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อนุสัญญาวาดวยสิทธิเดก็ 

อารัมภบท  

รัฐภาคีแหงอนุสัญญานี้  

พิจารณา วา ตามหลักการที่ประกาศในกฎบัตรสหประชาชาตินั้น การยอมรับในศักดิ์ศรีแตกําเนิดและสิทธิที่เทา
เทียมกัน ซ่ึงไมอาจเพิกถอนไดของสมาชิกทั้งปวงของมวลมนุษยชาตินั้น เปนรากฐานของเสรีภาพ ความยุติธรรม และ
สันติภาพในโลก  

คํานึงถึง วา บรรดาประชาชนแหงสหประชาชาติ ไดยืนยันไวในกฎบัตรถึง ความศรัทธาตอสิทธิมนุษยชนขั้น
พื้นฐานตอศักดิ์ศรีและคุณคาของมนุษย และไดตั้งเจตจํานงที่จะสงเสริมความกาวหนาทางสังคมและมาตรฐานแหงชีวิตที่ดี
ขึ้นภายใตเสรีภาพที่กวางขวางขึ้น  

ยอมรับ วา สหประชาชาติไดประกาศ และตกลงในปฎิญญาและกติกาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนวา ทุกคนมีสิทธิ
และเสรีภาพทั้งปวงที่กําหนดไว โดยปราศจากการแบงแยกไมวาชนิดใดๆ อาทิเชน เชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความ
คิดเห็นทางการเมืองหรือทางอื่น ตนกําเนิดทางชาติหรือสังคม ทรัพยสิน การเกิดหรือสถานะอื่น  

ระลึก วา สหประชาชาติไดประกาศในปฎิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนวา เด็กมีสิทธิที่จะไดรับการดูแล และ
การชวยเหลือเปนพิเศษ  

เชื่อ วา ครอบครัวในฐานะเปนกลุมพื้นฐานของสังคมและเปนส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติสําหรับการเจริญเติบโต
และการอยูดีกินดีของสมาชิกทุกคนโดยเฉพาะเด็ก ควรจะไดรับการคุมครองและการชวยเหลือที่จําเปน เพื่อที่จะ
ความสามารถมีความรับผิดชอบในชุมชนของตนไดอยางเต็มที่  

ยอมรับ วา เพื่อใหเด็กพัฒนาบุคลิกภาพไดอยางกลมกลืนและเต็มที่ เด็กควรเติบโตในสิ่งแวดลอมของครอบครัว 
ในบรรยากาศแหงความผาสุก ความรัก และความเขาใจ  

พิจารณา วา ควรเตรียมใหเด็กพรอมอยางเต็มที่ที่จะดํารงชีวิตเปนของตัวของตัวเองในสังคม และควรเลี้ยงดูเด็ก
ตามเจตนารมณแหงอุดมคติที่ประกาศไวในกฎบัตรสหประชาชาติ โดยเฉพาะตามเจตนารมณแหงสันติภาพ ศักดิ์ศรี ความ
อดกล้ัน เสรีภาพ ความเสมอภาค และความเปนเอกภาพ  

คํานึงถึง วา ไดมีการระบุความจําเปนที่จะขยายการดูแลโดยเฉพาะแกเด็กในปฎิญญาวาดวยสิทธิเด็ก ค.ศ. 1924 
และในปฎิญญาวาดวยสิทธิเด็กซึ่งสมัชชาไดรับเอาเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน ค.ศ. 1959 และไดมีการยอมรับในปฎิญญา
สากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ในกติกาสากลวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (โดยเฉพาะขอ 23 และ 24) ในกติกา
สากลวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (โดยเฉพาะขอ 10) และในรัฐธรรมนูญและตราสารอื่นๆที่เกี่ยวของ
ของทบวงการชํานัญพิเศษ และองคการระหวางประเทศที่เกี่ยวของกับสวัสดิภาพของเด็ก  

คํานึงถึง วา ตามที่ไดระบุในปฎิญญาวาดวยสิทธิเด็กนั้น เด็กโดยเหตุที่ยังไมเติบโตเต็มที่ทั้งรางกายและจิต จึง
ตองการการพิทักษและดูแลเปนพิเศษ รวมถึงตองการการคุมครองตามกฎหมายที่เหมาะสมทั้งกอนและหลังการเกิด  



ระลึก วา บทบัญญัติของปฎิญญาวาดวยหลักกฎหมายและสังคม อันเกี่ยวกับการคุมครองและสวัสดิภาพเด็ก 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนที่เกี่ยวกับการอุปการะและการรับเปนบุตรบุญธรรมทั้งในประเทศและระหวางประเทศ 
กฎระเบียบมาตรฐานขั้นต่ําสุดของสหประชาชาติสําหรับการบริหารงานยุติธรรมแกผูเยาว (กฎปกกิ่ง) และปฎิญญาวาดวย
การคุมครองสตรีและเด็กในภาวะฉุกเฉิน และกรณีพิพาทกันดวยอาวุธ  

ยอมรับ วา ประเทศทั้งปวงในโลกมีเด็กที่ดํารงชีวิตอยูในสภาวะที่ยากลําบากอยางยิ่ง และเขาเหลานั้นจําเปนตอง
ไดรับการเอาใจใสเปนพิเศษ  

พิจารณาตามสมควร ถึงความสําคัญของประเพณี และคานิยมทางวัฒนธรรมของชนแตละกลุม ที่มีตอการคุมครอง
และพัฒนาการอยางกลมกลืนของเด็ก  

ยอมรับ วา ความสําคัญของความรวมมือระหวางประเทศ เพื่อปรับปรุงสภาพความเปนอยูของเด็กในทุกๆประเทศ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเทศกําลังพัฒนา  

ไดตกลงกัน ดังนี้ 

• อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก สวนที่ 1  

• อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก สวนที่ 2  

• อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก สวนที่ 3  

สวนที่ 1

ขอที่ 1  

เพื่อความมุงประสงคแหงอนุสัญญานี้ เด็กหมายถึง มนุษยทุกคนที่มีอายุต่ํากวาสิบแปดป เวนแตจะบรรลุนิติภาวะกอน
หนานั้นตามกฎหมายที่ใชบังคับแกเด็กนั้น  

ขอที่ 2  

1. รัฐภาคีจะเคารพและประกันสิทธิตามที่กําหนดไวในอนุสัญญานี้ แกเด็กแตละคนที่อยูในเขตอํานาจของตน โดย
ปราศจากการเลือกปฏิบัติไมวาชนิดใดๆ โดยไมคํานึงถึง เชื้อชาติ สีผิว ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมืองหรือ
ทางอื่น ตนกําเนิดทางชาติ ชาติพันธุ หรือสังคม ทรัพยสิน ความทุพพลภาพ การเกิดหรือสถานะอื่นๆของเด็ก หรือ
บิดามารดา หรือผูปกครองตามกฎหมาย  

2. รัฐภาคีจะดําเนินมาตรการที่เหมาะสมทั้งปวง เพื่อที่จะประกันวาเด็กไดรับการคุมครองการเลือกปฏิบัติ หรือการ
ลงโทษในทุกรูปแบบ บนพื้นฐานของสถานภาพ กิจกรรมความคิดเห็นที่แสดงออก หรือความเชื่อของบิดามารดา 
ผูปกครองตามกฎหมาย หรือสมาชิกในครอบครัวของเด็ก  

 

 

 

 

 



ขอที่ 3  

1. ในการกระทําทั้งปวงที่เกี่ยวกับเด็ก ไมวาจะกระทําโดยสถาบันสังคมสงเคราะหของรัฐหรือเอกชน ศาลยุติธรรม 
หนวยงานฝายบริหาร หรือองคกรนิติบัญญัติ ผลประโยชนสูงสุดของเด็กเปนสิ่งที่ตองคํานึงถึงเปนลําดับแรก  

2.  รัฐภาคีรับที่จะประกันใหมีการคุมครอง และการดูแลแกเด็กเทาที่จําเปนสําหรับความอยูดีของเด็ก โดยคํานึงถึง
สิทธิและหนาที่ของบิดามารดา ผูปกครองตามกฎหมาย หรือบุคคลอื่นที่รับผิดชอบเด็กนั้นตามกฎหมายดวย และ
เพื่อการนี้ จะดําเนินมาตรการทางนิติบัญญัติ และบริหารที่เหมาะสมทั้งปวง  

3.  รัฐภาคีจะประกันวา สถาบัน การบริการ และการอํานวยความสะดวกที่มีสวนรับผิดชอบตอการดูแลหรือการ
คุมครองเด็กนั้น จะเปนไปตามมาตรฐานที่ไดกําหนดไวโดยหนวยงานที่มีอํานาจ โดยเฉพาะดานความปลอดภัย 
สุขภาพ และในเรื่องจํานวนและความเหมาะสมของเจาหนาที่ ตลอดจนการกํากับดูแลที่มีประสิทธิภาพ  

ขอที่ 4  

รัฐภาคีจะดําเนินมาตรการที่เหมาะสมทั้งปวง ทั้งดานนิติบัญญัติ บริหารและดานอื่นๆ เพื่อการปฏิบัติใหเปนไปตาม
สิทธิที่อนุสัญญานี้ไดใหการยอมรับ ในสวนที่เกี่ยวของกับสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมนั้น รัฐภาคีจะดําเนิน
มาตรการเชนวานั้น โดยใชทรัพยากรที่มีอยูอยางเต็มที่ และภายในกรอบของความรวมมือระหวางประเทศ เมื่อจําเปน  

ขอที่ 5  

รัฐภาคีจะเคารพตอความรับผิดชอบ สิทธิ และหนาที่ของบิดามารดา หรือของสมาชิกของครอบครัวขยาย หรือชุมชน 
ซ่ึงกําหนดไวโดยขนบธรรมเนียมในทองถ่ิน หรือของผูปกครองตามกฎหมาย หรือบุคคลอื่นที่รับผิดชอบตอเด็กตาม
กฎหมาย ในอันที่จะแนะแนวตามที่เหมาะสมในการใชสิทธิของเด็กตามที่อนุสัญญานี้ใหการรับรอง ในลักษณะที่
สอดคลองกับความสามารถที่พัฒนาตามวัยของเด็ก  

ขอที่ 6  

1. รัฐภาคียอมรับวา เด็กทุกคนมีสิทธิติดตัวที่จะมีชีวิต  

2. รัฐภาคีจะประกันอยางเต็มที่เทาที่จะทําได ใหมีการอยูรอด และการพัฒนาของเด็ก  

ขอที่ 7  

1. เด็กจะไดรับการจดทะเบียนทันทีหลังการเกิด และจะมีสิทธิที่จะมีช่ือนับตั้งแตเกิด และสิทธิที่จะไดรับสัญชาติ และ
เทาที่จะเปนไปได สิทธิที่จะรูจัก และไดรับการดูแลเล้ียงดูจากบิดามารดาของตน  

2. รัฐภาคีจะประกันใหมีการปฏิบัติตามสิทธิเหลานี้ตามกฏหมายภายในและพันธกรณีของรัฐภาคี ที่มีอยูภายใตตรา
สารระหวางประเทศที่เกี่ยวของในเรื่องนี้ โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีที่เด็กจะตกอยูในสถานะไรสัญชาติ  

ขอที่ 8  

1. รัฐภาคีรับที่จะเคารพตอสิทธิของเด็ก ในการรักษาเอกลักษณของตนไวรวมถึงสัญชาติ ช่ือ และความสัมพันธทาง
ครอบครัวของตนตามที่กฎหมายรับรอง โดยปราศจากการแทรกแซงที่มิชอบดวยกฎหมาย  

2.  ในกรณีที่มีการตัดเอกลักษณบางอยาง หรือทั้งหมดของเด็กออกไปโดยไมชอบดวยกฎหมาย รัฐภาคีจะใหความ
ชวยเหลือและความคุมครองตามสมควร เพื่อใหเอกลักษณของเด็กกลับคืนมาโดยเร็ว  



ขอที่ 9  

1. รัฐภาคีจะประกันวา เด็กจะไมถูกแยกจากบิดามารดาโดยขัดกับความประสงคของบิดามารดา เวนแตในกรณีที่
หนวยงานที่มีอํานาจ ซ่ึงอาจถูกทบทวนโดยทางศาลจะกําหนดตามกฎหมายและวิธีพิจารณาที่ใชบังคับอยูวา การ
แยกเชนที่วานี้จําเปนเพื่อผลประโยชนสูงสุดของเด็ก การกําหนดเชนที่วานี้อาจจําเปนในกรณีเฉพาะ เชน ในกรณีที่
เด็กถูกกระทําโดยมิชอบ หรือถูกทอดทิ้งละเลยโดยบิดามารดา หรือในกรณีที่บิดามารดาอยูแยกกันและตองมีการ
ตัดสินวาเด็กจะพํานักที่ใด  

2.  ในการดําเนินการใดๆ ตามวรรค 1 ของขอนี้ จะใหโอกาสทุกฝายที่มีผลประโยชนเกี่ยวของมีสวนรวมในการ
ดําเนินการดังกลาว และแสดงความคิดเห็นของตนใหประจักษ  

3.  รัฐภาคีจะเคารพตอสิทธิของเด็กที่ถูกแยกจากบิดาหรือมารดา หรือจากทั้งคู ในอันที่จะรักษาความสัมพันธสวนตัว 
และการติดตอโดยตรงทั้งกับบิดาและมารดาอยางสม่ําเสมอ เวนแตเปนการขัดตอผลประโยชนสูงสุดของเด็ก  

4. ในกรณีที่การแยกเชนที่วานี้เปนผลมาจากการกระทําใดๆ โดยรัฐภาคีตอบิดาหรือมารดา หรือทั้งบิดามารดา หรือ
ตอเด็ก เชน การกักขัง การจําคุก การเนรเทศ การสงตัวออกนอกประเทศ หรือการเสียชีวิต (รวมทั้งการเสียชีวิตอัน
เกิดจากสาเหตุใดๆที่เกิดขึ้นขณะที่ผูนั้นอยูในการควบคุมของรัฐ) หากมีการขอรอง รัฐภาคีนั้นจะตองใหขอมูล
ขาวสารที่จําเปนเกี่ยวกับที่อยูของสมาชิกของครอบครัวที่หายไปแกบิดามารดา เด็ก หรือในกรณีที่เหมาะสม แก
สมาชิกของครอบครัว เวนแตเนื้อหาของขอมูลขาวสารนั้นจะกอใหเกิดความเสียหายตอความอยูดีของเด็ก อนึ่ง รัฐ
ภาคีจะใหการประกันตอไปวา การยื่นคํารองขอเชนวานั้นจะไมกอใหเกิดผลรายตอบุคคลที่เกี่ยวของ  

ขอที่ 10  

1. ตามพันธกรณีของรัฐภาคี ภายใตขอ 9 วรรค 1 คํารองของเด็ก หรือบิดามารดาของเด็กที่จะเดินทางเขาหรือออก
นอกรัฐภาคี เพื่อวัตถุประสงคของการกลับไปอยูรวมกันใหมเปนครอบครัว จะไดการดําเนินการโดยรัฐภาคีใน
ลักษณะที่เปนคุณ มีมนุษยธรรมและรวดเร็ว รัฐภาคีจะประกันอีกดวยวา การยื่นคํารองดังกลาวจะไมกอใหเกิด
ผลเสียตอผูรอง และสมาชิกในครอบครัวของผูรอง  

2.  เด็กที่บิดามารดาอาศัยอยูตางรัฐกันกับเด็ก จะมีสิทธิที่จะรักษาความสัมพันธสวนตัว และการติดตอโดยตรงทั้งกับ
บิดามารดาไดอยางสม่ําเสมอ เวนแตในสถาพการณพิเศษ เพื่อการนี้และตามพันธกรณีของรัฐภาคีภายใตขอ 9 วรรค 
1 รัฐภาคีจะเคารพตอสิทธิของเด็ก และบิดามารดาของเด็ก ในอันที่จะเดินทางออกนอกประเทศใดๆรวมทั้งประเทศ
ของตน และสิทธิที่จะเดินทางออกนอกประเทศใดๆจะอยูภายใตขอจํากัดดังที่กําหนดไวโดยกฎหมายเทานั้น และ
ซ่ึงจําเปนสําหรับการรักษาความมั่นคงแหงชาติ ความสงบเรียบรอย สาธารณสุข หรือศีลธรรมของประชาชน หรือ
สิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่น และสอดคลองกับสิทธิอ่ืนๆที่ไดรับการยอมรับในอนุสัญญานี้  

 

 

 

 

 



ขอที่ 11  

1. รัฐภาคีจะดําเนินมาตรการตางๆ ที่จะหยุดยั้งการโยกยายเด็ก และการไมสงเด็กกลับคืนจากตางประเทศที่มิชอบดวย
กฎหมาย  

2. เพื่อการนี้ รัฐภาคีจะสงเสริมใหมีการจัดทําความตกลงทวิภาคี หรือพหุภาคี หรือการภาคยานุวัติความตกลงที่มีอยู  

ขอที่ 12  

1. รัฐภาคีจะประกันแกเด็กที่สามารถ มีความคิดเห็นเปนของตนไดแลว ซ่ึงสิทธิที่จะแสดงความคิดเห็นเหลานั้นโดย
เสรีในทุกๆเรื่องที่มีผลกระทบตอเด็ก ทั้งนี้ความคิดเห็นดังกลาวของเด็กจะไดรับการพิจารณาตามสมควรแกอายุ 
และวุฒิภาวะของเด็กนั้น  

2.  เพื่อความมุงประสงคนี้ เด็กจะไดรับโดยเฉพาะอยางยิ่งโอกาสที่จะมีสิทธิมีเสียงในกระบวนพิจารณาทางตุลาการ 
และทางปกครองใดๆที่มีผลกระทบตอเด็กไมวาโดยตรง หรือผานผูแทน หรือองคกรที่เหมาะสม ในลักษณะที่
สอดคลองกับระเบียบวิธีปฏิบัติตามกฎหมายภายใน  

ขอที่ 13  

1. เด็กจะมีสิทธิและเสรีภาพในการแสดงออก สิทธินี้จะรวมถึงเสรีภาพที่จะแสวงหา ไดรับ หรือถายทอดขอมูล
ขาวสาร และความคิดทุกลักษณะ โดยไมถูกจํากัดโดยเขตแดน ไมวาจะโดยวาจา ลายลักษณอักษร หรือการตีพิมพ 
ในรูปศิลปะหรือผานสื่ออ่ืนใดตามที่เด็กเลือก  

2.  การใชสิทธิดังกลาวนี้อาจอยูภายใตขอจํากัดบางประการ แตขอจํากัดเหลานี้ตองเปนขอจํากัดเชนที่บัญญัติตาม
กฎหมาย และเชนที่จําเปนเทานั้น  

• ก) เพื่อการเคารพตอสิทธิ และชื่อเสียงของบุคคลอื่น หรือ  

• ข) เพื่อการรักษาความมั่นคงแหงชาติ หรือความเรียบรอย หรือสาธารณสุข หรือศีลธรรมของประชาชน  

ขอที่ 14  

1. รัฐภาคีจะเคารพตอสิทธิของเด็กที่จะมีเสรีภาพทางความคิด มโนธรรม และศาสนา  

2.  รัฐภาคีจะเคารพตอสิทธิและหนาที่ของบิดามารดา และผูปกครองตามกฎหมาย ในกรณีที่เหมาะสมในอันที่จะให
แนวทางแกเด็กในการใชสิทธิของตน ในลักษณะที่สอดคลองกับความสามารถที่พัฒนาตามวัยของเด็ก  

3.  เสรีภาพในการแสดงออกทางศาสนา หรือความเชื่อของตน อาจอยูเพียงภายใตขอจํากัดเชนที่กําหนดโดยกฎหมาย
เทานั้น และเชนที่จําเปนที่จะรักษาความปลอดภัย ความสงบเรียบรอย สาธารณสุข หรือศีลธรรมของประชาชน 
หรือสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของบุคคลอื่น  

ขอที่ 15  

1. รัฐภาคียอมรับสิทธิของเด็กที่จะมีเสรีภาพในการสมาคม และเสรีภาพในการชุมนุมอยางสงบ  

2.  ไมอาจมีการจํากัดการใชสิทธิเหลานี้ นอกเหนือจากขอจํากัดที่กําหนดขึ้นโดยสอดคลองกับกฎหมาย และที่จําเปน
สําหรับสังคมประชาธิปไตย เพื่อประโยชนของความมั่นคงแหงชาติ หรือความปลอดภัยของประชาชน ความสงบ
เรียบรอย การคุมครองดานสาธารณสุข หรือศีลธรรม หรือการคุมครองสิทธิ และเสรีภาพของบุคคลอื่น  



ขอที่ 16  

1. เด็กจะไมถูกแทรกแซงโดยพลการ หรือโดยไมชอบดวยกฎหมายในความเปนสวนตัว ครอบครัว บาน หรือหนังสือ
โตตอบ รวมทั้งจะไมถูกกระทําโดยมิชอบตอเกียรติ และชื่อเสียง  

2.  เด็กมีสิทธิไดรับการคุมครองทางกฎหมายจากการแทรกแซง หรือการกระทําดังกลาว  

ขอที่ 17  

รัฐภาคียอมรับในหนาที่อันสําคัญของสื่อมวลชน และจะประกันวาเด็กสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารและวัสดุจากแหลง
ตางๆกัน ทั้งในประเทศและระหวางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งขอมูลขาวสารและวัสดุที่มุงสงเสริมความผาสุก ทั้งทาง
สังคม จิตใจ และศีลธรรม ตลอดจนสุขภาพกายและจิตของเด็ก เพื่อการนี้รัฐภาคีจะ  

• ก)   สงเสริมใหส่ือมวลชนเผยแพรขอมูลขาวสารและวัสดุ ที่จะมีประโยชนทั้งทางสังคมและ   วัฒนธรรมแก
เด็ก และโดยสอดคลองกับเจตนารมณขอ 29  

• ข)   สงเสริมความรวมมือระหวางประเทศในการผลิต แลกเปลี่ยน และเผยแพรขอมูลขาวสารและวัสดุดังกลาว 
จากแหลงขอมูลทางวัฒนธรรมทั้งในประเทศ และระหวางประเทศ  

• ค)   สงเสริมการผลิต และเผยแพรหนังสือสําหรับเด็ก  

• ง)   สงเสริมใหส่ือมวลชนใหความสนใจเปนพิเศษกับความจําเปนทางดานภาษาของเด็กที่เปนสมาชิกของชน
กลุมนอย หรือชนพื้นเมือง  

• จ)   สงเสริมการพัฒนาแนวทางที่เหมาะสมสําหรับการปองกันเด็ก จากขอมูล ขาวสารและวัสดุที่เปนอันตราย
ตอความอยูดีกินดีของเด็ก ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงบทบัญญัติในขอ 13 และ 18  

ขอที่ 18  

1. รัฐภาคีจะใชความพยายามที่สุด เพื่อประกันใหมีการยอมรับหลักการที่วา ทั้งบิดาและมารดามีความรับผิดชอบ
รวมกันในการเลี้ยงดูและพัฒนาเด็ก บิดามารดา หรือผูปกครองตามกฎหมายแลวแตกรณี เปนผูรับผิดชอบเบื้องตน
ในการเลี้ยงดูและพัฒนาเด็ก โดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของเด็กเปนพื้นฐาน  

2.  เพื่อความมุงประสงคในการใหหลักประกัน และสงเสริมสิทธิที่กําหนดไวในอนุสัญญานี้ รัฐภาคีจะใหความ
ชวยเหลือที่เหมาะสมแกบิดามารดา และผูปกครองตามกฎหมายในอันที่จะปฏิบัติความรับผิดชอบของตนในการ
อบรมเลี้ยงดูเด็ก และจะประกันใหมีการพัฒนาสถาบันการอํานวยความสะดวก และการบริการตางๆสําหรับการ
ดูแลเด็ก  

3.  รัฐภาคีจะดําเนินมาตรการที่เหมาะสมทั้งปวงที่จะประกันวา บุตรของบิดามารดาที่ตองทํางานมีสิทธิไดรับ
ประโยชนจากการบริการ และสิ่งอํานวยความสะดวกเกี่ยวกับการดูแลเด็กที่พวกเขามีสิทธิจะได  

 

 

 

 



ขอที่ 19  

1. รัฐภาคีจะดําเนินมาตรการที่เหมาะสมทั้งปวง ดานนิติบัญญัติ บริหาร สังคมและการศึกษา ในอันที่จะคุมครองเด็ก
จากรูปแบบทั้งปวงของความรุนแรง ทั้งทางรางกายและจิต การทํารายหรือการกระทําอันมิชอบ การทอดทิ้งหรือ
การปฏิบัติโดยประมาท การปฏิบัติที่ผิดหรือการแสวงประโยชน รวมถึงการกระทําอันมิชอบทางเพศขณะอยูใน
การดูแลของบิดามารดา ผูปกครองตามกฎหมาย หรือบุคคลอื่นใดซึ่งเด็กนั้นอยูในความดูแล  

2.  ตามแตจะเหมาะสม มาตรการคุมครองเชนวานี้ ควรรวมถึง กระบวนการที่มีประสิทธิผลสําหรับการจัดตั้งแผนงาน
ทางสังคม ในอันที่จะใหการสนับสนุนที่จําเปนแกเด็กและบุคคลซึ่งเด็กนั้นอยูในความดูแล ตลอดจนกระบวนการ
ที่มีประสิทธิผลสําหรับปองกันในรูปแบบอื่น และใหมีการระบุ การรายงานการสงเรื่องเพื่อพิจารณา การสืบสวน 
การปฏิบัติ และการติดตามเรื่องของกรณีการปฏิบัติที่ผิดตอเด็ก ตามที่ระบุมาแลวขางตน และในกรณีที่เหมาะสม
ใหทางตุลาการเขามามีสวนรวมดวย  

ขอที่ 20  

1. เด็กที่ถูกพรากจากสภาพครอบครัว ไมวาจะโดยถาวรหรือช่ัวคราว หรือท่ีไมอาจปลอยใหอยูในสภาพที่วานั้น เพื่อ
ประโยชนสูงสุดของเด็กเอง จะไดรับการคุมครอง และความชวยเหลือพิเศษที่จัดใหโดยรัฐ  

2.  รัฐภาคีจะประกันใหมีการดูแลแกเด็กเชนวานั้นตามกฎหมายภายใน  

3.  นอกเหนือจากประการอื่นแลว การดูแลดังกลาวอาจรวมถึง การจัดหาผูอุปถัมภ กาฟาลาห ของกฎหมายอิสลาม 
การรับบุตรบุญธรรม หรือถาจําเปนการจัดใหอยูในความดูแลของสถาบันที่เหมาะสมสําหรับการดูแลเด็ก ในการ
พิจารณาถึงหนทางแกไขใหคํานึงถึงการควรใหมีความตอเนื่องในการเลี้ยงดูเด็ก และภูมิหลังทางชาติพันธุ ศาสนา 
และวัฒนธรรม และภาษาของเด็ก  

 

ขอที่ 21  

รัฐภาคีซ่ึงยอมรับและ/หรือยอมใหมีระบบการรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมจะประกันวาประโยชนสูงสุดของเด็กเปน
ขอพิจารณาที่สําคัญที่สุด และจะ  

• ก)   ประกันวา การรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมตองไดรับการอนุญาตจากเจาหนาที่ ผูมีอํานาจเทานั้น ซ่ึงเปนผู
กําหนดตามกฎหมายและวิธีพิจารณาที่ใชบังคับอยู และอยูบนพื้นฐานของขอมูลขาวสารทั้งปวงที่เกี่ยวของและ
เชื่อถือไดวา การรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมนั้นกระทําไดเมื่อคํานึงถึงสถานภาพของเด็กเปนบุตรบุญธรรมนั้น
กระทําไดเมื่อคํานึงถึงสภาพของเด็กในสวนที่เกี่ยวของกับบิดามารดา ญาติพี่นอง และผูปกครองตามกฎหมาย 
และในกรณีที่จําเปน บุคคลที่เกี่ยวของไดใหความยินยอมอยางผูเขาใจเรื่องตอการรับเด็กเปนบุตรบุญธรรม 
โดยไดรับคําปรึกษาตามที่จําเปน  

• ข)   ยอมรับวาการรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมขามประเทศอาจถือไดวาเปนทางเลือกหนึ่งของการดูแลเด็ก หากไม
สามารถจัดหาผูอุปถัมภ หรือครอบครัวที่รับเปนบุตรบุญธรรมใหเด็กได หรือไมสามารถใหเด็กไดรับการดูแล
ดวยวิธีการอันเหมาะสมในประเทศถิ่นกําเนิดของเด็กนั้น  



• ค)   ประกันวาเด็กที่อยูในขายของการรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมขามประเทศ จะไดรับมาตรการคุมครองและ
มาตรฐานเชนเดียวกับที่ใชอยูในกรณีการรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมภายในประเทศ  

• ง)    ดําเนินมาตรการที่เหมาะสมทั้งปวงเพื่อประกันวา ในการรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมขามประเทศนั้น การ
จัดหาผูอุปการะแกเด็ก จะไมสงผลใหผูที่เกี่ยวของไดรับประโยชนทางการเงินที่ไมสมควรจากการนั้น  

• จ)   สงเสริมเมื่อเปนการเหมาะสมซึ่งความมุงหมายของขอนี้ โดยการจัดทําขอตกลง หรือขอตกลงทวิภาคี หรือ
พหุภาคี และภายในกรอบนี้พยายามที่จะประกันวา การจัดหาผูอุปถัมภแกเด็กในอีกประเทศหนึ่งนั้นไดกระทํา
โดยหนวยงานหรือองคกรที่มีอํานาจ  

ขอที่ 22  

1. รัฐภาคีจะดําเนินมาตรการที่เหมาะสมที่จะประกันวา เด็กที่รองขอสถานะเปนผูล้ีภัย หรือท่ีไดรับการพิจารณาเปนผู
ล้ีภัย หรือที่ไดรับการพิจารณาเปนผูล้ีภัยตามกฎหมายหรือกระบวนการภายในหรือระหวางประเทศที่ใชบังคับ ไม
วาจะมีบิดามารดาของเด็กหรือบุคคลอื่นติดตามมาดวยหรือไมก็ตาม จะไดรับการคุมครองและความชวยเหลือทาง
มนุษยธรรมที่เหมาะสมในการไดรับสิทธิที่มีอยูตามที่ระบุไวในอนุสัญญานี้ และในตราสารระหวางประเทศอื่นๆ
อันเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนหรือมนุษธรรม ซ่ึงรัฐดังกลาวเปนภาคี  

2.  เพื่อวัตถุประสงคนี้ รัฐภาคีจะใหความรวมมือตามที่พิจารณาวาเหมาะสมแกความพยายามใดๆ ของทั้งองคการ
สหประชาชาติ และองคการระดับรัฐบาล หรือองคการที่มิใชระดับรัฐบาลอื่นที่มีอํานาจ ซ่ึงรวมมือกับองคการ
สหประชาชาติในการคุมครองและชวยเหลือเด็กเชนวา และในการติดตามหาบิดามารดาหรือสมาชิกอ่ืนของ
ครอบครัวของเด็กผูล้ีภัย เพื่อใหไดรับขอมูลขาวสารที่จําเปนสําหรับการกลับไปอยูรวมกันใหมเปนครอบครัวของ
เด็ก ในกรณีที่ไมสามารถคนพบบิดามารดาหรือสมาชิกอื่นๆของครอบครัว เด็กนั้นจะไดรับการคุมครอง
เชนเดียวกับเด็กที่ถูกพรากจากสภาพครอบครัว ทั้งที่เปนการถาวรหรือช่ัวคราวไมวาจะดวยเหตุผลใด ดังเชนที่ระบุ
ไวในอนุสัญญานี้  

 

ขอที่ 23  

1. รัฐภาคียอมรับวาเด็กที่พิการทางรางกายหรือจิต ควรมีชีวิตที่สมบูรณและปกติสุข ในสภาวะที่ประกันในศักดิ์ศรี 
สงเสริมการพึ่งพาตนเอง และเอื้ออํานวยใหเด็กมีสวนรวมอยางแข็งขันในชุมชน  

2. รัฐภาคียอมรับในสิทธิของเด็กพิการที่ไดรับการดูแลเปนพิเศษ และจะสนับสนุนและประกันที่จะขยาย เทาที่กําลัง
ทรัพยากรจะอํานวย ความชวยเหลือซ่ึงมีการรองขอ และซึ่งเหมาะสมกับสภาพของเด็ก และสภาพการณของบิดา
มารดา หรือบุคคลอื่นที่ดูแลเด็ก ไปยังเด็กที่อยูในเกณฑและผูที่รับผิดชอบในการดูแลเด็ก  

3. โดยยอมรับความจําเปนพิเศษของเด็กพิการ ความชวยเหลือที่ใหตามวรรค 2 ของขอนี้เปนการใหเปลาเทาที่จะ
เปนไปได ทั้งนี้ โดยพิจารณาถึงกําลังทรัพยของบิดามารดา หรือบุคคลอื่นที่ดูแลเด็ก และความชวยเหลือเชนวาจะ
ถูกกําหนดขึ้นเพื่อที่จะประกันวา เด็กพิการจะสามารถอยางมีประสิทธิผลที่จะเขาถึง และไดรับการศึกษา การ
ฝกอบรม การบริการดูแลสุขภาพ การบริการเรื่องการฟนฟูสภาพ การตระเตรียมสําหรับการจางงาน และโอกาส
ทางดานสันทนาการ ในลักษณะที่สงเสริมใหเด็กสามารถบรรลุผลสําเร็จอยางเต็มที่เทาที่เปนไปไดในการเขาสังคม
และการพัฒนาตนเอง ซ่ึงรวมถึงการพัฒนาทางวัฒนธรรมและจิตใจดวย  



4. ภายใตบรรยากาศความรวมมือระหวางประเทศ รัฐภาคีจะสงเสริมการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารที่เหมาะสม ในดาน
การดูแลสุขภาพเชิงปองกัน และดานการรักษาเด็กพิการทางการแพทย ทางจิตวิทยา และทางการฟนฟูสมรรถภาพ 
รวมทั้งการเผยแพร และการเขาถึงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับวิธีฟนฟูการศึกษา และการบริการดานการฝกอาชีพ โดยมี
จุดมุงหมายที่จะชวยใหรัฐภาคีสามารถปรับปรุงความสามารถและทักษะ และเพิ่มพูนประสบการณในดานนี้ ใน
เร่ืองนี้ความตองการของประเทศกําลังพัฒนาควรไดรับการคํานึงถึงเปนพิเศษ  

ขอที่ 24  

1. รัฐภาคียอมรับในสิทธิของเด็กที่จะไดรับมาตรฐานสาธารณสุขที่สูงที่สุดเทาที่จะหาได และสิ่งอํานวยความสะดวก 
สําหรับการบําบัดรักษาความเจ็บปวย และการฟนฟูสุขภาพ รัฐภาคีจะพยายามดําเนินการที่จะประกันวาไมมีเด็กคน
ใดถูกลิดรอน สิทธิในการรับบริการดูแลสุขภาพเชนวานั้น  

2.  รัฐภาคีจะใหมีการปฏิบัติตามซึ่งสิทธินี้อยางเต็มที่ และโดยเฉพาะอยางยิ่งจะดําเนินมาตรการที่เหมาะสม ดังนี้  

• ก) ลดการเสียชีวิตของทารก และเด็ก  

• ข) ประกันใหมีการใหความชวยเหลือทางการแพทยที่จําเปน และการดูแลสุขภาพแกเด็กทุกคน โดยเนนการ
พัฒนาการดูแลสุขภาพขั้นปฐม  

• ค) ตอสูกับโรคภัย และทุพโภชนาการ รวมทั้งที่อยูภายในขอบขายของการดูแลสุขภาพขั้นปฐม ซ่ึง
นอกเหนือจากวิธีการอื่นแลวยังดําเนินการโดยการใชเทคโนโลยีที่มีอยูพรอมแลว และโดยการจัดหาอาหารที่
ถูกหลักโภชนาการ และน้ําดื่มที่สะอาดอยางเพียงพอ ทั้งนี้ โดยการพิจารณาถึงอันตราย และความเสี่ยงของ
มลภาวะแวดลอม  

• ง) ประกันใหมีการดูแลสุขภาพอยางเหมาะสมแกมารดา ทั้งกอนและหลังคลอด  

• จ) ประกันวาทุกสวนของสังคม โดยเฉพาะบิดามารดาและเด็ก จะไดรับขอมูลขาวสาร และเขาถึงการศึกษาและ
การสนับสนุนใหใชความรูพื้นฐานในเรื่องโภชนาการและสุขภาพเด็ก เรื่องประโยชนของการเลี้ยงดูดวยนม
มารดา เร่ืองอนามัยและสุขาภิบาลสภาพแวดลอม และเรื่องการปองกันอุบัติเหตุ  

• ฉ) พัฒนาการดูแลสุขภาพเชิงปองกัน การแนะแนวแกบิดามารดา และการใหบริการและการศึกษาและในเรื่อง
การวางแผนครอบครัว  

3. รัฐภาคีจะดําเนินมาตรการที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพทั้งปวง เพื่อที่จะขจัดทางปฏิบัติดั้งเดิมที่เปนผลรายตอ
สุขภาพของเด็ก  

4.  รัฐภาคีรับที่จะสงเสริมและสนับสนุนความรวมมือระหวางประเทศ เพื่อท่ีจะใหการดําเนินการใหสิทธิที่ยอมรับใน
ขอนี้บังเกิดผลอยางเต็มที่ตามลําดับ เกี่ยวกับเรื่องนี้ความจําเปนของประเทศกําลังพัฒนาจะไดรับการพิจารณาเปน
พิเศษ  

ขอที่ 25  

รัฐภาคียอมรับในสิทธิของเด็ก ผูซ่ึงไดรับการจัดโดยหนวยงานที่มีอํานาจใหไปไดรับการดูแล การคุมครอง หรือการ
บําบัดรักษาสุขภาพ ทั้งรางกายและจิต ในอันที่จะไดรับการทบทวนการบําบัดรักษาที่ใหแกเด็กเปนระยะๆ ตลอดจน
สภาวะแวดลอมอื่นๆทั้งปวงที่เกี่ยวของกับการจัดการดังกลาว  



ขอที่ 26  

1. รัฐภาคียอมรับสิทธิของเด็กทุกคน ในอันที่จะไดรับประโยชนจากการประกันสังคม รวมถึงการประกันภัยทาง
สังคม และจะดําเนินมาตรการที่จําเปน เพื่อใหสิทธินี้บังเกิดผลอยางเต็มที่ตามกฎหมายของแตละประเทศ  

2.  ในกรณีที่เหมาะสม การใหประโยชนควรคํานึงถึงทรัพยากร และสภาวะแวดลอมของเด็ก และบุคคลที่มีหนาที่
รับผิดชอบในการเลี้ยงดูเด็ก ตลอดจนขอพิจารณาอื่นๆที่เกี่ยวของกับการรองขอรับประโยชนซ่ึงกระทําโดยเด็กผู
นั้นหรือตัวแทน  

ขอที่ 27  

1. รัฐภาคียอมรับสิทธิของเด็กทุกคน ในอันที่จะไดรับมาตรฐานของการดํารงชีวิตที่เพียงพอสําหรับการพัฒนาดาน
รางกาย สมอง จิตใจ ศีลธรรม และสังคมของเด็ก  

2.  บิดามารดาหรือผูอ่ืนที่รับผิดชอบตอเด็ก มีความรับผิดชอบเบื้องตนที่จะจัดหาสภาพความเปนอยูที่จําเปนสําหรับ
การพัฒนาของเด็ก ทั้งนี้ ตามความสามารถและกําลังการเงินของบุคคลเหลานั้น  

3.  ตามสภาวะและกําลังความสามารถของประเทศ รัฐภาคีจะดําเนินมาตรการที่เหมาะสมที่จะใหความชวยเหลือบิดา
มารดา และผูอ่ืนที่รับผิดชอบตอเด็ก ในการดําเนินตามสิทธินี้ และในกรณีที่จําเปนรัฐภาคีจะใหความชวยเหลือดาน
วัตถุและแผนงานสนับสนุน โดยเฉพาะอยางยิ่ง ดานโภชนาการ เครื่องนุงหม และที่อยูอาศัย  

4.  รัฐภาคีจะดําเนินมาตรการที่เหมาะสมทั้งปวง ที่จะไดรับชดใชคาเลี้ยงดูเด็กคืนจากบิดามารดาหรือผูอ่ืนที่มีความ
รับผิดชอบทางการเงินตอเด็ก ทั้งที่อยูในรัฐภาคีเองและรัฐอ่ืน โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในกรณีที่บุคคลที่มีความ
รับผิดชอบทางการเงินตอเด็กอาศัยอยูในรัฐอื่น นอกเหนือจากรัฐที่เด็กอาศัยอยู รัฐภาคีจะสงเสริมการเขาเปนภาคี
ในความตกลงระหวางประเทศ หรือการจัดทําความตกลงเชนวานั้น ตลอดจนการจัดทําขอตกลงอื่นๆที่เหมาะสม  

ขอที่ 28  

1. รัฐภาคียอมรับสิทธิของเด็กที่จะไดรับการศึกษา และเพื่อที่จะใหสิทธินี้บังเกิดผลตามลําดับ และบนพื้นฐานของ
โอกาสที่เทาเทียมกัน รัฐภาคีจะ  

• ก) จัดการศึกษาระดับประถมเปนภาคบังคับที่เด็กทุกคนสามารถเรียนไดโดยไมเสียคาใชจาย  

• ข) สนับสนุนการพัฒนาของการศึกษาระดับมัธยมในรูปแบบตางๆ รวมถึงการศึกษาสายสามัญและสายอาชีพ 
จัดการศึกษาใหแพรหลายและเปดกวางแกเด็กทุกคน และดําเนินมาตรการที่เหมาะสม เชนการนํามาใชซ่ึง
การศึกษาแบบใหเปลา และการเสนอใหความชวยเหลือทางการเงินในกรณีที่จําเปน  

• ค) ทําใหการศึกษาในระดับสูงเปดกวางแกทุกคนบนพื้นฐานของความสามารถ โดยทุกวิธีการที่เหมาะสม  

• ง) ทําใหขอมูลขาวสาร และการแนะแนวทางการศึกษาและอาชีพ เปนที่แพรหลาย และเปดกวางแกเด็กทุกคน  

• จ) ดําเนินมาตรการเพื่อสนับสนุนการเขาเรียนอยางสม่ําเสมอ และลดอัตราการออกจากโรงเรียนกลางคัน  

3. รัฐภาคีจะดําเนินมาตรการที่เหมาะสมที่จะประกันวา ระเบียบวินัยของโรงเรียนไดกําหนดขึ้น ในลักษณะที่
สอดคลองกับศักดิ์ศรีแหงความเปนมนุษยของเด็กและสอดคลองกับอนุสัญญานี้  



4.  รัฐภาคีจะสงเสริมและสนับสนุนความรวมมือระหวางประเทศ ในสวนที่เกี่ยวกับการศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
เพื่อที่จะเกื้อกูลตอการขจัดความเขลาและการไมรูหนังสือท่ัวโลก และเอื้ออํานวยใหไดรับความรูทางวิชาการและ
ทางเทคนิค และวิธีการสอนสมัยใหมเกี่ยวกับเรื่องนี้ ความตองการของประเทศกําลังพัฒนาจะไดรับการพิจารณา
เปนพิเศษ  

ขอที่ 29  

1. รัฐภาคีตกลงวา การศึกษาของเด็กจะมุงไปสู  

• ก) การพัฒนาบุคลิกภาพ ความสามารถพิเศษ และความสามารถทางดานรางกายและจิตใจของเด็ก ใหเต็ม
ศักยภาพของเด็กแตละคน  

• ข) การพัฒนาความเคารพตอสิทธิมนุษยชน และเสรีภาพขั้นพื้นฐาน และตอหลักการที่วางไวในกฎบัตร
สหประชาชาติ  

• ค) การพัฒนาความเคารพตอบิดามารดาของเด็ก เอกลักษณทางวัฒนธรรม ภาษา และคานิยมของเด็กนั้นเอง 
และตอคานิยมของชาติที่เด็กนั้นอาศัยอยู และตอคานิยมของชาติถ่ินกําเนิดของเขา และตออารยธรรมอื่นๆ ที่
แตกตางไปจากของเขาเอง  

• ง) การเตรียมเด็กใหมีชีวิตที่มีความรับผิดชอบในสังคมที่เสรีดวยจิตสํานึกแหงความเขาใจกัน สันติภาพ ความ
อดกลั้น ความเสมอภาพทางเพศ และมิตรภาพในหมูมวลมนุษยทุกกลุมชาติพันธุ กลุมคนชาติ กลุมศาสนา 
ตลอดจนในหมูคนพื้นเมืองดั้งเดิม  

• จ) การพัฒนาความเคารพตอส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติ  

2. ไมมีความตอนใดในขอนี้หรือในขอ 28 ที่จะไดรับการตีความใหเปนการกาวกายเสรีภาพของบุคคลและองคกร ใน
การจัดตั้งและอํานวยการสถาบันทางการศึกษา แตทั้งนี้จะตองเคารพตอหลักการที่ระบุไวในวรรค 1 ของขอนี้เสมอ 
และตอเงื่อนไขที่วาการศึกษาที่ใหในสถาบันเหลานั้นตองเปนไปตามมาตรฐานขั้นต่ําที่รัฐไดวางไว  

ขอที่ 30  

ในรัฐที่มีชนกลุมนอยทางชาติพันธุ ศาสนา และภาษา หรือกลุมชนพื้นเมืองดั้งเดิมอาศัยอยู เด็กที่มาจากชนกลุมนอยนั้น 
หรือที่เปนชนพื้นเมืองจะตองไมถูกปฏิเสธซึ่งสิทธิที่จะปฏิบัติตามวัฒนธรรม ที่จะนับถือและปฏิบัติทางศาสนา หรือ
สิทธิที่จะใชภาษาของตนในชุมชนกับสมาชิกอื่นในกลุมเดียวกัน  

ขอที่ 31  

1. รัฐภาคียอมรับสิทธิของเด็กที่จะมีการพักและเวลาพักผอน การเขารวมกิจกรรม การละเลนทางสันทนาการที่
เหมาะสมกับวัยของเด็ก และการมีสวนรวมอยางเสรีในทางวัฒนธรรมและศิลปะ  

2.  รัฐภาคีจะเคารพและสงเสริมสิทธิของเด็ก ที่จะเขามีสวนรวมอยางเต็มที่ในทางวัฒนธรรมและศิลปะ และจะ
สนับสนุนการใชโอกาสที่เหมาะสมเทาเทียมกัน สําหรับกิจกรรมทางวัฒนธรรม ศิลปะ สันทนาการ และการ
พักผอนหยอนใจ  

 

 



ขอที่ 32  

1. รัฐภาคียอมรับสิทธิของเด็กที่จะไดรับการคุมครองจากการแสวงหาประโยชนทางเศรษฐกิจ และจากการทํางานใด
ที่นาจะเปนการเสี่ยงอันตราย หรือที่ขัดขวางการศึกษาของเด็ก หรือเปนอันตรายตอสุขภาพ หรือการพัฒนาทาง
รางกาย สมอง จิตใจ ศีลธรรม และสังคมของเด็ก  

2. รัฐภาคีจะดําเนินมาตรการทางนิติบัญญัติ บริหาร สังคม และการศึกษา เพื่อประกันใหมีการดําเนินการตามขอนี้ 
เพื่อวัตถุประสงคดังกลาว และโดยคํานึงถึงบทบัญญัติที่เกี่ยวของในตราสารระหวางประเทศอื่นๆ รัฐภาคีจะ  

• ก)   กําหนดอายุขั้นต่ําสําหรับการรับเขาทํางาน  

• ข)   กําหนดกฎเกณฑที่เหมาะสมเกี่ยวกับจํานวนชั่วโมง และสถานภาพการจางงาน  

• ค)   กําหนดบทลงโทษ หรือวิธีการลงโทษอื่นๆ ที่เหมาะสมเพื่อประกันใหขอนี้มีผลใชบังคับจริงจัง  

 

ขอที่ 33  

รัฐภาคีจะดําเนินมาตรการที่เหมาะสมทั้งปวง รวมทั้งมาตรการทางนิติบัญญัติ บริหาร สังคม และทางการศึกษาที่จะ
คุมครองเด็กจากการใชโดยผิดกฎหมายซึ่งยาเสพติด รวมทั้งสารที่มีพิษตอจิตประสาทอื่นๆ ที่ไดนิยามไวในสนธิสัญญา
ระหวางประเทศที่เกี่ยวของ และที่จะปองกันการใชเด็กเพื่อการผลิต และคาโดยผิดกฎหมายซึ่งสารเชนวานั้น  

 

ขอที่ 34  

รัฐภาคีรับที่จะคุมครองเด็กจากการแสวงหาประโยชนทางเพศ และการกระทําทางเพศที่มิชอบทุกรูปแบบเพื่อการนี้ รัฐ
ภาคีจะดําเนินมาตรการที่เหมาะสมทั้งปวง ทั้งมาตรการภายในประเทศ และมาตรการทวิภาคีและพหุภาคีเพื่อปองกัน  

• ก)   การชักจูง หรือบีบบังคับเด็กใหมีสวนรวมในกิจกรรมทางเพศใดๆที่ไมชอบดวยกฎหมาย  

• ข)   การแสวงประโยชนจากเด็กในการคาประเวณี หรือการกระทําอ่ืนๆที่เกี่ยวกับเพศที่ไมชอบดวยกฎหมาย  

• ค)   การแสวงประโยชนจากเด็กในการแสดงลามกอนาจาร และที่เกี่ยวกับสิ่งลามกอนาจาร  

 

ขอที่ 35  

รัฐภาคีจะดําเนินมาตรการที่เหมาะสมทั้งปวง ทั้งในระดับประเทศ ระดับทวิภาคีและพหุภาคี เพื่อปองกันการลักพา การ
ขาย หรือการลักลอบคาเด็ก ไมวาดวยวัตถุประสงคใด หรือในรูปแบบใด  

ขอที่ 36  

รัฐภาคีจะคุมครองเด็กจากการถูกแสวงหาประโยชนทุกรูปแบบอื่นทั้งหมดที่เปนผลรายตอสวัสดิภาพของเด็กไมวาใน
ดานใด  

 

 



ขอที่ 37  

รัฐภาคีประกันวา  

• ก) จะไมมีเด็กคนใดไดรับการทรมาน หรือถูกปฏิบัติ หรือลงโทษที่โหดราย ไรมนุษยธรรม หรือต่ําชา จะไมมี
การลงโทษประหารชีวิต หรือจําคุกตลอดชีวิตที่ไมมีโอกาสจะไดรับการปลอยตัว สําหรับความผิดที่กระทํา
โดยบุคคลที่มีอายุต่ํากวาสิบแปดป  

• ข) จะไมมีเด็กคนใดถูกลิดรอนเสรีภาพโดยไมชอบดวยกฎหมาย หรือโดยพลการ การจับกุมกักขังหรือจําคุก
เด็กจะตองเปนไปตามกฎหมาย และจะใชเปนมาตรการสุดทายเทานั้น และใหมีระยะเวลาที่ส้ันที่สุดอยาง
เหมาะสม  

• ค) เด็กทุกคนที่ถูกลิดรอนเสรีภาพจะไดรับการปฏิบัติดวยมนุษยธรรม และดวยความเคารพในศักดิ์ศรีแตกําเนิด
ของมนุษย และในลักษณะที่คํานึงถึงความตองการของบุคคลในวัยนั้น โดยเฉพาะอยางยิ่ง เด็กทุกคนที่ถูก
ลิดรอนเสรีภาพจะถูกแยกตางหากจากผูใหญ เวนแตจะพิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนสูงสุดตอเด็กที่จะไม
แยกเชนนั้น และเด็กจะมีสิทธิที่จะคงการติดตอกับครอบครัวทางหนังสือตอบโต และการเยี่ยมเยียน เวนแตใน
สภาพการณพิเศษ  

• ง)  เด็กทุกคนที่ถูกลิดรอนเสรีภาพมีสิทธิที่จะขอความชวยเหลือทางกฎหมาย หรือทางอื่นที่เหมาะสมโดยพลัน 
ตลอดจนสิทธิที่จะคานความชอบดวยกฎหมายของการลิดรอนเสรีภาพของเขาตอศาล หรือหนวยงานที่มี
อํานาจอื่นที่เปนอิสระและเปนกลาง และที่จะไดรับคําวินิจฉัยโดยพลันตอการดําเนินการเชนวา  

ขอที่ 38  

1. รัฐภาคีรับที่จะเคารพ และประกันใหมีความเคารพตอกฎเกณฑแหงกฎหมายมนุษยธรรมระหวางประเทศที่ใช
บังคับกับรัฐภาคี ในกรณีพิพาทกันดวยอาวุธซึ่งเกี่ยวของกับเด็ก  

2.  รัฐภาคีจะดําเนินมาตรการที่สามารถกระทําไดทั้งปวงที่จะประกันวาบุคคลที่มีอายุไมถึง 15 ป จะไมมีสวนรวม
โดยตรงในการกระทําอันเปนปฏิปกษตอกัน  

3.  รัฐภาคีจะหลีกเลี่ยงการเกณฑบุคคลใดๆ ที่มีอายุไมถึง 15 ป เขาประจํากองทัพ ในการเกณฑบุคคลที่มีอายุถึง 15 ป
แตไมถึง 18 ปนั้น รัฐภาคีจะพยายามเกณฑบุคคลที่มีอายุมากที่สุดกอน  

4.  ตามพันธกรณีภายใตกฎหมายมนุษยธรรมระหวางประเทศในอันที่จะคุมครองประชาชนพลเรือนในการพิพาทกัน
ดวยอาวุธนั้น รัฐภาคีจะดําเนินมาตรการที่สามารถกระทําไดทั้งปวง ที่จะประกันใหความคุมครอง และดูแลเด็กที่
ไดรับผลกระทบจากการพิพาทกันดวยอาวุธ  

 

ขอที่ 39  

รัฐภาคีจะดําเนินมาตรการที่เหมาะสมทั้งปวง ที่จะสงเสริมการฟนฟูทั้งทางรางกายและจิตใจ และการกลับคืนสูสังคม
ของเด็กที่ไดรับเคราะหจากการละเลยในรูปแบบใดๆ การแสวงประโยชนการกระทําอันมิชอบ การทรมานหรือการ
ลงโทษ หรือการปฏิบัติที่โหดราย ไรมนุษยธรรมหรือต่ําชาโดยรูปแบบอื่น หรือการพิพาทกันดวยอาวุธ การฟนฟูหรือ
การกลับคืนสูสังคมดังกลาว จะเกิดขึ้นในสภาพแวดลอมที่สงเสริมสุขภาพ การเคารพตนเอง และศักดิ์ศรีของเด็ก  



ขอที่ 40  

1. รัฐภาคียอมรับสิทธิของเด็กทุกคนที่ถูกกลาวหา ตั้งขอหา หรือถูกถือวาไดฝาฝนกฎหมายอาญา ที่จะไดรับการ
ปฏิบัติตอในลักษณะที่สอดคลองกับการสงเสริมความสํานึกในศักดิ์ศรีและคุณคาของเด็ก ซ่ึงจะเสริมความเคารพ
ของเด็กตอสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของผูอ่ืน และในลักษณะที่ตองคํานึงถึงอายุของเด็กและความ
ปรารถนาที่จะสงเสริมการกลับคืนสูสังคม และการมีบทบาทเชิงสรางสรรคของเด็กในสังคม  

2.  เพื่อการนี้ และโดยคํานึงถึงบทบัญญัติที่เกี่ยวของกับตราสารระหวางประเทศ รัฐภาคีประกันวา  

• ก) จะไมมีเด็กคนใดถูกกลาวหา ตั้งขอหา หรือถูกถือวาไดฝาฝนกฎหมายอาญาโดยเหตุแหงการกระทําหรืองด
เวนการกระทํา ซ่ึงไมตองหามตามกฎหมายภายในหรือกฎหมายระหวางประเทศ ในขณะที่การกระทําหรืองด
เวนการกระทํานั้นเกิดขึ้น  

• ข) เด็กทุกคนถูกกลาวหา หรือตั้งขอหาวาไดฝาฝนกฎหมายอาญาอยางนอยที่สุดจะไดรับหลักประกัน
ดังตอไปนี้  

1. ไดรับการสันนิษฐานวาบริสุทธิ์ จนกวาจะไดรับการพิสูจนวามีความผิดตามกฎหมาย  

2. ไดรับการแจงขอหาทันทีและโดยตรง และในกรณีที่เหมาะสมโดยบิดามารดาหรือผูปกครองตาม
กฎหมาย และจะไดความชวยเหลือทางกฎหมาย หรือทางอื่นที่เหมาะสม เพื่อการตระเตรียมและการสู
คดีของเด็ก  

3. ไดรับการตัดสินใจโดยไมชักชา โดยหนวยงานหรือองคกรทางตุลาการที่มีอํานาจเปนอิสระและเปน
กลาง ในการพิจารณาความอยางยุติธรรมตามกฎหมาย ทั้งนี้ ใหมีความชวยเหลือทางกฎหมายหรือทาง
อ่ืนที่เหมาะสม เวนเสียแตเมื่อพิจารณาเห็นวาจะไมเปนประโยชนสูงสุดกับเด็ก โดยเฉพาะอยางยิ่ง เมือ่
คํานึงถึงอายุของเด็ก หรือสถานการณ บิดามารดาหรือผูปกครองตามกฎหมาย  

4. จะไมถูกบังคับใหเบิกความหรือสารภาพผิด สามารถซักถามหรือซักคานพยาน และใหพยานของตน
เขามามีสวนรวม และใหมีการซักถามพยานแทนตนภายใตเงื่อนไขแหงความเทาเทียมกัน  

5. หากพิจารณาวาไดมีการฝาฝนกฎหมายอาญา ก็ใหการวินิจฉัยหรือมาตรการใดที่กําหนดโดยผลของ
การวินิจฉัยนั้น ไดรับการทบทวนโดยหนวยงานหรือองคกรตุลาการที่มีอํานาจเปนอิสระและเปน
กลางในระดับสูงขึ้นไป  

6. ใหมีความชวยเหลือของลามโดยไมคิดมูลคา หากเด็กไมสามารถเขาใจ หรือพูดภาษาที่ใชอยู  

7. ในทุกขั้นตอนของกระบวนการพิจารณา ใหเคารพตอเร่ืองสวนตัวของเด็กอยางเต็มที่  

         3. รัฐภาคีจะหาทางสงเสริมใหมีการตรากฎหมาย กําหนดกระบวนวิธีพิจารณา จัดตั้งหนวยงานและสถาบัน ซ่ึงจะใช
เปนการเฉพาะกับเด็กที่ถูกกลาวหา ตั้งขอหา หรือถูกถือวาไดฝาฝนกฎหมายอาญา และโดยเฉพาะอยางยิ่ง  

• ก) การกําหนดอายุขั้นต่ํา ซ่ึงเด็กที่มีอายุต่ํากวานั้นจะถูกถือวาไมมีความสามารถที่จะฝาฝนกฎหมายอาญาได  

• ข) เมื่อเห็นวาเหมาะสมและเปนที่พึงปรารถนา ใหกําหนดมาตรการที่จะใชกับเด็กเหลานั้น โดยไมตองอาศัย
กระบวนการทางตุลาการ ทั้งนี้โดยมีเงื่อนไขวาสิทธิมนุษยชนและการคุมครองตามกฎหมาย จะไดรับการ
เคารพอยางเต็มที่อยู  



4. การดําเนินงานตางๆ เชนคําส่ังใหมีการดูแล แนะแนว และควบคุม การใหคําปรึกษา การภาคทัณฑ การอุปการะดูแล 
แผนงานการศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพ และทางอื่น นอกเหนือจากการใหสถาบันเปนผูดูแล จะตองมีไวเพื่อ
ประกันวาเด็กจะไดรับการปฏิบัติในลักษณะที่เหมาะสมแกความเปนอยูที่ดีของเด็ก และไดสัดสวนกับทั้งสภาพการณ 
และความผิดของเด็ก  

ขอที่ 41  

ไมมีสวนใดในอนุสัญญานี้ จะมีผลกระทบตอบทบัญญัติใดๆซึ่งชักจูงใหสิทธิของเด็กบังเกิดผลมากกวา ซ่ึงอาจปรากฏ
อยูใน  

• กฎหมายของรัฐภาคี หรือ  

• กฎหมายระหวางประเทศที่มีผลใชบังคับกับรัฐนั้น 

สวนที่ 2

ขอที่ 42  

รัฐภาคีรับที่จะดําเนินการใหหลักการและบทบัญญัติในอนุสัญญานี้ เปนที่รับรูกันอยางกวางขวาง ทั้งแกผูใหญและเด็ก 
ดวยวิธีการที่เหมาะสมและจริงจัง  

ขอที่ 43  

1. เพื่อวัตถุประสงคในการตรวจสอบความคืบหนาของรัฐภาคี ในการทําใหพันธกรณีซ่ึงจะตองดําเนินการตาม
อนุสัญญานี้บังเกิดผล ใหมีการจัดตั้งคณะกรรมการวาดวยสิทธิเด็กขึ้น ซ่ึงจะทําหนาที่ดังที่กําหนดไวตอไป  

2. ใหคณะกรรมการ ประกอบดวยผูเชี่ยวชาญสิบคน ที่มีสถานะทางศีลธรรมสูง และเปนที่ยอมรับในความสามารถใน
ดานที่อนุสัญญานี้ครอบคลุมถึง รัฐภาคีจะเลือกตั้งสมาชิกจากคณะกรรมการจากคนชาติของตน และสมาชิกของ
คณะกรรมการนี้จะทําหนาที่ในฐานะสวนตัว ทั้งนี้ ใหคํานึงถึงการกระจายทางภูมิศาสตรอยางเปนธรรม และ
คํานึงถึงระบบกฎหมายหลัก  

3. ใหมีการเลือกตั้งของสมาชิกของคณะกรรมการ โดยการลงคะแนนลับจากรายชื่อบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อโดยรัฐ
ภาคี รัฐภาคีแตละรัฐอาจเสนอนามบุคคลจากคนชาติของตนไดหนึ่งคน  

4.  การเลือกตั้งคณะกรรมการครั้งแรก จะมีขึ้นไมชากวาหกเดือนหลังจากวันที่อนุสัญญานี้มีผลบังคับใช และหลังจาก
นั้นใหมีการเลือกตั้งอีกทุกสองป อนึ่งอยางนอยส่ีเดือนกอนวันเลือกตั้งแตละครั้ง เลขาธิการสหประชาชาติจะทํา
หนังสือเชิญรัฐภาคีใหเสนอนามผูสมัครภายในสองเดือน หลังจากนั้นเลขาธิการฯ จะจัดทํารายชื่อตามลําดับอักษร
ของผูที่ไดรับการเสนอนาม โดยระบุถึงรัฐภาคีที่เปนผูเสนอนาม และสงรายชื่อไปยังรัฐภาคีอนุสัญญานี้  

5.  การเลือกตั้งจะกระทําขึ้นในการประชุมของรัฐภาคี  ซ่ึงจัดโดยเลขาธิการฯ  ณ  สํานักงานใหญองคการ
สหประชาชาติ ในการประชุมดังกลาว ซ่ึงสองในสามของรัฐภาคี ประกอบขึ้นเปนองคประชุมนั้น บุคคลที่ไดรับ
เลือกตั้งใหเปนสมาชิกของคณะกรรมการ คือ ผูที่ไดรับคะแนนเสียงมากที่สุด และไดรับเสียงขางมากเด็ดขาดจาก
ผูแทนรัฐภาคีที่เขารวมและออกเสียง  

6.  สมาชิกของคณะกรรมการจะไดรับเลือกตั้งใหอยูในวาระคราวละสี่ป และจะมีสิทธิไดรับเลือกตั้งซ้ําหากไดรับการ
เสนอนามอีก สมาชิกหาคนของสมาชิกทั้งหมดที่ไดรับการเลือกตั้งในครั้งแรกจะหมดวาระเมื่ออยูในตําแหนงครบ



สองป ประธานของที่ประชุมจะเปนผูเลือกนามของสมาชิกทั้งหานั้น โดยการจับฉลากทันทีหลังจากการเลือกตั้ง
คร้ังแรก  

7.  หากมีสมาชิกคนใดของคณะกรรมการเสียชีวิต หรือลาออก หรือประกาศวาไมสามารถปฏิบัติหนาที่ของ
คณะกรรมการไดอีกตอไปไมวาดวยเหตุผลใด รัฐภาคีที่เสนอนามสมาชิกผูนั้นจะแตงตั้งผูเชี่ยวชาญอีกคนหนึ่งจาก
บรรดาคนชาติของตนเพื่อทําหนาที่ตามวาระที่เหลือ ทั้งนี้อยูกับความเห็นชอบของคณะกรรมการ  

8.  คณะกรรมการจะกําหนด ระเบียบ ขอบังคับการประชุมของตนเอง  

9. คณะกรรมการจะเลือกเจาหนาที่ของตน โดยมีวาระสองป  

10.  การประชุมของคณะกรรมการ โดยปกติจะจัด ณ สํานักงานใหญองคการสหประชาชาติ หรือ ณ สถานที่อ่ืนที่
สะดวกซึ่งกําหนดโดยคณะกรรมการ โดยปกติคณะกรรมการจะประชุมเปนประจําทุกป ระยะเวลาการประชุมของ
คณะกรรมการจะไดรับการกําหนดและทบทวนในกรณีที่จําเปน โดยการประชุมของรัฐภาคีของอนุสัญญานี้ ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับความเห็นชอบของสมัชชาใหญ  

11. เลขาธิการสหประชาชาติจะจัดเจาหนาที่ และสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเปน สําหรับการปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิผลของคณะกรรมการภายใตอนุสัญญานี้  

12.  โดยความเห็นชอบของสมัชชาใหญ สมาชิกของคณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นภายใตอนุสัญญานี้ จะไดรับเงินตอบ
แทนจากแหลงเงินของสหประชาชาติ ตามขอกําหนด และเงื่อนไขที่สมัชชาใหญเปนผูกําหนด  

ขอที่ 44  

1. รัฐภาคีรับที่จะเสนอรายงานตอคณะกรรมการ โดยผานเลขาธิการสหประชาชาติในเรื่องมาตรการตางๆ ที่รัฐบาลรับ
เอา ซ่ึงทําใหสิทธิไดรับการรับรองในอนุสัญญานี้บังเกิดผล และในเรื่องความคืบหนาของการใชสิทธิเหลานั้น  

• ก) ภายในสองป นับจากวันที่อนุสัญญานี้มีผลใชบังคับตอรัฐภาคีที่เกี่ยวของ  

• ข) ทุกๆหาป หลังจากนั้น  

2. รายงานที่ทําขึ้นตามขอนี้ จะระบุถึงปจจัยและปญหาตางๆ ถามี ที่สงผลกระทบตอระดับการปฏิบัติตามพันธกรณีตาม
อนุสัญญานี้ ใหรายงานเหลานั้นมีขอมูลขาวสารเพียงพอ สําหรับใหคณะกรรมการเขาใจอยางถองแทถึงการดําเนินตาม
อนุสัญญาในประเทศที่เกี่ยวของดวย  

3. รัฐภาคีที่ไดเสนอรายงานฉบับแรกเริ่มที่สมบูรณใหแกคณะกรรมการแลวไมจําตองใหขอมูลขาวสารพื้นฐานที่ไดให
ไวแลวแตตนอีกในรายงานฉบับตอๆไป ที่เสนอตามนัยแหงวรรค 1 (ข) ของขอนี้  

4. คณะกรรมการอาจขอขอมูลขาวสาร ที่เกี่ยวกับการดําเนินตามอนุสัญญานี้เพิ่มเติมจากรัฐภาคี  

5. คณะกรรมการจะรายงานกิจกรรมของตนตอสมัชชาใหญสหประชาชาติ โดยผานคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคม
ทุกๆ สองป  

6. รัฐภาคีจะทําใหรายงานดังกลาว เปนที่ทราบกันอยางกวางขวางในประเทศตน  

 

 



ขอที่ 45  

เพื่อสงเสริมการปฏิบัติตามอนุสัญญาอยางมีประสิทธิผล และเพื่อสนับสนุนความรวมมือระหวางประเทศในดานที่
อนุสัญญาครอบคลุมถึง  

• ก)   ทบวงการชํานัญพิเศษตางๆ องคการทุนเพื่อเด็กแหงสหประชาชาติ และองคกรอื่นๆของสหประชาชาติ มี
สิทธิเขารวมในการพิจารณาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามบทบัญญัติตางๆ ของอนุสัญญานี้ที่อยูในขอบขายอํานาจ
ขององคกรเหลานั้น คณะกรรมการอาจเชิญทบวงการชํานัญพิเศษ องคการทุนเพื่อเด็กแหงสหประชาชาติและ
องคกรที่มีอํานาจอื่นๆ ซ่ึงคณะกรรมการพิจารณาวาเหมาะสมมาใหคําปรึกษาเฉพาะดาน ในเรื่องการปฏิบัติ
ตามอนุสัญญานี้ในเรื่องที่อยูในขอบขายอํานาจขององคกรเหลานั้น คณะกรรมการอาจเชิญทบวงการชํานัญ
พิเศษ องคการทุนเพื่อเด็กแหงสหประชาชาติ และองคกรของสหประชาชาติอ่ืนๆ ใหเสนอรายงานเรื่องการ
ปฏิบัติตามอนุสัญญาในเรื่องที่อยูในขอบขายกิจกรรมขององคกรนั้นๆ  

• ข)   คณะกรรมการจะนําสงรายงานใดๆ จากรัฐภาคีที่มีคํารอง หรือท่ีระบุความตองการคําปรึกษา หรือความ
ชวยเหลือทางเทคนิค พรอมดวยขอสังเกตและขอแนะนําของคณะกรรมการตอคํารองขอ หรือขอระบุความ
ตองการเหลานั้น หากมีไปยังทบวงการชํานัญพิเศษ องคกรทุนเพื่อเด็กแหงสหประชาชาติ และองคกรที่มี
อํานาจอื่นๆ ตามที่พิจารณาเห็นเหมาะสม  

• ค)   คณะกรรมการอาจเสนอแนะตอสมัชชาใหญ ขอใหเลขาธิการฯดําเนินการศึกษาในนามคณะกรรมการใน
ประเด็นเฉพาะที่เกี่ยวกับสิทธิของเด็ก  

• ง)   คณะกรรมการอาจจัดทําขอแนะนําและขอเสนอแนะทั่วไป โดยอาศัยขอมูลขาวสารที่ไดรับตามขอ 44 และ 
45 ของอนุสัญญานี้ ขอแนะนําและขอเสนอแนะทัว่ไปดงักลาว จะถูกสงไปใหรัฐภาคีที่เกี่ยวของ และรายงาน

ไปยังสมัชชาใหญพรอมขอวจิารณจากรัฐภาคี หากม ี

สวนที่ 3

ขอที่ 46  

อนุสัญญานี้จะเปดใหมีการลงนามโดยรัฐทั้งปวง  

ขอที่ 47  

อนุสัญญานี้ตองไดรับการสัตยาบัน เลขาธิการสหประชาชาติจะเปนผูเก็บรักษาสัตยาบันสาร  

ขอที่ 48  

อนุสัญญานี้จะยังคงเปดสําหรับการภาคยานุวัติโดยรัฐ เลขาธิการสหประชาชาติจะเปนผูเก็บรักษาภาคยานุวัติสาร  

ขอที่ 49  

1.   อนุสัญญานี้จะมีผลใชบังคับในวันที่สามสิบ นับจากวันที่สัตยาบันสารหรือภาคยานุวัติสารฉบับที่ยี่สิบไดมอบไวกับ
เลขาธิการสหประชาชาติ  

2.   สําหรับรัฐแตละรัฐที่ใหสัตยาบันหรือภาคยานุวัติอนุสัญญานี้ ภายหลังจากการมอบสัตยาบันสารหรือภาคยานุวัติ
สารฉบับที่ยี่สิบไวแลว อนุสัญญานี้จะมีผลใชบังคับกับรัฐนั้นๆ ในวันที่สามสิบนับจากวันที่รัฐนั้นไดมอบสัตยาบันสาร
หรือภาคยานุวัติสาร  



ขอที่ 50  

1.  รัฐภาคีใดๆ อาจเสนอขอแกไข และยื่นตอเลขาธิการสหประชาชาติจากนั้นเลขาธิการสหประชาชาติจะตองสงขอ
แกไขที่เสนอมานั้นตอรัฐภาคีตางๆ พรอมกับคํารองขอใหรัฐภาคีระบุวา ตนตองการใหมีการประชุมของรัฐภาคีเพื่อ
วัตถุประสงคในการพิจารณาและลงคะแนนเสียงตอขอเสนอนั้นหรือไม ในกรณีที่ภายในสี่เดือนนับจากวันที่ไดสง
ขอเสนอนั้น มีรัฐภาคีจํานวนอยางนอยที่สุดหนึ่งในสามเห็นดวยกับการจัดประชุมดังกลาว เลขาธิการสหประชาชาติจะ
จัดประชุมภายใตการสนับสนุนของสหประชาชาติ ขอแกไขใดๆที่รัฐภาคีสวนใหญซ่ึงเขาประชุม และลงคะแนนเสียง
ในการประชุมไดรับเอาไว จะถูกเสนอตอสมัชชาใหญเพื่อใหความเห็นชอบ  

2.  ขอแกไขที่ไดรับการรับเอาตามวรรค 1 ของขอนี้ จะมีผลใชบังคับเมื่อไดรับความเห็นชอบจากสมัชชาใหญ
สหประชาชาติ และไดรับการยอมรับโดยเสียงสวนใหญจํานวนสองในสามของรัฐภาคี  

3.  เมื่อขอแกไขนี่มีผลใชบังคับ ขอแกไขนั้นจะมีผลผูกพันกับรัฐภาคีที่ใหการยอมรับ รัฐภาคีอ่ืนจะยังคงผูกพันตาม
บทบัญญัติของอนุสัญญานี้ และตามขอแกไขกอนหนานั้นใดๆ ที่รัฐภาคีดังกลาวไดใหการยอมรับแลว  

ขอที่ 51  

1.  เลขาธิการสหประชาชาติจะรับและเวียนใหรัฐทั้งปวง ซ่ึงตัวบทขอสงวนที่รัฐไดกําหนดไวเมื่อเวลาใหสัตยาบันหรือ
ภาคยานุวัติ  

2.  หามมิใหตั้งขอสงวนที่ไมสอดคลองกับวัตถุประสงคและความมุงหมายของอนุสัญญานี้  

3.  อาจถอนขอสงวนในเวลาใดก็ได โดยการแจงการถอนนั้นแกเลขาธิการสหประชาชาติ ซ่ึงจะแจงใหรัฐทั้งปวงทราบ
ตอไป การแจงดังกลาวมีผลตั้งแตวันที่เลขาธิการสหประชาชาติไดรับการแจงนั้น  

ขอที่ 52  

รัฐภาคีอาจบอกเลิกอนุสัญญานี้ โดยการแจงเปนลายลักษณอักษรไปยังเลขาธิการสหประชาชาติ การบอกเลิกจะมีผล
หนึ่งปหลังจากวันที่เลขาธิการสหประชาชาติไดรับการแจงดังกลาว  

ขอที่ 53  

เลขาธิการสหประชาชาติไดรับแตงตั้งใหเปนผูเก็บรักษาอนุสัญญานี้  

ขอที่ 54  

• ตนฉบับของอนุสัญญานี้ ซ่ึงทําไวเปนภาษาอาหรับ จีน อังกฤษ ฝร่ังเศส รัสเซีย และสเปน มีความถูกตองเทา
เทียมกัน จะเก็บรักษาไวกับเลขาธิการสหประชาชาติ  

• เพื่อเปนพยานแกการนี้ ผูมีอํานาจเต็มที่ลงนามขางทายนี้ซ่ึงไดรับมอบอํานาจโดยชอบจากรัฐบาลของตนไดลง
นามในอนุสัญญานี้  


