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คำนำ

ประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก เมื่อวันที่ 12

กุมภาพันธ์ 2535 และอนุสัญญาฯ มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี 26 เมษายน 2535

เป็นต้นมา และต่อมาไทยได้เข้าเป็นภาคีพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่า

ด้วยสิทธิเด็ก ซ่ึงเป็นข้อตกลงเสริมของอนุสัญญาฯ จำนวน 2 ฉบับ คือ (1) พิธีสาร

เลือกรับฯ เรื่อง การขายเด็ก การค้าประเวณีเด็ก และสื่อลามกที่เกี่ยวกับเด็ก

ซ่ึงเป็นข้อตกลงเสริมอนุสัญญาฯ ข้อ 32 34 และ 35 ว่าด้วยการแสวงประโยชน์

จากเด็กทางเศรษฐกิจและทางเพศ เม่ือวันท่ี 11 มกราคม 2549 และมีผลบังคับ

ใช้ต้ังแต่ วันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2549 และ (2) พิธีสารเลือกรับฯ เร่ือง  ความ

เก่ียวพันของเด็กในความขัดแย้งกันด้วยอาวุธ ซ่ึงเป็นข้อตกลงเสริมอนุสัญญาฯ

ข้อ 38 ว่าด้วยการห้ามเกณฑ์เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี เป็นทหารในภาวะสงคราม

เม่ือวันท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2549 และมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี 27 มีนาคม 2549

เป็นต้นมา

ต่อมาท่ีประชุมสมัชชาสหประชาชาติ (United Nations General Assembly)

สมัยท่ี 66 รับรองข้อมติท่ี 66/138 เร่ือง พิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วย

สิทธิเด็ก เร่ือง กระบวนการติดต่อร้องเรียน (Optional Protocol to the Convention

on the Rights of the Child on a communications procedure - OPCRC) เม่ือ

วันท่ี 19  ธันวาคม 2554โดยสหประชาชาติเรียกร้องให้ประเทศสมาชิกต่าง ๆ

พิจารณาเข้าเป็นรัฐภาคีของพิธีสารฉบับนี้
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หนังสือ “พิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก เร่ือง กระบวนการ

ติดต่อร้องเรียน” ฉบับน้ี จัดทำข้ึนเพ่ือเผยแพร่แก่หน่วยงานท้ัง ภาครัฐ ภาคเอกชน

ภาคประชาสังคม และกลุ่มเด็กและเยาวชน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำหนด

มาตรการที่เหมาะสมและการประกันสิทธิต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ตามอนุสัญญา

ว่าด้วยสิทธิเด็กและพิธีสารเลือกรับฯ ให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติ

ในโอกาสนี้ สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์ เด็ก เยาวชน

ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ขอขอบคุณ ศาสตราจารย์วิทิต มันตาภรณ์ ประธาน

คณะทำงาน ตรวจคำแปลพิธีสารเลือกรับฯ และคณะทำงานจากกรมสนธิสัญญา

และกฎหมาย กรมองค์การระหว่างประเทศ และสำนักงานอัยการสูงสุด

ที ่ได้พิจารณาตรวจสอบเนื ้อหาสาระของการแปลพิธีสารเลือกรับฯ ให้มี

ความครบถ้วนและถูกต้อง รวมถึงการให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการ

เตรียมความพร้อมของประเทศไทยในการเข้าเป็นภาคพิีธีสารเลือกรับฯ ฉบับน้ี

ต่อไปในอนาคต

(นายป่ินชาย  ป่ินแก้ว)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์

เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ

กันยายน 2555
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Optional Protocol to the Convention on the Rights of the

Child on a communications procedure

The States parties to the present Protocol,

Considering that, in accordance with the principles proclaimed in the Charter

of the United Nations, the recognition of the inherent dignity and the equal

and inalienable rights of all members of the human family is the foundation

of freedom, justice and peace in the world,

Noting that the States parties to the Convention on the Rights of the Child

(hereinafter referred to as the Convention) recognize the rights set forth in

it 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,

Reaff irming the universality, indivisibility, interdependence and

interrelatedness of all human rights and fundamental freedoms,

Reaffirming also the status of the child as a subject of rights and as a

human being with dignity and with evolving capacities,

Recognizing that children's special and dependent status may create real

difficulties for them in pursuing remedies for violations of their rights,

Considering that the present Protocol will reinforce and complement

national and regional mechanisms allowing children to submit complaints for

violations of their rights,
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รัฐภาคีแห่งพิธีสารน้ี

พิจารณา ว่า ตามหลักการที่ประกาศในกฎบัตรสหประชาชาตินั้น การรับรอง

ในศักดิ์ศรีแต่กำเนิดและสิทธิที่เท่าเทียมกัน ซึ่งไม่อาจเพิกถอนได้ของสมาชิก

ทั้งปวงของมวลมนุษยชาตินั้น เป็นรากฐานของเสรีภาพ ความยุติธรรม และ

สันติภาพในโลก

สังเกต ว่า รัฐภาคีแห่งอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (ต่อไปนี้เรียกว่าอนุสัญญา)

รับรองสิทธิตามที่กำหนดในอนุสัญญา ของเด็กแต่ละคนที่อยู่ในเขตอำนาจ

ของตน โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติไม่ว่าชนิดใด ๆ  โดยไม่คำนึงถึงเช้ือชาติ สีผิว

เพศ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมืองหรือด้านอ่ืน ๆ  ต้นกำเนิดทางชาติ

ชาติพันธ์ุหรือสังคม ทรัพย์สิน ความพิการ การเกิดหรือสถานะอ่ืน ๆ ของเด็ก

หรือของบิดามารดา หรือของผู้ปกครองตามกฎหมาย

ยืนยันอีกครั ้ง ถึงความเป็นสากล การไม่อาจแบ่งแยก การพึ ่งพาอาศัย

และความเก่ียวพันซ่ึงกันและกันของสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพข้ันพ้ืนฐานท้ังปวง

ยืนยันอีกคร้ัง ถึงสถานะของเด็กในฐานะเป็นผู้ท่ีมีสิทธิและในฐานะท่ีเป็นมนุษย์

ผู้หนึ่งที่มีศักดิ์ศรีและความสามารถที่กำลังพัฒนา

ตระหนัก ว่า สถานะท่ีเป็นพิเศษและต้องพ่ึงพิงของเด็กอาจก่อความยากลำบาก

ท่ีแท้จริงให้กับเด็กในการแสวงหา การเยียวยาจากการถูกละเมิดสิทธิของตน

พิจารณา ว่า พิธีสารน้ีจะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งและเสริมกลไกในระดับชาติ

และระดับภูมิภาค เพ่ือให้เด็กสามารถร้องเรียนการถูกละเมิดสิทธิได้
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Recognizing that the best interests of the child should be a primary consideration

to be respected in pursuing remedies for violations of the rights of the child,

and that such remedies should take into account the need for child-sensitive

procedures at all levels,

Encouraging States parties to develop appropriate national mechanisms to

enable a child whose rights have been violated to have access to effective

remedies at the domestic level,

Recalling the important role that national human rights institutions and

other relevant specialized institutions, mandated to promote and protect

the rights of the child, can play in this regard,

Considering that, in order to reinforce and complement such national

mechanisms and to further enhance the implementation of the Convention and,

where applicable, the Optional Protocols thereto on the sale of children,

child prostitution and child pornography and on the involvement of children in

armed conflict, it would be appropriate to enable the Committee on the

Rights of the Child (hereinafter referred to as the Committee) to carry out

the functions provided for in the present Protocol,

Have agreed as follows:
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ตระหนัก ว่า การแสวงหาการเยียวยาจากการถูกละเมิดสิทธิของเด็ก ควรเคารพ

และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นลำดับแรก และการเยียวยาน้ัน ควรคำนึง

ถึงความจำเป็นที่ต้องใช้กระบวนการที่ละเอียดอ่อนต่อเด็กในทุกระดับ

สนับสนุน ให้ รัฐภาคีพัฒนากลไกในระดับชาติที่เหมาะสม เพื่อให้เด็กที่ถูก

ละเมิดสิทธิสามารถเข้าถึงการเยียวยาท่ีมีประสิทธิภาพภายในประเทศ

ระลึก ถึง บทบาทที่สำคัญของสถาบันด้านสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และสถาบัน

ที่เชี่ยวชาญเฉพาะอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่ได้รับมอบหมายให้ส่งเสริมและคุ้มครอง

สิทธิของเด็กในการมีส่วนร่วมในกรณีนี้

พิจารณา ว่า เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเสริมกลไกระดับชาติ

ดังกล่าว และเพ่ือส่งเสริมการอนุวัติการตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก และพิธีสาร

เลือกรับของอนุสัญญา เรื่อง การขายเด็ก การค้าประเวณีเด็ก และสื่อลามก

ท่ีเก่ียวกับเด็ก และเร่ือง ความเก่ียวพันของเด็กในความขัดแย้งกันด้วยอาวุธต่อไป

แล้วแต่กรณี จึงเห็นควรให้คณะกรรมการสิทธิเด็ก (ต่อไปน้ี เรียกว่าคณะกรรมการ)

ปฏิบัติหน้าท่ีตามทีก่ำหนดในพธีิสารน้ี

ได้ตกลงกัน ดังน้ี
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Part I

General provisions

ส่วนท่ี 1

ข้อบทท่ัวไป
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Article 1

Competence of the Committee on the Rights of the Child

1. A State party to the present Protocol recognizes the competence of the

Committee as provided for by the present Protocol.

2. The Committee shall not exercise its competence regarding a State party

to the present Protocol on matters concerning violations of rights set forth

in an instrument to which that State is not a party.

3. No communication shall be received by the Committee if it concerns

a State that is not a party to the present Protocol.

Article 2

General principles guiding the functions of the Committee

In fulfilling the functions conferred on it by the present Protocol, the Committee

shall be guided by the principle of the best interests of the child. It shall

also have regard for the rights and views of the child, the views of the child

being given due weight in accordance with the age and maturity of the child.

Article 3

Rules of procedure

1. The Committee shall adopt rules of procedure to be followed when

exercising the functions conferred on it by the present Protocol. In doing so,

it shall have regard, in particular, for article 2 of the present Protocol in

order to guarantee child-sensitive procedures.

2. The Committee shall include in its rules of procedure safeguards to

prevent the manipulation of the child by those acting on his or her behalf

and may decline to examine any communication that it considers not to be in

the child's best interests.
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ข้อ 1

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิเด็ก

1. รัฐภาคีแห่งพิธีสารนี้ยอมรับอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตามที่กำหนด

ในพิธีสารน้ี

2. คณะกรรมการจะไม่ใช้อำนาจหน้าท่ีกับรัฐภาคีแห่งพิธีสารน้ี ในเร่ืองท่ีเก่ียวกับ

การละเมิดสิทธิเด็ก ท่ีบัญญัติในตราสารท่ีรัฐดังกล่าวมิได้เป็นภาคี

3. คณะกรรมการจะไม่รับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับรัฐที่ไม่ได้เป็นภาคีพิธีสารนี้

ข้อ 2

หลักการทั่วไปเกี่ยวกับหน้าที่ของคณะกรรมการ

ในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตามพิธีสารนี้ คณะกรรมการ

จะยึดหลักผลประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นที่ตั้ง คณะกรรมการจะคำนึงถึงสิทธิ

และความคิดเห็นของเด็กด้วย ทั้งนี้ ความคิดเห็นดังกล่าวของเด็กจะได้รับ

การพิจารณาตามสมควรโดยสอดคล้องกับอายุ และวุฒิภาวะของเด็กน้ัน

ข้อ 3

ระเบียบขั้นตอน

1. คณะกรรมการจะกำหนดระเบียบข้ันตอนในการปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย

ตามพิธีสารน้ี ในการกำหนดระเบียบข้ันตอนดังกล่าว คณะกรรมการจะคำนึงถึงข้อ 2

ของพิธีสารนี้เป็นการเฉพาะ เพื่อประกันว่ากระบวนการต่าง ๆ จะมีความ

ละเอียดอ่อน ต่อเด็ก

2. คณะกรรมการจะกำหนดในระเบียบขั้นตอนนั้น ให้มีมาตรการป้องกัน

การใช้อิทธิพลครอบงำเด็ก โดยผู้ท่ีเป็นตัวแทนของเด็ก และอาจปฏิเสธท่ีจะรับพิจารณา

ข้อร้องเรียนใด ๆ ท่ีคณะกรรมการเห็นว่าไม่ใช่ผลประโยชน์สูงสุดของเด็ก
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Article 4

Protection measures

1. A State party shall take all appropriate steps to ensure that individuals

under its jurisdiction are not subjected to any human rights violation,

ill-treatment or intimidation as a consequence of  communications or

cooperation with the Committee pursuant to the present Protocol.

2. The identity of any individual or group of individuals revealed publicly

without their express consent
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ข้อ 4

มาตรการคุ้มครอง

1. รัฐภาคีจะดำเนินการตามขั้นตอนทั้งปวงที่เหมาะสม เพื่อประกันว่าบุคคล

ภายใต้เขตอำนาจของตนจะไม่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน ได้รับการ ปฏิบัติท่ีไม่ดี

หรือถูกข่มขู่ใด ๆ อันเป็นผลจากการเสนอข้อร้องเรียนหรือให้ความร่วมมือ

กับคณะกรรมการตามพิธีสารนี้

2. จะไม่มีการเปิดเผยอัตลักษณ์ของบุคคล หรือกลุ่มบุคคลใดที่เกี ่ยวข้อง

ต่อสาธารณชน โดยไม่ได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากบุคคลน้ัน



O
 
P
 
C
 
R
 
C



Part II

Communications procedure

ส่วนท่ี 2

กระบวนการติดต่อร้องเรียน
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Article 5

Individual communications

1. Communications may be submitted by or on behalf of an individual or

group of individuals, within the jurisdiction of a State party, claiming to be

victims of a violation by that State party of any of the rights set forth in any

of the following instruments to which that State is a party:

(a) The Convention;

(b) The Optional Protocol to the Convention on the sale of children, child

prostitution and child pornography;

(c) The Optional Protocol to the Convention on the involvement of children

in armed conflict.

2. Where a communication is submitted on behalf of an individual or

group of individuals, this shall be with their consent unless the author can

justify acting on their behalf without such consent.

Article 6

Interim measures

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 in

exceptional circumstances to avoid possible irreparable damage to the

victim or victims of the alleged violations.

2. Where the Committee exercises its discretion under paragraph 1 of the

present article, this does not imply a determination on admissibility or on the

merits of the communication.
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ข้อ 5

การติดต่อร้องเรียนของบุคคล

1. ข้อร้องเรียนอาจเสนอโดย หรือในนามของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลภายใต้

เขตอำนาจของรัฐภาคีที ่อ้างว่าเป็นเหยื่อของการถูกรัฐนั้นละเมิดสิทธิใดๆ

ตามท่ีกำหนดอยู่ในตราสารดังต่อไปนี้ที่รัฐนั้นเป็นภาคี

(ก)อนุสัญญา

(ข)พิธีสารเลือกรับของอนุสัญญา เรื ่อง การขายเด็ก การค้าประเวณีเด็ก

และสื่อลามกที่เกี่ยวกับเด็ก

(ค)พิธีสารเลือกรับของอนุสัญญา เรื่อง ความเกี่ยวพันของเด็กในความขัดแย้ง

กันด้วยอาวุธ

2. ในกรณีท่ีมีการเสนอข้อร้องเรียนในนามบุคคลหรือกลุ่มบุคคล จะต้องได้รับ

ความยินยอมจากบุคคล หรือกลุ่มบุคคลน้ัน เว้นแต่ผู้เสนอข้อร้องเรียน สามารถ

แสดงเหตุผลอันชอบธรรมสำหรับการกระทำในนามบุคคล หรือกลุ่ม บุคคลดังกล่าว

โดยปราศจากความยินยอม

ข้อ 6

มาตรการชั่วคราว

1. หลังจากการรับข้อร้องเรียนและก่อนการพิจารณาตัดสินเก่ียวกับเน้ือหา สาระ

ของข้อร้องเรียน คณะกรรมการอาจส่งคำขอให้รัฐภาคีที่เกี่ยวข้องเมื่อใดก็ได้

โดยให้พิจารณาคำขอดังกล่าวโดยเร่งด่วนเกี่ยวกับ การใช้มาตรการชั่วคราว

เท่าที่จำเป็นในกรณีพิเศษ เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจจะไม่สามารถ

ทดแทนได้ อันเกิดข้ึนแก่เหย่ือหรือเหย่ือท่ีอ้างว่าถูกละเมิด

2. ในกรณีที่คณะกรรมการใช้ดุลพินิจตามวรรคแรกของข้อนี้ ไม่ให้ถือว่า

คณะกรรมการตัดสินรับข้อร้องเรียน  หรือตัดสินเก่ียวกับเน้ือหาสาระของข้อร้องเรียน
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Article 7

Admissibility

1. The Committee shall consider a communication inadmissible when:

(a) The communication is anonymous;

(b) The communication is not in writing;

(c) The communication constitutes an abuse of the right of submission of

such communications or is incompatible with the provisions of the

Convention and/or the Optional Protocols thereto;

(d) 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;

(e) 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;

(f) The communication is manifestly ill-founded or not sufficiently

substantiated;

(g) 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;

(h) The communication is not submitted within one year after the

exhaustion of domestic remedies, except in cases where the author can

demonstrate that it had not been possible to submit the communication

within that time limit.
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ข้อ 7

การรับไว้พิจารณา

1. คณะกรรมการจะไม่รับพิจารณาข้อร้องเรียน ในกรณีต่อไปน้ี

(ก) ข้อร้องเรียนน้ันไม่ปรากฏช่ือผู้ร้องเรียน

(ข) ข้อร้องเรียนน้ันไม่เป็นลายลักษณ์อักษร

(ค) ข้อร้องเรียนนั้นถือเป็นการใช้สิทธิในการยื่นข้อร้องเรียนที่ไม่ถูกต้อง

หรือไม่สอดคล้องกับข้อบทของอนุสัญญา และ/หรือพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญา

ดังกล่าว

(ง) ข้อร้องเรียนในเรื่องเดียวกันนั้นเคยได้รับการพิจารณาโดยคณะกรรมการ

หรือเคยได้รับการพิจารณา หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาภายใต้กระบวนการอ่ืน ๆ

ในการสอบสวนหรือระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศ

(จ) ยังไม่ได้รับการเยียวยาตามกระบวนการทั้งปวงที่มีอยู่ภายในประเทศ

จนหมดส้ิน เว้นแต่การได้รับการเยียวยาดังกล่าวล่าช้าโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร

หรือไม่น่าจะนำไปสู่การบรรเทาอย่างมีประสิทธิผล

(ฉ) ข้อร้องเรียนไม่มีเหตุผลอย่างชัดแจ้งหรือไม่มีหลักฐานท่ีเพียงพอ

(ช) ข้อเท็จจริงท่ีเป็นเหตุแห่งข้อร้องเรียนน้ันเกิดข้ึนก่อนพิธีสารน้ีมีผลบังคับใช้

แก่รัฐภาคีที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ข้อเท็จจริงเหล่านั้นยังคงมีอยู่หลังจากวันที่บังคับ

ใช้พิธีสาร

(ซ) ไม่ได้ยื่นข้อร้องเรียนนั้นภายในหนึ่งปีหลังจากการใช้การเยียวยาภายใน

ประเทศหมดสิ้นแล้ว เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ร้องเรียนสามารถแสดงได้ว่าไม่อาจ

ยื่นข้อร้องเรียนได้ภายในเวลาที่กำหนด
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Article 8

Transmission of the communication

1. Unless the Committee considers a communication inadmissible

without reference to the State party concerned, the Committee shall bring

any communication submitted to it under the present Protocol

confidentially to the attention of the State party concerned as soon as

possible.

2. The State party shall submit to the Committee written explanations or

statements clarifying the matter and the remedy, if any, that it may have

provided. The State party shall submit its response as soon as possible

and within six months.

Article 9

Friendly settlement

1. The Committee shall make available its good offices to the parties

concerned with a view to reaching a friendly settlement of the matter on the

basis of respect for the obligations set forth in the Convention and/or the

Optional Protocols thereto.

2. An agreement on a friendly settlement reached under the auspices of the

Committee closes consideration of the communication under the present

Protocol.
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ข้อ 8

การส่งต่อข้อร้องเรียน

1. เว้นแต่ในกรณีท่ีคณะกรรมการพิจารณาว่าไม่สามารถรับข้อร้องเรียน โดยไม่มี

การอ้างถึงรัฐภาคีที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการจะต้องแจ้งข้อร้องเรียนที่ได้รับ

ภายใต้พิธีสารน้ีให้รัฐภาคีท่ีเก่ียวข้องทราบเป็นการลับโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะทำได้

2. รัฐภาคีจะต้องยื่นคำอธิบายหรือถ้อยแถลงเป็นลายลักษณ์อักษรที่ให้ความ

ชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว พร้อมทั้งการเยียวยาหากมีต่อคณะกรรมการ

รัฐภาคีจะต้องให้คำตอบโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้และภายในหกเดือน

ข้อ 9

การระงับข้อพิพาทอย่างฉันมิตร

1. คณะกรรมการจะอำนวยการเพื่อที่จะให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องสามารถระงับ

ข้อพิพาทอย่างฉันมิตร บนพื้นฐานของการเคารพพันธกรณีที่กำหนดไว้ใน

อนุสัญญา และ/หรือพิธีสารเลือกรับท่ีเก่ียวข้อง

2. การตกลงระงับข้อพิพาทอย่างฉันมิตร ซึ่งเกิดขึ้นภายใต้การอำนวยการ

ของคณะกรรมการถือเป็นการสิ้นสุดการพิจารณาข้อร้องเรียนภายใต้พิธีสารนี้
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Article 10

Consideration of communications

1. The Committee shall consider communications received under the

present Protocol as quickly as possible, in the light of all documentation

submitted to it, provided that this documentation is transmitted to the

parties concerned.

2. The Committee shall hold closed meetings when examining

communications received under the present Protocol.

3. Where the Committee has requested interim measures, it shall expedite

the consideration of the communication.

4. When examining communications alleging violations of economic,

social or cultural rights, the Committee shall consider the reas

onableness of the steps taken by the State party in accordance with article

4 of the Convention. In doing so, the Committee shall bear in mind that the

State party may adopt a range of possible policy measures for the

implementation of the economic, social and cultural rights in the

Convention.

5. After examining a communication, the Committee shall, without delay,

transmit its views on the communication, together with its recommendations,

if any, to the parties concerned.
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ข้อ 10

การพิจารณาข้อร้องเรียน

1. คณะกรรมการจะพิจารณาข้อร้องเรียนที่ได้รับภายใต้พิธีสารนี้โดยเร็วที่สุด

เท่าที่จะทำได้ บนพื้นฐานของเอกสารทั้งหมดที่ได้ส่งให้แก่คณะกรรมการ

โดยเอกสารดังกล่าวจะต้องส่งให้แก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องด้วย

2. คณะกรรมการจะจัดการประชุมแบบปิดในการพิจารณาข้อร้องเรียนท่ีได้รับ

ภายใต้พิธีสารน้ี

3. ในกรณีที่คณะกรรมการขอให้มีมาตรการชั่วคราว คณะกรรมการจะเร่งรัด

การพิจารณาข้อร้องเรียนนั้น

4. ในการพิจารณาข้อร้องเรียนท่ีกล่าวหาว่ามีการละเมิดสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม

หรือวัฒนธรรม คณะกรรมการจะพิจารณาความสมเหตุสมผลของการดำเนินการ

ของรัฐภาคีโดยสอดคล้องกับข้อ 4 ของอนุสัญญา ในการดำเนินการเช่นว่า

คณะกรรมการจะคำนึงถึงการท่ีรัฐภาคีอาจใช้มาตรการทางนโยบายท่ีหลากหลาย

ในการอนุวัติการให้เป็นไปตามสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมตามท่ี

กำหนดในอนุสัญญา

5. หลังจากการพิจารณาข้อร้องเรียน คณะกรรมการจะส่งข้อคิดเห็นเกี่ยวกับ

ข้อร้องเรียน พร้อมท้ังข้อเสนอแนะหากมี ให้ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องทราบโดยไม่ชักช้า
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Article 11

Follow-up

1. The State party shall give due consideration to the views of the

Committee, together with its recommendations, if any, and shall

submit to the Committee a written response, including information on any

action taken and envisaged in the light of the views and recommendations

of the Committee. The State party shall submit its response as soon as

possible and within six months.

2. The Committee may invite the State party to submit further

information about any measures the State party has taken in

response to its views or recommendation or implementation of a friendly

settlement agreement, if any, including as deemed appropriate by the

Committee, in the State party's subsequent reports under article 44 of the

Convention, article 12 of the Optional Protocol on the sale of children, child

prostitution and child pornography or article 8 of the Optional Protocol on

the involvement of children in armed conflict, where applicable.
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ข้อ 11

การติดตาม

1. รัฐภาคีจะต้องพิจารณาข้อคิดเห็นพร้อมทั ้งข ้อเสนอแนะหากมีของ

คณะกรรมการตามสมควร และต้องส่งคำตอบเป็นลายลักษณ์อักษรให้แก่

คณะกรรมการรวมถึงข้อมูลเก่ียวกับการดำเนินการและท่ีคาดว่าจะมีการดำเนินการใด ๆ

ที ่คำนึงถึงข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการรัฐภาคีจะต้อง

ส่งคำตอบต่อคณะกรรมการโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้และภายในหกเดือน

2. คณะกรรมการอาจเชิญให้รัฐภาคีจัดส่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรการ

ใด ๆ  ท่ีรัฐภาคีได้ดำเนินการไปตามข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ หรือปฏิบัติตามท่ี

ได้ตกลงระงับข้อพิพาทอย่างฉันมิตรหากมี รวมทั้งตามที่คณะกรรมการเห็นว่า

เหมาะสมไว้ในรายงานฉบับต่อ ๆ  ไป ของรัฐภาคีภายใต้ข้อ 44 ของอนุสัญญาข้อ 12

ของพิธีสารเลือกรับ เรื่อง การขายเด็ก การค้าประเวณีเด็ก และสื่อลามก

เก่ียวกับเด็ก หรือข้อ 8 ของพิธีสารเลือกรับ เร่ือง ความเก่ียวพันของเด็กในความ

ขัดแย้งกันด้วยอาวุธ แล้วแต่กรณี
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Article 12

Inter-State communications

1. A State party to the present Protocol may, at any time, declare that it

recognizes the competence of the Committee to receive and consider

communications in which a State party claims that another State party is

not fulfilling its obligations under any of the following instruments to which

the State is a party:

(a) The Convention;

(b) The Optional Protocol to the Convention on the sale of children, child

prostitution and child pornography;

(c) The Optional Protocol to the Convention on the involvement of children

in armed conflict.

2. The Committee shall not receive communications concerning a State

party that has not made such a declaration or communications from a

State party that has not made such a declaration.

3. 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 the respect for the obligations set forth in the Convention and the

Optional Protocols thereto.

4. A declaration under paragraph 1 of the present article 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 that is the subject of a communication already transmitted

under the present article; no further communications by any State party

shall be received under the present 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.
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ข้อ 12

การติดต่อร้องเรียนระหว่างรัฐ

1. รัฐภาคีแห่งพิธีสารนี้อาจจะแถลงเมื่อใดก็ได้ว่ารับรองอำนาจหน้าที่ของ

คณะกรรมการในการรับและพิจารณาข้อร้องเรียนท่ีรัฐภาคีหน่ึงอ้างว่าอีกรัฐภาคีหนึ่ง

ไม่ปฏิบัติตามพันธกรณีของตนภายใต้ตราสารดังต่อไปน้ี ท่ีรัฐน้ันเป็นภาคีอยู่

(ก)  อนุสัญญา

(ข)  พิธีสารเลือกรับของอนุสัญญา เรื่อง การขายเด็ก การค้าประเวณีเด็ก

และสื่อลามกที่เกี่ยวกับเด็ก

(ค) พิธีสารเลือกรับของอนุสัญญา เร่ือง ความเก่ียวพันของเด็กในความขัดแย้ง

กันด้วยอาวุธ

2. คณะกรรมการจะไม่รับข้อร้องเรียนท่ีเก่ียวข้องกับรัฐภาคีท่ีไม่ได้แถลง เช่นว่า

หรือข้อร้องเรียนจากรัฐภาคีที่ไม่ได้แถลงเช่นว่านั้น

3. คณะกรรมการจะอำนวยการเพื่อที่จะให้รัฐภาคีที่เกี่ยวข้องสามารถระงับ

ข้อพิพาทอย่างฉันมิตร บนพื้นฐานของการเคารพพันธกรณีที่กำหนดไว้ใน

อนุสัญญา และพิธีสารเลือกรับท่ีเก่ียวข้อง

4. คำแถลงตามวรรคแรกของข้อน้ี รัฐภาคีจะต้องมอบไว้กับเลขาธิการสหประชาชาติ

ผู้ซ่ึงจะส่งสำเนาต่อไปให้รัฐภาคีอ่ืน รัฐภาคีอาจเพิกถอนการแถลงน้ัน เมื่อใดก็ได้

โดยแจ้งให้เลขาธิการสหประชาชาติทราบ การเพิกถอนนั้นจะไม่กระทบต่อ

การพิจารณาข้อร้องเรียนใดที่ได้ส่งแล้วภายใต้ข้อนี้ คณะกรรมการจะไม่รับ

ข้อร้องเรียนเพ่ิมเติมจากรัฐภาคีใดภายใต้ข้อน้ี หลังจากท่ีเลขาธิการสหประชาชาติ

ได้รับทราบการแจ้งเพิกถอนการแถลงนั้นแล้ว เว้นแต่รัฐภาคีที่เกี่ยวข้องได้มี

คำแถลงใหม่
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Article 13

Inquiry procedure for grave or systematic violations

1. If the Committee receives reliable information indicating grave or systematic

violations by a State party of rights set forth in the Convention or in the Optional

Protocols thereto on the sale of children, child prostitution and child pornography or

on the involvement of children in armed conflict, the Committee shall invite the

State party to cooperate in the examination of the information and, to this end, to

submit observations without delay 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. Such an inquiry shall be conducted confidentially, and the cooperation of

the State party shall be sought at all stages of the proceedings.

4. After examining the findings of such an inquiry, the Committee shall

transmit without delay these findings to the State party concerned, together

with any comments and recommendations.

5. The State party concerned shall, as soon as possible and within six

months of receiving the findings, comments and recommendations transmit-

ted by the Committee, submit its observations to the Committee.

6. After such proceedings have been completed with regard to an inquiry

made in accordance with paragraph 2 of the present article, the Committee

may, after consultation with the State party concerned, decide to include a

summary account of the results of the proceedings in its report provided for

in article 16 of the present Protocol.

7. 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 the present article in respect of the rights set

forth in some or all of the instruments listed in paragraph 1.

8. Any State party having made a declaration in accordance with paragraph

7 of the present article may, at any time, withdraw this declaration by

notification to the Secretary-General of the United Nations.
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ข้อ 13

กระบวนการไต่สวนการละเมิดที่ร้ายแรงหรือเป็นระบบ

1. หากคณะกรรมการได้รับข้อมูลท่ีน่าเช่ือถือได้ว่า รัฐภาคีใดกระทำการละเมิดสิทธิ

ท่ีระบุไว้ในอนุสัญญา หรือในพิธีสารเลือกรับท่ีเก่ียวข้องของอนุสัญญา เร่ือง การขายเด็ก

การค้าประเวณีเด็ก และส่ือลามกท่ีเก่ียวกับเด็ก หรือเร่ืองความเก่ียวพันของเด็ก

ในความขัดแย้งกันด้วยอาวุธอย่างร้ายแรง หรือเป็นระบบ คณะกรรมการจะเชิญ

ให้้รัฐภาคีน้ันให้ความร่วมมือในการพิจารณาข้อมูลและเพื่อการนั้น ยื่นข้อสังเกต

เกี่ยวกับข้อมูลดังกล่าวโดยไม่ชักช้า

2. คณะกรรมการอาจมอบหมายให้สมาชิกคณะกรรมการคนหน่ึงหรือมากกว่า

ดำเนินการไต่สวนและรายงานผลต่อคณะกรรมการโดยด่วน โดยคำนึงถึงข้อสังเกตใด

ที่รัฐภาคีที่เกี่ยวข้องได้ยื่น รวมทั้งข้อมูลที่เชื่อถือได้ที่ตนมีอยู่ การไต่สวนอาจ

รวมถึงการเยือนดินแดนรัฐภาคี ทั้งนี้ ในกรณีที่มีเหตุอันควรและได้รับความ

ยินยอมของรัฐภาคี

3. การไต่สวนดังกล่าวจะกระทำโดยลับ และโดยความร่วมมือของรัฐภาคี

ในทุกขั้นตอนของกระบวนการไต่สวน

4. หลังจากมีการพิจารณาผลของการไต่สวนน้ัน คณะกรรมการจะส่งผลการไต่สวน

ดังกล่าว รวมถึงข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะใด ๆ  ให้รัฐภาคีท่ีเก่ียวข้องโดยไม่ชักช้า

5. รัฐภาคีท่ีเก่ียวข้องจะต้องย่ืนข้อสังเกตต่อคณะกรรมการโดยเร็วท่ีสุด และภายใน

หกเดือน นับแต่วันท่ีได้รับผลการไต่สวนข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ

6. หลังจากท่ีกระบวนการไต่สวนตามวรรค 2 ของข้อน้ีเสร็จส้ินแล้ว คณะกรรมการ

อาจตัดสินให้รวมบทสรุปเกี ่ยวกับผลการไต่สวนไว้ในรายงานตามข้อ 16

ของพิธีสารน้ี หลังจากท่ีได้หารือกับรัฐภาคีท่ีเก่ียวข้องน้ันแล้ว

7. ในขณะท่ีลงนามให้สัตยาบัน หรือภาคยานุวัติพิธีสารน้ี แต่ละรัฐภาคีอาจแถลง

ไม่รับรองอำนาจหน้าท่ีของคณะกรรมการตามท่ีกำหนดในข้อน้ีในส่วนท่ีเก่ียวกับ

สิทธิที่กำหนดในตราสารบางฉบับหรือทุกฉบับตามที่ระบุในวรรคแรก

8. รัฐภาคีใดท่ีได้แถลงไม่รับรองอำนาจของคณะกรรมการตามวรรค 7 ของข้อน้ี

จะเพิกถอนคำแถลงเม่ือใดก็ได้ โดยการแจ้งให้เลขาธิการสหประชาชาติทราบ
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Article 14

Follow-up to the inquiry procedure

1. The Committee may, if necessary, after the end of the period of six

months referred to in article 13, paragraph 5, invite the State party

concerned to inform it of the measures taken and envisaged in response to

an inquiry conducted under article 13 of the present Protocol.

2. The Committee may invite the State party to submit further information

about any measures that the State party has taken in response to an

inquiry conducted under article 13, including as deemed appropriate by the

Committee, in the State's party subsequent reports under article 44 of the

Convention, article 12 of the Optional Protocol to the Convention on the

sale of children, child prostitution and child pornography or article 8 of the

Optional Protocol to the Convention on the involvement of children in armed

conflict, where applicable.
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ข้อ 14

การติดตามกระบวนการไต่สวน

1. หากจำเป็น หลังจากส้ินสุดระยะเวลาหกเดือน ตามท่ีอ้างถึงในข้อ 13 วรรค 5

คณะกรรมการอาจเชิญให้รัฐภาคีที่เกี ่ยวข้องแจ้งมาตรการที่ได้ดำเนินการ

และท่ีคาดว่าจะดำเนินการตามการไต่สวนท่ีได้เกิดข้ึนภายใต้ข้อ 13 ของพิธีสารน้ี

2. คณะกรรมการอาจเชิญให้รัฐภาคีจัดส่งข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับมาตรการใด ๆ

ที่รัฐภาคีได้ดำเนินการตาม การไต่สวนที่กระทำภายใต้ข้อ 13 ของพิธีสารนี้

และ ตามท่ีคณะกรรมการเห็นว่าเหมาะสมไว้ในรายงานฉบับต่อ ๆ  ไป ของรัฐภาคี

ภายใต้ข้อ 44 ของอนุสัญญา ข้อ 12 ของพิธีสารเลือกรับ เรื่อง การขายเด็ก

การค้าประเวณีเด็ก และส่ือลามกท่ีเก่ียวกับเด็ก หรือข้อ 8 ของพิธีสารเลือกรับ
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เร่ือง ความเก่ียวพันของเด็กในความขัดแย้งกันด้วยอาวุธแล้วแต่กรณี

Article 15

International assistance and cooperation

1. The Committee may transmit, with the consent of the State party

concerned, to United Nations specialized agencies, funds and programmes

and other competent bodies its views or recommendations concerning

communications and inquiries that indicate a need for technical advice or

assistance, together with the State party's observations and suggestions,

if any, on these views or recommendations.

2. The Committee may also bring to the attention of such bodies, with the

consent of the State party concerned, any matter arising out of

communications considered under the present Protocol that may assist

them in deciding, each within its field of competence, on the advisability of

international measures likely to contribute to assisting States parties in

achieving progress in the implementation of the rights recognized in the

Convention and/or the Optional Protocols thereto.

Article 16

Report to the General Assembly

1. The Committee shall include in its report submitted every two years to

the General Assembly in accordance with article 44 (5) of the Convention
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a summary of its activities under the present Protocol.

ข้อ 15

ความช่วยเหลือและความร่วมมือระหว่างประเทศ

1. โดยได้รับการยินยอมจากรัฐภาคีท่ีเก่ียวข้อง คณะกรรมการอาจส่งข้อคิดเห็น

หรือข้อเสนอแนะของคณะกรรมการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนและการไต่สวนที่

ระบุว่าจำเป็นต้องได้รับคำปรึกษาหรือความช่วยเหลือทางเทคนิค พร้อมทั้ง

ข้อสังเกต และคำแนะนำของรัฐภาคีเก่ียวกับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะน้ีหากมี

ไปยังหน่วยงาน ทบวงการชำนัญพิเศษ กองทุนและโครงการของสหประชาชาติ

และหน่วยงานอ่ืนท่ีมีอำนาจหน้าท่ี

2. โดยได้รับการยินยอมจากรัฐภาคีท่ีเก่ียวข้อง คณะกรรมการอาจแจ้งให้หน่วยงาน

ดังกล่าวทราบถึงประเด็นใด ๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกับข้อร้องเรียนท่ีได้รับการพิจารณา

ภายใต้พิธีสารนี้ ที่อาจช่วยในการตัดสินใจตามอำนาจหน้าที่เฉพาะของแต่ละ

หน่วยงาน เกี่ยวกับความเหมาะสมของมาตรการระหว่างประเทศที่อาจช่วยให้

รัฐภาคีมีความก้าวหน้า ในการอนุวัติการให้เป็นไปตามสิทธิตามที่รับรอง

ไว้ในอนุสัญญา และ/หรือพิธีสารเลือกรับ

ข้อ 16

การรายงานต่อสมัชชาสหประชาชาติ

1. คณะกรรมการจะต้องระบุผลสรุปกิจกรรมของคณะกรรมการภายใต้

พิธีสารนี้ ในรายงานของคณะกรรมการที่ต้องเสนอต่อสมัชชาสหประชาชาติ

ทุก ๆ 2 ปี ตามข้อ 44 (5) ของอนุสัญญา
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Article 17

Dissemination and information on the Optional Protocol

1. Each State party undertakes to make widely known and to disseminate

the present Protocol and to facilitate access to information about the views

and recommendations of the Committee, in particular with regard to matters

involving the State party, by appropriate and active means and in accessible

formats to adults and children alike, including those with disabilities.

Article 18

Signature, ratification and accession

1. The present Protocol is open for signature to any State that has signed,

ratified or acceded to the Convention or either of the first two Optional

Protocols thereto.

2. The present Protocol is subject to ratification by any State that has

ratified or acceded to the Convention or either of the first two Optional

Protocols thereto. Instruments of ratification shall be deposited with the

Secretary-General of the United Nations.

3. The present Protocol shall be open to accession by any State that has ratified

or acceded to the Convention or either of the first two Optional Protocols thereto.

4. Accession shall be effected by the deposit of an instrument of

accession with the Secretary-General.
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 ข้อ 17

การเผยแพร่และการให้ข้อมูลเกี่ยวกับพิธีสารเลือกรับ

1. แต่ละรัฐภาคีจะต้องดำเนินการให้พิธีสารน้ีเป็นท่ีรับรู้อย่างกว้างขวางและเผยแพร่

พิธีสารนี้ พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับข้อคิดเห็น

และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ

รัฐภาคีนั้น ด้วยช่องทางทั้งปวงที่เหมาะสมและในเชิงรุก และในรูปแบบที่เด็ก

ผู้ใหญ่รวมทั้งคนพิการสามารถเข้าถึงได้

ข้อ 18

การลงนาม การให้สัตยาบันและการภาคยานุวัติ

1. พิธีสารน้ีเปิดให้มีการลงนามโดยรัฐใด ๆ  ท่ีได้ลงนาม ให้สัตยาบัน หรือภาคยานุวัติ

อนุสัญญา หรือพิธีสารเลือกรับสองฉบับแรกฉบับใดฉบับหน่ึง

2. พิธีสารน้ีต้องได้รับการให้สัตยาบันโดยรัฐใด ๆ  ท่ีได้ให้สัตยาบัน หรือภาคยานุวัติ

อนุสัญญา หรือพิธีสารเลือกรับสองฉบับแรกฉบับใดฉบับหนึ่ง สัตยาบันสาร

จะต้องมอบไว้กับเลขาธิการสหประชาชาติ

3. พิธีสารน้ีเปิดให้มีการภาคยานุวัติโดยรัฐใด ๆ  ท่ีได้ให้สัตยาบัน หรือภาคยานุวัติ

อนุสัญญา หรือพิธีสารเลือกรับสองฉบับแรกฉบับใด ฉบับหน่ึง

4. การภาคยานุวัติจะมีผลโดยการมอบภาคยานุวัติสารไว้กับเลขาธิการสหประชาชาติ
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Article 19

Entry into force

1. The present Protocol shall enter into force three months after the

deposit of the tenth instrument of ratification or accession.

2. For each State ratifying the present Protocol or acceding to it after the

deposit of the tenth instrument of ratification or instrument of accession,

the present Protocol shall enter into force three months after the date of

the deposit of its own instrument of ratification or accession.

Article 20

Violations occurring after the entry into force

1. The Committee shall have competence solely in respect of violations

by the State party of any of the rights set forth in the Convention and/or the

first two Optional Protocols thereto occurring after the entry into force of the

present Protocol.

2. If a State becomes a party to the present Protocol after its entry into

force, the obligations of that State vis-a-vis the Committee shall relate

only to violations of the rights set forth in the Convention and/or the first

two Optional Protocols thereto occurring after the entry into force of the

present Protocol for the State concerned.
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ข้อ 19

การบังคับใช้

1. พิธีสารนี้จะมีผลบังคับใช้สามเดือน หลังจากวันที่มอบสัตยาบันสารหรือ

ภาคยานุวัติสารฉบับท่ีสิบ

2. สำหรับรัฐแต่ละรัฐที่ได้ให้สัตยาบัน หรือภาคยานุวัติพิธีสารนี้หลังจากวันที่

มอบสัตยาบันสาร หรือภาคยานุวัติสารฉบับท่ีสิบ พิธีสารน้ีจะมีผลบังคับใช้สามเดือน

หลังจากวันที่มอบสัตยาบันสารหรือภาคยานุวัติสารของตน

ข้อ 20

การละเมิดสิทธิหลังจากการมีผลบังคับใช้

1. คณะกรรมการจะมีอำนาจหน้าท่ีเฉพาะในกรณีการละเมิดสิทธิใด ๆ  ท่ีกำหนด

ในอนุสัญญาและ/หรือพิธีสารเลือกรับสองฉบับแรกโดยรัฐภาคี ท่ีเกิดข้ึนหลังจาก

ท่ีพิธีสารน้ีมีผลบังคับใช้แล้ว

2. หากรัฐใดเข้าเป็นภาคีพิธีสารน้ีหลังจากท่ีมีผลบังคับใช้แล้ว พันธกรณีท่ีรัฐน้ัน

มีต่อคณะกรรมการ จะเก่ียวข้องเพียงเฉพาะการละเมิดสิทธิโดยรัฐภาคีตามท่ีกำหนด

ในอนุสัญญาและ/หรือพิธีสารเลือกรับสองฉบับแรก ท่ีเกิดข้ึนหลังจากท่ีพิธีสารน้ี

มีผลใช้บังคับกับรัฐท่ีเก่ียวข้องน้ันแล้ว
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Article 21

Amendments

1. Any State party may propose an amendment to the present Protocol

and submit it to the Secretary-General of the United Nations. The Secretary-

General 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 of 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 submitted by the Secretary-General to the General

Assembly for approval and, thereafter, to all States parties for acceptance.

2. An amendment adopted and approved in accordance with paragraph 1

of the present 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 that have accepted it.
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ข้อ 21

การแก้ไข

1. รัฐภาคีใด ๆ  อาจเสนอข้อแก้ไขต่อพิธีสารน้ี และย่ืนข้อแก้ไขน้ันต่อเลขาธิการ

สหประชาชาติ เลขาธิการ จะแจ้งข้อแก้ไขใด ๆ ท่ีเสนอมาน้ันไปยังบรรดารัฐภาคี

พร้อมกับคำร้องขอให้รัฐนั ้นแจ้งว่าประสงค์ที ่จะให้มีการประชุมรัฐภาคี

เพื ่อวัตถุประสงค์ในการพิจารณาและตัดส ินเก ี ่ยวก ับข ้อเสนอดังกล ่าว

หรือไม่ในกรณีที่ภายในสี่เดือน นับจากการแจ้งข้อแก้ไขเช่นว่านั้น มีรัฐภาคี

จำนวนอย่างน้อยหนึ่งในสาม ประสงค์ที่จะให้มีการประชุมดังกล่าว เลขาธิการ

จะจัดให้มีการประชุมภายใต้การอุปถัมภ์ของสหประชาชาติ ข้อแก้ไขใด ๆ

ที่ได้มีการรับรองโดยเสียงส่วนใหญ่จำนวนสองในสามของรัฐภาคีที่เข้าร่วม

และลงคะแนนเสียงในที ่ประช ุมจะต้องเสนอโดยเลขาธิการต่อสมัชชา

สหประชาชาติเพ่ือให้ความเห็นชอบ และหลังจากน้ันจะเสนอต่อบรรดารัฐภาคี

ท้ังปวงเพ่ือพิจารณาให้การยอมรับต่อไป

2. ข้อแก้ไขที่ได้มีการรับรองและเห็นชอบตามวรรคแรกของข้อนี้จะมีผลบังคับ

ใช้ในวันท่ีสามสิบนับจากวันท่ีจำนวนตราสารให้การยอมรับท่ีได้มอบไว้ มีจำนวน

สองในสามของรัฐภาคี ณ วันที่ที่ได้มีการรับรองข้อแก้ไข หลังจากนั้นข้อแก้ไข

จะมีผลบังคับใช้กับรัฐภาคีใดในวันที่สามสิบนับจากวันที่รัฐภาคีนั้นได้มอบ

ตราสารให้การยอมรับของตน ข้อแก้ไขจะผูกพันเฉพาะบรรดารัฐภาคีที่ได้ให้

การยอมรับข้อแก้ไขนั้น
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Article 22

Denunciation

1. Any State party may denounce the present Protocol at any time by

written notification to the Secretary-General of the United Nations. The

denunciation shall take effect one year after the date of receipt of the

notification by the Secretary-General.

2. Denunciation shall be without prejudice to the continued application of

the provisions of the present Protocol to any communication submitted

under articles 5 or 12 or any inquiry initiated under article 13 before the

effective date of denunciation.

Article 23

Depositary and notification by the Secretary-General

1. The Secretary-General of the United Nations shall be the depositary of

the present Protocol.

2. The Secretary-General shall inform all States of:

(a) Signatures, ratifications and accessions under the present Protocol;

(b) The date of entry into force of the present Protocol and of any amend-

ment thereto under article 21;

(c) Any denunciation under article 22.

Article 24

Languages

1. The present Protocol, of which the Arabic, 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 Protocol to all States.



C  R  C

พิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธ ิเด็ก
เรื่อง กระบวนการติดต่อร้องเรียน

47

ส่
ว
น
ที่

 4
: ก

ร
ะ
บ
ว
น
ก
า
ร
ไ
ต่
ส
ว
น

ข้อ 22

การเพิกถอน

1. รัฐภาคีใด ๆ อาจเพิกถอนจากพิธีสารน้ีเม่ือใดก็ได้ โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์

อักษรต่อเลขาธิการสหประชาชาติ การเพิกถอนจะมีผลหนึ่งปีหลังจากวันที่

เลขาธิการได้รับการแจ้ง

2. การเพิกถอนจะไม่มีผลกระทบต่อการปรับใช้ข้อบทของพิธีสารน้ีอย่างต่อเน่ือง

ต่อข้อร้องเรียนใดๆ ท่ีได้ย่ืนภายใต้ข้อ 5 หรือ 12 หรือกระบวนการไต่สวนใด ๆ

ท่ีได้ริเร่ิมภายใต้ข้อ 13 ก่อนวันท่ีการเพิกถอนจะมีผลบังคับใช้

ข้อ 23

ผู้เก็บรักษาและการแจ้งโดยเลขาธิการ

1. เลขาธิการสหประชาชาติจะเป็นผู้เก็บรักษาพิธีสารนี้

2. เลขาธิการสหประชาชาติจะต้องแจ้งบรรดารัฐทั้งปวงทราบเก่ียวกับ

(ก) การลงนาม การให้สัตยาบัน และการภาคยานุวัติภายใต้พิธีสารน้ี

(ข) วันท่ีพิธีสารน้ีมีผลบังคับใช้ และข้อแก้ไขใด ๆ ภายใต้ข้อ 21

(ค) การเพิกถอนใด ๆ ภายใต้ข้อ 22

ข้อ  24

ภาษา

1. พิธีสารฉบับน้ี ซ่ึงตัวบทภาษาอารบิก จีน อังกฤษ ฝร่ังเศส รัสเซีย และสเปน

มีความถูกต้องเท่าเทียมกัน   จะเก็บรักษาไว้ ณ หอเก็บเอกสารของสหประชาชาติ

2. เลขาธิการสหประชาชาติจะต้องจัดส่งสำเนารับรองถูกต้องของพิธีสารนี้

ให้แก่บรรดารัฐทัง้ปวง
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