อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก
อารัมภบท
รัฐภาคีแหงอนุสัญญานี้
พิจารณา วา ตามหลักการทีป่ ระกาศในกฎบัตรสหประชาชาตินั้น การยอมรับในศักดิ์ศรีแตกําเนิดและสิทธิที่เทา
เทียมกัน ซึ่งไมอาจเพิกถอนไดของสมาชิกทั้งปวงของมวลมนุษยชาตินนั้ เปนรากฐานของเสรีภาพ ความ
ยุติธรรม และสันติภาพในโลก
คํานึงถึง วา บรรดาประชาชนแหงสหประชาชาติ ไดยืนยันไวในกฎบัตรถึง ความศรัทธาตอสิทธิมนุษยชนขั้น
พื้นฐานตอศักดิ์ศรีและคุณคาของมนุษย และไดตั้งเจตจํานงที่จะสงเสริมความกาวหนาทางสังคมและมาตรฐาน
แหงชีวิตที่ดีขนึ้ ภายใตเสรีภาพที่กวางขวางขึ้น
ยอมรับ วา สหประชาชาติไดประกาศ และตกลงในปฎิญญาและกติกาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนวา ทุกคนมี
สิทธิและเสรีภาพทั้งปวงที่กําหนดไว โดยปราศจากการแบงแยกไมวาชนิดใดๆ อาทิเชน เชื้อชาติ สีผิว เพศ
ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมืองหรือทางอื่น ตนกําเนิดทางชาติหรือสังคม ทรัพยสิน การเกิดหรือ
สถานะอืน่
ระลึก วา สหประชาชาติไดประกาศในปฎิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนวา เด็กมีสิทธิที่จะไดรับการดูแล และ
การชวยเหลือเปนพิเศษ
เชื่อ วา ครอบครัวในฐานะเปนกลุมพื้นฐานของสังคมและเปนสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติสําหรับการเจริญเติบโต
และการอยูด ีกนิ ดีของสมาชิกทุกคนโดยเฉพาะเด็ก ควรจะไดรับการคุมครองและการชวยเหลือที่จําเปน เพื่อที่จะ
ความสามารถมีความรับผิดชอบในชุมชนของตนไดอยางเต็มที่
ยอมรับ วา เพื่อใหเด็กพัฒนาบุคลิกภาพไดอยางกลมกลืนและเต็มที่ เด็กควรเติบโตในสิ่งแวดลอมของครอบครัว
ในบรรยากาศแหงความผาสุก ความรัก และความเขาใจ
พิจารณา วา ควรเตรียมใหเด็กพรอมอยางเต็มที่ที่จะดํารงชีวิตเปนของตัวของตัวเองในสังคม และควรเลีย้ งดูเด็ก
ตามเจตนารมณแหงอุดมคติที่ประกาศไวในกฎบัตรสหประชาชาติ โดยเฉพาะตามเจตนารมณแหงสันติภาพ
ศักดิ์ศรี ความอดกลัน้ เสรีภาพ ความเสมอภาค และความเปนเอกภาพ

คํานึงถึง วา ไดมีการระบุความจําเปนที่จะขยายการดูแลโดยเฉพาะแกเด็กในปฎิญญาวาดวยสิทธิเด็ก ค.ศ.
๑๙๒๔ และในปฎิญญาวาดวยสิทธิเด็กซึ่งสมัชชาไดรับเอาเมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ค.ศ. ๑๙๕๙ และไดมกี าร
ยอมรับในปฎิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ในกติกาสากลวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
(โดยเฉพาะขอ ๒๓ และ ๒๔) ในกติกาสากลวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (โดยเฉพาะขอ
๑๐) และในรัฐธรรมนูญและตราสารอื่นๆที่เกี่ยวของของทบวงการชํานัญพิเศษ และองคการระหวางประเทศที่
เกี่ยวของกับสวัสดิภาพของเด็ก
คํานึงถึง วา ตามที่ไดระบุในปฎิญญาวาดวยสิทธิเด็กนัน้ เด็กโดยเหตุที่ยังไมเติบโตเต็มที่ทั้งรางกายและจิต จึง
ตองการการพิทักษและดูแลเปนพิเศษ รวมถึงตองการการคุมครองตามกฎหมายที่เหมาะสมทั้งกอนและหลังการ
เกิด
ระลึก วา บทบัญญัติของปฎิญญาวาดวยหลักกฎหมายและสังคม อันเกี่ยวกับการคุม ครองและสวัสดิภาพเด็ก
โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนที่เกี่ยวกับการอุปการะและการรับเปนบุตรบุญธรรมทั้งในประเทศและระหวาง
ประเทศ กฎระเบียบมาตรฐานขั้นต่ําสุดของสหประชาชาติสําหรับการบริหารงานยุติธรรมแกผูเยาว (กฎปกกิ่ง)
และปฎิญญาวาดวยการคุมครองสตรีและเด็กในภาวะฉุกเฉิน และกรณีพิพาทกันดวยอาวุธ
ยอมรับ วา ประเทศทั้งปวงในโลกมีเด็กทีด่ ํารงชีวิตอยูใ นสภาวะที่ยากลําบากอยางยิ่ง และเขาเหลานั้น
จําเปนตองไดรับการเอาใจใสเปนพิเศษ
พิจารณาตามสมควร ถึงความสําคัญของประเพณี และคานิยมทางวัฒนธรรมของชนแตละกลุม ที่มีตอการ
คุมครองและพัฒนาการอยางกลมกลืนของเด็ก
ยอมรับ วา ความสําคัญของความรวมมือระหวางประเทศ เพื่อปรับปรุงสภาพความเปนอยูของเด็กในทุกๆ
ประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเทศกําลังพัฒนา
ไดตกลงกัน ดังนี้
สวนที่ ๑
ขอที่ ๑
เพื่อความมุงประสงคแหงอนุสัญญานี้ เด็กหมายถึง มนุษยทุกคนที่มีอายุต่ํากวาสิบแปดป เวนแตจะบรรลุนิติ
ภาวะกอนหนานั้นตามกฎหมายที่ใชบังคับแกเด็กนัน้
ขอที่ ๒

๑. รัฐภาคีจะเคารพและประกันสิทธิตามทีก่ ําหนดไวในอนุสัญญานี้ แกเด็กแตละคนที่อยูในเขตอํานาจของ
ตน โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติไมวาชนิดใดๆ โดยไมคํานึงถึง เชื้อชาติ สีผิว ภาษา ศาสนา ความคิดเห็น
ทางการเมืองหรือทางอื่น ตนกําเนิดทางชาติ ชาติพันธุ หรือสังคม ทรัพยสิน ความทุพพลภาพ การเกิดหรือ
สถานะอืน่ ๆของเด็ก หรือบิดามารดา หรือผูปกครองตามกฎหมาย
๒. รัฐภาคีจะดําเนินมาตรการที่เหมาะสมทั้งปวง เพื่อที่จะประกันวาเด็กไดรับการคุม ครองการเลือกปฏิบัติ
หรือการลงโทษในทุกรูปแบบ บนพื้นฐานของสถานภาพ กิจกรรมความคิดเห็นที่แสดงออก หรือความเชื่อ
ของบิดามารดา ผูปกครองตามกฎหมาย หรือสมาชิกในครอบครัวของเด็ก
ขอที่ ๓
๑. ในการกระทําทั้งปวงที่เกีย่ วกับเด็ก ไมวาจะกระทําโดยสถาบันสังคมสงเคราะหของรัฐหรือเอกชน ศาล
ั ญัติ ผลประโยชนสูงสุดของเด็กเปนสิ่งที่ตองคํานึงถึง
ยุติธรรม หนวยงานฝายบริหาร หรือองคกรนิติบญ
เปนลําดับแรก
๒. รัฐภาคีรับที่จะประกันใหมีการคุมครอง และการดูแลแกเด็กเทาที่จําเปนสําหรับความอยูดีของเด็ก โดย
คํานึงถึงสิทธิและหนาที่ของบิดามารดา ผูป กครองตามกฎหมาย หรือบุคคลอื่นทีร่ ับผิดชอบเด็กนั้นตาม
กฎหมายดวย และเพื่อการนี้ จะดําเนินมาตรการทางนิตบิ ัญญัติ และบริหารที่เหมาะสมทั้งปวง
๓. รัฐภาคีจะประกันวา สถาบัน การบริการ และการอํานวยความสะดวกที่มีสวนรับผิดชอบตอการดูแล
หรือการคุมครองเด็กนัน้ จะเปนไปตามมาตรฐานทีไ่ ดกําหนดไวโดยหนวยงานที่มีอํานาจ โดยเฉพาะดาน
ความปลอดภัย สุขภาพ และในเรื่องจํานวนและความเหมาะสมของเจาหนาที่ ตลอดจนการกํากับดูแลที่มี
ประสิทธิภาพ
ขอที่ ๔
รัฐภาคีจะดําเนินมาตรการที่เหมาะสมทั้งปวง ทั้งดานนิติบัญญัติ บริหารและดานอื่นๆ เพื่อการปฏิบัติให
เปนไปตามสิทธิที่อนุสัญญานี้ไดใหการยอมรับ ในสวนที่เกี่ยวของกับสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
นั้น รัฐภาคีจะดําเนินมาตรการเชนวานัน้ โดยใชทรัพยากรที่มีอยูอยางเต็มที่ และภายในกรอบของความ
รวมมือระหวางประเทศ เมื่อจําเปน
ขอที่ ๕

รัฐภาคีจะเคารพตอความรับผิดชอบ สิทธิ และหนาที่ของบิดามารดา หรือของสมาชิกของครอบครัวขยาย
หรือชุมชน ซึ่งกําหนดไวโดยขนบธรรมเนียมในทองถิ่น หรือของผูปกครองตามกฎหมาย หรือบุคคลอื่นที่
รับผิดชอบตอเด็กตามกฎหมาย ในอันที่จะแนะแนวตามที่เหมาะสมในการใชสิทธิของเด็กตามที่อนุสัญญานี้
ใหการรับรอง ในลักษณะทีส่ อดคลองกับความสามารถที่พัฒนาตามวัยของเด็ก
ขอที่ ๖
๑. รัฐภาคียอมรับวา เด็กทุกคนมีสิทธิติดตัวที่จะมีชีวิต
๒. รัฐภาคีจะประกันอยางเต็มที่เทาที่จะทําได ใหมีการอยูรอด และการพัฒนาของเด็ก
ขอที่ ๗
๑. เด็กจะไดรบั การจดทะเบียนทันทีหลังการเกิด และจะมีสิทธิที่จะมีชอื่ นับตั้งแตเกิด และสิทธิทจี่ ะไดรับ
สัญชาติ และเทาที่จะเปนไปได สิทธิที่จะรูจ ัก และไดรับการดูแลเลี้ยงดูจากบิดามารดาของตน
๒. รัฐภาคีจะประกันใหมีการปฏิบตั ิตามสิทธิเหลานี้ตามกฏหมายภายในและพันธกรณีของรัฐภาคี ที่มีอยู
ภายใตตราสารระหวางประเทศที่เกี่ยวของในเรื่องนี้ โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีที่เด็กจะตกอยูใ นสถานะไร
สัญชาติ
ขอที่ ๘
๑. รัฐภาคีรับที่จะเคารพตอสิทธิของเด็ก ในการรักษาเอกลักษณของตนไวรวมถึงสัญชาติ ชื่อ และ
ความสัมพันธทางครอบครัวของตนตามที่กฎหมายรับรอง โดยปราศจากการแทรกแซงที่มิชอบดวย
กฎหมาย
๒. ในกรณีทมี่ กี ารตัดเอกลักษณบางอยาง หรือทั้งหมดของเด็กออกไปโดยไมชอบดวยกฎหมาย รัฐภาคีจะ
ใหความชวยเหลือและความคุมครองตามสมควร เพื่อใหเอกลักษณของเด็กกลับคืนมาโดยเร็ว
ขอที่ ๙
๑. รัฐภาคีจะประกันวา เด็กจะไมถกู แยกจากบิดามารดาโดยขัดกับความประสงคของบิดามารดา เวนแตใน
กรณีที่หนวยงานที่มีอํานาจ ซึ่งอาจถูกทบทวนโดยทางศาลจะกําหนดตามกฎหมายและวิธีพิจารณาทีใ่ ช
บังคับอยูวา การแยกเชนที่วา นี้จําเปนเพื่อผลประโยชนสูงสุดของเด็ก การกําหนดเชนที่วานี้อาจจําเปนใน

กรณีเฉพาะ เชน ในกรณีที่เด็กถูกกระทําโดยมิชอบ หรือถูกทอดทิ้งละเลยโดยบิดามารดา หรือในกรณีที่
บิดามารดาอยูแ ยกกันและตองมีการตัดสินวาเด็กจะพํานักที่ใด
๒. ในการดําเนินการใดๆ ตามวรรค ๑ ของขอนี้ จะใหโอกาสทุกฝายทีม่ ีผลประโยชนเกี่ยวของมีสว นรวม
ในการดําเนินการดังกลาว และแสดงความคิดเห็นของตนใหประจักษ
๓. รัฐภาคีจะเคารพตอสิทธิของเด็กที่ถกู แยกจากบิดาหรือมารดา หรือจากทั้งคู ในอันที่จะรักษา
ความสัมพันธสวนตัว และการติดตอโดยตรงทั้งกับบิดาและมารดาอยางสม่ําเสมอ เวนแตเปนการขัดตอ
ผลประโยชนสูงสุดของเด็ก
๔. ในกรณีทกี่ ารแยกเชนทีว่ านี้เปนผลมาจากการกระทําใดๆ โดยรัฐภาคีตอบิดาหรือมารดา หรือทั้งบิดา
มารดา หรือตอเด็ก เชน การกักขัง การจําคุก การเนรเทศ การสงตัวออกนอกประเทศ หรือการเสียชีวติ
(รวมทั้งการเสียชีวิตอันเกิดจากสาเหตุใดๆที่เกิดขึ้นขณะที่ผูนั้นอยูในการควบคุมของรัฐ) หากมีการขอรอง
รัฐภาคีนั้นจะตองใหขอมูลขาวสารที่จําเปนเกี่ยวกับที่อยูข องสมาชิกของครอบครัวทีห่ ายไปแกบดิ ามารดา
เด็ก หรือในกรณีทเี่ หมาะสม แกสมาชิกของครอบครัว เวนแตเนื้อหาของขอมูลขาวสารนั้นจะกอใหเกิด
ความเสียหายตอความอยูดีของเด็ก อนึ่ง รัฐภาคีจะใหการประกันตอไปวา การยื่นคํารองขอเชนวานั้นจะไม
กอใหเกิดผลรายตอบุคคลที่เกี่ยวของ
ขอที่ ๑๐
๑. ตามพันธกรณีของรัฐภาคี ภายใตขอ ๙ วรรค ๑ คํารองของเด็ก หรือบิดามารดาของเด็กที่จะเดินทางเขา
หรือออกนอกรัฐภาคี เพื่อวัตถุประสงคของการกลับไปอยูรว มกันใหมเปนครอบครัว จะไดการดําเนินการ
โดยรัฐภาคีในลักษณะที่เปนคุณ มีมนุษยธรรมและรวดเร็ว รัฐภาคีจะประกันอีกดวยวา การยืน่ คํารอง
ดังกลาวจะไมกอใหเกิดผลเสียตอผูร อง และสมาชิกในครอบครัวของผูร อง
๒. เด็กที่บดิ ามารดาอาศัยอยูตางรัฐกันกับเด็ก จะมีสิทธิที่จะรักษาความสัมพันธสวนตัว และการติดตอ
โดยตรงทั้งกับบิดามารดาไดอยางสม่ําเสมอ เวนแตในสภาพการณพิเศษ เพื่อการนี้และตามพันธกรณีของรัฐ
ภาคีภายใตขอ ๙ วรรค ๑ รัฐภาคีจะเคารพตอสิทธิของเด็ก และบิดามารดาของเด็ก ในอันที่จะเดินทางออก
นอกประเทศใดๆรวมทั้งประเทศของตน และสิทธิที่จะเดินทางออกนอกประเทศใดๆจะอยูภ ายใตขอจํากัด
ดังที่กําหนดไวโดยกฎหมายเทานั้น และซึง่ จําเปนสําหรับการรักษาความมั่นคงแหงชาติ ความสงบเรียบรอย
สาธารณสุข หรือศีลธรรมของประชาชน หรือสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่น และสอดคลองกับสิทธิอนื่ ๆ ที่
ไดรับการยอมรับในอนุสัญญานี้
ขอที่ ๑๑

๑. รัฐภาคีจะดําเนินมาตรการตางๆ ที่จะหยุดยั้งการโยกยายเด็ก และการไมสงเด็กกลับคืนจากตางประเทศที่
มิชอบดวยกฎหมาย
๒. เพื่อการนี้ รัฐภาคีจะสงเสริมใหมีการจัดทําความตกลงทวิภาคี หรือพหุภาคี หรือการภาคยานุวตั ิความ
ตกลงที่มีอยู
ขอที่ ๑๒
๑. รัฐภาคีจะประกันแกเด็กที่สามารถ มีความคิดเห็นเปนของตนไดแลว ซึ่งสิทธิที่จะแสดงความคิดเห็น
เหลานั้นโดยเสรีในทุกๆเรื่องที่มีผลกระทบตอเด็ก ทั้งนีค้ วามคิดเห็นดังกลาวของเด็กจะไดรับการพิจารณา
ตามสมควรแกอายุ และวุฒภิ าวะของเด็กนัน้
๒. เพื่อความมุงประสงคนี้ เด็กจะไดรับโดยเฉพาะอยางยิ่งโอกาสที่จะมีสิทธิมีเสียงในกระบวนพิจารณา
ทางตุลาการ และทางปกครองใดๆที่มผี ลกระทบตอเด็กไมวาโดยตรง หรือผานผูแ ทน หรือองคกรที่
เหมาะสม ในลักษณะที่สอดคลองกับระเบียบวิธีปฏิบัติตามกฎหมายภายใน
ขอที่ ๑๓
๑. เด็กจะมีสิทธิและเสรีภาพในการแสดงออก สิทธินี้จะรวมถึงเสรีภาพที่จะแสวงหา ไดรับ หรือถายทอด
ขอมูลขาวสาร และความคิดทุกลักษณะ โดยไมถูกจํากัดโดยเขตแดน ไมวาจะโดยวาจา ลายลักษณอักษร
หรือการตีพิมพ ในรูปศิลปะหรือผานสื่ออื่นใดตามที่เด็กเลือก
๒. การใชสิทธิดังกลาวนี้อาจอยูภายใตขอจํากัดบางประการ แตขอจํากัดเหลานีต้ องเปนขอจํากัดเชนที่
บัญญัติตามกฎหมาย และเชนที่จําเปนเทานั้น
ก) เพื่อการเคารพตอสิทธิ และชื่อเสียงของบุคคลอื่น หรือ
ข) เพื่อการรักษาความมั่นคงแหงชาติ หรือความเรียบรอย หรือสาธารณสุข หรือศีลธรรมของ
ประชาชน
ขอที่ ๑๔
๑. รัฐภาคีจะเคารพตอสิทธิของเด็กที่จะมีเสรีภาพทางความคิด มโนธรรม และศาสนา

๒. รัฐภาคีจะเคารพตอสิทธิและหนาที่ของบิดามารดา และผูปกครองตามกฎหมาย ในกรณีที่เหมาะสมใน
อันที่จะใหแนวทางแกเด็กในการใชสิทธิของตน ในลักษณะที่สอดคลองกับความสามารถทีพ่ ัฒนาตามวัย
ของเด็ก
๓. เสรีภาพในการแสดงออกทางศาสนา หรือความเชื่อของตน อาจอยูเพียงภายใตขอ จํากัดเชนที่กาํ หนด
โดย กฎหมายเทานั้น และเชนที่จําเปนทีจ่ ะรักษาความปลอดภัย ความสงบเรียบรอย สาธารณสุข หรือ
ศีลธรรมของประชาชน หรือสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของบุคคลอื่น
ขอที่ ๑๕
๑. รัฐภาคียอมรับสิทธิของเด็กที่จะมีเสรีภาพในการสมาคม และเสรีภาพในการชุมนุมอยางสงบ
๒. ไมอาจมีการจํากัดการใชสิทธิเหลานี้ นอกเหนือจากขอจํากัดที่กําหนดขึ้นโดยสอดคลองกับกฎหมาย
และที่จําเปนสําหรับสังคมประชาธิปไตย เพื่อประโยชนของความมั่นคงแหงชาติ หรือความปลอดภัยของ
ประชาชน ความสงบเรียบรอย การคุมครองดานสาธารณสุข หรือศีลธรรม หรือการคุมครองสิทธิ และ
เสรีภาพของบุคคลอื่น
ขอที่ ๑๖
๑. เด็กจะไมถกู แทรกแซงโดยพลการ หรือโดยไมชอบดวยกฎหมายในความเปนสวนตัว ครอบครัว บาน
หรือหนังสือโตตอบ รวมทั้งจะไมถูกกระทําโดยมิชอบตอเกียรติ และชื่อเสียง
๒. เด็กมีสิทธิไดรับการคุมครองทางกฎหมายจากการแทรกแซง หรือการกระทําดังกลาว
ขอที่ ๑๗
รัฐภาคียอมรับในหนาที่อันสําคัญของสื่อมวลชน และจะประกันวาเด็กสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารและ
วัสดุจากแหลงตางๆกัน ทั้งในประเทศและระหวางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งขอมูลขาวสารและวัสดุที่มุง
สงเสริมความผาสุก ทั้งทางสังคม จิตใจ และศีลธรรม ตลอดจนสุขภาพกายและจิตของเด็ก เพื่อการนีร้ ัฐ
ภาคีจะ
ก) สงเสริมใหสื่อมวลชนเผยแพรขอมูลขาวสารและวัสดุ ที่จะมีประโยชนทั้งทางสังคมและวัฒนธรรม
แกเด็ก และโดยสอดคลองกับเจตนารมณขอ ๒๙

ข) สงเสริมความรวมมือระหวางประเทศในการผลิต แลกเปลีย่ น และเผยแพรขอมูลขาวสารและวัสดุ
ดังกลาว จากแหลงขอมูลทางวัฒนธรรมทั้งในประเทศ และระหวางประเทศ
ค) สงเสริมการผลิต และเผยแพรหนังสือสําหรับเด็ก
ง) สงเสริมใหสื่อมวลชนใหความสนใจเปนพิเศษกับความจําเปนทางดานภาษาของเด็กที่เปนสมาชิก
ของชนกลุมนอย หรือชนพืน้ เมือง
จ) สงเสริมการพัฒนาแนวทางที่เหมาะสมสําหรับการปองกันเด็ก จากขอมูล ขาวสารและวัสดุที่เปน
อันตรายตอความอยูดีกนิ ดีของเด็ก ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงบทบัญญัติในขอ ๑๓ และ ๑๘
ขอที่ ๑๘
๑. รัฐภาคีจะใชความพยายามที่สุด เพื่อประกันใหมีการยอมรับหลักการที่วา ทั้งบิดาและมารดามีความ
รับผิดชอบรวมกันในการเลีย้ งดูและพัฒนาเด็ก บิดามารดา หรือผูปกครองตามกฎหมายแลวแตกรณี เปน
ผูร ับผิดชอบเบื้องตนในการเลี้ยงดูและพัฒนาเด็ก โดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของเด็กเปนพืน้ ฐาน
๒. เพื่อความมุงประสงคในการใหหลักประกัน และสงเสริมสิทธิที่กําหนดไวในอนุสัญญานี้ รัฐภาคีจะให
ความชวยเหลือที่เหมาะสมแกบิดามารดา และผูปกครองตามกฎหมายในอันที่จะปฏิบตั ิความรับผิดชอบของ
ตนในการอบรมเลี้ยงดูเด็ก และจะประกันใหมีการพัฒนาสถาบันการอํานวยความสะดวก และการบริการ
ตางๆสําหรับการดูแลเด็ก
๓. รัฐภาคีจะดําเนินมาตรการที่เหมาะสมทั้งปวงที่จะประกันวา บุตรของบิดามารดาที่ตองทํางานมีสิทธิ
ไดรับประโยชนจากการบริการ และสิ่งอํานวยความสะดวกเกี่ยวกับการดูแลเด็กทีพ่ วกเขามีสิทธิจะได
ขอที่ ๑๙
๑. รัฐภาคีจะดําเนินมาตรการที่เหมาะสมทัง้ ปวง ดานนิตบิ ัญญัติ บริหาร สังคมและการศึกษา ในอันที่จะ
คุมครองเด็กจากรูปแบบทั้งปวงของความรุนแรง ทั้งทางรางกายและจิต การทํารายหรือการกระทําอันมิชอบ
การทอดทิ้งหรือการปฏิบัตโิ ดยประมาท การปฏิบตั ิที่ผดิ หรือการแสวงประโยชน รวมถึงการกระทําอันมิ
ชอบทางเพศขณะอยูในการดูแลของบิดามารดา ผูปกครองตามกฎหมาย หรือบุคคลอืน่ ใดซึ่งเด็กนั้นอยูใน
ความดูแล
๒. ตามแตจะเหมาะสม มาตรการคุมครองเชนวานี้ ควรรวมถึง กระบวนการที่มีประสิทธิผลสําหรับการ
จัดตั้งแผนงานทางสังคม ในอันที่จะใหการสนับสนุนที่จําเปนแกเด็กและบุคคลซึ่งเด็กนั้นอยูใ นความดูแล
ตลอดจนกระบวนการที่มปี ระสิทธิผลสําหรับปองกันในรูปแบบอื่น และใหมีการระบุ การรายงานการสง

เรื่องเพื่อพิจารณา การสืบสวน การปฏิบัติ และการติดตามเรื่องของกรณีการปฏิบัติทผี่ ิดตอเด็ก ตามที่ระบุ
มาแลวขางตน และในกรณีที่เหมาะสมใหทางตุลาการเขามามีสวนรวมดวย
ขอที่ ๒๐
๑. เด็กทีถ่ ูกพรากจากสภาพครอบครัว ไมวาจะโดยถาวรหรือชั่วคราว หรือที่ไมอาจปลอยใหอยูในสภาพ
ที่วานั้น เพื่อประโยชนสูงสุดของเด็กเอง จะไดรับการคุมครอง และความชวยเหลือพิเศษที่จดั ใหโดยรัฐ
๒. รัฐภาคีจะประกันใหมีการดูแลแกเด็กเชนวานัน้ ตามกฎหมายภายใน
๓. นอกเหนือจากประการอืน่ แลว การดูแลดังกลาวอาจรวมถึง การจัดหาผูอุปถัมภ กาฟาลาห ของ
กฎหมายอิสลาม การรับบุตรบุญธรรม หรือถาจําเปนการจัดใหอยูในความดูแลของสถาบันที่เหมาะสม
สําหรับการดูแลเด็ก ในการพิจารณาถึงหนทางแกไขใหคํานึงถึงการควรใหมีความตอเนื่องในการเลี้ยงดูเด็ก
และภูมิหลังทางชาติพันธุ ศาสนา และวัฒนธรรม และภาษาของเด็ก
ขอที่ ๒๑
รัฐภาคีซึ่งยอมรับและ/หรือยอมใหมีระบบการรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมจะประกันวาประโยชนสูงสุดของ
เด็กเปนขอพิจารณาที่สําคัญที่สุด และจะ
ก) ประกันวา การรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมตองไดรับการอนุญาตจากเจาหนาที่ ผูมีอํานาจเทานัน้ ซึ่ง
เปนผูก ําหนดตามกฎหมายและวิธพี ิจารณาที่ใชบังคับอยู และอยูบนพื้นฐานของขอมูลขาวสารทั้งปวงที่
เกี่ยวของและเชื่อถือไดวา การรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมนั้นกระทําไดเมื่อคํานึงถึงสถานภาพของเด็กเปน
บุตรบุญธรรมนั้นกระทําไดเมื่อคํานึงถึงสภาพของเด็กในสวนที่เกีย่ วของกับบิดามารดา ญาติพี่นอง และ
ผูปกครองตามกฎหมาย และในกรณีที่จําเปน บุคคลที่เกี่ยวของไดใหความยินยอมอยางผูเขาใจเรื่องตอ
การรับเด็กเปนบุตรบุญธรรม โดยไดรับคําปรึกษาตามทีจ่ ําเปน
ข) ยอมรับวาการรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมขามประเทศอาจถือไดวาเปนทางเลือกหนึ่งของการดูแลเด็ก
หากไมสามารถจัดหาผูอุปถัมภ หรือครอบครัวทีร่ ับเปนบุตรบุญธรรมใหเด็กได หรือไมสามารถใหเด็ก
ไดรับการดูแลดวยวิธีการอันเหมาะสมในประเทศถิน่ กําเนิดของเด็กนัน้
ค) ประกันวาเด็กที่อยูใ นขายของการรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมขามประเทศ จะไดรับมาตรการคุมครอง
และมาตรฐานเชนเดียวกับทีใ่ ชอยูในกรณีการรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมภายในประเทศ

ง) ดําเนินมาตรการที่เหมาะสมทั้งปวงเพื่อประกันวา ในการรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมขามประเทศนั้น
การจัดหาผูอุปการะแกเด็ก จะไมสงผลใหผทู ี่เกี่ยวของไดรับประโยชนทางการเงินที่ไมสมควรจากการ
นั้น
จ) สงเสริมเมือ่ เปนการเหมาะสมซึ่งความมุงหมายของขอนี้ โดยการจัดทําขอตกลง หรือขอตกลงทวิ
ภาคี หรือพหุภาคี และภายในกรอบนี้พยายามที่จะประกันวา การจัดหาผูอุปถัมภแกเด็กในอีกประเทศ
หนึ่งนั้นไดกระทําโดยหนวยงานหรือองคกรที่มีอํานาจ
ขอที่ ๒๒
๑. รัฐภาคีจะดําเนินมาตรการที่เหมาะสมทีจ่ ะประกันวา เด็กทีร่ องขอสถานะเปนผูล ี้ภยั หรือที่ไดรับการ
พิจารณาเปนผูล ี้ภยั หรือที่ไดรับการพิจารณาเปนผูล ภี้ ัยตามกฎหมายหรือกระบวนการภายในหรือระหวาง
ประเทศที่ใชบงั คับ ไมวาจะมีบิดามารดาของเด็กหรือบุคคลอื่นติดตามมาดวยหรือไมก็ตาม จะไดรบั การ
คุมครองและความชวยเหลือทางมนุษยธรรมที่เหมาะสมในการไดรับสิทธิที่มีอยูตามที่ระบุไวในอนุสัญญานี้
และในตราสารระหวางประเทศอื่นๆอันเกีย่ วกับสิทธิมนุษยชนหรือมนุษยธรรม ซึ่งรัฐดังกลาวเปนภาคี
๒. เพื่อวัตถุประสงคนี้ รัฐภาคีจะใหความรวมมือตามทีพ่ ิจารณาวาเหมาะสมแกความพยายามใดๆ ของทั้ง
องคการสหประชาชาติ และองคการระดับรัฐบาล หรือองคการที่มใิ ชระดับรัฐบาลอืน่ ที่มีอํานาจ ซึ่งรวมมือ
กับองคการสหประชาชาติในการคุมครองและชวยเหลือเด็กเชนวา และในการติดตามหาบิดามารดาหรือ
สมาชิกอื่นของครอบครัวของเด็กผูลภี้ ยั เพื่อใหไดรับขอมูลขาวสารที่จาํ เปนสําหรับการกลับไปอยูรว มกัน
ใหมเปนครอบครัวของเด็ก ในกรณีที่ไมสามารถคนพบบิดามารดาหรือสมาชิกอื่นๆของครอบครัว เด็กนั้น
จะไดรับการคุมครองเชนเดียวกับเด็กทีถ่ ูกพรากจากสภาพครอบครัว ทั้งที่เปนการถาวรหรือชั่วคราวไมวา จะ
ดวยเหตุผลใด ดังเชนทีร่ ะบุไวในอนุสัญญานี้
ขอที่ ๒๓
๑. รัฐภาคียอมรับวาเด็กทีพ่ กิ ารทางรางกายหรือจิต ควรมีชีวิตที่สมบูรณและปกติสุข ในสภาวะที่ประกันใน
ศักดิ์ศรี สงเสริมการพึ่งพาตนเอง และเอื้ออํานวยใหเด็กมีสวนรวมอยางแข็งขันในชุมชน
๒. รัฐภาคียอมรับในสิทธิของเด็กพิการทีไ่ ดรับการดูแลเปนพิเศษ และจะสนับสนุนและประกันทีจ่ ะขยาย
เทาที่กําลังทรัพยากรจะอํานวย ความชวยเหลือซึ่งมีการรองขอ และซึ่งเหมาะสมกับสภาพของเด็ก และ
สภาพการณของบิดามารดา หรือบุคคลอื่นที่ดูแลเด็ก ไปยังเด็กที่อยูในเกณฑและผูทรี่ บั ผิดชอบในการดูแล
เด็ก

๓. โดยยอมรับความจําเปนพิเศษของเด็กพิการ ความชวยเหลือทีใ่ หตามวรรค ๒ ของขอนี้เปนการใหเปลา
เทาที่จะเปนไปได ทั้งนี้ โดยพิจารณาถึงกําลังทรัพยของบิดามารดา หรือบุคคลอื่นทีด่ ูแลเด็ก และความ
ชวยเหลือเชนวาจะถูกกําหนดขึ้นเพื่อที่จะประกันวา เด็กพิการจะสามารถอยางมีประสิทธิผลทีจ่ ะเขาถึง และ
ไดรับการศึกษา การฝกอบรม การบริการดูแลสุขภาพ การบริการเรื่องการฟน ฟูสภาพ การตระเตรียม
สําหรับการจางงาน และโอกาสทางดานสันทนาการ ในลักษณะที่สงเสริมใหเด็กสามารถบรรลุผลสําเร็จ
อยางเต็มที่เทาที่เปนไปไดในการเขาสังคมและการพัฒนาตนเอง ซึ่งรวมถึงการพัฒนาทางวัฒนธรรมและ
จิตใจดวย
๔. ภายใตบรรยากาศความรวมมือระหวางประเทศ รัฐภาคีจะสงเสริมการแลกเปลีย่ นขอมูลขาวสารที่
เหมาะสม ในดานการดูแลสุขภาพเชิงปองกัน และดานการรักษาเด็กพิการทางการแพทย ทางจิตวิทยา และ
ทางการฟนฟูสมรรถภาพ รวมทั้งการเผยแพร และการเขาถึงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับวิธฟี นฟูการศึกษา และ
การบริการดานการฝกอาชีพ โดยมีจดุ มุงหมายที่จะชวยใหรัฐภาคีสามารถปรับปรุงความสามารถและทักษะ
และเพิ่มพูนประสบการณในดานนี้ ในเรือ่ งนี้ความตองการของประเทศกําลังพัฒนาควรไดรับการคํานึงถึง
เปนพิเศษ
ขอที่ ๒๔
๑. รัฐภาคียอมรับในสิทธิของเด็กที่จะไดรับมาตรฐานสาธารณสุขที่สูงที่สุดเทาที่จะหาได และสิ่งอํานวย
ความสะดวก สําหรับการบําบัดรักษาความเจ็บปวย และการฟน ฟูสุขภาพ รัฐภาคีจะพยายามดําเนินการที่จะ
ประกันวาไมมเี ด็กคนใดถูกลิดรอน สิทธิในการรับบริการดูแลสุขภาพเชนวานัน้
๒. รัฐภาคีจะใหมีการปฏิบตั ิตามซึ่งสิทธินี้อยางเต็มที่ และโดยเฉพาะอยางยิ่งจะดําเนินมาตรการที่เหมาะสม
ดังนี้
ก) ลดการเสียชีวิตของทารก และเด็ก
ข) ประกันใหมีการใหความชวยเหลือทางการแพทยที่จําเปน และการดูแลสุขภาพแกเด็กทุกคน โดย
เนนการพัฒนาการดูแลสุขภาพขั้นปฐม
ค) ตอสูกับโรคภัย และทุพโภชนาการ รวมทั้งที่อยูภายในขอบขายของการดูแลสุขภาพขั้นปฐม ซึ่ง
นอกเหนือจากวิธกี ารอืน่ แลวยังดําเนินการโดยการใชเทคโนโลยีที่มีอยูพรอมแลว และโดยการจัดหา
อาหารที่ถูกหลักโภชนาการ และน้ําดื่มที่สะอาดอยางเพียงพอ ทั้งนี้ โดยการพิจารณาถึงอันตราย และ
ความเสี่ยงของมลภาวะแวดลอม
ง) ประกันใหมีการดูแลสุขภาพอยางเหมาะสมแกมารดา ทั้งกอนและหลังคลอด

จ) ประกันวาทุกสวนของสังคม โดยเฉพาะบิดามารดาและเด็ก จะไดรบั ขอมูลขาวสาร และเขาถึง
การศึกษาและการสนับสนุนใหใชความรูพนื้ ฐานในเรื่องโภชนาการและสุขภาพเด็ก เรื่องประโยชน
ของการเลี้ยงดูดวยนมมารดา เรื่องอนามัยและสุขาภิบาลสภาพแวดลอม และเรื่องการปองกันอุบัติเหตุ
ฉ) พัฒนาการดูแลสุขภาพเชิงปองกัน การแนะแนวแกบดิ ามารดา และการใหบริการและการศึกษาและ
ในเรื่องการวางแผนครอบครัว
๓. รัฐภาคีจะดําเนินมาตรการที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพทั้งปวง เพื่อที่จะขจัดทางปฏิบัติดั้งเดิมที่เปน
ผลรายตอสุขภาพของเด็ก
๔. รัฐภาคีรับที่จะสงเสริมและสนับสนุนความรวมมือระหวางประเทศ เพื่อที่จะใหการดําเนินการใหสิทธิที่
ยอมรับในขอนี้บังเกิดผลอยางเต็มที่ตามลําดับ เกี่ยวกับเรือ่ งนี้ความจําเปนของประเทศกําลังพัฒนาจะไดรับ
การพิจารณาเปนพิเศษ
ขอที่ ๒๕
รัฐภาคียอมรับในสิทธิของเด็ก ผูซึ่งไดรับการจัดโดยหนวยงานที่มีอํานาจใหไปไดรับการดูแล การคุมครอง
หรือการบําบัดรักษาสุขภาพ ทั้งรางกายและจิต ในอันทีจ่ ะไดรับการทบทวนการบําบัดรักษาที่ใหแกเด็กเปน
ระยะๆ ตลอดจนสภาวะแวดลอมอื่นๆทั้งปวงที่เกีย่ วของกับการจัดการดังกลาว
ขอที่ ๒๖
๑. รัฐภาคียอมรับสิทธิของเด็กทุกคน ในอันที่จะไดรับประโยชนจากการประกันสังคม รวมถึงการ
ประกันภัยทางสังคม และจะดําเนินมาตรการที่จําเปน เพือ่ ใหสิทธินี้บังเกิดผลอยางเต็มที่ตามกฎหมายของ
แตละประเทศ
๒. ในกรณีที่เหมาะสม การใหประโยชนควรคํานึงถึงทรัพยากร และสภาวะแวดลอมของเด็ก และบุคคลที่
มีหนาที่รับผิดชอบในการเลีย้ งดูเด็ก ตลอดจนขอพิจารณาอื่นๆที่เกีย่ วของกับการรองขอรับประโยชนซ่งึ
กระทําโดยเด็กผูนนั้ หรือตัวแทน
ขอที่ ๒๗
๑. รัฐภาคียอมรับสิทธิของเด็กทุกคน ในอันที่จะไดรับมาตรฐานของการดํารงชีวิตที่เพียงพอสําหรับการ
พัฒนาดานรางกาย สมอง จิตใจ ศีลธรรม และสังคมของเด็ก

๒. บิดามารดาหรือผูอื่นทีร่ บั ผิดชอบตอเด็ก มีความรับผิดชอบเบื้องตนที่จะจัดหาสภาพความเปนอยูที่
จําเปนสําหรับการพัฒนาของเด็ก ทั้งนี้ ตามความสามารถและกําลังการเงินของบุคคลเหลานัน้
๓. ตามสภาวะและกําลังความสามารถของประเทศ รัฐภาคีจะดําเนินมาตรการที่เหมาะสมที่จะใหความ
ชวยเหลือบิดามารดา และผูอ ื่นที่รับผิดชอบตอเด็ก ในการดําเนินตามสิทธินี้ และในกรณีทจี่ ําเปนรัฐภาคีจะ
ใหความชวยเหลือดานวัตถุและแผนงานสนับสนุน โดยเฉพาะอยางยิง่ ดานโภชนาการ เครื่องนุงหม และที่
อยูอาศัย
๔. รัฐภาคีจะดําเนินมาตรการที่เหมาะสมทั้งปวง ที่จะไดรับชดใชคาเลี้ยงดูเด็กคืนจากบิดามารดาหรือผูอื่นที่
มีความรับผิดชอบทางการเงินตอเด็ก ทั้งที่อยูในรัฐภาคีเองและรัฐอื่น โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในกรณีทบี่ ุคคลที่
มีความรับผิดชอบทางการเงินตอเด็กอาศัยอยูในรัฐอืน่ นอกเหนือจากรัฐที่เด็กอาศัยอยู รัฐภาคีจะสงเสริม
การเขาเปนภาคีในความตกลงระหวางประเทศ หรือการจัดทําความตกลงเชนวานั้น ตลอดจนการจัดทํา
ขอตกลงอื่นๆที่เหมาะสม
ขอที่ ๒๘
๑. รัฐภาคียอมรับสิทธิของเด็กที่จะไดรับการศึกษา และเพื่อที่จะใหสิทธินี้บังเกิดผลตามลําดับ และบน
พื้นฐานของโอกาสที่เทาเทียมกัน รัฐภาคีจะ
ก) จัดการศึกษาระดับประถมเปนภาคบังคับที่เด็กทุกคนสามารถเรียนไดโดยไมเสียคาใชจาย
ข) สนับสนุนการพัฒนาของการศึกษาระดับมัธยมในรูปแบบตางๆ รวมถึงการศึกษาสายสามัญและสาย
อาชีพ จัดการศึกษาใหแพรหลายและเปดกวางแกเด็กทุกคน และดําเนินมาตรการที่เหมาะสม เชนการ
นํามาใชซึ่งการศึกษาแบบใหเปลา และการเสนอใหความชวยเหลือทางการเงินในกรณีที่จําเปน
ค) ทําใหการศึกษาในระดับสูงเปดกวางแกทุกคนบนพืน้ ฐานของความสามารถ โดยทุกวิธกี ารที่
เหมาะสม
ง) ทําใหขอมูลขาวสาร และการแนะแนวทางการศึกษาและอาชีพ เปนที่แพรหลาย และเปดกวางแกเด็ก
ทุกคน
จ) ดําเนินมาตรการเพื่อสนับสนุนการเขาเรียนอยางสม่ําเสมอ และลดอัตราการออกจากโรงเรียน
กลางคัน
๒. รัฐภาคีจะดําเนินมาตรการที่เหมาะสมที่จะประกันวา ระเบียบวินยั ของโรงเรียนไดกําหนดขึ้น ใน
ลักษณะที่สอดคลองกับศักดิศ์ รีแหงความเปนมนุษยของเด็กและสอดคลองกับอนุสญ
ั ญานี้

๓. รัฐภาคีจะสงเสริมและสนับสนุนความรวมมือระหวางประเทศ ในสวนที่เกีย่ วกับการศึกษา โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง เพื่อทีจ่ ะเกื้อกูลตอการขจัดความเขลาและการไมรูหนังสือทั่วโลก และเอื้ออํานวยใหไดรับความรู
ทางวิชาการและทางเทคนิค และวิธกี ารสอนสมัยใหมเกีย่ วกับเรื่องนี้ ความตองการของประเทศกําลังพัฒนา
จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ
ขอที่ ๒๙
๑. รัฐภาคีตกลงวา การศึกษาของเด็กจะมุงไปสู
ก) การพัฒนาบุคลิกภาพ ความสามารถพิเศษ และความสามารถทางดานรางกายและจิตใจของเด็ก ให
เต็มศักยภาพของเด็กแตละคน
ข) การพัฒนาความเคารพตอสิทธิมนุษยชน และเสรีภาพขั้นพื้นฐาน และตอหลักการที่วางไวในกฎ
บัตรสหประชาชาติ
ค) การพัฒนาความเคารพตอบิดามารดาของเด็ก เอกลักษณทางวัฒนธรรม ภาษา และคานิยมของเด็ก
นั้นเอง และตอคานิยมของชาติที่เด็กนัน้ อาศัยอยู และตอคานิยมของชาติถิ่นกําเนิดของเขา และตออารย
ธรรมอืน่ ๆ ที่แตกตางไปจากของเขาเอง
ง) การเตรียมเด็กใหมีชีวิตทีม่ ีความรับผิดชอบในสังคมที่เสรีดว ยจิตสํานึกแหงความเขาใจกัน สันติภาพ
ความอดกลั้น ความเสมอภาพทางเพศ และมิตรภาพในหมูมวลมนุษยทุกกลุมชาติพนั ธุ กลุมคนชาติ
กลุมศาสนา ตลอดจนในหมูค นพื้นเมืองดั้งเดิม
จ) การพัฒนาความเคารพตอสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ
๒. ไมมีความตอนใดในขอนี้หรือในขอ ๒๘ ที่จะไดรบั การตีความใหเปนการกาวกายเสรีภาพของบุคคล
และองคกร ในการจัดตั้งและอํานวยการสถาบันทางการศึกษา แตทั้งนีจ้ ะตองเคารพตอหลักการทีร่ ะบุไวใน
วรรค ๑ ของขอนี้เสมอ และตอเงื่อนไขทีว่ าการศึกษาทีใ่ หในสถาบันเหลานั้นตองเปนไปตามมาตรฐานขั้น
ต่ําที่รัฐไดวางไว
ขอที่ ๓๐
ในรัฐที่มีชนกลุมนอยทางชาติพันธุ ศาสนา และภาษา หรือกลุมชนพืน้ เมืองดั้งเดิมอาศัยอยู เด็กที่มาจากชน
กลุมนอยนัน้ หรือที่เปนชนพื้นเมืองจะตองไมถูกปฏิเสธซึ่งสิทธิที่จะปฏิบัติตามวัฒนธรรม ที่จะนับถือและ
ปฏิบัติทางศาสนา หรือสิทธิที่จะใชภาษาของตนในชุมชนกับสมาชิกอื่นในกลุมเดียวกัน

ขอที่ ๓๑
๑. รัฐภาคียอมรับสิทธิของเด็กที่จะมีการพักและเวลาพักผอน การเขารวมกิจกรรม การละเลนทางสันทนา
การที่เหมาะสมกับวัยของเด็ก และการมีสวนรวมอยางเสรีในทางวัฒนธรรมและศิลปะ
๒. รัฐภาคีจะเคารพและสงเสริมสิทธิของเด็ก ที่จะเขามีสวนรวมอยางเต็มที่ในทางวัฒนธรรมและศิลปะ
และจะสนับสนุนการใชโอกาสที่เหมาะสมเทาเทียมกัน สําหรับกิจกรรมทางวัฒนธรรม ศิลปะ สันทนาการ
และการพักผอนหยอนใจ
ขอที่ ๓๒
๑. รัฐภาคียอมรับสิทธิของเด็กที่จะไดรับการคุมครองจากการแสวงหาประโยชนทางเศรษฐกิจ และจากการ
ทํางานใดที่นาจะเปนการเสี่ยงอันตราย หรือที่ขัดขวางการศึกษาของเด็ก หรือเปนอันตรายตอสุขภาพ หรือ
การพัฒนาทางรางกาย สมอง จิตใจ ศีลธรรม และสังคมของเด็ก
๒. รัฐภาคีจะดําเนินมาตรการทางนิติบญ
ั ญัติ บริหาร สังคม และการศึกษา เพื่อประกันใหมีการดําเนินการ
ตามขอนี้ เพื่อวัตถุประสงคดังกลาว และโดยคํานึงถึงบทบัญญัติที่เกีย่ วของในตราสารระหวางประเทศอื่นๆ
รัฐภาคีจะ
ก) กําหนดอายุขั้นต่ําสําหรับการรับเขาทํางาน
ข) กําหนดกฎเกณฑทเี่ หมาะสมเกี่ยวกับจํานวนชัว่ โมง และสถานภาพการจางงาน
ค) กําหนดบทลงโทษ หรือวิธีการลงโทษอืน่ ๆ ที่เหมาะสมเพื่อประกันใหขอนี้มีผลใชบังคับจริงจัง
ขอที่ ๓๓
รัฐภาคีจะดําเนินมาตรการที่เหมาะสมทั้งปวง รวมทั้งมาตรการทางนิติบัญญัติ บริหาร สังคม และทาง
การศึกษาที่จะคุมครองเด็กจากการใชโดยผิดกฎหมายซึ่งยาเสพติด รวมทั้งสารที่มีพษิ ตอจิตประสาทอื่นๆ ที่
ไดนิยามไวในสนธิสัญญาระหวางประเทศที่เกี่ยวของ และทีจ่ ะปองกันการใชเด็กเพือ่ การผลิต และคาโดย
ผิดกฎหมายซึ่งสารเชนวานัน้
ขอที่ ๓๔

รัฐภาคีรับทีจ่ ะคุมครองเด็กจากการแสวงหาประโยชนทางเพศ และการกระทําทางเพศที่มิชอบทุกรูปแบบ
เพื่อการนี้ รัฐภาคีจะดําเนินมาตรการที่เหมาะสมทั้งปวง ทั้งมาตรการภายในประเทศ และมาตรการทวิภาคี
และพหุภาคีเพือ่ ปองกัน
ก) การชักจูง หรือบีบบังคับเด็กใหมีสวนรวมในกิจกรรมทางเพศใดๆทีไ่ มชอบดวยกฎหมาย
ข) การแสวงประโยชนจากเด็กในการคาประเวณี หรือการกระทําอื่นๆที่เกี่ยวกับเพศที่ไมชอบดวย
กฎหมาย
ค) การแสวงประโยชนจากเด็กในการแสดงลามกอนาจาร และที่เกีย่ วกับสิ่งลามกอนาจาร
ขอที่ ๓๕
รัฐภาคีจะดําเนินมาตรการที่เหมาะสมทั้งปวง ทั้งในระดับประเทศ ระดับทวิภาคีและพหุภาคี เพื่อปองกัน
การลักพา การขาย หรือการลักลอบคาเด็ก ไมวาดวยวัตถุประสงคใด หรือในรูปแบบใด
ขอที่ ๓๖
รัฐภาคีจะคุมครองเด็กจากการถูกแสวงหาประโยชนทุกรูปแบบอื่นทั้งหมดที่เปนผลรายตอสวัสดิภาพของ
เด็กไมวาในดานใด
ขอที่ ๓๗
รัฐภาคีประกันวา
ก) จะไมมเี ด็กคนใดไดรับการทรมาน หรือถูกปฏิบัติ หรือลงโทษทีโ่ หดราย ไรมนุษยธรรม หรือต่ําชา
จะไมมกี ารลงโทษประหารชีวิต หรือจําคุกตลอดชีวิตทีไ่ มมีโอกาสจะไดรับการปลอยตัว สําหรับ
ความผิดที่กระทําโดยบุคคลที่มีอายุต่ํากวาสิบแปดป
ข) จะไมมีเด็กคนใดถูกลิดรอนเสรีภาพโดยไมชอบดวยกฎหมาย หรือโดยพลการ การจับกุมกักขังหรือ
จําคุกเด็กจะตองเปนไปตามกฎหมาย และจะใชเปนมาตรการสุดทายเทานั้น และใหมีระยะเวลาทีส่ ั้น
ที่สุดอยางเหมาะสม
ค) เด็กทุกคนที่ถูกลิดรอนเสรีภาพจะไดรบั การปฏิบัติดว ยมนุษยธรรม และดวยความเคารพในศักดิ์ศรี
แตกําเนิดของมนุษย และในลักษณะที่คํานึงถึงความตองการของบุคคลในวัยนัน้ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
เด็กทุกคนที่ถกู ลิดรอนเสรีภาพจะถูกแยกตางหากจากผูใ หญ เวนแตจะพิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชน

สูงสุดตอเด็กทีจ่ ะไมแยกเชนนั้น และเด็กจะมีสิทธิที่จะคงการติดตอกับครอบครัวทางหนังสือตอบโต
และการเยี่ยมเยียน เวนแตในสภาพการณพิเศษ
ง) เด็กทุกคนที่ถูกลิดรอนเสรีภาพมีสิทธิที่จะขอความชวยเหลือทางกฎหมาย หรือทางอื่นที่เหมาะสม
โดยพลัน ตลอดจนสิทธิทจี่ ะคานความชอบดวยกฎหมายของการลิดรอนเสรีภาพของเขาตอศาล หรือ
หนวยงานที่มอี ํานาจอื่นที่เปนอิสระและเปนกลาง และทีจ่ ะไดรับคําวินจิ ฉัยโดยพลันตอการดําเนินการ
เชนวา
ขอที่ ๓๘
๑. รัฐภาคีรับที่จะเคารพ และประกันใหมีความเคารพตอกฎเกณฑแหงกฎหมายมนุษยธรรมระหวาง
ประเทศที่ใชบงั คับกับรัฐภาคี ในกรณีพิพาทกันดวยอาวุธซึ่งเกี่ยวของกับเด็ก
๒. รัฐภาคีจะดําเนินมาตรการที่สามารถกระทําไดทั้งปวงที่จะประกันวาบุคคลที่มีอายุไมถึง ๑๕ ป จะไมมี
สวนรวมโดยตรงในการกระทําอันเปนปฏิปกษตอกัน
๓. รัฐภาคีจะหลีกเลีย่ งการเกณฑบุคคลใดๆ ที่มีอายุไมถงึ ๑๕ ป เขาประจํากองทัพ ในการเกณฑบุคคลที่มี
อายุถึง ๑๕ ปแตไมถงึ ๑๘ ปนั้น รัฐภาคีจะพยายามเกณฑบุคคลที่มีอายุมากที่สุดกอน
๔. ตามพันธกรณีภายใตกฎหมายมนุษยธรรมระหวางประเทศในอันทีจ่ ะคุมครองประชาชนพลเรือนในการ
พิพาทกันดวยอาวุธนั้น รัฐภาคีจะดําเนินมาตรการที่สามารถกระทําไดทั้งปวง ที่จะประกันใหความคุมครอง
และดูแลเด็กทีไ่ ดรับผลกระทบจากการพิพาทกันดวยอาวุธ
ขอที่ ๓๙
รัฐภาคีจะดําเนินมาตรการที่เหมาะสมทั้งปวง ที่จะสงเสริมการฟนฟูทั้งทางรางกายและจิตใจ และการ
กลับคืนสูสังคมของเด็กที่ไดรับเคราะหจากการละเลยในรูปแบบใดๆ การแสวงประโยชนการกระทําอันมิ
ชอบ การทรมานหรือการลงโทษ หรือการปฏิบัติทโี่ หดราย ไรมนุษยธรรมหรือต่ําชาโดยรูปแบบอืน่ หรือ
การพิพาทกันดวยอาวุธ การฟนฟูหรือการกลับคืนสูสังคมดังกลาว จะเกิดขึ้นในสภาพแวดลอมที่สง เสริม
สุขภาพ การเคารพตนเอง และศักดิ์ศรีของเด็ก
ขอที่ ๔๐
๑. รัฐภาคียอมรับสิทธิของเด็กทุกคนทีถ่ ูกกลาวหา ตั้งขอหา หรือถูกถือวาไดฝาฝนกฎหมายอาญา ที่จะ
ไดรับการปฏิบัติตอในลักษณะที่สอดคลองกับการสงเสริมความสํานึกในศักดิ์ศรีและคุณคาของเด็ก ซึ่งจะ

เสริมความเคารพของเด็กตอสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขัน้ พื้นฐานของผูอื่น และในลักษณะที่ตองคํานึงถึง
อายุของเด็กและความปรารถนาที่จะสงเสริมการกลับคืนสูสังคม และการมีบทบาทเชิงสรางสรรคของเด็ก
ในสังคม
๒. เพื่อการนี้ และโดยคํานึงถึงบทบัญญัตทิ ี่เกี่ยวของกับตราสารระหวางประเทศ รัฐภาคีประกันวา
ก) จะไมมเี ด็กคนใดถูกกลาวหา ตั้งขอหา หรือถูกถือวาไดฝาฝนกฎหมายอาญาโดยเหตุแหงการกระทํา
หรืองดเวนการกระทํา ซึ่งไมตองหามตามกฎหมายภายในหรือกฎหมายระหวางประเทศ ในขณะทีก่ าร
กระทําหรืองดเวนการกระทํานั้นเกิดขึ้น
ข) เด็กทุกคนถูกกลาวหา หรือตั้งขอหาวาไดฝาฝนกฎหมายอาญาอยางนอยที่สุดจะไดรับหลักประกัน
ดังตอไปนี้
๑.
๒.

๓.

๔.

๕.

๖.

๗.

ไดรับการสันนิษฐานวาบริสุทธิ์ จนกวาจะไดรับการพิสจู นวามีความผิดตามกฎหมาย
ไดรับการแจงขอหาทันทีและโดยตรง และในกรณีที่เหมาะสมโดยบิดามารดาหรือ
ผูปกครองตามกฎหมาย และจะไดความชวยเหลือทางกฎหมาย หรือทางอื่นที่เหมาะสม
เพื่อการตระเตรียมและการสูค ดีของเด็ก
ไดรับการตัดสินใจโดยไมชักชา โดยหนวยงานหรือองคกรทางตุลาการที่มีอํานาจเปน
อิสระและเปนกลาง ในการพิจารณาความอยางยุตธิ รรมตามกฎหมาย ทั้งนี้ ใหมีความ
ชวยเหลือทางกฎหมายหรือทางอื่นที่เหมาะสม เวนเสียแตเมื่อพิจารณาเห็นวาจะไมเปน
ประโยชนสูงสุดกับเด็ก โดยเฉพาะอยางยิง่ เมื่อคํานึงถึงอายุของเด็ก หรือสถานการณ บิดา
มารดาหรือผูปกครองตามกฎหมาย
จะไมถูกบังคับใหเบิกความหรือสารภาพผิด สามารถซักถามหรือซักคานพยาน และให
พยานของตนเขามามีสวนรวม และใหมีการซักถามพยานแทนตนภายใตเงื่อนไขแหงความ
เทาเทียมกัน
หากพิจารณาวาไดมีการฝาฝนกฎหมายอาญา ก็ใหการวินิจฉัยหรือมาตรการใดที่กําหนด
โดยผลของการวินิจฉัยนั้น ไดรับการทบทวนโดยหนวยงานหรือองคกรตุลาการที่มีอํานาจ
เปนอิสระและเปนกลางในระดับสูงขึ้นไป
ใหมีความชวยเหลือของลามโดยไมคิดมูลคา หากเด็กไมสามารถเขาใจ หรือพูดภาษาที่ใช
อยู
ในทุกขั้นตอนของกระบวนการพิจารณา ใหเคารพตอเรือ่ งสวนตัวของเด็กอยางเต็มที่

๓. รัฐภาคีจะหาทางสงเสริมใหมีการตรากฎหมาย กําหนดกระบวนวิธีพิจารณา จัดตั้งหนวยงานและสถาบัน ซึ่ง
จะใชเปนการเฉพาะกับเด็กทีถ่ ูกกลาวหา ตั้งขอหา หรือถูกถือวาไดฝาฝนกฎหมายอาญา และโดยเฉพาะ
อยางยิ่ง
ก) การกําหนดอายุขั้นต่ํา ซึ่งเด็กที่มีอายุตา่ํ กวานัน้ จะถูกถือวาไมมีความสามารถทีจ่ ะฝาฝนกฎหมาย
อาญาได
ข) เมื่อเห็นวาเหมาะสมและเปนที่พึงปรารถนา ใหกําหนดมาตรการทีจ่ ะใชกับเด็กเหลานั้น โดยไมตอง
อาศัยกระบวนการทางตุลาการ ทั้งนี้โดยมีเงือ่ นไขวาสิทธิมนุษยชนและการคุมครองตามกฎหมาย จะ
ไดรับการเคารพอยางเต็มที่อยู
๔. การดําเนินงานตางๆ เชนคําสั่งใหมีการดูแล แนะแนว และควบคุม การใหคําปรึกษา การภาคทัณฑ
การอุปการะดูแล แผนงานการศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพ และทางอื่น นอกเหนือจากการใหสถาบัน
เปนผูด ูแล จะตองมีไวเพื่อประกันวาเด็กจะไดรับการปฏิบัติในลักษณะที่เหมาะสมแกความเปนอยูทดี่ ีของ
เด็ก และไดสัดสวนกับทั้งสภาพการณ และความผิดของเด็ก
ขอที่ ๔๑
ไมมีสวนใดในอนุสัญญานี้ จะมีผลกระทบตอบทบัญญัติใดๆซึ่งชักจูงใหสิทธิของเด็กบังเกิดผลมากกวา ซึ่ง
อาจปรากฏอยูใ น
• กฎหมายของรัฐภาคี หรือ
• กฎหมายระหวางประเทศทีม่ ีผลใชบังคับกับรัฐนั้น
สวนที่ ๒
ขอที่ ๔๒
รัฐภาคีรับทีจ่ ะดําเนินการใหหลักการและบทบัญญัติในอนุสัญญานี้ เปนที่รับรูกนั อยางกวางขวาง ทั้งแก
ผูใหญและเด็ก ดวยวิธกี ารทีเ่ หมาะสมและจริงจัง
ขอที่ ๔๓

๑. เพื่อวัตถุประสงคในการตรวจสอบความคืบหนาของรัฐภาคี ในการทําใหพันธกรณีซึ่งจะตองดําเนินการ
ตามอนุสัญญานี้บังเกิดผล ใหมีการจัดตั้งคณะกรรมการวาดวยสิทธิเด็กขึ้น ซึ่งจะทําหนาที่ดังที่กําหนดไว
ตอไป
๒. ใหคณะกรรมการ ประกอบดวยผูเชี่ยวชาญสิบคน ที่มีสถานะทางศีลธรรมสูง และเปนทีย่ อมรับใน
ความสามารถในดานที่อนุสัญญานี้ครอบคลุมถึง รัฐภาคีจะเลือกตั้งสมาชิกจากคณะกรรมการจากคนชาติ
ของตน และสมาชิกของคณะกรรมการนี้จะทําหนาที่ในฐานะสวนตัว ทั้งนี้ ใหคํานึงถึงการกระจายทาง
ภูมิศาสตรอยางเปนธรรม และคํานึงถึงระบบกฎหมายหลัก
๓. ใหมีการเลือกตั้งของสมาชิกของคณะกรรมการ โดยการลงคะแนนลับจากรายชื่อบุคคลที่ไดรับการ
เสนอชื่อโดยรัฐภาคี รัฐภาคีแตละรัฐอาจเสนอนามบุคคลจากคนชาติของตนไดหนึ่งคน
๔. การเลือกตัง้ คณะกรรมการครั้งแรก จะมีขึ้นไมชากวาหกเดือนหลังจากวันที่อนุสัญญานี้มผี ลบังคับใช
และหลังจากนัน้ ใหมีการเลือกตั้งอีกทุกสองป อนึ่งอยางนอยสี่เดือนกอนวันเลือกตั้งแตละครั้ง เลขาธิการ
สหประชาชาติจะทําหนังสือเชิญรัฐภาคีใหเสนอนามผูสมัครภายในสองเดือน หลังจากนั้นเลขาธิการฯ จะ
จัดทํารายชื่อตามลําดับอักษรของผูที่ไดรับการเสนอนาม โดยระบุถึงรัฐภาคีที่เปนผูเสนอนาม และสงรายชื่อ
ไปยังรัฐภาคีอนุสัญญานี้
๕. การเลือกตัง้ จะกระทําขึ้นในการประชุมของรัฐภาคี ซึ่งจัดโดยเลขาธิการฯ ณ สํานักงานใหญองคการ
สหประชาชาติ ในการประชุมดังกลาว ซึ่งสองในสามของรัฐภาคี ประกอบขึ้นเปนองคประชุมนัน้ บุคคลที่
ไดรับเลือกตั้งใหเปนสมาชิกของคณะกรรมการ คือ ผูที่ไดรับคะแนนเสียงมากที่สุด และไดรับเสียงขางมาก
เด็ดขาดจากผูแ ทนรัฐภาคีทเี่ ขารวมและออกเสียง
๖. สมาชิกของคณะกรรมการจะไดรับเลือกตั้งใหอยูในวาระคราวละสีป่  และจะมีสทิ ธิไดรับเลือกตั้งซ้ําหาก
ไดรับการเสนอนามอีก สมาชิกหาคนของสมาชิกทั้งหมดที่ไดรับการเลือกตั้งในครั้งแรกจะหมดวาระเมื่ออยู
ในต่ําแหนงครบสองป ประธานของที่ประชุมจะเปนผูเลือกนามของสมาชิกทั้งหานั้น โดยการจับฉลาก
ทันทีหลังจากการเลือกตั้งครัง้ แรก
๗. หากมีสมาชิกคนใดของคณะกรรมการเสียชีวิต หรือลาออก หรือประกาศวาไมสามารถปฏิบัตหิ นาที่
ของคณะกรรมการไดอีกตอไปไมวาดวยเหตุผลใด รัฐภาคีที่เสนอนามสมาชิกผูนนั้ จะแตงตั้งผูเชีย่ วชาญอีก
คนหนึ่งจากบรรดาคนชาติของตนเพื่อทําหนาที่ตามวาระที่เหลือ ทั้งนี้อยูกับความเห็นชอบของ
คณะกรรมการ
๘. คณะกรรมการจะกําหนด ระเบียบ ขอบังคับการประชุมของตนเอง
๙. คณะกรรมการจะเลือกเจาหนาที่ของตน โดยมีวาระสองป

๑๐. การประชุมของคณะกรรมการ โดยปกติจะจัด ณ สํานักงานใหญองคการสหประชาชาติ หรือ ณ
สถานที่อื่นที่สะดวกซึ่งกําหนดโดยคณะกรรมการ โดยปกติคณะกรรมการจะประชุมเปนประจําทุกป
ระยะเวลาการประชุมของคณะกรรมการจะไดรับการกําหนดและทบทวนในกรณีที่จาํ เปน โดยการประชุม
ของรัฐภาคีของอนุสัญญานี้ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความเห็นชอบของสมัชชาใหญ
๑๑. เลขาธิการสหประชาชาติจะจัดเจาหนาที่ และสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเปน สําหรับการปฏิบัติงานที่
มีประสิทธิผลของคณะกรรมการภายใตอนุสัญญานี้
๑๒. โดยความเห็นชอบของสมัชชาใหญ สมาชิกของคณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นภายใตอนุสัญญานี้ จะไดรับ
เงินตอบแทนจากแหลงเงินของสหประชาชาติ ตามขอกําหนด และเงือ่ นไขที่สมัชชาใหญเปนผูกําหนด
ขอที่ ๔๔
๑. รัฐภาคีรับที่จะเสนอรายงานตอคณะกรรมการ โดยผานเลขาธิการสหประชาชาติในเรื่องมาตรการตางๆ
ที่รัฐบาลรับเอา ซึ่งทําใหสิทธิไดรับการรับรองในอนุสัญญานี้บังเกิดผล และในเรื่องความคืบหนาของการ
ใชสิทธิเหลานัน้
ก) ภายในสองป นับจากวันที่อนุสัญญานีม้ ีผลใชบังคับตอรัฐภาคีที่เกีย่ วของ
ข) ทุกๆหาป หลังจากนัน้
๒. รายงานทีท่ ําขึ้นตามขอนี้ จะระบุถึงปจจัยและปญหาตางๆ ถามี ที่สงผลกระทบตอระดับการปฏิบัติตาม
พันธกรณีตามอนุสัญญานี้ ใหรายงานเหลานั้นมีขอมูลขาวสารเพียงพอ สําหรับใหคณะกรรมการเขาใจอยาง
ถองแทถึงการดําเนินตามอนุสัญญาในประเทศที่เกี่ยวของดวย
๓. รัฐภาคีที่ไดเสนอรายงานฉบับแรกเริ่มที่สมบูรณใหแกคณะกรรมการแลวไมจําตองใหขอมูลขาวสาร
พื้นฐานที่ไดใหไวแลวแตตน อีกในรายงานฉบับตอๆไป ที่เสนอตามนัยแหงวรรค ๑ (ข) ของขอนี้
๔. คณะกรรมการอาจขอขอมูลขาวสาร ที่เกี่ยวกับการดําเนินตามอนุสญ
ั ญานี้เพิ่มเติมจากรัฐภาคี
๕. คณะกรรมการจะรายงานกิจกรรมของตนตอสมัชชาใหญสหประชาชาติ โดยผานคณะมนตรีเศรษฐกิจ
และสังคมทุกๆ สองป
๖. รัฐภาคีจะทําใหรายงานดังกลาว เปนที่ทราบกันอยางกวางขวางในประเทศตน
ขอที่ ๔๕

เพื่อสงเสริมการปฏิบตั ิตามอนุสัญญาอยางมีประสิทธิผล และเพื่อสนับสนุนความรวมมือระหวางประเทศ
ในดานที่อนุสัญญาครอบคลุมถึง
ก) ทบวงการชํานัญพิเศษตางๆ องคการทุนเพื่อเด็กแหงสหประชาชาติ และองคกรอืน่ ๆของ
สหประชาชาติ มีสิทธิเขารวมในการพิจารณาเกีย่ วกับการปฏิบตั ิตามบทบัญญัติตางๆ ของอนุสัญญานี้ที่
อยูในขอบขายอํานาจขององคกรเหลานั้น คณะกรรมการอาจเชิญทบวงการชํานัญพิเศษ องคการทุนเพื่อ
เด็กแหงสหประชาชาติและองคกรที่มีอํานาจอื่นๆ ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาวาเหมาะสมมาให
คําปรึกษาเฉพาะดาน ในเรื่องการปฏิบัติตามอนุสัญญานี้ในเรื่องที่อยูในขอบขายอํานาจขององคกร
เหลานั้น คณะกรรมการอาจเชิญทบวงการชํานัญพิเศษ องคการทุนเพื่อเด็กแหงสหประชาชาติ และ
องคกรของสหประชาชาติอนื่ ๆ ใหเสนอรายงานเรื่องการปฏิบตั ิตามอนุสัญญาในเรือ่ งที่อยูในขอบขาย
กิจกรรมขององคกรนัน้ ๆ
ข) คณะกรรมการจะนําสงรายงานใดๆ จากรัฐภาคีที่มีคํารอง หรือที่ระบุความตองการคําปรึกษา หรือ
ความชวยเหลือทางเทคนิค พรอมดวยขอสังเกตและขอแนะนําของคณะกรรมการตอคํารองขอ หรือขอ
ระบุความตองการเหลานั้น หากมีไปยังทบวงการชํานัญพิเศษ องคกรทุนเพื่อเด็กแหงสหประชาชาติ
และองคกรทีม่ ีอํานาจอื่นๆ ตามที่พิจารณาเห็นเหมาะสม
ค) คณะกรรมการอาจเสนอแนะตอสมัชชาใหญ ขอใหเลขาธิการฯดําเนินการศึกษาในนาม
คณะกรรมการในประเด็นเฉพาะที่เกีย่ วกับสิทธิของเด็ก
ง) คณะกรรมการอาจจัดทําขอแนะนําและขอเสนอแนะทั่วไป โดยอาศัยขอมูลขาวสารที่ไดรับตามขอ
๔๔ และ ๔๕ ของอนุสัญญานี้ ขอแนะนําและขอเสนอแนะทั่วไปดังกลาว จะถูกสงไปใหรัฐภาคีที่
เกี่ยวของ และรายงานไปยังสมัชชาใหญพรอมขอวิจารณจากรัฐภาคี หากมี
สวนที่ ๓
ขอที่ ๔๖
อนุสัญญานี้จะเปดใหมีการลงนามโดยรัฐทัง้ ปวง
ขอที่ ๔๗
อนุสัญญานี้ตอ งไดรับการสัตยาบัน เลขาธิการสหประชาชาติจะเปนผูเก็บรักษาสัตยาบันสาร
ขอที่ ๔๘

อนุสัญญานี้จะยังคงเปดสําหรับการภาคยานุวัตโิ ดยรัฐ เลขาธิการสหประชาชาติจะเปนผูเก็บรักษา
ภาคยานุวัติสาร
ขอที่ ๔๙
๑. อนุสัญญานี้จะมีผลใชบงั คับในวันที่สามสิบ นับจากวันที่สัตยาบันสารหรือภาคยานุวัติสารฉบับที่ยี่สิบ
ไดมอบไวกับเลขาธิการสหประชาชาติ
๒. สําหรับรัฐแตละรัฐที่ใหสัตยาบันหรือภาคยานุวัติอนุสัญญานี้ ภายหลังจากการมอบสัตยาบันสารหรือ
ภาคยานุวัติสารฉบับที่ยี่สิบไวแลว อนุสัญญานี้จะมีผลใชบังคับกับรัฐนั้นๆ ในวันทีส่ ามสิบนับจากวันทีร่ ัฐ
นั้นไดมอบสัตยาบันสารหรือภาคยานุวัติสาร
ขอที่ ๕๐
๑. รัฐภาคีใดๆ อาจเสนอขอแกไข และยืน่ ตอเลขาธิการสหประชาชาติจากนัน้ เลขาธิการสหประชาชาติ
จะตองสงขอแกไขที่เสนอมานั้นตอรัฐภาคีตางๆ พรอมกับคํารองขอใหรัฐภาคีระบุวา ตนตองการใหมีการ
ประชุมของรัฐภาคีเพื่อวัตถุประสงคในการพิจารณาและลงคะแนนเสียงตอขอเสนอนั้นหรือไม ในกรณีที่
ภายในสี่เดือนนับจากวันที่ไดสงขอเสนอนั้น มีรัฐภาคีจาํ นวนอยางนอยที่สุดหนึ่งในสามเห็นดวยกับการจัด
ประชุมดังกลาว เลขาธิการสหประชาชาติจะจัดประชุมภายใตการสนับสนุนของสหประชาชาติ ขอแกไข
ใดๆทีร่ ัฐภาคีสว นใหญซึ่งเขาประชุม และลงคะแนนเสียงในการประชุมไดรับเอาไว จะถูกเสนอตอสมัชชา
ใหญเพื่อใหความเห็นชอบ
๒. ขอแกไขทีไ่ ดรับการรับเอาตามวรรค ๑ ของขอนี้ จะมีผลใชบังคับเมื่อไดรับความเห็นชอบจากสมัชชา
ใหญสหประชาชาติ และไดรับการยอมรับโดยเสียงสวนใหญจํานวนสองในสามของรัฐภาคี
๓. เมื่อขอแกไขนี่มีผลใชบงั คับ ขอแกไขนั้นจะมีผลผูกพันกับรัฐภาคีที่ใหการยอมรับ รัฐภาคีอื่นจะยังคง
ผูกพันตามบทบัญญัติของอนุสัญญานี้ และตามขอแกไขกอนหนานั้นใดๆ ที่รัฐภาคีดงั กลาวไดใหการ
ยอมรับแลว
ขอที่ ๕๑
๑. เลขาธิการสหประชาชาติจะรับและเวียนใหรัฐทั้งปวง ซึ่งตัวบทขอสงวนที่รฐั ไดกําหนดไวเมื่อเวลาให
สัตยาบันหรือภาคยานุวัติ
๒. หามมิใหตั้งขอสงวนที่ไมสอดคลองกับวัตถุประสงคและความมุงหมายของอนุสัญญานี้

๓. อาจถอนขอสงวนในเวลาใดก็ได โดยการแจงการถอนนั้นแกเลขาธิการสหประชาชาติ ซึ่งจะแจงใหรฐั
ทั้งปวงทราบตอไป การแจงดังกลาวมีผลตัง้ แตวันที่เลขาธิการสหประชาชาติไดรับการแจงนั้น
ขอที่ ๕๒
รัฐภาคีอาจบอกเลิกอนุสัญญานี้ โดยการแจงเปนลายลักษณอักษรไปยังเลขาธิการสหประชาชาติ การบอก
เลิกจะมีผลหนึ่งปหลังจากวันที่เลขาธิการสหประชาชาติไดรับการแจงดังกลาว
ขอที่ ๕๓
เลขาธิการสหประชาชาติไดรับแตงตั้งใหเปนผูเก็บรักษาอนุสัญญานี้
ขอที่ ๕๔
• ตนฉบับของอนุสัญญานี้ ซึ่งทําไวเปนภาษาอาหรับ จีน อังกฤษ ฝรั่งเศส รัสเซีย และสเปน มี
ความถูกตองเทาเทียมกัน จะเก็บรักษาไวกับเลขาธิการสหประชาชาติ
• เพื่อเปนพยานแกการนี้ ผูมีอํานาจเต็มทีล่ งนามขางทายนีซ้ ึ่งไดรับมอบอํานาจโดยชอบจากรัฐบาล
ของตนไดลงนามในอนุสญ
ั ญานี้

