อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก
สวนที่ 1
ขอ 1
เพื่อความมุงประสงคแหงอนุสัญญานี้ เด็ก หมายถึง มนุษยทุกคนที่อายุต่ํากวาสิบแปดป เวนแตจะบรรลุ
นิติภาวะกอนหนานั้นตามกฎหมายที่ใชบังคับแกเด็กนั้น
ขอ 2
1. รัฐภาคีจะเคารพและประกันสิทธิตามที่กําหนดไวในอนุสัญญานี้ แกเด็กแตละคนที่อยูในเขตอํานาจของ
ตน โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติไมวาชนิดใดๆ โดยไมคํานึงถึง เชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมือง
หรือทางอื่น ตนกําเนิดทางชาติ ชาติพันธุ หรือสังคม ทรัพยสิน ความทุพพลภาพ การเกิดหรือสถานะอื่นๆ ของเด็ก หรือบิดา
มารดา หรือผูปกครองตามกฎหมาย
2. รัฐภาคีจะดําเนินมาตรการที่เหมาะสมทั้งปวง เพื่อที่จะประกันวาเด็กไดรับการคุมครองจากการเลือก
ปฏิบัติ หรือการลงโทษในทุกรูปแบบ บนพื้นฐานของสถานภาพ กิจกรรมความคิดเห็นที่แสดงออกหรือความเชื่อของบิดา
มารดา ผูปกครองตามกฎหมาย หรือสมาชิกในครอบครัวของเด็ก
ขอ 3
1. ในการกระทําทั้งปวงที่เกี่ยวกับเด็ก ไมวาจะกระทําโดยสถาบันสังคมสงเคราะหของรัฐหรือเอกชน ศาล
ยุติธรรม หนวยงานฝายบริหาร หรือองคกรนิติบัญญัติ ผลประโยชนสูงสุดของเด็กเปนสิ่งที่ตองคํานึงถึงเปนลําดับแรก
2. รัฐภาคีรับที่จะประกันใหมีการคุมครองและการดูแลแกเด็กเทาที่จําเปนสําหรับความอยูดีของเด็ก โดย
คํานึงถึงสิทธิและหนาที่ของบิดามารดา ผูปกครองตามกฎหมาย หรือบุคคลอื่นที่รับผิดชอบเด็กนั้นตามกฎหมายดวย และเพื่อ
การนี้จะดําเนินมาตรการทางนิติบัญญัติและบริหารที่เหมาะสมทั้งปวง
3. รัฐภาคีจะประกันวา สถาบัน การบริการ และการอํานวยความสะดวกที่มีสวนรับผิดชอบตอการดูแลหรือ
การคุมครองเด็กนั้น จะเปนไปตามมาตรฐานที่ไดกําหนดไวโดยหนวยงานที่มีอํานาจ โดยเฉพาะในดานความปลอดภัย
สุขภาพ และในเรื่องจํานวนและความเหมาะสมของเจาหนาที่ ตลอดจนการกํากับดูแลที่มีประสิทธิภาพ
ขอ 4
รัฐภาคีจะดําเนินมาตรการที่เหมาะสมทั้งปวง ทั้งดานนิติบัญญัติ บริหาร และดานอื่นๆ เพื่อการปฏิบัติให
เปนไปตามสิทธิที่อนุสัญญานี้ไดใหการยอมรับ ในสวนที่เกี่ยวกับสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมนั้น รัฐภาคีจะดําเนิน
มาตรการเชนวานั้น โดยใชทรัพยากรที่มีอยูอยางเต็มที่และภายในกรอบของความรวมมือระหวางประเทศเมื่อจําเปน
ขอ 5
รัฐภาคีจะเคารพตอความรับผิดชอบ สิทธิ และหนาที่ของบิดามารดา หรือของสมาชิกของครอบครัวขยาย
หรือชุมชน ซึ่งกําหนดไวโดยขนบธรรมเนียมในทองถิ่น หรือของผูปกครองตามกฎหมายหรือบุคคลอื่นที่รับผิดชอบตอเด็กตาม
กฎหมาย ในอันที่จะใหแนวทางและการแนะแนวตามที่เหมาะสมในการใชสิทธิของเด็กตามที่อนุสัญญานี้ใหการรับรอง ใน
ลักษณะที่สอดคลองกับความสามารถที่พัฒนาตามวัยของเด็ก
ขอ 6
1. รัฐภาคียอมรับวา เด็กทุกคนมีสิทธิติดตัวที่จะมีชีวิต
2. รัฐภาคีจะประกันอยางเต็มที่เทาที่จะทําได ใหมีการอยูรอด และการพัฒนาของเด็ก
ขอ 7
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1. เด็กจะไดรับการจดทะเบียนทันทีหลังการเกิด และจะมีสิทธิที่จะมีชื่อนับแตเกิด และสิทธิที่จะไดสัญชาติ
และเทาที่จะเปนไปได สิทธิที่จะรูจักและไดรับการดูแลเลี้ยงดูจากบิดามารดาของตน
2. รัฐภาคีจะประกันใหมีการปฏิบัติตามสิทธิเหลานี้ตามกฎหมายภายในและพันธกรณีของรัฐภาคีที่มีอยู
ภายใตตราสารระหวางประเทศที่เกี่ยวของในเรื่องนี้ โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีที่เด็กจะตกอยูในสถานะไรสัญชาติ
ขอ 8
1. รัฐภาคีรับที่จะเคารพตอสิทธิของเด็ก ในการรักษาเอกลักษณของตนไวรวมถึงสัญชาติ ชื่อ และ
ความสัมพันธทางครอบครัวของตนตามที่กฎหมายรับรอง โดยปราศจากการแทรกแซงที่มิชอบดวยกฎหมาย
2. ในกรณีที่มีการตัดเอกลักษณบางอยาง หรือทั้งหมดของเด็กออกไปโดยไมชอบดวยกฎหมาย รัฐภาคีจะ
ใหความชวยเหลือและความคุมครองตามสมควร เพื่อใหเอกลักษณของเด็กกลับคืนมาโดยเร็ว
ขอ 9
1. รัฐภาคีจะประกันวา เด็กจะไมถูกแยกจากบิดามารดาโดยขัดกับความประสงคของบิดามารดา เวนแตใน
กรณีที่หนวยงานที่มีอํานาจ ซึ่งอาจถูกทบทวนโดยทางศาลจะกําหนดตามกฎหมายและวิธีพิจารณาที่ใชบังคับอยูวา การแยก
เชนวานี้จําเปนเพื่อผลประโยชนสูงสุดของเด็ก การกําหนดเชนวานี้อาจจําเปนในกรณีเฉพาะ เชน ในกรณีที่เด็กถูกกระทําโดยมิ
ชอบ หรือถูกทอดทิ้งละเลยโดยบิดามารดา หรือในกรณีที่บิดามารดาอยูแยกกันและตองมีการตัดสินวาเด็กจะพํานักที่ใด
2. ในการดําเนินการใดๆ ตามวรรค 1 ของขอนี้ จะใหโอกาสทุกฝายที่มีผลประโยชนเกี่ยวของมีสวนรวมใน
การดําเนินการดังกลาว และแสดงความคิดเห็นของตนใหประจักษ
3. รั ฐ ภาคี จ ะเคารพตอ สิ ท ธิข องเด็กที่ ถูก แยกจากบิ ด าหรื อมารดา หรือ จากทั้ ง คูใ นอัน ที่จะรักษา
ความสัมพันธสวนตัว และการติดตอโดยตรงทั้งกับบิดาและมารดาอยางสม่ําเสมอ เวนแตเปนการขัดตอผลประโยชนสูงสุด
ของเด็ก
4. ในกรณีที่การแยกเชนวานี้ เปนผลมาจากการกระทําใดๆ โดยรัฐภาคีตอบิดาหรือมารดา หรือทั้งบิดา
และมารดา หรือตอเด็ก เชน การกักขัง การจําคุก การเนรเทศ การสงตัวออกนอกประเทศ หรือการเสียชีวิต (รวมทั้งการ
เสียชีวิตอันเกิดจากสาเหตุใด ๆ ที่เกิดขึ้นขณะที่ผูนั้นอยูในการควบคุมของรัฐ) หากมีการรองขอ รัฐภาคีนั้นจะตองใหขอมูล
ขาวสารที่จําเปนเกี่ยวกับที่อยูของสมาชิกครอบครัวที่หายไปแกบิดามารดา เด็ก หรือในกรณีที่เหมาะสมแกสมาชิกคนอื่นของ
ครอบครัว เวนแตเนื้อหาของขอมูลขาวสารนั้นจะกอใหเกิดความเสียหายตอความอยูดีของเด็ก อนึ่ง รัฐภาคีจะใหการประกัน
ตอไปวา การยื่นคํารองขอเชนวานั้นจะไมกอใหเกิดผลรายตอบุคคลที่เกี่ยวของ
ขอ 10
1. ตามพันธกรณีของรัฐภาคี ภายใตขอ 9 วรรค 1 คํารองของเด็ก หรือบิดามารดาของเด็ก ที่จะเดินทางเขา
หรือออกนอกรัฐภาคี เพื่อวัตถุประสงคของการกลับไปอยูรวมกันใหมเปนครอบครัว จะไดรับการดําเนินการโดยรัฐภาคีใน
ลักษณะที่เปนคุณ มีมนุษยธรรมและรวดเร็ว รัฐภาคีจะประกันอีกดวยวา การยื่นคํารองดังกลาวจะไมกอใหเกิดผลเสียตอผูรอง
และสมาชิกในครอบครัวของผูรอง
2. เด็กที่บิดามารดาอาศัยอยูตางรัฐกันกับเด็ก จะมีสิทธิที่จะรักษาความสัมพันธสวนตัว และการติดตอ
โดยตรงกับทั้งบิดาและมารดาไดอยางสม่ําเสมอ เวนแตในสภาพการณพิเศษ เพื่อการนี้และตามพันธกรณีของรัฐภาคีภายใต
ขอ 9 วรรค 1 รัฐภาคีจะเคารพตอสิทธิของเด็ก และบิดามารดาของเด็กในอันที่จะเดินทางออกนอกประเทศใดๆ รวมทั้งประเทศ
ของตน และสิทธิที่จะเดินทางเขาประเทศของตน สิทธิที่จะเดินทางออกนอกประเทศใดๆ จะอยูภายใตขอจํากัดดังที่กําหนดไว
โดยกฎหมายเทานั้น และซึ่งจําเปนสําหรับการรักษาความมั่นคงแหงชาติ ความสงบเรียบรอย สาธารณสุข หรือศีลธรรมของ
ประชาชน หรือสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น และสอดคลองกับสิทธิอื่นๆ ที่ไดรับการยอมรับในอนุสัญญานี้
ขอ 11
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1. รัฐภาคีจะดําเนินมาตรการตาง ๆ ที่จะหยุดยั้งการโยกยายเด็ก และการไมสงเด็กกลับคืนจากตางประเทศ
ที่มิชอบดวยกฎหมาย
2. เพื่อการนี้ รัฐภาคีจะสงเสริมใหมีการจัดทําความตกลงทวิภาคี หรือพหุภาคี หรือการภาคยานุวัติความ
ตกลงที่มีอยู
ขอ 12
1. รัฐภาคีจะประกันแกเด็กที่สามารถมีความคิดเห็นเปนของตนไวแลว ซึ่งสิทธิที่จะแสดงความคิดเห็น
เหลานั้นโดยเสรีในทุกๆ เรื่องที่มีผลกระทบตอเด็ก ทั้งนี้ ความคิดเห็นดังกลาวของเด็กจะไดรับการพิจารณาตามสมควรแกอายุ
และวุฒิภาวะของเด็กนั้น
2. เพื่อความมุงประสงคนี้ เด็กจะไดรับโดยเฉพาะอยางยิ่งโอกาสที่จะมีสิทธิ มีเสียงในกระบวนพิจารณา
ทางตุลาการ และทางปกครองใดๆ ที่มีผลกระทบตอเด็ก ไมวาโดยตรง หรือโดยผานผูแทน หรือองคกรที่เหมาะสม ในลักษณะ
ที่สอดคลองกับระเบียบวิธีปฏิบัติตามกฎหมายภายใน
ขอ 13
1. เด็กจะมีสิทธิที่จะมีเสรีภาพในการแสดงออก สิทธินี้จะรวมถึงเสรีภาพที่จะแสวงหา ไดรับ หรือถายทอด
ขอมูลขาวสาร และความคิดทุกลักษณะ โดยไมถูกจํากัดโดยเขตแดน ไมวาจะโดยวาจา ลายลักษณอักษร หรือการตีพิมพใน
รูปของศิลปะ หรือผานสื่อใดตามที่เด็กเลือก
2. การใชสิทธิดังกลาวนี้อาจอยูภายใตขอจํากัดบางประการ แตขอจํากัดเหลานี้ตองเปนขอจํากัดเชนที่
บัญญัติตามกฎหมาย และเชนที่จําเปนเทานั้น
ก) เพื่อการเคารพตอสิทธิ และชื่อเสียงของบุคคลอื่น หรือ
ข) เพื่อการรักษาความมั่นคงแหงชาติ หรือความสงบเรียบรอย หรือสาธารณสุข หรือศีลธรรมของประชาชน
ขอ 14
1. รัฐภาคีจะเคารพตอสิทธิของเด็กที่จะมีเสรีภาพทางความคิด มโนธรรม และศาสนา
2. รัฐภาคีจะเคารพตอสิทธิและหนาที่ของบิดามารดา และผูปกครองตามกฎหมาย ในกรณีที่เหมาะสม ใน
อันที่จะใหแนวทางแกเด็กในการใชสิทธิของตน ในลักษณะที่สอดคลองกับความสามารถที่พัฒนาตามวัยของเด็ก
3. เสรีภาพในการแสดงออกทางศาสนา หรือความเชื่อของตน อาจอยูเพียงภายใตขอจํากัดเชนที่กําหนด
โดยกฎหมายเทานั้น และเชนที่จําเปนที่จะรักษาความปลอดภัย ความสงบเรียบรอย สาธารณสุขหรือศีลธรรมของประชาชน
หรือสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของบุคคลอื่น
ขอ 15
1. รัฐภาคียอมรับสิทธิของเด็กที่จะมีเสรีภาพในการสมาคม และเสรีภาพในการชุมนุมอยางสงบ
2. ไมอาจมีการจํากัดการใชสิทธิเหลานี้ นอกเหนือจากขอจํากัดที่กําหนดขึ้นโดยสอดคลองกับกฎหมาย
และที่จําเปนสําหรับสังคมประชาธิปไตย เพื่อประโยชนของความมั่นคงแหงชาติ หรือความปลอดภัยของประชาชน ความสงบ
เรียบรอย การคุมครองดานสาธารณสุข หรือศีลธรรม หรือการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น

ขอ 16
1. เด็กจะไมถูกแทรกแซงโดยพลการ หรือโดยไมชอบดวยกฎหมายในความเปนสวนตัว ครอบครัว บาน
หรือหนังสือโตตอบ รวมทั้งจะไมถูกกระทําโดยมิชอบตอเกียรติและชื่อเสียง
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2. เด็กมีสิทธิไดรับการคุมครองทางกฎหมายจากการแทรกแซง หรือการกระทําดังกลาว
ขอ 17
รัฐภาคียอมรับในหนาที่อันสําคัญของสื่อมวลชน และจะประกันวา เด็กสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารและ
วัสดุจากแหลงตาง ๆ กัน ทั้งในประเทศและระหวางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งขอมูลขาวสารและวัสดุที่มุงสงเสริมความผาสุก
ทั้งทางสังคม จิตใจ และศีลธรรม ตลอดจนสุขภาพกายและจิตของเด็ก เพื่อการนี้รัฐภาคีจะ
ก) สงเสริมใหสื่อมวลชนเผยแพรขอมูลขาวสารและวัสดุที่จะมีประโยชนทางสังคมและวัฒนธรรมแกเด็กและ
โดยสอดคลองกับเจตนารมณของขอ 29
ข) สงเสริมความรวมมือระหวางประเทศในการผลิต แลกเปลี่ยนและเผยแพรขอมูลขาวสารและวัสดุ
ดังกลาว จากแหลงขอมูลทางวัฒนธรรมทั้งในประเทศและระหวางประเทศ
ค) สงเสริมการผลิตและเผยแพรหนังสือสําหรับเด็ก
ง) สงเสริมใหสื่อมวลชนใหความสนใจเปนพิเศษกับความจําเปนทางดานภาษาของเด็กที่เปนสมาชิกของชน
กลุมนอยหรือชนพื้นเมือง
จ) สงเสริมการพัฒนาแนวทางที่เหมาะสมสําหรับการปองกันเด็ก จากขอมูล ขาวสารและวัสดุที่เปน
อันตรายตอความอยูดีกินดีของเด็ก ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงบทบัญญัติในขอ 13 และ 18
ขอ 18
1. รัฐภาคีจะใหความพยายามอยางที่สุด เพื่อประกันใหมีการยอมรับหลักการที่วาทั้ง บิดาและมารดามี
ความรับผิดชอบรวมกันในการเลี้ยงดูและพัฒนาเด็ก บิดามารดา หรือผูปกครองตามกฎหมายแลวแตกรณี เปนผูรับผิดชอบ
เบื้องตนในการเลี้ยงดูแลการพัฒนาเด็ก โดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของเด็กเปนพื้นฐาน
2. เพื่อความประสงคในการใหหลักประกัน และสงเสริมสิทธิที่กําหนดไวในอนุสัญญานี้ รัฐภาคีจะใหความ
ชวยเหลือที่เหมาะสมแกบิดามารดา และผูปกครองตามกฎหมายในอันที่จะปฏิบัติความรับผิดชอบของตนในการอบรมเลี้ยงดู
เด็ก และจะประกันใหมีการพัฒนาสถาบันการอํานวยความสะดวก และการบริการตางๆ สําหรับการดูแลเด็ก
3. รัฐภาคีจะดําเนินมาตรการที่เหมาะสมทั้งปวงที่จะประกันวา บุตรของบิดามารดาที่ตองทํางานมีสิทธิได
รับประโยชนจากการบริการ และสิ่งอํานวยความสะดวกเกี่ยวกับการดูแลเด็กที่พวกเขามีสิทธิจะได
ขอ 19
1. รัฐภาคีจะดําเนินมาตรการที่เหมาะสมทั้งปวง ดานนิติบัญญัติ บริหาร สังคมและการศึกษา ในอันที่จะ
คุมครองเด็กจากรูปแบบทั้งปวงของความรุนแรง ทั้งทางรางกายและจิต การทํารายหรือการกระทําอันมิชอบ การทอดทิ้งหรือ
การปฏิบัติโดยประมาท การปฏิบัติที่ผิดหรือการแสวงประโยชน รวมถึงการกระทําอันมิชอบทางเพศ ขณะอยูในความดูแลของ
บิดามารดา ผูปกครองตามกฎหมาย หรือบุคคลอื่นใดซึ่งเด็กนั้นอยูในความดูแล
2. ตามแตจะเหมาะสม มาตรการคุมครองเชนวานี้ ควรรวมถึง กระบวนการที่มีประสิทธิผล สําหรับการ
จั ด ตั้ ง แผนงานทางสั ง คม ในอั น ที่ จ ะให ก ารสนั บ สนุ น ที่ จํ า เป น แก เ ด็ ก และบุ ค คลซึ่ ง เด็ ก นั้ น อยู ใ นความดู แ ล ตลอดจน
กระบวนการที่มีประสิทธิผลสําหรับการปองกันในรูปแบบอื่น และใหมีการระบุ การรายงานการสงเรื่องเพื่อพิจารณา การ
สืบสวน การปฏิบัติและการติดตามเรื่องของกรณีการปฏิบัติที่ผิดตอเด็กตามที่ระบุมาแลวขางตน และในกรณีที่เหมาะสมให
ทางตุลาการเขามามีสวนรวมดวย
ขอ 20
1. เด็กที่ถูกพรากจากสภาพครอบครัว ไมวาจะโดยถาวรหรือชั่วคราว หรือที่ไมอาจปลอยใหอยูในสภาพ
ที่วานั้น เพื่อประโยชนสูงสุดของเด็กเอง จะไดรับการคุมครองและความชวยเหลือพิเศษที่จัดใหโดยรัฐ
2. รัฐภาคีจะประกันใหมีการดูแลแกเด็กเชนวานั้นตามกฎหมายภายใน
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3. นอกเหนือจากประการอื่นแลว การดูแลดังกลาวอาจรวมถึงการจัดหาผูอุปถัมภ กาฟาลาหของกฎหมาย
อิสลาม การรับบุตรบุญธรรม หรือถาจําเปนการจัดใหอยูในความดูแลของสถาบันที่เหมาะสมสําหรับการดูแลเด็ก ในการ
พิจารณาถึงหนทางแกไขใหคํานึงถึงการควรใหมีความตอเนื่องในการเลี้ยงดูเด็ก และภูมิหลังทางชาติพันธุ ศาสนาและวัฒนธรรม
และภาษาของเด็ก
ขอ 21
รัฐภาคีซึ่งยอมรับและ/หรือยอมใหมีระบบการรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมจะประกันวาประโยชนสูงสุดของเด็ก
เปนขอพิจารณาที่สําคัญที่สุด และจะ
ก) ประกันวาการรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมตองไดรับอนุญาตจากเจาหนาที่ผูมีอํานาจเทานั้น ซึ่งเปนผูกําหนด
ตามกฎหมายและวิธีพิจารณาที่ใชบังคับอยู และอยูบนพื้นฐานของขอมูลขาวสารทั้งปวงที่เกี่ยวของและเชื่อถือไดวา การรับ
เด็กเปนบุตรบุญธรรมนั้นกระทําไดเมื่อคํานึงถึงสถานภาพของเด็กในสวนที่เกี่ยวกับบิดามารดา ญาติพี่นอง และผูปกครองตาม
กฎหมาย และในกรณีที่จําเปนบุคคลที่เกี่ยวของไดใหความยินยอมอยางผูเขาใจเรื่องตอการรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมโดยไดรับ
คําปรึกษาตามที่จําเปน
ข) ยอมรับวาการรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมขามประเทศอาจถือไดวาเปนทางเลือกหนึ่งของการดูแลเด็ก หากไม
สามารถจัดหาผูอุปถัมภ หรือครอบครัวที่ที่รับเด็กเปนบุตรบุญธรรมใหเด็กได หรือไมสามารถใหเด็กไดรับการดูแลดวยวิธีการ
อันเหมาะสมในประเทศถิ่นกําเนิดของเด็กนั้น
ค) ประกันวาเด็กที่อยูในขายของการรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมขามประเทศ จะไดรับมาตรการคุมครองและ
มาตรฐานเชนเดียวกับที่ใชอยูในกรณีการรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมภายในประเทศ
ง) ดําเนินมาตรการที่เหมาะสมทั้งปวงเพื่อประกันวา ในการรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมขามประเทศนั้น การ
จัดหาผูอุปการะแกเด็ก จะไมสงผลใหผูที่เกี่ยวของไดรับประโยชนทางการเงินที่ไมสมควรจากการนั้น
จ) สงเสริมเมื่อเปนการเหมาะสมซึ่งความมุงหมายของขอนี้ โดยการจัดทําขอตกลงหรือความตกลงทวิภาคี
หรือพหุภาคี และภายในกรอบนี้พยายามที่จะประกันวา การจัดหาผูอุปถัมภแกเด็กในอีกประเทศหนึ่งนั้นไดกระทําโดยหนวย
หรือองคกรที่มีอํานาจ
ขอ 22
1. รัฐภาคีจะดําเนินมาตรการที่เหมาะสมที่จะประกันวา เด็กที่รองขอสถานะเปนผูลี้ภัย หรือที่ไดรับการ
พิจารณาเปนผูลี้ภัยตามกฎหมายหรือกระบวนการภายในหรือระหวางประเทศที่ใชบังคับ ไมวาจะมีบิดามารดาของเด็กหรือ
บุคคลอื่นติดตามมาดวยหรือไมก็ตาม จะไดรับการคุมครองและความชวยเหลือทางมนุษยธรรมที่เหมาะสมในการไดรับสิทธิที่
มีอยูตามที่ระบุไวในอนุสัญญานี้ และในตราสารระหวางประเทศอื่นๆ อันเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนหรือมนุษยธรรม ซึ่งรัฐดังกลาว
เปนภาคี
2. เพื่อวัตถุประสงคนี้ รัฐภาคีจะใหความรวมมือตามที่พิจารณาวาเหมาะสมแกความพยายามใด ๆ ของทั้งองคการ
สหประชาชาติ และองคการระดับรัฐบาล หรือองคการที่มิใชระดับรัฐบาลอื่นที่มีอํานาจ ซึ่งรวมมือกับองคการสหประชาชาติใน
การคุมครองและชวยเหลือเด็กเชนวา และในการติดตามหาบิดามารดาหรือสมาชิกอื่นของครอบครัวของเด็กผูลี้ภัย เพื่อให
ไดรับขอมูลขาวสารที่จําเปนสําหรับการกลับไปอยูรวมกันใหมเปนครอบครัวของเด็ก ในกรณีที่ไมสามารถคนพบบิดามารดา
หรือสมาชิกอื่นๆ ของครอบครัว เด็กนั้นจะไดรับการคุมครองเชนเดียวกับเด็กที่ถูกพรากจากสภาพครอบครัว ทั้งที่เปนการถาวร
หรือชั่วคราวไมวาจะดวยเหตุผลใด ดังเชนที่ไดระบุไวในอนุสัญญานี้
ขอ 23
1. รัฐภาคียอมรับวาเด็กที่พิการทางรางกายหรือจิต ควรมีชีวิตที่สมบูรณ และปกติสุขในสภาวะที่ประกัน
ในศักดิ์ศรี สงเสริมการพึ่งพาตนเองและเอื้ออํานวยใหเด็กมีสวนรวมอยางแข็งขันในชุมชน
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2. รัฐภาคียอมรับในสิทธิของเด็กพิการที่จะไดรับการดูแลเปนพิเศษ และจะสนับสนุนและประกันที่จะขยาย
เทาที่กําลังทรัพยากรจะอํานวย ความชวยเหลือซึ่งมีการรองขอและซึ่งเหมาะสมกับสภาพของเด็ก และสภาพการณของบิดา
มารดา หรือบุคคลอื่นที่ดูแลเด็ก ไปยังเด็กที่อยูในเกณฑและผูที่รับผิดชอบในการดูแลเด็ก
3. โดยยอมรับความจําเปนพิเศษของเด็กพิการ ความชวยเหลือที่ใหตามวรรค 2 ของขอนี้ เปนการใหเปลา
เทาที่จะเปนไปได ทั้งนี้ โดยพิจารณาถึงกําลังทรัพยของบิดามารดา หรือบุคคลอื่นที่ดูแลเด็ก และความชวยเหลือเชนวาจะถูก
กําหนดขึ้นเพื่อที่จะประกันวา เด็กพิการจะสามารถอยางมีประสิทธิพลที่จะเขาถึง และไดรับการศึกษา การฝกอบรม การบริการ
ดูแลสุขภาพ การบริการดานการฟนฟูสภาพ การตระเตรียมสําหรับการจางงาน และโอกาสทางดานสันทนาการในลักษณะที่
สงเสริมใหเด็กสามารถบรรลุผลสําเร็จอยางเต็มที่เทาที่เปนไปไดในการเขากับสังคมและการพัฒนาตนเอง ซึ่งรวมถึงการพัฒนา
ทางวัฒนธรรมและจิตใจดวย
4. ภายใตบรรยากาศความรวมมือระหวางประเทศ รัฐภาคีจะสงเสริมการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารที่
เหมาะสม ในดานการดูแลสุขภาพเชิงปองกัน และดานการรักษาเด็กพิการทางการแพทย ทางจิตวิทยา และทางการฟนฟู
สมรรถภาพ รวมทั้งการเผยแพร และการเขาถึงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับวิธีการฟนฟูการศึกษา และการบริการดานการฝกอาชีพ
โดยมีจุดมุงหมายที่จะชวยใหรัฐภาคีสามารถปรับปรุงความสามารถและทักษะ และเพิ่มพูนประสบการณในดานนี้ ในเรื่องนี้
ความตองการของประเทศกําลังพัฒนาควรไดรับการคํานึงถึงเปนพิเศษ
ขอ 24
1. รัฐภาคียอมรับในสิทธิของเด็กที่จะไดรับมาตรฐานสาธารณสุขที่สูงที่สุดเทาที่จะหาไดและสิ่งอํานวย
ความสะดวก สําหรับการบําบัดรักษาความเจ็บปวยและการฟนฟูสุขภาพ รัฐภาคีจะพยายามดําเนินการที่จะประกันวาไมมี
เด็กคนใดถูกริดรอนสิทธิในการรับบริการดูแลสุขภาพเชนวานั้น
2. รัฐภาคีจะใหมีการปฏิบัติตามซึ่งสิทธินี้อยางเต็มที่ และโดยเฉพาะอยางยิ่งจะดําเนินมาตรการที่
เหมาะสมดังนี้
ก) ลดการเสียชีวิตของทารก และเด็ก
ข) ประกันใหมีการใหความชวยเหลือทางการแพทยที่จําเปนและการดูแลสุขภาพแกเด็กทุกคน โดยเนน
การพัฒนาการดูแลสุขภาพขั้นปฐม
ค) ตอสูกับโรคภัย และทุพโภชนาการ รวมทั้งที่อยูภายในขอบขายของการดูแลสุขภาพขั้นปฐม ซึ่ง
นอกเหนือจากวิธีการอื่นแลวยังดําเนินการโดยการใชเทคโนโลยีที่มีอยูพรอมแลว และโดยการจัดหาอาการที่ถูกหลักโภชนาการ
และน้ําดื่มที่สะอาดอยางเพียงพอ ทั้งนี้ โดยพิจารณาถึงอันตราย และความเสี่ยงของมลภาวะแวดลอม
ง) ประกันใหมีการดูแลสุขภาพอยางเหมาะสมแกมารดาทั้งกอนและหลังคลอด
จ) ประกันวาทุกสวนของสังคม โดยเฉพาะบิดามารดาและเด็ก จะไดรับขอมูล ขาวสาร และเขาถึง
การศึกษาและการสนับสนุนใหใชความรูพื้นฐานในเรื่องโภชนาการและสุขภาพเด็ก เรื่องประโยชนของการเลี้ยงลูกดวยนม
มารดา เรื่องอนามัยและสุขาภิบาลสภาพแวดลอม และเรื่องการปองกันอุบัติเหตุ
ฉ) พัฒนาการดูแลสุขภาพเชิงปองกัน การแนะแนวแกบิดามารดาและการใหบริการและการศึกษาใน
เรื่องการวางแผนครอบครัว
3. รัฐภาคีจะดําเนินมาตรการที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพทั้งปวง เพื่อที่จะขจัดทางปฏิบัติดั้งเดิมที่เปน
ผลรายตอสุขภาพของเด็ก
4. รัฐภาคีรับที่จะสงเสริมและสนับสนุนความรวมมือระหวาประเทศ เพื่อที่จะใหการดําเนินการใหสิทธิที่ยอม
รับในขอนี้บังเกิดผลอยางเต็มที่ตามลําดับ เกี่ยวกับเรื่องนี้ความจําเปนของประเทศกําลังพัฒนาจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ
ขอ 25
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รัฐภาคียอมรับในสิทธิของเด็ก ผูซึ่งไดรับการจัดโดยหนวยงานที่มีอํานาจใหไดรับการดูแล การคุมครอง
หรือ การบําบัดรักษาสุขภาพ ทั้ งทางรางกายหรือ จิต ในอันที่จะไดรับการทบทวนการบํา บัดรักษาที่ให แก เด็กเปน ระยะๆ
ตลอดจนสภาวะแวดลอมอื่นทั้งปวงที่เกี่ยวของกับการจัดดังกลาว
ขอ 26
1. รัฐภาคียอมรับสิทธิของเด็กทุกคน ในอันที่จะไดรับประโยชนจากการประกันสังคม รวมถึงการประกันภัย
ทางสังคม และจะดําเนินมาตรการที่จําเปนเพื่อใหสิทธินี้บังเกิดผลอยางเต็มที่ตามกฎหมายของแตละประเทศ
2. ในกรณีที่เหมาะสม การใหประโยชนควรคํานึงถึงทรัพยากร และสภาวะแวดลอมของเด็ก และบุคคลที่
มีหนาที่รับผิดชอบในการเลี้ยงดูเด็ก ตลอดจนขอพิจารณาอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการรองขอรับประโยชนซึ่งกระทําโดยเด็กผูนั้น
หรือตัวแทน
ขอ 27
1. รัฐภาคียอมรับสิทธิของเด็กทุกคน ในอันที่จะไดรับมาตรฐานของการดํารงชีวิตที่เพียงพอสําหรับการ
พัฒนาดานรางกาย สมอง จิตใจ ศีลธรรม และสังคมของเด็ก
2. บิดามารดาหรือผูอื่นที่รับผิดชอบตอเด็ก มีความรับผิดชอบเบื้องตนที่จะจัดหาสภาพความเปนอยูที่
จําเปนสําหรับการพัฒนาของเด็ก ทั้งนี้ ตามความสามารถและกําลังทางการเงินของบุคคลเหลานั้น
3. ตามสภาวะและกําลังความสามารถของประเทศ รัฐภาคีจะดําเนินมาตรการที่เหมาะสมที่จะใหความ
ชวยเหลือบิดามารดา และผูอื่นที่รับผิดชอบตอเด็ก ในการดําเนินการตามสิทธินี้ และในกรณีที่จําเปนรัฐภาคีจะใหความ
ชวยเหลือดานวัตถุและแผนงานสนับสนุน โดยเฉพาะอยางยิ่งดานโภชนาการ เครื่องนุงหม และที่อยูอาศัย
4. รัฐภาคีจะดําเนินมาตรการที่เหมาะสมทั้งปวง ที่จะไดรับชดใชคาเลี้ยงดูเด็กคืนจากบิดามารดาหรือผูอื่นที่
มีความรับผิดชอบทางการเงินตอเด็ก ทั้งที่อยูในรัฐภาคีเองและรัฐอื่น โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในกรณีที่บุคคลที่มีความรับผิดชอบ
ทางการเงินตอเด็กอาศัยอยูในรัฐอื่น นอกเหนือจากรัฐที่เด็กอาศัยอยู รัฐภาคีจะสงเสริมการเขาเปนภาคีในความตกลงระหวาง
ประเทศ หรือการจัดทําความตกลงเชนวานั้น ตลอดจนการจัดทําขอตกลงอื่นๆ ที่เหมาะสม
ขอ 28
1. รัฐภาคียอมรับสิทธิของเด็กที่จะไดรับการศึกษา และเพื่อที่จะใหสิทธินี้บังเกิดผลตามลําดับและบนพื้นฐาน
ของโอกาสที่เทาเทียมกัน รัฐภาคีจะ
ก) จัดการศึกษาระดับประถมเปนภาคบังคับที่เด็กทุกคนสามารถเรียนไดโดยไมเสียคาใชจาย
ข) สนับสนุนการพัฒนาของการศึกษาระดับมัธยมในรูปแบบตางๆ รวมถึงการศึกษาสายสามัญและ
สายอาชีพ จัดการศึกษาใหแพรหลายและเปดกวางแกเด็กทุกคน และดําเนินมาตรการที่เหมาะสม เชน การนํามาใชซึ่ง
การศึกษาแบบใหเปลาและการเสนอใหความชวยเหลือทางการเงินในกรณีที่จําเปน
ค) ทําใหการศึกษาในระดับสูงเปดกวางแกทุกคนบนพื้นฐานของความสามารถ โดยทุกวิธีการที่เหมาะสม
ง) ทําใหขอมูลขาวสาร และการแนะแนวทางการศึกษาและอาชีพ เปนที่แพรหลายและเปดกวางแกเด็ก
ทุกคน
จ) ดําเนินมาตรการเพื่อสนับสนุนการเขาเรียนอยางสม่ําเสมอ และลดอัตราการออกจากโรงเรียน
กลางคัน
2. รัฐภาคีจะดําเนินมาตรการที่เหมาะสมที่จะประกันวา ระเบียบวินัยของโรงเรียนไดกําหนดขึ้นในลักษณะ
ที่สอดคลองกับศักดิ์ศรีแหงความเปนมนุษยของเด็ก และสอดคลองกับอนุสัญญานี้
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3. รัฐภาคีจะสงเสริมและสนับสนุนความรวมมือระหวางประเทศ ในสวนที่เกี่ยวกับการศึกษา โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง เพื่อที่จะเกื้อกูลตอการขจัดความเขลาและการไมรูหนังสือทั่วโลก และเอื้ออํานวยใหไดรับความรูทางวิชาการและทาง
เทคนิคและวิธีการสอนสมัยใหมเกี่ยวกับเรื่องนี้ ความตองการของประเทศกําลังพัฒนาจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ
ขอ 29
1. รัฐภาคีตกลงวา การศึกษาของเด็กจะมุงไปสู
ก) การพัฒนาบุคลิกภาพ ความสามารถพิเศษ และความสามารถทางดานรางกายและจิตใจของเด็ก
ใหเต็มศักยภาพของเด็กแตละคน
ข) การพัฒนาความเคารพตอสิทธิมนุษยชน และเสรีภาพขั้นพื้นฐานและตอหลักการที่วางไวในกฏบัตร
สหประชาชาติ
ค) การพัฒนาความเคารพตอบิดามารดาของเด็ก เอกลักษณทางวัฒนธรรม ภาษา และคานิยมของ
เด็กนั้นลง และตอคานิยมของชาติที่เด็กนั้นอาศัยอยู และตอคานิยมของชาติถิ่นกําเนิดของเขาและตออารยธรรมอื่นๆ ที่
แตกตางไปจากของเขาเอง
ง) การเตรียมเด็กใหมีชีวิตที่มีความรับผิดชอบในสังคมที่เสรีดวยจิตสํานึกแหงความเขาใจกัน สันติภาพ
ความอดกลั้น ความเสมอภาคทางเพศ และมิตรภาพในหมูมวลมนุษยทุกกลุมชาติพันธุ กลุมคนชาติ กลุมศาสนา ตลอดจน
ในหมูคนพื้นเมืองดั้งเดิม
จ) การพัฒนาความเคารพตอสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ
2. ไมมีความตอนใดในขอนี้หรือในขอ 28 ที่จะไดรับการตีความใหเปนการกาวกายเสรีภาพของบุคคล
และขององคกร ในการจัดตั้งและอํานวยการสถาบันทางการศึกษา แตทั้งนี้จะตองเคารพตอหลักการที่ระบุไวในวรรค 1 ของ
ขอนี้เสมอ และตอเงื่อนไขที่วาการศึกษาที่ใหในสถาบันเหลานั้นตองเปนไปตามมาตรฐานขั้นต่ําที่รัฐไดวางไว
ขอ 30
ในรัฐที่มีชนกลุมนอยทางชาติพันธุ ศาสนา หรือภาษา หรือกลุมชนพื้นเมืองดั้งเดิมอาศัยอยู เด็กที่มาจาก
ชนกลุมนอยนั้น หรือที่เปนชนพื้นเมืองจะตองไมถูกปฏิเสธซึ่งสิทธิที่จะปฏิบัติตามวัฒนธรรม ที่จะนับถือและปฏิบัติทางศาสนา
หรือสิทธิที่จะใชภาษาของตนในชุมชนกับสมาชิกอื่นในกลุมเดียวกัน
ขอ 31
1. รัฐภาคียอมรับสิทธิของเด็กที่จะมีการพักและเวลาพักผอน การเขารวมกิจกรรมการการละเลนทาง
สันทนาการที่เหมาะสมตามวัยของเด็ก และการมีสวนรวมอยางเสรีในทางวัฒนธรรมและศิลปะ
2. รัฐภาคีจะเคารพและสงเสริมสิทธิของเด็ก ที่จะเขามีสวนรวมอยางเต็มที่ในทางวัฒนธรรมและศิลปะ
และจะสนับสนุนการใชโอกาสที่เหมาะสมเทาเทียมกัน สําหรับกิจกรรมทางวัฒนธรรม ศิลปะ สันทนาการ และการพักผอน
หยอนใจ
ขอ 32
1. รัฐภาคียอมรับสิทธิของเด็กที่จะไดรับการคุมครองจากการแสวงประโยชนทางเศรษฐกิจ และจากการ
ทํางานใดที่นาจะเปนการเสี่ยงอันตราย หรือที่ขัดขวางการศึกษาของเด็ก หรือเปนอันตรายตอสุขภาพ หรือการพัฒนาทาง
รางกาย สมอง จิตใจ ศีลธรรมและสังคมของเด็ก
2. รัฐภาคีจะดําเนินมาตรการทางนิติบัญญัติ บริหาร สังคม และการศึกษาเพื่อประกันใหมีการ
ดําเนินการ
ตามขอนี้ เพื่อวัตถุประสงคดังกลาวและโดยคํานึงถึงบทบัญญัติที่เกี่ยวของในตราสารระหวางประเทศอื่นๆ รัฐภาคีจะ
ก) กําหนดอายุขั้นต่ําสําหรับการรับเขาทํางาน
ข) กําหนดกฎเกณฑที่เหมาะสมเกี่ยวกับจํานวนชั่วโมง และสภาพการจางงาน
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ค) กําหนดบทลงโทษหรือวิธีการลงโทษอื่น ๆ ที่เหมาะสมเพื่อประกันใหขอนี้มีผลใชบังคับจริงจัง
ขอ 33
รัฐภาคีจะดําเนินมาตรการที่เหมาะสมทั้งปวง รวมทั้งมาตรการทางนิติบัญญัติ บริหาร สังคม และทาง
การศึกษาที่จะคุมครองเด็กจากการใชโดยผิดกฎหมายซึ่งยาเสพติด รวมทั้งสารที่มีพิษตอจิตประสาทอื่นๆ ที่ไดนิยามไวใน
สนธิสัญญาระหวางประเทศที่เกี่ยวของ และที่จะปองกันการใชเด็กเพื่อการผลิต และคาโดยผิดกฎหมายซึ่งสารเชนวานั้น
ขอ 34
รัฐภาคีรับที่จะคุมครองเด็กจากการแสวงประโยชนทางเพศ และการกระทําทางเพศที่มิชอบทุกรูปแบบ เพื่อ
การนี้ รัฐภาคีจะดําเนินมาตรการที่เหมาะสมทั้งปวงทั้งมาตรการภายในประเทศ และมาตรการทวิภาคีและพหุภาคีเพื่อ
ปองกัน
ก) การชักจูง หรือบีบบังคับใหมีสวนรวมในกิจกรรมทางเพศใดๆ ที่ไมชอบดวยกฎหมาย
ข) การแสวงประโยชนจากเด็กในการคาประเวณี หรือการกระทําอื่น ๆที่เกี่ยวกับเพศที่ไมชอบดวย
กฎหมาย
ค) การแสวงประโยชนจากเด็กในการแสดงลามกอนาจาร และที่เกี่ยวกับสิ่งลามกอนาจาร
ขอ 35
รัฐภาคีจะดําเนินมาตรการที่เหมาะสมทั้งปวงทั้งในระดับประเทศ ระดับทวิภาคีและพหุภาคี เพื่อปองกัน
การลักพา การขาย หรือการลักลอบคาเด็ก ไมวาดวยวัตถุประสงคใดหรือในรูปแบบใด
ขอ 36
รัฐภาคีจะคุมครองเด็กจากการถูกแสวงประโยชนในทุกรูปแบบอื่นทั้งหมดที่เปนผลรายตอสวัสดิภาพของ
เด็กไมวาในดานใด
ขอ 37
รัฐภาคีประกันวา
ก) จะไมมีเด็กคนใดไดรับการทรมาน หรือถูกปฏิบัติ หรือลงโทษที่โหดราย ไรมนุษยธรรม หรือต่ําชา
จะไมมีการลงโทษประหารชีวิต หรือจําคุกตลอดชีวิตที่ไมมีโอกาสจะไดรับการปลอยตัวสําหรับความผิดที่กระทําโดยบุคคลที่มี
อายุต่ํากวาสิบแปดป
ค) จะไมมีเด็กคนใดถูกริดรอนเสรีภาพโดยไมชอบดวยกฎหมาย หรือโดยพลการ การจับกุมกักขัง
หรือจําคุกเด็กจะตองเปนไปตามกฎหมาย และจะใชเปนมาตรการสุดทายเทานั้น และใหมีระยะเวลาที่สั้นที่สุดอยางเหมาะสม
ค) เด็กทุกคนที่ถูกริดรอนเสรีภาพจะไดรับการปฏิบัติดวยมนุษยธรรม และดวยความเคารพในศักดิ์ศรี
แตกําเนิดของมนุษย และในลักษณะที่คํานึงถึงความตองการของบุคคลในวัยนั้น โดยเฉพาะอยางยิ่ง เด็กทุกคนที่ถูกริดรอน
เสรีภาพจะตองถูกแยกตางหากจากผูใหญ เวนแตจะพิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนสูงสุดตอเด็กที่จะไมแยกเชนนั้น และเด็ก
จะมีสิทธิที่จะคงการติดตอกับครอบครัวทางหนังสือโตตอบและการเยี่ยมเยียน เวนแตในสภาพการณพิเศษ
ง) เด็กทุกคนที่ถูกริดรอนเสรีภาพมีสิทธิที่จะขอความชวยเหลือทางกฎหมาย หรือทางอื่นที่เหมาะสม
โดยพลัน ตลอดจนสิทธิที่จะคานความชอบดวยกฎหมายของการริดรอนเสรีภาพของเขาตอศาล หรือหนวยงานที่มีอํานาจอื่น
ที่เปนอิสระและเปนกลาง และที่จะไดรับคําวินิจฉัยโดยพลันตอการดําเนินการเชนวา
ขอ 38
1. รัฐภาคีรับที่จะเคารพ และประกันใหมีความเคารพตอกฏเกณฑแหงกฎหมายมนุษยธรรมระหวาง
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ประเทศที่ใชบังคับกับรัฐภาคี ในกรณีพิพาทกันดวยอาวุธซึ่งเกี่ยวของกับเด็ก
2. รัฐภาคีจะดําเนินมาตรการที่สามารถกระทําไดทั้งปวงที่จะประกันวาบุคคลที่มีอายุไมถึง 15 ป จะไมมี
สวนรวมโดยตรงในการกระทําอันเปนปฏิปกษตอกัน
3. รัฐภาคีจะหลีกเลี่ยงการเกณฑบุคคลใด ๆ ที่มีอายุไมถึง 15 ป เขาประจําในกองทัพ ในการเกณฑ
บุคคลที่มีอายุ 15 ป แตไมถึง 18 ปนั้น รัฐภาคีจะพยายามเกณฑบุคคลที่มีอายุมากที่สุดกอน
4. ตามพันธกรณีภายใตกฎหมายมนุษยธรรมระหวางประเทศในอันที่จะคุมครองประชาชนพลเรือนใน
การพิพาทกันดวยอาวุธนั้น รัฐภาคีจะดําเนินมาตรการที่สามารถกระทําไดทั้งปวง ที่จะประกันใหมีการคุมครองและดูแลเด็กที่
ไดรับผลกระทบจากการพิพาทกันดวยอาวุธ
ขอ 39
รัฐภาคีจะดําเนินมาตรการที่เหมาะสมทั้งปวง ที่จะสงเสริมการฟนฟูทั้งทางรางกายและจิตใจ และการ
กลับคืนสูสังคมของเด็กที่ไดรับเคราะหจากการละเลยในรูปแบบใดๆ การแสวงประโยชนการกระทําอันมิชอบ การทรมานหรือ
การลงโทษ หรือการปฏิบัติที่โหดราย ไรมนุษยธรรมหรือต่ําชาโดยรูปอื่น หรือการพิพาทกันดวยอาวุธ การฟนฟูหรือการ
กลับคืนสูสังคมดังกลาว จะเกิดขึ้นในสภาพแวดลอมที่สงเสริมสุขภาพ การเคารพตนเองและศักดิ์ศรีของเด็ก
ขอ 40
1. รัฐภาคียอมรับสิทธิของเด็กทุกคนที่ถูกกลาวหา ตั้งขอหา หรือถูกถือวาไดฝาฝนกฎหมายอาญา ที่จะ
ไดรับการปฏิบัติตอในลักษณะที่สอดคลองกับการสงเสริมความสํานึกในศักดิ์ศรีและคุณคาของเด็ก ซึ่งจะเสริมความเคารพ
ของเด็กตอสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของผูอื่น ในลักษณะที่ตองคํานึงถึงอายุของเด็กและความปรารถนาที่จะ
สงเสริมการกลับคืนสูสังคม และการมีบทบาทเชิงสรางสรรคของเด็กในสังคม
2. เพื่อการนี้ และโดยคํานึงถึงบทบัญญัติที่เกี่ยวของของตราสารระหวางประเทศ รัฐภาคีประกันวา
ก) จะไมมีเด็กคนใดถูกกลาวหา ตั้งขอหา หรือถูกถือวาฝาฝนกฎหมายอาญาโดยเหตุแหงการกระทํา
หรืองดเวนการกระทํา ซึ่งไมตองหามตามกฎหมายภายในหรือกฎหมายระหวางประเทศ ในขณะที่การกระทําหรือการงดเวน
การกระทํานั้นเกิดขึ้น
ข) เด็กทุกคนที่ถูกกลาวหาหรือตั้งขอหาวาไดฝาฝนกฎหมายอาญาอยางนอยที่สุดจะไดรับหลักประกัน
ดังตอไปนี้
(1) ไดรับการสันนิษฐานวาบริสุทธิ์ จนกวาจะไดรับการพิสูจนวามีความผิดตามกฎหมาย
(2) ไดรับแจงขอหาทันทีและโดยตรง และในกรณีที่เหมาะสมโดยผานบิดามารดา หรือผูปกครอง
ตามกฎหมาย และจะไดรับความชวยเหลือทางกฎหมายหรือทางอื่นที่เหมาะสม เพื่อการตระเตรียมและการสูคดีของเด็ก
(3) ไดรับการตัดสินโดยไมชักชา โดยหนวยงานหรือองคกรทางตุลาการที่มีอํานาจเปนอิสระและ
เปนกลาง ในการพิจารณาความอยางยุติธรรมตามกฎหมาย ทั้งนี้ ใหมีความชวยเหลือทางกฎหมายหรือทางอื่นที่เหมาะสม
เวนเสียแตเมื่อพิจารณาเห็นวาจะไมเปนประโยชนสูงสุดตอเด็ก โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อคํานึงถึงอายุของเด็กหรือสถานการณ
บิดามารดา หรือผูปกครองตามกฎหมาย
(4) จะไมถูกบังคับใหเบิกความหรือสารภาพผิด สามารถซักถามหรือซักคานพยาน และใหพยาน
ของตนเขามามีสวนรวม และใหมีการซักถามพยานแทนตนภายใตเงื่อนไขแหงความเทาเทียมกัน
(5) หากพิจารณาวาไดมีการฝาฝนกฎหมายอาญา ก็ใหการวินิจฉัยหรือมาตรการใดที่กําหนดโดย
ผลของการวินิจฉัยนั้น ไดรับการทบทวนโดยหนวยงานหรือองคกรทางตุลาการที่มีอํานาจเปนอิสระและเปนกลางในระดับสูง
ขี้นไป
(6) ใหมีความชวยเหลือของลามโดยไมคิดมูลคา หากเด็กไมสามารถเขาใจ หรือพูดภาษาที่ใชอยู
(7) ในทุกขั้นตอนของกระบวนการพิจารณา ใหเคารพตอเรื่องสวนตัวของเด็กอยางเต็มที่
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3. รัฐภาคีจะหาทางสงเสริมใหมีการตรากฎหมาย กําหนดกระบวนวิธีพิจารณา จัดตั้งหนวยงานและ
สถาบันซึ่งจะใชเปนการเฉพาะกับเด็กที่ถูกกลาวหา ตั้งขอหา หรือถูกถือวาไดฝาฝนกฎหมายอาญา และโดยเฉพาะอยางยิ่ง
ก) การกําหนดอายุขั้นต่ํา ซึ่งเด็กที่มีอายุต่ํากวานั้นจะถูกถือวาไมมีความสามารถที่จะฝาฝนกฎหมาย
อาญาได
ข) เมื่อเห็นวาเหมาะสมและเปนที่พึงปรารถนา ใหกําหนดมาตรการที่จะใชกับเด็กเหลานั้น โดยไมตอง
อาศัยกระบวนการทางตุลาการ ทั้งนี้ โดยมีเงื่อนไขวาสิทธิมนุษยชนและการคุมครองตามกฎหมาย จะไดรับการเคารพอยาง
เต็มที่อยู
4. การดําเนินการตาง ๆ เชน คําสั่งใหมีการดูแล แนะแนว และควบคุมการใหคําปรึกษา การภาคทัณฑ
การอุปการะดูแล แผนงานการศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพ และทางอื่น นอกเหนือจากการใหสถาบันเปนผูดูแล จะตองมีไว
เพื่อประกันวาเด็กจะไดรับการปฏิบัติในลักษณะที่เหมาะสมแกความเปนอยูที่ดีของเด็ก และไดสัดสวนกับทั้งสภาพการณและ
ความผิดของเด็ก
ขอ 41
ไมมีสวนใดในอนุสัญญานี้ จะมีผลกระทบตอบทบัญญัติใดๆ ซึ่งชักจูงใหสิทธิของเด็กบังเกิดผลมากกวา
ซึ่งอาจปรากฎอยูใน
ก) กฎหมายของรัฐภาคี หรือ
ข) กฎหมายระหวางประเทศที่มีผลใชบังคับกับรัฐนั้น

สวนที่ 2
ขอ 42
รัฐภาคีรับที่จะดําเนินการใหหลักการและบทบัญญัติในอนุสัญญานี้ เปนที่รับรูกันอยางกวางขวาง ทั้งแก
ผูใหญและเด็ก ดวยวิธีการที่เหมาะสมและจริงจัง

ขอ 43
1. เพื่อวัตถุประสงคในการตรวจสอบความคืบหนาของรัฐภาคี ในการทําใหพันธกรณีซึ่งจะตองดําเนินการ
ตามอนุสัญญานี้บังเกิดผล ใหมีการจัดตั้งคณะกรรมการวาดวยสิทธิเด็กขึ้น ซึ่งจะทําหนาที่ดังที่กําหนดไวตอไป
2. ใหคณะกรรมการ ประกอบดวยผูเชี่ยวชาญสิบคน ที่มีสถานะทางศีลธรรมสูงและเปนที่ยอมรับในความ
สามารถในดานที่อนุสัญญานี้ครอบคลุมถึง รัฐภาคีจะเลือกตั้งสมาชิกของคณะกรรมการจากคนชาติของตน และสมาชิกของ
คณะกรรมการนี้จะทําหนาที่ในฐานะสวนตัว ทั้งนี้ ใหคํานึงถึงการกระจายทางภูมิศาสตรอยางเปนธรรมและคํานึงถึงระบบ
กฎหมายหลัก
3. ใหมีการเลือกตั้งสมาชิกของคณะกรรมการ โดยการลงคะแนนลับจากรายชื่อบุคคลที่ไดรับการเสนอโดย
รัฐภาคี รัฐภาคีแตละรัฐอาจเสนอนามบุคคลจากคนชาติของตนไดหนึ่งคน
4. การเลือกตั้งคณะกรรมการครั้งแรก จะมีขึ้นไมชากวาหกเดือนหลังจากวันที่อนุสัญญานี้มีผลใชบังคับ
และหลังจากนั้นใหมีการเลือกตั้งอีกทุกสองป อนึ่ง อยางนอยสี่เดือนกอนวันเลือกตั้งแตละครั้ง เลขาธิการสหประชาชาติจะทํา
หนังสือเชิญรัฐภาคีใหเสนอนามผูสมัครภายในสองเดือน หลังจากนั้นเลขาธิการฯ จะจัดทํารายชื่อตามลําดับอักษรของผูที่
ไดรับการเสนอนาม โดยระบุถึงรัฐภาคีที่เปนผูเสนอนาม และสงรายชื่อไปยังรัฐภาคีอนุสัญญานี้
5. การเลือกตั้งจะกระทําขึ้นในการประชุมของรัฐภาคี ซึ่งจัดโดยเลขาธิการฯ ณ สํานักงานใหญองคการ
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สหประชาชาติ ในการประชุมดังกลาว ซึ่งสองในสามของรัฐภาคี ประกอบขึ้นเปนองคประชุมนั้น บุคคลที่ไดรับเลือกตั้งให
เปนสมาชิกของคณะกรรมการ คือ ผูที่ไดรับคะแนนเสียงมากที่สุดและไดรับเสียงขางมากเด็ดขาดจากผูแทนรัฐภาคีที่เขารวม
และออกเสียง
6. สมาชิกของคณะกรรมการจะไดรับเลือกตั้งใหอยูในวาระคราวละสี่ป และจะมีสิทธิไดรับเลือกตั้งซ้ําหาก
ไดรับการเสนอนามอีก สมาชิกหาคนของสมาชิกทั้งหมดที่ไดรับการเลือกตั้งในครั้งแรกจะหมดวาระเมื่ออยูในตําแหนงครบสอง
ป ประธานของที่ประชุมจะเปนผูเลือกนามของสมาชิกทั้งหานั้น โดยการจับฉลากทันทีหลังจากการเลือกตั้งครั้งแรก
7. หากมีสมาชิกคนใดของคณะกรรมการเสียชีวิต หรือลาออก หรือประกาศวาไมสามารถปฏิบัติหนาที่
ของคณะกรรมการไดอีกตอไปไมวาดวยเหตุผลใด รัฐภาคีที่เสนอนามสมาชิกผูนั้นจะแตงตั้งผูเชี่ยวชาญอีกคนหนึ่งจากบรรดา
คนชาติของตนเพื่อทําหนาที่ตามวาระที่เหลือ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความเห็นชอบของคณะกรรมการ
8. คณะกรรมการจะกําหนด ระเบียบ ขอบังคับการประชุมของตนเอง
9. คณะกรรมการจะเลือกเจาหนาที่ของตน โดยมีวาระสองป
10. การประชุมของคณะกรรมการ โดยปกติจะจัด ณ สํานักงานใหญองคการสหประชาชาติ หรือ ณ
สถานที่อื่นที่สะดวกซึ่งกําหนดโดยคณะกรรมการ โดยปกติคณะกรรมการจะประชุมเปนประจําทุกประยะเวลาการประชุมของ
คณะกรรมการจะไดรับการกําหนดและทบทวนในกรณีที่จําเปน โดยการประชุมของรัฐภาคีของอนุสัญญานี้ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
ความเห็นชอบของสมัชชาใหญ
11. เลขาธิการสหประชาชาติจะจัดเจาหนาที่ และสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานที่
มีประสิทธิผลของคณะกรรมการภายในอนุสัญญานี้
12. โดยความเห็นชอบของสมัชชาใหญ สมาชิกของคณะกรรมการที่จดั ตั้งขึ้นภายใตอนุสัญญานี้ จะไดรับ
เงินตอบแทนจากแหลงเงินของสหประชาชาติ ตามขอกําหนดและเงื่อนไขที่สมัชชาใหญเปนผูกําหนด
ขอ 44
1. รัฐภาคีรับที่จะเสนอรายงานตอคณะกรรมการ โดยผานเลขาธิการสหประชาชาติในเรื่องมาตรการตางๆ
ที่รัฐบาลรับเอา ซึ่งทําใหสิทธิที่ไดรับการรับรองในอนุสัญญานี้บังเกิดผล และในเรื่องความคืบหนาของการใชสิทธิเหลานั้น
ก) ภายในสองป นับจากวันที่อนุสัญญานี้มีผลใชบังคับตอรัฐภาคีที่เกี่ยวของ
ข) ทุก ๆ หาป หลังจากนั้น
2. รายงานที่ทําขึ้นตามขอนี้ จะระบุถึงปจจัยและปญหาตางๆ ถามี ที่สงผลกระทบตอระดับของการ
ปฏิบัติตามพันธกรณีตามอนุสัญญานี้ ใหรายงานเหลานั้นมีขอมูลขาวสารเพียงพอ สําหรับใหคณะกรรมการมีความเขาใจอยาง
ถองแทถึงการดําเนินการตามอนุสัญญาในประเทศที่เกี่ยวของดวย
3. รัฐภาคีที่ไดเสนอรายงานฉบับเริ่มแรกที่สมบูรณใหแกคณะกรรมการแลวไมจําตองใหขอมูลขาวสารพื้น
ฐานไวแลวแตตนอีกในรายงานฉบับตอๆไป ที่เสนอตามนัยแหงวรรค 1 (ข) ของขอนี้
4. คณะกรรมการอาจขอขอมูลขาวสาร ที่เกี่ยวกับการดําเนินการตามอนุสัญญานี้เพิ่มเติมจากรัฐภาคี
5. คณะกรรมการจะรายงานกิจกรรมของตนตอสมัชชาใหญสหประชาชาติ โดยผานคณะมนตรีเศรษฐกิจ
และสังคมทุกๆ สองป
6. รัฐภาคีจะทําใหรายงานดังกลาว เปนที่ทราบกันอยางกวางขวางในประเทศของตน
ขอ 45
เพื่อสงเสริมการปฏิบัติตามอนุสัญญาอยางมีประสิทธิผล และเพื่อสนับสนุนความรวมมือระหวางประเทศ
ในดานที่อนุสัญญาครอบคลุมถึง
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ก) ทบวงการชํานัญพิเศษตาง ๆ องคการทุนเพื่อเด็กแหงสหประชาชาติ และองคกรอื่นๆ ของ
สหประชาชาติ
มีสิทธิเขารวมในการพิจารณาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามบทบัญญัติตางๆ ของอนุสัญญานี้ที่อยูในขอบขายอํานาจขององคกร
เหลานั้น คณะกรรมการอาจเชิญทบวงการชํานัญพิเศษ องคการทุนเพื่อเด็กแหงสหประชาชาติ และองคกรที่มีอํานาจอื่นๆ ของ
สหประชาชาติ ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาวาเหมาะสมมาใหคําปรึกษาเฉพาะดานในเรื่องการปฏิบัติตามอนุสัญญานี้ ในเรื่องที่อยู
ในขอบขายอํานาจขององคกรเหลานั้น คณะกรรมการอาจเชิญทบวงการชํานัญพิเศษ องคการทุนเพื่อเด็กแหงสหประชาชาติ และ
องคกรของสหประชาชาติอื่นๆ ใหเสนอรายงานเรื่องการปฏิบัติตามอนุสัญญาในเรื่องที่อยูในขอบขายกิจกรรมขององคกรนั้น ๆ
ข) คณะกรรมการจะนําสงรายงานใด ๆ จากรัฐภาคีที่มีคํารอง หรือที่ระบุความตองการคําปรึกษา หรือ
ความ
ชวยเหลือทางเทคนิค พรอมดวยขอสังเกตและขอแนะนําของคณะกรรมการตอคํารองขอ หรือขอระบุความตองการเหลานั้น หาก
มี ไปยังทบวงการชํานัญพิเศษ องคการทุนเพื่อเด็กแหงสหประชาชาติ และองคกรที่มีอํานาจอื่นๆ ตามที่พิจารณาเห็นเหมาะสม
ค) คณะกรรมการอาจเสนอแนะตอสมัชชาใหญ ขอใหเลขาธิการฯ ดําเนินการศึกษาในนามของ
คณะกรรมการในประเด็นเฉพาะที่เกี่ยวกับสิทธิของเด็ก
ง) คณะกรรมการอาจจัดทําขอแนะนําและขอเสนอแนะทั่วไป โดยอาศัยขอมูลขาวสารที่ไดรับตาม
ขอ 44 และ 45 ของอนุสัญญานี้ ขอแนะนําและขอเสนอแนะทั่วไปดังกลาว จะถูกสงไปใหรัฐภาคีที่เกี่ยวของและรายงานไปยัง
สมัชชาใหญพรอมขอวิจารณจากรัฐภาคี หากมี

สวนที่ 3
ขอ 46
อนุสัญญานี้จะเปดใหมีการลงนามโดยรัฐทั้งปวง
ขอ 47
อนุสัญญานี้ตองไดรับการสัตยาบัน เลขาธิการสหประชาชาติจะเปนผูเก็บรักษาสัตยาบันสาร
ขอ 48
อนุสัญญานี้จะยังคงเปดสําหรับการภาคยานุวัติโดยรัฐ เลขาธิการสหประชาชาติจะเปนผูเก็บรักษาภาคยานุวัติสาร
ขอ 49
1. อนุสัญญานี้จะมีผลใชบังคับในวันที่สามสิบนับจากวันที่สัตยาบันสารหรือภาคยานุวัติสารฉบับที่ยี่สิบได
มอบไวกับเลขาธิการสหประชาชาติ
2. สําหรับแตละรัฐที่ใหสัตยาบันหรือภาคยานุวัติอนุสัญญานี้ภายหลังจากการมอบสัตยาบันสารหรือ
ภาคยานุวัติสารฉบับที่ยี่สิบไวแลว อนุสัญญานี้จะมีผลใชบังคับคับรัฐนั้น ๆ ในวันที่สามสิบนับจากวันที่รัฐนั้นไดมอบสัตยาบัน
สารหรือภาคยานุวัติสาร
ขอ 50
1. รัฐภาคีใด ๆ อาจเสนอขอแกไข และยื่นตอเลขาธิการสหประชาชาติ จากนั้นเลขาธิการฯ จะตองสงขอ
แกไขที่เสนอมานั้นแกรัฐภาคีตางๆ พรอมกับคํารองขอใหรัฐภาคีระบุวา ตนตองการใหมีการประชุมของรัฐภาคีเพื่อวัตถุประสงคใน
การพิจารณาและลงคะแนนเสียงตอขอเสนอนั้นหรือไม ในกรณีที่ภายในสี่เดือนนับจากวันที่ไดสงขอเสนอนั้น มีรัฐภาคีจํานวน
อยางนอยที่สุดหนึ่งในสามเห็นดวยกับการจัดประชุมดังกลาว เลขาธิการสหประชาชาติจะจัดประชุมภายใตการสนับสนุนของ
สหประชาชาติ ขอแกไขใดๆที่รัฐภาคีสวนใหญซึ่งเขาประชุม และลงคะแนนเสียงในการประชุมไดรับเอาไวจะถูกเสนอตอ
สมัชชาใหญเพื่อใหความเห็นชอบ
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2. ขอแกไขที่ไดรับการรับเอาตามวรรค 1 ของขอนี้ จะมีผลใชบังคับเมื่อไดรับความเห็นชอบจากสมัชชาใหญ
สหประชาชาติ และไดรับการยอมรับโดยเสียงสวนใหญจํานวนสองในสามของรัฐภาคี
3. เมื่อขอแกไขนี้มีผลใชบังคับ ขอแกไขนั้นจะมีผลผูกพันกับรัฐภาคีที่ใหการยอมรับ รัฐภาคีอื่นจะยังคง
ผูกพันตามบทบัญญัติของอนุสัญญานี้และตามขอแกไขกอนหนานั้นใด ๆ ที่รัฐภาคีดังกลาวไดใหการยอมรับแลว
ขอ 51
1. เลขาธิการสหประชาชาติจะรับและเวียนใหรัฐทั้งปวง ซึ่งตัวบทขอสงวนที่รัฐไดกําหนดไวเมื่อเวลาให
สัตยาบันหรือภาคยานุวัติ
2. หามมิใหตั้งขอสงวนที่ไมสอดคลองกับวัตถุประสงค และความมุงหมายของอนุสัญญานี้
3. อาจถอนขอสงวนในเวลาใดก็ได โดยการแจงการถอนนั้นแกเลขาธิการสหประชาชาติ ซึ่งจะแจงให
รัฐทั้งปวงทราบตอไป การแจงดังกลาวจะมีผลนับแตวันที่เลขาธิการฯ ไดรบั การแจงนั้น
ขอ 52
รัฐภาคีอาจบอกเลิกอนุสัญญานี้ โดยการแจงเปนลายลักษณอักษรไปยังเลขาธิการสหประชาชาติ การ
บอกเลิกจะมีผลหนึ่งปหลังจากวันที่เลขาธิการฯ ไดรับการแจงดังกลาว
ขอ 53
เลขาธิการสหประชาชาติไดรับแตงตั้งใหเปนผูเก็บรักษาอนุสัญญานี้
ขอ 54
ตนฉบับของอนุสัญญานี้ซึ่งทําไวเปนภาษาอาหรับ จีน อังกฤษ ฝรั่งเศส รัสเซีย และสเปน มีความถูกตอง
เทาเทียมกันจะเก็บรักษาไวกับเลขาธิการสหประชาชาติ
เพื่อเปนพยานแกการนี้ ผูมีอํานาจเต็มที่ลงนามขางทายนี้ซึ่งไดรับมอบอํานาจโดยชอบจากรัฐบาลของตน
ไดลงนามในอนุสัญญานี้

Convention on the Rights of the Child
U.N. General Assembly
Document A/RES/44/25 (12 December 1989)
with Annex
The General Assembly,
Recalling its previous resolutions, especially resolutions 33/166 of 20 December 1978 and 43/112 of 8
December 1988, and those of the Commission on Human Rights and the Economic and Social Council
related to the question of a convention on the rights of the child,
Taking note, in particular, of Commission on Human Rights resolution 1989/57 of 8 March 1989, by
which the Commission decided to transmit the draft convention on the rights of the child, through the
Economic and Social Council, to the General Assembly, and Economic and Social Council resolution
1989/79 of 24 May 1989,
Reaffirming that children's rights require special protection and call for continuous improvement of the
situation of children all over the world, as well as for their development and education in conditions of
peace and security,
Profoundly concerned that the situation of children in many parts of the world remains critical as a result
of inadequate social conditions, natural disasters, armed conflicts, exploitation, illiteracy, hunger and
disability, and convinced that urgent and effective national and international action is called for,
Mindful of the important role of the United Nations Children's Fund and of that of the United Nations in
promoting the well-being of children and their development,
Convinced that an international convention on the rights of the child, as a standard-setting
accomplishment of the United Nations in the field of human rights, would make a positive contribution to
protecting children's rights and ensuring their well-being,
Bearing in mind that 1989 marks the thirtieth anniversary of the Declaration of the Rights of the Child
and the tenth anniversary of the International Year of the Child,
1. Expresses its appreciation to the Commission on Human Rights for having concluded the
elaboration of the draft convention on the rights of the child;
2. Adopts and opens for signature, ratification and accession the Convention on the Rights of the
Child contained in the annex to the present resolution;
3. Calls upon all Member States to consider signing and ratifying or acceding to the Convention as
a matter of priority and expresses the hope that it will come into force at an early date;
4. Requests the Secretary-General to provide all the facilities and assistance necessary for
dissemination of information on the Convention;

5. Invites United Nations agencies and organizations, as well as intergoverrunental and nongovernmental organizations, to intensify their efforts with a view to disseminating information on
the Convention and to promoting its understanding;
6. Requests the Secretary-General to submit to the General Assembly at its forty-fifth session a
report on the status of the Convention on the Rights of the Child;
7. Decides to consider the report of the Secretary-General at its forty-fifth session under an item
entitled "Implementation of the Convention on the Rights of the Child".
61st plenary meeting
20 November 1989
ANNEX
Convention on the Rights of the Child
PREAMBLE
The States Parties to the present Convention,
Considering that, in accordance with the principles proclaimed in the Charter of the United Nations,
recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of the human
family is the foundation of freedom, justice and peace in the world,
Bearing in mind that the peoples of the United Nations have, in the Charter, reaffirmed their faith in
fundamental human rights and in the dignity and worth of the human person, and have determined to
promote social progress and better standards of life in larger freedom,
Recognizing that the United Nations has, in the Universal Declaration of Human Rights and in the
International Covenants on Human Rights, proclaimed and agreed that everyone is entitled to all the
rights and freedoms set forth therein, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language,
religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status,
Recalling that, in the Universal Declaration of Human Rights, the United Nations has proclaimed that
childhood is entitled to special care and assistance,
Convinced that the family, as the fundamental group of society and the natural environment for the
growth and well-being of all its members and particularly children, should be afforded the necessary
protection and assistance so that it can fully assume its responsibilities within the community,
Recognizing that the child, for the full and harmonious development of his or her personality, should
grow up in a family environment, in an atmosphere of happiness, love and understanding,
Considering that the child should be fully prepared to live an individual life in society, and brought up in
the spirit of the ideals proclaimed in the Charter of the United Nations, and in particular in the spirit of
peace, dignity, tolerance, freedom, equality and solidarity,
Bearing in mind that the need to extend particular care to the child has been stated in the Geneva
Declaration of the Rights of the Child of 1924 and in the Declaration of the Rights of the Child adopted
by the General Assembly on 20 November 1959 and recognized in the Universal Declaration of Human
Rights, in the International Covenant on Civil and Political Rights (in particular in articles 23 and 24), in
the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (in particular in article 10) and in the
statutes and relevant instruments of specialized agencies and international organizations concerned with
the welfare of children,

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

PART I
Article 1
For the purposes of the present Convention, a child means every human being below the age of eighteen
years unless, under the law applicable to the child, majority is attained earlier.

Article 2
1. States Parties shall respect and ensure the rights set forth in the present Convention to each child within
their jurisdiction without discrimination of any kind, irrespective of the child's or his or her parent's or
legal guardian's race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national, ethnic or social
origin, property, disability, birth or other status.
2. States Parties shall take all appropriate measures to ensure that the child is protected against all forms
of discrimination or punishment on the basis of the status, activities, expressed opinions, or beliefs of the
child's parents, legal guardians, or family members.

Article 3
1. In all actions concerning children, whether undertaken by public or private social welfare institutions,
courts of law, administrative authorities or legislative bodies, the best interests of the child shall be a
primary consideration.
2. States Parties undertake to ensure the child such protection and care as is necessary for his or her wellbeing, taking into account the rights and duties of his or her parents, legal guardians, or other individuals
legally responsible for him or her, and, to this end, shall take all appropriate legislative and administrative
measures.

3. States Parties shall ensure that the institutions, services and facilities responsible for the care or
protection of children shall conform with the standards established by competent authorities, particularly
in the areas of safety, health, in the number and suitability of their staff, as well as competent supervision.

Article 4
States Parties shall undertake all appropriate legislative, administrative, and other measures for the
implementation of the rights recognized in the present Convention. With regard to economic, social and
cultural rights, States Parties shall undertake such measures to the maximum extent of their available
resources and, where needed, within the framework of international co-operation.

Article 5
States Parties shall respect the responsibilities, rights and duties of parents or, where applicable, the
members of the extended family or community as provided for by local custom, legal guardians or other
persons legally responsible for the child, to provide, in a manner consistent with the evolving capacities
of the child, appropriate direction and guidance in the exercise by the child of the rights recognized in the
present Convention.

Article 6
1. States Parties recognize that every child has the inherent right to life.
2. States Parties shall ensure to the maximum extent possible the survival and development of the child.

Article 7
1. The child shall be registered immediately after birth and shall have the right from birth to a name, the
right to acquire a nationality and, as far as possible, the right to know and be cared for by his or her
parents.
2. States Parties shall ensure the implementation of these rights in accordance with their national law and
their obligations under the relevant international instruments in this field, in particular where the child
would otherwise be stateless.

Article 8
1. States Parties undertake to respect the right of the child to preserve his or her identity, including
nationality, name and family relations as recognized by law without unlawful interference.
2. Where a child is illegally deprived of some or all of the elements of his or her identity, States Parties
shall provide appropriate assistance and protection, with a view to speedily re-establishing his or her
identity.

Article 9
1. States Parties shall ensure that a child shall not be separated from his or her parents against their will,
except when competent authorities subject to judicial review determine, in accordance with applicable
law and procedures, that such separation is necessary for the best interests of the child. Such

determination may be necessary in a particular case such as one involving abuse or neglect of the child by
the parents, or one where the parents are living separately and a decision must be made as to the child's
place of residence.
2. In any proceedings pursuant to paragraph 1 of the present article, all interested parties shall be given an
opportunity to participate in the proceedings and make their views known.
3. States Parties shall respect the right of the child who is separated from one or both parents to maintain
personal relations and direct contact with both parents on a regular basis, except if it is contrary to the
child's best interests.
4. Where such separation results from any action initiated by a State Party, such as the detention,
imprisonment, exile, deportation or death (including death arising from any cause while the person is in
the custody of the State) of one or both parents or of the child, that State Party shall, upon request,
provide the parents, the child or, if appropriate, another member of the family with the essential
information concerning the whereabouts of the absent member(s) of the family unless the provision of the
information would be detrimental to the well-being of the child. States Parties shall further ensure that the
submission of such a request shall of itself entail no adverse consequences for the person(s) concerned.

Article 10
1. In accordance with the obligation of States Parties under article 9, paragraph 1, applications by a child
or his or her parents to enter or leave a State Party for the purpose of family reunification shall be dealt
with by States Parties in a positive, humane and expeditious manner. States Parties shall further ensure
that the submission of such a request shall entail no adverse consequences for the applicants and for the
members of their family.
2. A child whose parents reside in different States shall have the right to maintain on a regular basis, save
in exceptional circumstances personal relations and direct contacts with both parents. Towards that end
and in accordance with the obligation of States Parties under article 9, paragraph 2, States Parties shall
respect the right of the child and his or her parents to leave any country, including their own, and to enter
their own country. The right to leave any country shall be subject only to such restrictions as are
prescribed by law and which are necessary to protect the national security, public order (ordre public),
public health or morals or the rights and freedoms of others and are consistent with the other rights
recognized in the present Convention.

Article 11
1. States Parties shall take measures to combat the illicit transfer and non-return of children abroad.
2. To this end, States Parties shall promote the conclusion of bilateral or multilateral agreements or
accession to existing agreements.

Article 12
1. States Parties shall assure to the child who is capable of forming his or her own views the right to
express those views freely in all matters affecting the child, the views of the child being given due weight
in accordance with the age and maturity of the child. 2. For this purpose, the child shall in particular be
provided the opportunity to be heard in any judicial and administrative proceedings affecting the child,

either directly, or through a representative or an appropriate body, in a manner consistent with the
procedural rules of national law.

Article 13
1. The child shall have the right to freedom of expression; this right shall include freedom to seek, receive
and impart information and ideas of all kinds, regardless of frontiers, either orally, in writing or in print,
in the form of art, or through any other media of the child's choice.
2. The exercise of this right may be subject to certain restrictions, but these shall only be such as are
provided by law and are necessary:
(a) For respect of the rights or reputations of others; or
(b) For the protection of national security or of public order (ordre public), or of public health or morals.

Article 14
1. States Parties shall respect the right of the child to freedom of thought, conscience and religion.
2. States Parties shall respect the rights and duties of the parents and, when applicable, legal guardians, to
provide direction to the child in the exercise of his or her right in a manner consistent with the evolving
capacities of the child.
3. Freedom to manifest one's religion or beliefs may be subject only to such limitations as are prescribed
by law and are necessary to protect public safety, order, health or morals, or the fundamental rights and
freedoms of others.

Article 15
1. States Parties recognize the rights of the child to freedom of association and to freedom of peaceful
assembly.
2. No restrictions may be placed on the exercise of these rights other than those imposed in conformity
with the law and which are necessary in a democratic society in the interests of national security or public
safety, public order (ordre public), the protection of public health or morals or the protection of the rights
and freedoms of others.

Article 16
1. No child shall be subjected to arbitrary or unlawful interference with his or her privacy, family, home
or correspondence, nor to unlawful attacks on his or her honour and reputation.
2. The child has the right to the protection of the law against such interference or attacks.

Article 17
States Parties recognize the important function performed by the mass media and shall ensure that the
child has access to information and material from a diversity of national and international sources,

especially those aimed at the promotion of his or her social, spiritual and moral well-being and physical
and mental health. To this end, States Parties shall:
(a) Encourage the mass media to disseminate information and material of social and cultural benefit to the
child and in accordance with the spirit of article 29;
(b) Encourage international co-operation in the production, exchange and dissemination of such
information and material from a diversity of cultural, national and international sources;
(c) Encourage the production and dissemination of children's books;
(d) Encourage the mass media to have particular regard to the linguistic needs of the child who belongs to
a minority group or who is indigenous;
(e) Encourage the development of appropriate guidelines for the protection of the child from information
and material injurious to his or her well-being, bearing in mind the provisions of articles 13 and 18.

Article 18
1. States Parties shall use their best efforts to ensure recognition of the principle that both parents have
common responsibilities for the upbringing and development of the child. Parents or, as the case may be,
legal guardians, have the primary responsibility for the upbringing and development of the child. The best
interests of the child will be their basic concern.
2. For the purpose of guaranteeing and promoting the rights set forth in the present Convention, States
Parties shall render appropriate assistance to parents and legal guardians in the performance of their childrearing responsibilities and shall ensure the development of institutions, facilities and services for the care
of children.
3. States Parties shall take all appropriate measures to ensure that children of working parents have the
right to benefit from child-care services and facilities for which they are eligible.

Article 19
1. States Parties shall take all appropriate legislative, administrative, social and educational measures to
protect the child from all forms of physical or mental violence, injury or abuse, neglect or negligent
treatment, maltreatment or exploitation, including sexual abuse, while in the care of parent(s), legal
guardian(s) or any other person who has the care of the child.
2. Such protective measures should, as appropriate, include effective procedures for the establishment of
social programmes to provide necessary support for the child and for those who have the care of the child,
as well as for other forms of prevention and for identification, reporting, referral, investigation, treatment
and follow-up of instances of child maltreatment described heretofore, and, as appropriate, for judicial
involvement.

Article 20

1. A child temporarily or permanently deprived of his or her family environment, or in whose own best
interests cannot be allowed to remain in that environment, shall be entitled to special protection and
assistance provided by the State.
2. States Parties shall in accordance with their national laws ensure alternative care for such a child.
3. Such care could include, inter alia, foster placement, kafalah of Islamic law, adoption or if necessary
placement in suitable institutions for the care of children. When considering solutions, due regard shall be
paid to the desirability of continuity in a child's upbringing and to the child's ethnic, religious, cultural and
linguistic background.

Article 21
States Parties that recognize and/or permit the system of adoption shall ensure that the best interests of the
child shall be the paramount consideration and they shall:
(a) Ensure that the adoption of a child is authorized only by competent authorities who determine, in
accordance with applicable law and procedures and on the basis of all pertinent and reliable information,
that the adoption is permissible in view of the child's status concerning parents, relatives and legal
guardians and that, if required, the persons concerned have given their informed consent to the adoption
on the basis of such counselling as may be necessary;
(b) Recognize that inter-country adoption may be considered as an alternative means of child's care, if the
child cannot be placed in a foster or an adoptive family or cannot in any suitable manner be cared for in
the child's country of origin;
(c) Ensure that the child concerned by inter-country adoption enjoys safeguards and standards equivalent
to those existing in the case of national adoption;
(d) Take all appropriate measures to ensure that, in inter-country adoption, the placement does not result
in improper financial gain for those involved in it;
(e) Promote, where appropriate, the objectives of the present article by concluding bilateral or multilateral
arrangements or agreements, and endeavour, within this framework, to ensure that the placement of the
child in another country is carried out by competent authorities or organs.

Article 22
1. States Parties shall take appropriate measures to ensure that a child who is seeking refugee status or
who is considered a refugee in accordance with applicable international or domestic law and procedures
shall, whether unaccompanied or accompanied by his or her parents or by any other person, receive
appropriate protection and humanitarian assistance in the enjoyment of applicable rights set forth in the
present Convention and in other international human rights or humanitarian instruments to which the said
States are Parties.
2. For this purpose, States Parties shall provide, as they consider appropriate, co-operation in any efforts
by the United Nations and other competent intergovernmental organizations or non-governmental
organizations co-operating with the United Nations to protect and assist such a child and to trace the
parents or other members of the family of any refugee child in order to obtain information necessary for
reunification with his or her family In cases where no parents or other members of the family can be

found, the child shall be accorded the same protection as any other child permanently or temporarily
deprived of his or her family environment for any reason, as set forth in the present Convention.

Article 23
1. States Parties recognize that a mentally or physically disabled child should enjoy a full and decent life,
in conditions which ensure dignity, promote self-reliance and facilitate the child's active participation in
the community.
2. States Parties recognize the right of the disabled child to special care and shall encourage and ensure
the extension, subject to available resources, to the eligible child and those responsible for his or her care,
of assistance for which application is made and which is appropriate to the child's condition and to the
circumstances of the parents or others caring for the child.
3. Recognizing the special needs of a disabled child, assistance extended in accordance with paragraph 2
of the present article shall be provided free of charge, whenever possible, taking into account the financial
resources of the parents or others caring for the child, and shall be designed to ensure that the disabled
child has effective access to and receives education, training, health care services, rehabilitation services,
preparation for employment and recreation opportunities in a manner conducive to the child's achieving
the fullest possible social integration and individual development, including his or her cultural and
spiritual development.
4. States Parties shall promote, in the spirit of international co-operation, the exchange of appropriate
information in the field of preventive health care and of medical, psychological and functional treatment
of disabled children, including dissemination of and access to information concerning methods of
rehabilitation, education and vocational services, with the aim of enabling States Parties to improve their
capabilities and skills and to widen their experience in these areas. In this regard, particular account shall
be taken of the needs of developing countries.

Article 24
1. States Parties recognize the right of the child to the enjoyment of the highest attainable standard of
health and to facilities for the treatment of illness and rehabilitation of health. States Parties shall strive to
ensure that no child is deprived of his or her right of access to such health care services forth in the
present Convention and in other international human rights or humanitarian instruments to which the said
States are Parties.
2. For this purpose, States Parties shall provide, as they consider appropriate, co-operation in any efforts
by the United Nations and other competent intergovernmental organizations or non-governmental
organizations cooperating with the United Nations to protect and assist such a child and to trace the
parents or other members of the family of any refugee child in order to obtain information necessary for
reunification with his or her family. In cases where no parents or other members of the family can be
found, the child shall be accorded the same protection as any other child permanently or temporarily
deprived of his or her family environment for any reason, as set forth in the present Convention.
States Parties shall pursue full implementation of this right and, in particular, shall take appropriate
measures:
(a) To diminish infant and child mortality;

(b) To ensure the provision of necessary medical assistance and health care to all children with emphasis
on the development of primary health care;
(c) To combat disease and malnutrition, including within the framework of primary health care, through,
iner alia, the application of readily available technology and through the provision of adequate nutritious
foods and clean drinking-water, taking into consideration the dangers and risks of environmental
pollution;
(d) To ensure appropriate pre-natal and post-natal health care for mothers;
(e) To ensure that all segments of society, in particular parents and children, are informed, have access to
education and are supported in the use of basic knowledge of child health and nutrition, the advantages of
breast-feeding, hygiene and environmental sanitation and the prevention of accidents;
(f) To develop preventive health care, guidance for parents and family planning education and services.
3. States Parties shall take all effective and appropriate measures with a view to abolishing traditional
practices prejudicial to the health of children.
4. States Parties undertake to promote and encourage international co-operation with a view to achieving
progressively the full realization of the right recognized in the present article. In this regard, particular
account shall be taken of the needs of developing countries.

Article 25
States Parties recognize the right of a child who has been placed by the competent authorities for the
purposes of care, protection or treatment of his or her physical or mental health, to a periodic review of
the treatment provided to the child and all other circumstances relevant to his or her placement.

Article 26
1. States Parties shall recognize for every child the right to benefit from social security, including social
insurance, and shall take the necessary measures to achieve the full realization of this right in accordance
with their national law.
2. The benefits should, where appropriate, be granted, taking into account the resources and the
circumstances of the child and persons having responsibility for the maintenance of the child, as well as
any other consideration relevant to an application for benefits made by or on behalf of the child.

Article 27
1. States Parties recognize the right of every child to a standard of living adequate for the child's physical,
mental, spiritual, moral and social development.
2. The parent(s) or others responsible for the child have the primary responsibility to secure, within their
abilities and financial capacities, the conditions of living necessary for the child's development.
3. States Parties, in accordance with national conditions and within their means, shall take appropriate
measures to assist parents and others responsible for the child to implement this right and shall in case of

need provide material assistance and support programmes, particularly with regard to nutrition, clothing
and housing.
4. States Parties shall take all appropriate measures to secure the recovery of maintenance for the child
from the parents or other persons having financial responsibility for the child, both within the State Party
and from abroad. In particular, where the person having financial responsibility for the child lives in a
State different from that of the child, States Parties shall promote the accession to international
agreements or the conclusion of such agreements, as well as the making of other appropriate
arrangements.

Article 28
1. States Parties recognize the right of the child to education, and with a view to achieving this right
progressively and on the basis of equal opportunity, they shall, in particular:
(a) Make primary education compulsory and available free to all;
(b) Encourage the development of different forms of secondary education, including general and
vocational education, make them available and accessible to every child, and take appropriate measures
such as the introduction of free education and offering financial assistance in case of need;
(c) Make higher education accessible to all on the basis of capacity by every appropriate means;
(d) Make educational and vocational information and guidance available and accessible to all children;
(e) Take measures to encourage regular attendance at schools and the reduction of drop-out rates.
2. States Parties shall take all appropriate measures to ensure that school discipline is administered in a
manner consistent with the child's human dignity and in conformity with the present Convention.
3. States Parties shall promote and encourage international co-operation in matters relating to education,
in particular with a view to contributing to the elimination of ignorance and illiteracy throughout the
world and facilitating access to scientific and technical knowledge and modern teaching methods. In this
regard, particular account shall be taken of the needs of developing countries.

Article 29
1. States Parties agree that the education of the child shall be directed to:
(a) The development of the child's personality, talents and mental and physical abilities to their fullest
potential;
(b) The development of respect for human rights and fundamental freedoms, and for the principles
enshrined in the Charter of the United Nations;
(c) The development of respect for the child's parents, his or her own cultural identity, language and
values, for the national values of the country in which the child is living; the country from which he or
she may originate, and for civilizations different from his or her own;

(d) The preparation of the child for responsible life in a free society, in the spirit of understanding, peace,
tolerance, equality of sexes, and friendship among all peoples, ethnic, national and religious groups and
persons of indigenous origin;
(e) The development of respect for the natural environment.
2. No part of the present article or article 28 shall be construed so as to interfere with the liberty of
individuals and bodies to establish and direct educational institutions, subject always to the observance of
the principles set forth in paragraph 1 of the present article and to the requirements that the education
given in such institutions shall conform to such minimum standards as may be laid down by the State.

Article 30
In those States in which ethnic, religious or linguistic minorities or persons of indigenous origin exist, a
child belonging to such a minority or who is indigenous shall not be denied the right, in community with
other members of his or her group, to enjoy his or her own culture, to profess and practise his or her own
religion, or to use his or her own language.

Article 31
1. States Parties recognize the right of the child to rest and leisure, to engage in play and recreational
activities appropriate to the age of the child and to participate freely in cultural life and the arts.
2. States Parties shall respect and promote the right of the child to participate fully in cultural and artistic
life and shall encourage the provision of appropriate and equal opportunities for cultural, artistic,
recreational and leisure activity.

Article 32
1. States Parties recognize the right of the child to be protected from economic exploitation and from
performing any work that is likely to be hazardous or to interfere with the child's education, or to be
harmful to the child's health or physical, mental, spiritual, moral or social development.
2. States Parties shall take legislative, administrative, social and educational measures to ensure the
implementation of the present article. To this end, and having regard to the relevant provisions of other
international instruments, States Parties shall in particular:
(a) Provide for a minimum age or minimum ages for admission to employment;
(b) Provide for appropriate regulation of the hours and conditions of employment;
(c) Provide for appropriate penalties or other sanctions to ensure the, effective enforcement of the present
article.

Article 33
States Parties shall take all appropriate measures, including legislative, administrative, social and
educational measures, to protect children from the illicit use of narcotic drugs and psychotropic

substances as defined in the relevant international treaties, and to prevent the use of children in the illicit
production and trafficking of such substances.

Article 34
States Parties undertake to protect the child from all forms of sexual exploitation and sexual abuse. For
these purposes, States Parties shall in particular take all appropriate national, bilateral and multilateral
measures to prevent:
(a) The inducement or coercion of a child to engage in any unlawful sexual activity;
(b) The exploitative use of children in prostitution or other unlawful sexual practices;
(c)The exploitative use of children in pornographic performances and materials.

Article 35
States Parties shall take all appropriate national, bilateral and multilateral measures to prevent the
abduction of, the sale of or traffic in children for any purpose or in any form.

Article 36
States Parties shall protect the child against all other forms of exploitation prejudicial to any aspects of the
child's welfare.

Article 37
States Parties shall ensure that:
(a) No child shall be subjected to torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment.
Neither capital punishment nor life imprisonment without possibility of release shall be imposed for
offences committed by persons below eighteen years of age;
(b) No child shall be deprived of his or her liberty unlawfully or arbitrarily. The arrest, detention or
imprisonment of a child shall be in conformity with the law and shall be used only as a measure of last
resort and for the shortest appropriate period of time;
(c) Every child deprived of liberty shall be treated with humanity and respect for the inherent dignity of
the human person, and in a manner which takes into account the needs of persons of his or her age. In
particular, every child deprived of liberty shall be separated from adults unless it is considered in the
child's best interest not to do so and shall have the right to maintain contact with his or her family through
correspondence and visits, save in exceptional circumstances;
(d) Every child deprived of his or her liberty shall have the right to prompt access to legal and other
appropriate assistance, as well as the right to challenge the legality of the deprivation of his or her liberty
before a court or other competent, independent and impartial authority, and to a prompt decision on any
such action.

Article 38

1. States Parties undertake to respect and to ensure respect for rules of international humanitarian law
applicable to them in armed conflicts which are relevant to the child.
2. States Parties shall take all feasible measures to ensure that persons who have not attained the age of
fifteen years do not take a direct part in hostilities.
3. States Parties shall refrain from recruiting any person who has not attained the age of fifteen years into
their armed forces. In recruiting among those persons who have attained the age of fifteen years but who
have not attained the age of eighteen years, States Parties shall endeavour to give priority to those who are
oldest.
4. In accordance with their obligations under international humanitarian law to protect the civilian
population in armed conflicts, States Parties shall take all feasible measures to ensure protection and care
of children who are affected by an armed conflict.

Article 39
States Parties shall take all appropriate measures to promote physical and psychological recovery and
social reintegration of a child victim of: any form of neglect, exploitation, or abuse; torture or any other
form of cruel, inhuman or degrading treatment or punishment; or armed conflicts. Such recovery and
reintegration shall take place in an environment which fosters the health, self-respect and dignity of the
child.

Article 40
1. States Parties recognize the right of every child alleged as, accused of, or recognized as having
infringed the penal law to be treated in a manner consistent with the promotion of the child's sense of
dignity and worth, which reinforces the child's respect for the human rights and fundamental freedoms of
others and which takes into account the child's age and the desirability of promoting the child's
reintegration and the child's assuming a constructive role in society.
2. To this end, and having regard to the relevant provisions of international instruments, States Parties
shall, in particular, ensure that:
(a) No child shall be alleged as, be accused of, or recognized as having infringed the penal law by reason
of acts or omissions that were not prohibited by national or international law at the time they were
committed;
(b) Every child alleged as or accused of having infringed the penal law has at least the following
guarantees:
(i) To be presumed innocent until proven guilty according to law;
(ii) To be informed promptly and directly of the charges against him or her, and, if appropriate, through
his or her parents or legal guardians, and to have legal or other appropriate assistance in the preparation
and presentation of his or her defence;
(iii) To have the matter determined without delay by a competent, independent and impartial authority or
judicial body in a fair hearing according to law, in the presence of legal or other appropriate assistance

and, unless it is considered not to be in the best interest of the child, in particular, taking into account his
or her age or situation, his or her parents or legal guardians;
(iv) Not to be compelled to give testimony or to confess quilt; to examine or have examined adverse
witnesses and to obtain the participation and examination of witnesses on his or her behalf under
conditions of equality;
(v) If considered to have infringed the penal law, to have this decision and any measures imposed in
consequence thereof reviewed by a higher competent, independent and impartial authority or judicial
body according to law;
(vi) To have the free assistance of an interpreter if the child cannot understand or speak the language used;
(vii) To have his or her privacy fully respected at all stages of the proceedings.
3. States Parties shall seek to promote the establishment of laws, procedures, authorities and institutions
specifically applicable to children alleged as, accused of, or recognized as having infringed the penal law,
and, in particular:
(a) The establishment of a minimum age below which children shall be presumed not to have the capacity
to infringe the penal law;
(b) Whenever appropriate and desirable, measures for dealing with such children without resorting to
judicial proceedings, providing that human rights and legal safeguards are fully respected.
4. A variety of dispositions, such as care, guidance and supervision orders; counselling; probation; foster
care; education and vocational training programmes and other alternatives to institutional care shall be
available to ensure that children are dealt with in a manner appropriate to their well-being and
proportionate both to their circumstances and the offence.

Article 41
Nothing in the present Convention shall affect any provisions which are more conducive to the realization
of the rights of the child and which may be contained in:
(a) The law of a State Party; or
(b) International law in force for that State.

PART II
Article 42
States Parties undertake to make the principles and provisions of the Convention widely known, by
appropriate and active means, to adults and children alike.

Article 43

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

Article 44

1. States Parties undertake to submit to the Committee, through the Secretary-General of the United
Nations, reports on the measures they have adopted which give effect to the rights recognized herein and
on the progress made on the enjoyment of those rights:
(a) Within two years of the entry into force of the Convention for the State Party concerned;
(b) Thereafter every five years. 2. Reports made under the present article shall indicate factors and
difficulties, if any, affecting the degree of fulfillment of the obligations under the present Convention.
Reports shall also contain sufficient information to provide the Committee with a comprehensive
understanding of the implementation of the Convention in the country concerned.
3. A State Party which has submitted a comprehensive initial report to the Committee need not, in its
subsequent reports submitted in accordance with paragraph 1 (b) of the present article, repeat basic
information previously provided.
4. The Committee may request from States Parties further information relevant to the implementation of
the Convention.
5. The Committee shall submit to the General Assembly, through the Economic and Social Council, every
two years, reports on its activities.
6. States Parties shall make their reports widely available to the public in their own countries.

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

PART III
Article 46
The present Convention shall be open for signature by all States.

Article 47
The present Convention is subject to ratification. Instruments of ratification shall be deposited with the
Secretary-General of the United Nations.

Article 48
The present Convention shall remain open for accession by any State. The instruments of accession shall
be deposited with the Secretary-General of the United Nations.

Article 49
1. The present Convention shall enter into force on the thirtieth day following the date of deposit with the
Secretary-General of the United Nations of the twentieth instrument of ratification or accession.
2. For each State ratifying or acceding to the Convention after the deposit of the twentieth instrument of
ratification or accession, the Convention shall enter into force on the thirtieth day after the deposit by
such State of its instrument of ratification or accession.

Article 50
1. Any State Party may propose an amendment and file it with the Secretary-General of the United
Nations. The Secretary-General shall thereupon communicate the proposed amendment to States Parties,
with a request that they indicate whether they favour a conference of States Parties for the purpose of
considering and voting upon the proposals. In the event that, within four months from the date of such
communication, at least one third of the States Parties favour such a conference, the Secretary-General
shall convene the conference under the auspices of the United Nations. Any amendment adopted by a
majority of States Parties present and voting at the conference shall be submitted to the General Assembly
for approval.
2. An amendment adopted in accordance with paragraph 1 of the present article shall enter into force
when it has been approved by the General Assembly of the United Nations and accepted by a two-thirds
majority of States Parties.
3. When an amendment enters into force, it shall be binding on those States Parties which have accepted
it, other States Parties still being bound by the provisions of the present Convention and any earlier
amendments which they have accepted.

Article 51
1. The Secretary-General of the United Nations shall receive and circulate to all States the text of
reservations made by States at the time of ratification or accession.

2. A reservation incompatible with the object and purpose of the present Convention shall not be
permitted.
3. Reservations may be withdrawn at any time by notification to that effect addressed to the SecretaryGeneral of the United Nations, who shall then inform all States. Such notification shall take effect an the
date on which it is received by the Secretary-General.

Article 52
A State Party may denounce the present Convention by written notification to the Secretary-General of
the United Nations. Denunciation becomes effective one year after the date of receipt of the notification
by the Secretary-General.

Article 53
The Secretary-General of the United Nations is designated as the depositary of the present Convention.

Article 54
The original of the present Convention, of which the Arabic, Chinese, English, French, Russian and
Spanish texts are equally authentic, shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.
In witness thereof the undersigned plenipotentiaries, being duly authorized thereto by their respective
Governments, have signed the present Convention.

