงเรียน
(อี) ประกั น ให้ คนพิ ก ารเข้ า ถึ ง บริ ก ารจากผู้ ที่ เกี่ ย วข้ องในการจั ด กิ จ กรรม นัน ทนาการ การ
ท่องเที่ยว การผ่อนคลายยามว่างและกีฬา
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ข้อ 31
สถิติและการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. รัฐภาคีจะดาเนินการเก็บรวบรวมสารสนเทศที่เหมาะสม รวมถึงข้อมูลทางสถิติและวิจัย
เพื่อให้สามารถจัดทาและดาเนินการตามนโยบาย เพื่อทาให้อนุสัญญานี้เกิดผล กระบวนการรวบรวม และ
เก็บรักษาสารสนเทศนี้ต้อง
(เอ) สอดคล้องกับมาตรการปกป้องทางกฎหมาย รวมถึงกฎหมายคุ้มครอง ข้อมูล เพื่อประกัน
การรักษาความลับ และการเคารพในความเป็นส่วนตัวของคนพิการ
(บี) สอดคล้องกับปทัสถานที่ยอมรับกันในทางระหว่างประเทศ เพื่อคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและ
เสรีภาพขั้นพื้นฐาน และหลักจรรยาบรรณในการรวบรวมและใช้สถิติ
2. สารสนเทศที่เก็บรวบรวมตามข้อนี้จะได้รับการจาแนกอย่างเหมาะสม และใช้เพื่อช่ว ย
ประเมินผลการปฏิบัติตามพันธกรณีของรัฐภาคีภายใต้อนุสัญญานี้ และใช้เพื่อบ่งชี้และแก้ไขข้อกีดกั้นที่คน
พิการเผชิญอยู่ในการใช้สิทธิของตน
3. ให้รัฐภาคีรับผิดชอบในการเผยแพร่ส ถิติเหล่านี้ และประกันว่าคนพิการและบุคคลอื่นๆ
สามารถเข้าถึงสถิติได้
ข้อ 32
ความร่วมมือระหว่างประเทศ
1. รัฐภาคียอมรับถึงความสาคัญของความร่วมมือระหว่างประเทศ และการส่งเสริมความร่วมมือ
เช่นว่านั้น เพื่อสนับสนุนให้ความพยายามระดับประเทศบรรลุความมุ่งประสงค์ และ วัตถุประสงค์ของ
อนุสัญญานี้ได้จริง และจะดาเนินมาตรการที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลในเรื่องนี้ระหว่างและในหมู่รัฐ
และหากเหมาะสมในลักษณะเป็นหุ้นส่วนกับองค์การระหว่างประเทศและภูมิภาคที่เกี่ยวข้องและภาค
ประชาสังคม และโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์การของคนพิการ มาตรการเช่นว่านี้อาจรวมถึง
(เอ) การประกัน ว่าความร่ว มมือระหว่างประเทศ รวมถึงโปรแกรมพัฒ นาระหว่างประเทศที่
ครอบคลุมคนพิการ และคนพิการสามารถเข้าถึงได้onvention on the Rights of
(บี) การอานวยความสะดวกและการสนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพรวมถึงการแลกเปลี่ยนและ
การแบ่งปันสารสนเทศ ประสบการณ์ โปรแกรมการฝึกอบรม และแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ
(ซี) การอานวยความสะดวกในความร่วมมือในการวิจัย และการเข้าถึงความรู้ด้านวิทยาศาสตร์
และเทคนิค
(ดี) การจัดความช่วยเหลือด้านวิชาการและเศรษฐกิจ รวมถึงการอานวยความสะดวกในการ
เข้าถึงและแบ่งปันเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวก และเทคโนโลยีที่สามารถเข้าถึงได้ และโดยการถ่าย
โอนเทคโนโลยี ทั้งนี้ หากเหมาะสม
2. บทบัญญัติของข้อนี้ไม่มีผลกระทบต่อพันธกรณีของรัฐในการปฏิบัติตามพันธกรณีของตน
ภายใต้อนุสัญญานี้
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ข้อ 33
การอนุวัติและการตรวจสอบติดตามระดับประเทศ
1. ภายใต้ระบบการจัดองค์กรของตน ให้รัฐภาคีกาหนดหน่วยประสานงานหลักหนึ่งหน่วยงาน
หรือมากกว่าหนึ่งหน่วยงานภายในภาครัฐ เพื่อกิจการที่เกี่ยวกับการอนุวัติตามอนุสัญญานี้ และจะต้องให้
ความสาคัญในการจัดตั้งหรือแต่งตั้งกลไกการประสานงานภายในรัฐบาล เพื่ออานวยความสะดวกในการ
ดาเนินการที่เกี่ยวข้องในภาคส่วนต่างๆ และในระดับต่างๆ
2. ภายใต้ระบบกฎหมายและระบบการปกครองของตน ให้รัฐภาคีรักษาเสริมสร้างให้เกิดความ
เข้มแข็ง แต่งตั้งหรือจัดตั้งโครงสร้างภายในประเทศ รวมถึงกลไกอิสระหนึ่งหน่วยงานหรือมากกว่าหาก
เหมาะสม เพื่อส่ งเสริ ม คุ้มครอง และติดตามการอนุวัติตามอนุสั ญญาในการแต่งตั้งหรือจัดตั้งกลไก
ดังกล่าว ให้รัฐภาคีคานึงถึงหลักการที่เกี่ยวกับสถานะและหน้าที่ของสถาบันระดับประเทศที่เกี่ยวกับการ
คุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชน
3. ภาคประชาสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนพิการและองค์การผู้แทนของคนพิการจะต้องมีส่วน
เกี่ยวข้องและมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในกระบวนการตรวจสอบติดตามการดาเนินงาน
ข้อ 34
คณะกรรมการว่าด้วยสิทธิคนพิการ
1. ให้จัดตั้งคณะกรรมการว่าด้วยสิทธิคนพิการขึ้นคณะหนึ่ง (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า?คณะกรรมการ?)
ซึ่งจะปฏิบัติตามหน้าที่ที่ระบุไว้
2. เมื่ออนุสัญญานี้เริ่มมีผลบังคับใช้ คณะกรรมการจะประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิสิบสองคน
ภายหลั ง ที่ มี ก ารยื่ น สั ต ยาบั น สารหรื อ ภาคยานุ วั ติ ส ารเพิ่ ม อี ก หกสิ บ ประเทศ องค์ ป ระกอบของ
คณะกรรมการจะเพิ่มขึ้นได้อีกหกคน ทาให้คณะกรรมการมีจานวนได้มากสุดถึงสิบแปดคนConvention
3. สมาชิกของคณะกรรมการจะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเฉพาะตัว และต้องเป็นผู้มีศีลธรรมสูง มี
ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นที่ยอมรับในสาขาภายใต้อนุสัญญานี้ เมื่อมีการเสนอชื่อผู้เข้ารับการ
เลือกตั้ง ให้รัฐภาคีคานึงถึงบทบัญญัติที่กาหนดไว้ในข้อ 4 วรรค 3 ของอนุสัญญานี้
4. สมาชิกของคณะกรรมการจะได้รับการเลือกตั้งจากรัฐภาคี โดยพิจารณาถึงการกระจายตาม
เขตภูมิศาสตร์อย่างเป็นธรรม และการตั้งผู้แทนตามอารยธรรมที่มีรูปแบบแตกต่างกัน ตลอดจนตามระบบ
กฎหมายหลักการเป็นตัวแทนเพศสภาพที่สมดุล และการมีส่วนร่วมของผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความพิการ
5. ในการประชุมของที่ประชุ มรัฐภาคี สมาชิกของคณะกรรมการจะได้รับการเลือกตั้งโดยการ
ลงคะแนนลับจากบัญชีรายชื่อบุคคลที่เสนอชื่อโดยรัฐภาคี รัฐภาคีแต่ละรัฐอาจเสนอชื่อบุคคลหนึ่งคนจาก
บรรดาคนชาติของตนเองในการประชุมของที่ประชุมรัฐภาคี ในการประชุมดังกล่าว ซึ่งองค์ประชุมจะต้อง
ประกอบด้วยรัฐภาคีแห่งอนุสัญญานี้จานวนสองในสาม บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งเป็น
คณะกรรมการจะต้องเป็นผู้ได้รับคะแนนเสียงจานวนสูงที่สุดและเป็นเสียงข้างมากโดยเด็ดขาด
ของคะแนนเสียงจากผู้แทนรัฐภาคีที่เข้าประชุมและออกเสียง
6. การเลือกตั้งครั้งแรกจะกระทาขึ้นภายในไม่เกินหกเดือนหลังจากที่อนุสัญญานี้เริ่มมีผลบังคับใช้
อย่างน้อยที่สุดสี่เดือนก่อนวันเลือกตั้งของแต่ละครั้งเลขาธิการสหประชาชาติจะจัดทาบัญชีรายชื่อของ
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บุคคลทั้งปวง ตามที่ได้รับการเสนอชื่อนั้นเรียงตามลาดับอักษร โดยระบุถึงรัฐภาคีซึ่งได้เสนอชื่อบุคคล
เหล่านั้นและจะเสนอบัญชีนั้นต่อรัฐภาคี
7. สมาชิกของคณะกรรมการจะทาการเลือกตั้งขึ้นเพื่อดารงตาแหน่งเป็นระยะเวลาสี่ปี โดยมีสิทธิ
ได้รับเลือกตั้งใหม่อีกครั้งในทันทีที่หมดวาระ อย่างไรก็ดี ระยะเวลาในการดารงตาแหน่งสาหรับสมาชิกทั้ง
หกคนที่เลือกตั้งขึ้นคราวแรกให้สิ้นสุดลงเมื่อครบกาหนดสองปีนับจากการเลือกตั้งในคราวแรกนั้น โดย
รายชื่อของสมาชิกทั้งหกคนดังกล่าวจะทาการคัดเลือกด้วยการจับสลากโดยประธานที่ประชุมตามอ้างอิง
ถึงในวรรค 5 ของข้อนี้
8. การเลือกตัง้ สมาชิกในคณะกรรมการเพิ่มจานวนหกคน ให้จัดให้มีขึ้นในวาระการเลือกตั้งปกติ
โดยเป็นไปตามบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องซึ่งระบุไว้ในข้อนี้
9. หากสมาชิกคนใดคนหนึ่งของคณะกรรมการ ตายหรือลาออก หรือแจ้งว่าตนไม่อาจปฏิบัติ
หน้าที่ต่อไปได้ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ดี รัฐภาคีซึ่งเป็นผู้เสนอชื่อสมาชิกผู้นั้น จะแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญท่านอื่นซึ่งมี
คุณสมบัติพร้อมตามบทบัญญัติอันระบุไว้ในข้อนี้เพื่อให้ดารงตาแหน่งแทนในระยะเวลาที่เหลือs
10. คณะกรรมการจะกาหนดระเบียบข้อบังคับการประชุมของตนเอง
11. เลขาธิการสหประชาชาติจะจัดเจ้าหน้าที่และสิ่งอานวยความสะดวกที่จาเป็นสาหรับการ
ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผลของคณะกรรมการภายใต้อนุสัญญานี้และให้เรียกประชุมคณะกรรมการเป็นครั้ง
แรก
12. โดยความเห็ น ชอบของสมั ช ชาสหประชาชาติ สมาชิ กของคณะกรรมการนี้จ ะได้ รั บ
ค่าตอบแทนจากแหล่งการเงินของสหประชาชาติตามข้อกาหนดและเงื่อนไขซึ่งสมัชชาสหประชาชาติ
พิจารณากาหนดโดยคานึงถึงความสาคัญของภาระรับผิดชอบของคณะกรรมการ
13. สมาชิกของคณะกรรมการมีสิทธิได้รับการอานวยความสะดวก เอกสิทธิ์และความคุ้มกันที่ให้
สาหรับผู้เชี่ยวชาญ ที่ปฏิบัติภารกิจเพื่อสหประชาชาติตามที่กาหนดไว้ในหมวดที่เกี่ยวข้องของอนุสัญญาว่า
ด้วยเอกสิทธิ์และความคุ้มกันของสหประชาชาติ
ข้อ 35
การจัดท่ารายงานของรัฐภาคี
1. ให้รัฐภาคีแต่ละรัฐส่งรายงานฉบับสมบูรณ์เกี่ยวกับมาตรการในการปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต้
อนุสัญญานี้และความคืบหน้าในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการ โดยผ่านเลขาธิการสหประชาชาติ ทั้งนี้
ภายในระยะเวลาสองปีหลังจากที่อนุสัญญานี้มีผลบังคับใช้กับรัฐภาคีที่เกี่ยวข้องRights of
2. หลั ง จากนั้ น ให้ รั ฐ ภาคี ส่ ง รายงานฉบั บ ต่ อ ไปอย่ า งน้ อ ยทุ ก ๆ สี่ ปี และเมื่ อ ใดก็ ต ามที่
คณะกรรมการร้องขอ
3. ให้คณะกรรมการกาหนดแนวทางเกี่ยวกับเนื้อหาของรายงาน
4. รัฐภาคีซึ่งส่งรายงานฉบับเริ่มแรกที่สมบูรณ์ไปยังคณะกรรมการแล้ว ไม่จาเป็นต้องรายงาน
ข้อมูลที่ได้กล่าวไปแล้วซ้าในรายงานฉบับต่อๆ ไป เมื่อมีการจัดเตรียมรายงานต่อคณะกรรมการ รัฐภาคีจะ
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พิจารณาจัดเตรียมรายงานโดยกระบวนการที่เปดดกว้างและโปร่งใส และให้คานึงถึงข้อบัญญัติที่กาหนดไว้
ใน ข้อ 4 วรรค 3 ของอนุสัญญานี้
5. รายงานอาจระบุปัจจัยและความยากลาบากซึ่งกระทบต่อระดับความสาเร็จที่ทาให้ไม่สามารถ
ปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต้อนุสัญญานี้
ข้อ 36
การพิจารณารายงาน
1. รายงานแต่ล ะฉบั บจะได้รับการพิจารณาโดยคณะกรรมการ ซึ่งจะให้ ข้อเสนอแนะและ
ข้อแนะนาทั่วไปเกี่ยวกับรายงานตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร และจะส่งต่อไปยังรัฐภาคีที่เกี่ยวข้อง รัฐ
ภาคีอาจตอบข้อมูลใดที่ตนเลือกไปยังคณะกรรมการ คณะกรรมการอาจร้องขอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการ
อนุวัติการตามอนุสัญญานี้เพิ่มเติมจากรัฐภาคี
2. ถ้ารัฐภาคีส่งรายงานช้ากว่ากาหนด คณะกรรมการอาจแจ้งต่อรัฐภาคีที่เกี่ยวข้องถึงความ
จาเป็นในการตรวจสอบการปฏิบัติตามอนุสัญญานี้บนพื้นฐานของข้อมูลที่เชื่อถือได้ที่คณะกรรมการมีอยู่
ถ้ารัฐภาคีนั้นไม่ส่งรายงานที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาสามเดือนหลังจากการที่ได้รับแจ้งให้คณะกรรมการ
เชิญรัฐภาคีที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการตรวจสอบนี้ด้วย ถ้ารัฐภาคีส่งรายงานที่เกี่ยวข้อง บทบัญญัติของวรรค
หนึ่งของข้อนี้จะนามาใช้บังคับ
3. เลขาธิการสหประชาชาติจะเปดดโอกาสให้รัฐภาคีทุกประเทศสามารถเข้าถึงรายงาน
4. ให้รัฐภาคีเปดดโอกาสให้สาธารณชนในประเทศของตนสามารถเข้าถึงรายงานและเปดดโอกาสให้
เข้าถึงข้อเสนอแนะและข้อแนะนาทั่วไปที่เกี่ยวกับรายงานเหล่านี้
5. หากพิจารณาว่าเหมาะสม ให้คณะกรรมการนาส่งรายงานของรัฐภาคีไปยังทบวงการชานัญ
พิเศษ กองทุน และโปรแกรมต่างๆ ของสหประชาชาติ และองค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งคาร้องหรือ
ข้อระบุความต้องการคาแนะนาทางวิชาการหรือความช่วยเหลือที่ระบุในรายงาน พร้อมข้อสังเกตและ
ข้อแนะนาของคณะกรรมการ (ถ้ามี) เกี่ยวกับคาร้องหรือข้อระบุความต้องการเหล่านี้ the Rights of
Persons with Disabilities
ข้อ 37
ความร่วมมือระหว่างรัฐภาคีและคณะกรรมการ
1. ให้รัฐภาคีแต่ละรัฐร่วมมือกับคณะกรรมการ และช่วยเหลือสมาชิกของคณะกรรมการในการ
ดาเนินการตามอาณัติให้บรรลุผลสาเร็จ
2. ในความสัมพันธ์กับรัฐภาคี คณะกรรมการจะคานึงถึงหนทาง และวิธีการเพิ่มประสิทธิผลของ
ประเทศในการอนุวัติการตามอนุสัญญานี้ ซึ่งรวมถึงผ่านความร่วมมือระหว่างประเทศ
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ข้อ 38
ความสัมพันธ์ของคณะกรรมการกับหน่วยงานอื่นๆ
เพื่อให้การอนุวัติการตามอนุสัญญานี้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล และเพื่อกระตุ้นให้เกิดความ
ร่วมมือระหว่างประเทศในด้านที่อยู่ภายใต้อนุสัญญานี้
(เอ) ทบวงการช านั ญพิเศษและองค์กรอื่นๆ ของสหประชาชาติ มีสิ ทธิ ที่จะมีตั ว แทนในการ
พิจารณาการอนุวัติการตามบทบัญญัติเหล่านั้นของอนุสัญญานี้ภายในขอบข่ายอานาจหน้าที่ขององค์กร
เหล่ า นั้ น คณะกรรมการอาจเชิ ญ ทบวงการช านั ญ พิ เ ศษและองค์ ก รอื่ น ๆ ของสหประชาชาติ ต ามที่
เห็น สมควรเพื่อให้คาแนะน าในฐานะผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการอนุวัติการตามอนุสั ญญาในเรื่องที่อยู่ใน
ขอบข่ายอานาจหน้าที่ขององค์กรนั้น คณะกรรมการอาจเชิญทบวงการชานัญพิเศษและองค์กรอื่นๆ ของ
สหประชาชาติให้เสนอรายงานเกี่ยวกับการอนุวัติตามอนุสัญญาในเรื่องที่อยู่ภายในขอบข่ายกิจกรรมของ
องค์กรดังกล่าว
(บี) หากเหมาะสม ในการปฏิบัติตามขอบข่ายอานาจหน้าที่ของตน คณะกรรมการจะหารือกับ
องค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่จัดตั้งขึ้น โดยสนธิสัญญาสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศต่างๆ เพื่อประกันว่า
แนวทางในการจัดทารายงานข้อเสนอแนะและข้อแนะนาทั่วไปมีความสอดคล้องกันและหลีกเลี่ยงการ
ซ้าซ้อนและทับซ้อนในการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ
ข้อ 39
รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการจะรายงานต่อสมัชชาสหประชาชาติและคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมเป็นประจา
ทุกๆ สองปี เกี่ย วกับ กิจ กรรมของคณะกรรมการและอาจทาข้อ เสนอแนะและข้อแนะนาทั่ว ไป โดย
พิจารณาจากรายงานและสารสนเทศที่ได้รับจากรัฐภาคีเป็นฐานข้อเสนอแนะและข้อแนะนาทั่วไปเช่นว่า
นั้นต้องรวมอยู่ในรายงานของคณะกรรมการ พร้อมทั้งข้อสังเกตจากรัฐภาคี (ถ้ามี)nvention on the
Rights of Persons with Disabilities
ข้อ 40
ที่ประชุมของรัฐภาคี
1. รัฐภาคีจะต้องประชุมอย่างสม่าเสมอในที่ประชุมของรัฐภาคี เพื่อพิจารณาประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับการอนุวัติตามอนุสัญญานี้
2. ภายในเวลาไม่เกินหกเดือนหลังจากที่อนุสัญญานี้เริ่มมีผลบังคับใช้ เลขาธิการสหประชาชาติจะ
เรียกประชุมที่ประชุมของรัฐภาคี การประชุมครั้งต่อๆ ไป เลขาธิการสหประชาชาติจะเรียกประชุมทุกๆ
สองปี หรือตามมติที่ประชุมของรัฐภาคี
ข้อ 41
การเก็บรักษาอนุสัญญา
เลขาธิการสหประชาชาติเป็นผู้เก็บรักษาอนุสัญญานี้
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ข้อ 42
การลงนาม
อนุสัญญานี้จะเปดดให้ทุกรัฐ และองค์การรวมตัวระดับภูมิภาคลงนามได้ที่สานักงานใหญ่องค์การ
สหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก นับแต่วันที่ 30 มีนาคม พ. ศ. 2550Convention on the Rights of
Persons with Disabilities
ข้อ 43
ความยินยอมให้ผูกพัน
อนุสัญญานี้ จะต้องได้รับการสัตยาบันโดยรัฐที่ได้ลงนามในอนุสัญญาและได้รับการยืนยันอย่าง
เป็ น ทางการโดยองค์ ก ารรวมตั ว ระดั บ ภู มิ ภ าคที่ ไ ด้ ล งนามในอนุ สั ญ ญา อนุ สั ญ ญาจะเปด ด ให้ มี ก าร
ภาคยานุวัติโดยรัฐหรือองค์การรวมตัวระดับภูมิภาคใดๆ ที่ไม่ได้ลงนามในอนุสัญญา
ข้อ 44
องค์การรวมตัวระดับภูมิภาค
1. องค์การรวมตัวระดับภูมิภาค หมายถึง องค์การที่ประกอบด้วย รัฐอธิปไตยของภูมิภาคหนึ่งๆ
ซึ่งรัฐสมาชิกได้ถ่ายโอนอานาจที่เกี่ยวข้องกับประเด็นตามอนุสัญญานี้ให้กับองค์การระดับภูมิภาคดังกล่าว
แล้ว องค์การต่างๆ ดังกล่าว จะต้องประกาศในตราสารยืนยันอย่างเป็นทางการ หรือภาคยานุวัติสาร ถึง
ขอบเขตอานาจของตนในเรื่องที่เกี่ยวกับประเด็นภายใต้อนุสัญญานี้ หลังจากนั้น องค์การดังกล่าวจะต้อง
แจ้งไปยังผู้เก็บรักษาอนุสัญญาให้ทราบถึงการแก้ไขที่สาคัญเกี่ยวกับขอบเขตอานาจของตน
2. การอ้างถึง "รัฐภาคี" ในอนุสัญญานี้จะใช้กับองค์การดังกล่าวภายในขอบเขตอานาจของ
องค์การนั้นๆ
3. ภายใต้ความมุ่งประสงค์ของข้อ 45 วรรค 1 และข้อ 47 วรรค 2 และ 3 จะไม่นับรวมถึงตรา
สารที่ยื่นโดยองค์การรวมตัวระดับภูมิภาค
4. องค์การรวมตัว ระดับภูมิภ าค ในเรื่องที่อยู่ในขอบเขตอานาจของตนอาจใช้สิ ทธิในการ
ลงคะแนนเสียงในที่ประชุมของรัฐภาคี โดยจานวนคะแนนเสียงทั้งหมดเท่ากับจานวนรัฐสมาชิกทั้งหมดที่
เป็นภาคีอนุสั ญญานี้ องค์การ จะไม่มีสิ ทธิลงคะแนนเสียงหากรัฐสมาชิกใดขององค์การใช้สิทธิในการ
ลงคะแนนเสียงของตนและในทางกลับกัน
ข้อ 45
การเริ่มมีผลบังคับใช้
1. อนุ สั ญ ญานี้ จ ะมี ผ ลใช้บั งคั บ ในวั นที่ ส ามสิ บถั ดจากวั น ที่ไ ด้ มีก ารยื่ นสั ต ยาบั นสารหรื อ
ภาคยานุวัติสารฉบับที่ยี่สิบ
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2. สาหรับแต่ละรัฐหรือองค์การรวมตัวระดับภูมิภาคที่ได้ให้สัตยาบันยืนยันอย่างเป็นทางการหรือ
ได้ภาคยานุวัติอนุสัญญาภายหลังจากที่ได้มีการยื่นสัตยาบันสารหรือภาคยานุวัติสารฉบับที่ยี่สิบ อนุสัญญา
จะเริ่มมีผลบังคับใช้ในวันที่สามสิบนับถัดจากวันที่ได้ยื่นสัตยาบันสารหรือภาคยานุวัติสารของตน
ข้อ 46
ข้อสงวน
1. ห้ามตั้งข้อสงวนที่ไม่สอดคล้องต่อวัตถุที่หมายและความมุ่งประสงค์ของอนุสัญญานี้
2. อาจถอนข้อสงวนในเวลาใดก็ได้
ention on the Rights of Persons with Disabilities
ข้อ 47
การแก้ไข
1. รัฐภาคีใดๆ อาจเสนอข้อแก้ไขอนุสัญญานี้และยื่นต่อเลขาธิการสหประชาชาติหลังจากนั้น
เลขาธิการสหประชาชาติ จะต้องส่งข้อแก้ไขที่เสนอมาแก่รัฐภาคีทั้งหลายพร้อมกับคาร้องขอที่ให้รัฐภาคี
ระบุว่า รัฐภาคีนั้นเห็นชอบให้จัดประชุมที่ประชุมของรัฐภาคีเพื่อความมุ่งประสงค์ในการพิจารณาและ
ลงคะแนนเสียงต่อข้อเสนอนั้นหรือไม่ ในกรณีที่ภายในสี่เดือนนับจากวันที่ได้แจ้งข้อเสนอเช่นว่านั้น มีรัฐ
ภาคีจานวนอย่างน้อยที่สุดหนึ่งในสามเห็นชอบกับการจัดประชุมเช่นว่านั้น เลขาธิการสหประชาชาติจะจัด
ให้มีการประชุมภายใต้การอุปถัมภ์ของสหประชาชาติข้อแก้ไขใดๆ ที่รับรองโดยรัฐภาคีส่วนใหญ่ที่เข้าร่วม
และลงคะแนนเสียงในที่ประชุมจะต้องเสนอต่อสมัชชาสหประชาชาติ เพื่อให้ความเห็นชอบ
2. ข้อแก้ไขที่ได้มีการรับเอาและเห็นชอบตามวรรคหนึ่งของข้อนี้จะเริ่มมีผลบังคับใช้ในวันที่
สามสิบถัดจากวันที่ได้มีการยื่นตราสารยอมรับข้อแก้ไขด้วยคะแนนเสียงข้างมากจานวนสองในสามของรัฐ
ภาคี ณ วันที่รับเอาข้อแก้ไขดังกล่าวนั้น หลังจากนั้นข้อเสนอแก้ไขจะมีผลบังคับใช้สาหรับรัฐภาคีใด ณ
วันที่สามสิบถัดจากวันที่รัฐภาคีนั้นยื่นตราสารยอมรับข้อแก้ไข การแก้ไขจะผูกพันเฉพาะรัฐภาคีที่ยอมรับ
ข้อแก้ไขนั้นnention on the Rights of Persons with Disabilities
3. หากที่ประชุมรัฐภาคีมีฉันทามติ ข้อแก้ไขที่ได้มีการรับเอาและเห็นชอบตามวรรคหนึ่งของข้อนี้
ซึ่งเกี่ยวเนื่องเฉพาะกับข้อ 34 ข้อ 38 ข้อ 39 และข้อ 40 จะเริ่มมีผลบังคับใช้ต่อรัฐภาคีทั้งปวง ณ วันที่
สามสิบถัดจากวันที่รัฐภาคีนั้นยื่นตราสารยอมรับข้อแก้ไข ข้อแก้ไขจะผูกพันเฉพาะรัฐภาคีที่ยอมรับข้อ
แก้ไขนั้น
ข้อ 48
การบอกเลิก
รัฐภาคีอาจบอกเลิกอนุสัญญานี้โดยการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังเลขาธิการสหประชาชาติ
การบอกเลิกจะมีผลหนึ่งปีหลังจากวันที่เลขาธิการสหประชาชาติได้รับแจ้ง
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ข้อ 49
รูปแบบที่เข้าถึงได้
ตัวบทของอนุสัญญานี้จะต้องจัดให้มีอยู่ในรูปแบบที่สามารถเข้าถึงได้ Convention on the
Rights of Persons with Disabilities
ข้อ 50
ตัวบทที่ถูกต้อง
ตัวบทฉบับภาษาอาหรับ จีน อังกฤษ ฝรั่งเศส รัสเชีย และสเปนของอนุสัญญานี้มีความถูกต้อง
เท่าเทียมกันเพื่อเป็นประจักษ์แก่การนี้ ผู้มีอานาจเต็มซึ่งลงนามข้างท้ายนี้ ซึ่งได้รับการมอบอานาจโดย
ชอบจากรัฐบาลของตนได้ลงนามในอนุสัญญานี้

