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

