


2. Quan I'infant sigui priva! illegalment d'algun deis elements de la seva identitat o de tots, els
esta !s participants hauran de prestar I'assistencia i la protecció apropiades amb vista a restablir
rapidament la seva identitat.

Article 14

I. Eis estats participants respectaran el dret de I'infant a la Ilibertat de pensament, de consciencia i de reli-

gió.
2. Eis estats participants respectaran els drets i els deures del pares, í si n'és el cas deis tutors, d'o-

rientar I'infant en I'exercici del seus drets de manera adequada a I'evolució de Jes seves facultats.

3.'La Ilibertat de manifestar la propia religió o les propjes conviccions només ha d'estar sotmesa a

les limitacions imposades per la Ilei i que són necessilries per protegir la seguretat, I'ordre, la salut

o la moral públiques o els drets i les Ilibertats fonamentals de les altres persones.

Article 15
1. Eis estats participants reconeixen els drets de I'infant a la Ilibertat d'associació i a la Ilibertat de
celebrar reunions pacífiques.
2. No s'imposaran restricc(ons en I'exercici d'aquests drets diferents de les establertes deconformi-
tat amb la Ilei i que siguin necessaries en una societat democratica, en interes de la seguretat nacio-
nal o pública, I'ordre públic, la protecció de la salut i la moral pública o la protecció deis drets i les
lIibertats de tercers.

Article 9

1 Eis estatsparticipants vetlaran perque a I'infant no el separin deis seus pares contra la voluntat

d'aquests, Ilevat de quan, a reserva de revisió judicial, les autoritats competents determinin, confor-

mement a la Ilei i als procediments aplicables, que aquesta separació és necessaria per a I'interes

superior de I'infant. Aquesta determinació pot ser necessaria en un cas particular, per exemple, en un

cas en que I'infant sigui objecte de maltractament o deixadesa per part deis pares o quan aquests

viuen separats i s'ha d'adoptar una decisió sobre el Iloc de residencia de I'infant.

2. En qualsevol procediment iniciat d'acord amb el paragraf 1, s'oferira a totes les parts interessa-

des I'oportunitat de participar-hi i de donar a coneixer les seves opinions.

3. Eis estats participants respectaran el dret de I'infant que estigui separat d'un o d'ambdós pares

a mantenir relacions personals i contacte amb aquests de manera regular, Ilevat que aixo sigui con-

trari a I'interes superior de I'infgnt.

4. Quan aquesta separació sigui resultat d'una mesura adoptada per un estat participant; com la deten-

ció, I'empresonament, I'exili, la deportació o la mort (inclosa la mort deguda a qualsevol causa mentre

la persona estigui empresonada per l'Estat) d'un deis pares o de tots dos o bé de I'infant, I'estat parti-

cipant proporcionara quan li ho demanin, a I'infant. o si n'és el cas, a un altreiamiliar, informació basi-

ca sobre el parador del familiar o familiars absents, Ilevat que aixo resultas perjudicial per al benestar

de I'infant. Eis estats participants s'asseguraran a més que la presentació de tal petició no impliqui per

si mateixa conseqüencies desfavorables per a ello els interessats.

Article 16
1. Els estats participants reconeixen el dret de I'infant a no ser objtcte d'ingerencies- arbitr3rie
il.legals en la seva vida privada, la seva familia, el seu domicili o la seva correspondencia, ni d'at;
il.legals ala seva honra o a la seva reputació.
2. I.:infant té dret a la protecció de la Ilei contra aquestes ingerencies o atacs.

Article 10

1. Conformement a I'obligació que correspon als estats participants, d'acord amb el que disposa el

paragraf 1 de I'article 9, tota sol licitud feta per un infant o pels seus pares per entrar en un estat par-

ticipant o per sortir-ne a I'efecte de reunir-se la família, sera atesa pels estats participants de mane-

ra favorable, humanitaria i expeditiva. Els estats participants garantiran, a més, que la presentació

d' aquesta petició no impliqui conseqüencies desfavorables per als peticionaris ni per als seus fami-

liars.

2. l:infant amb pares que resideixin en estats diferents tendran dret a mantenir periódicament, Ile-

vat de circumstancies excepcionals, relacions personals i contactes directes amb ambdós pares. Amb

aquesta finalitat, i conformement a I'obligació assumida pels estats participants, en virtut del para-

graf 1 de l'Article 9, els estats participants respectaran el dret de I'infant i deis seus pares de sortir

de qualsevol país, inclós el propi, i d'entrar en el seu país El dret de sortir de qualsevol país estara

subjecte solamenta les restriccions estipulades per Ilei i que siguin necessaries per protegir la segu-

retat nacional, I'ordre públic, la salut o la moral públiques o els drets i Ilibertats d'altres persones i

estiguin en consonancia amb la resta de drets reconeguts per la present Convenció.

Article 17
1. Eis estats participants reconeixen la important funció que exerceixen els mitjans de comunicació
social i vetlaran perque I'infant tengui accés a la informació i al material procedent de diverses fonts
nacionals i internacionals, en especial la informació i el material que tenguin per finalitat promoure
el benestar social, espiritual i moral i la seva salut fisica i mental. Amb aquesta finalitat::els estats

participants:
a) Encoratjaran els mitjans de comunicació de masses a difondre informació i materials d'interes
social i cultural per a I'infant, d'acord amb I'esperit de I'article 29.
b) Promouran la cooperació internacional en la producció, I'intercanvi i la difusió d'aquesta informa-
ció i d'aquests materials procedents de diverses fonts culturals, nacionals i internacionals.
c) Impulsaran la producció i la difusió de Ilibres per a infants.
d) Encoratjaran els mitjans de comunicació de masses perque tenguin particularment en compte les
necessitats lingüfstiques de I'infant que pertanyi a un grup minoritari o que sigui indígena.
e) Promouran I'elaboració de directrius apropiades per protegir I'infant contra tota informació i mate-
rial que sigui perjudicial per al seu benestar, tenint en compte les disposicionsdels articles 13 i )8.

Article 11
1. Eis estats participants adoptaran mesures per Iluitar contra la retenció i els trasllats illícits d'in
fants a I'estranger.
2. Amb aquesta finalitat, els estats participants promouran la conclusió d'acords bilaterals o mult¡
laterals o I'adhesió a acords existents.

Article 18

1. Incumbira als pares o, si n'és el cas als tutors, la responsabilitat primordial de la crian~a i el des-

envolupament de I'infant. La seva preocupació fonamental sera I'interes superior de I'infant.

2. Ais efectes de garantir i promoure els drets enunciats en aquesta ConveJ1ció, els estats participants

prestaran I'assistencia apropiada als pares i als tutors per a I'exercici de les seves funcions pel que fa a

la crian~a de I'infant i vetlaran per la creació d'institucions, installacions i serveis per a la cura deis

infants.

3. Eis estats participants adoptaran totes les mesures apropiades perque els infants amb pares que

treballin tenguin dret a beneficiar-se deis serveis i instal.lacions de guarda deis infants als quals

puguinacollir-se.

Article 12

I. Eis es!a!s participan!s en la presen! Convenció garantiran a I'infan! que es!igui en condicions de

formar-se un judici propi el dre! d'expressar la seva opinió Iliuremen! en !o!s els assump!es que I'afec-

!in. Les seves opinions es !endran degudamen! en comp!e en funció de I'eda! i la maduresa.

2. Amb aques!a finali!a!, es donara en particular a I'infan! I'oportuni!at de ser escol!a! en !o! proce-

dimen! judicial o adminis!ra!iu que I'afec!i, bé direc!amen!, bé per mi!ja d'un represen!an! o d'un

organ apropia!, conformemen! a les normes de procedimen! de la Ilei nacional

Article 19
1. Eis estats participants adoptaran totes les mesures legislatives, administratives, socials i educa-
tives apropiades per protegirl'infant contra tota forma de violencia, perjudici o abús físic o mental,
deixadesa o tractament negligent, maltractaments, o explotació, inclos I'abús sexual, mentre I'infant
es trobi sota la custodia deis pares, d'un tutor o de qualsevol altra persona que el tengui a carrec seu.
2. I\questes mesures de protecció haurien de comprendre, segons correspongui, procediments efica-
COS, per a I'establiment de programes socials amb la finalitat de proporcionar I'assistencia necessa-
ria a I'infant i als qui en tenen cura, com també per a altres formes de prevenció i per a la identifi-
cació, la notificació, la remissió ..una institució, la investigació, el tractament, I'observació ulterior
deis casos descrits abans de maltractament a I'infant i, si correspon, la intervenció judicial.

Article 13
t:infant tendra dret a la Ilibertat d'expressió. Aquest dret incloura la Ilibertat de cercar, rebre i difon-
dre informacions i idees de tota classe, sense consideració de fronteres, oralment o per escrit, en
forma artística o per qualsevol altre mitja triat per I'infant.
I. t:exercici d'aquest dret podra estar subjecte a certes restriccions, que seran únicament les que la
Ilei prevegi i siguin necessaríes: a) per al respecte dejs drets a la reputació deis altres, o b) per pro-
tegir la seguretat nacional o I'ordre públic o per protegir la salut o la moral públiques.



Article 20

1. Eis infants temporalment o permanentment privats del seu ambient familiar, I'interes superior deis

quals exigeixi que no romanguin dins aquest entorn, tendran dret a la protecció i I'assistencia especials

de I'Esta!.

2. Eis estats participants asseguraran, conformement a les seves Ileis nacionals, altres tipus d'atenció

per a aquests infants

3. Entre aquestes atencions figuraran, entre altres coses, la col.locació en una altra família, la kafaia

del dret islamic, I'adopció o, si cal, la col.locació en institucions adequades de protecció de menors. En

considerar les solucions, es prestara una particular atenció a la convt)niencia que hi hagi continu¡tat en

I'educació de I'infant i al seu origen etnic, religiós, cultural i lingüístic.

Article 21

Eis estats, que recoQeixen i/o permeten el sistema d'adopció, tendran esment que I'interes superior de

I'infant hi sigui la consideració primordial i:

a) Vetlaran perque I'adopció de I'infant tan sois sigui autoritzada per les autoritats competents, les

quals determinaran, d'acord amb les Ileis i els procediments aplicables sobre la base de tota la infor-

mació pertinent i fidedigna, que I'adopció és admissible en vista de la situació jurídica de I'infant en

relació amb els seus pares, parents i tutors i que, quan es requereixi, les persones interessades hagin

donat, amb coneixement de causa, el consentiment a I'adopció després d'haver rebut I'assessorament

necessari.

b) Reconeíxeran que I'adopció per persones que resideixin en un altre pais pot ser considerada com un

altre mítja de tenir cura de I'infant, en el cas que aquest no pugui ser col.locat en un Iloc de guarda o

Iliurat a una família adoptiva o no pugui ser ates de manera adequada en el país d'origen.

c) Vetlaran perque I'infant, objecte d'adopció en un altre país, gaudeixi de la salvaguarda i les normes

equivalents a les que hi havia respecte de I'adopció per persones que resideixin en el mate ix país.

d) Adoptaran totes les mesures apropiades per garantir que, en el cas d'adopció per persones que resi-

deixin en un altrepaís, la col.locació no doni Iloc a beneficis financers indeguts per als qui hi participin

e) Promouran, quan correspongui, els objectius del present article mitjancant la concertació d'avinen-

ces o acords bilaterals o multilaterals i s'esforcaran dins aquest marc, per garantir que la col.locació

de I'infant en un altre país s'efectu.j per mitja de les autoritats o deis organismes competents.

4. Eis estats participants promouran, amb el seu esperit de cooperació internacionall'intercanvi d'in-

formació adequada en I'esfera de I'atenció sanitaria preventiva i del tractament medic, psicologic i fun-

cional deis infants impedits, inclosa la difusió de la informació sobre els metodes de rehabilitació i els

serveis d'ensenyament i formació professional, com també I'accés a aquesta informació per tal que els

estats participants puguin millorar-ne la capacitat i els coneixements i ampliar la seva experiencia en

aquestes arees. En aquest sentit es tendran especialment en compte les necessitats deis paisos en vi es

de desenvolupament.

Article 24

I. Eis estats participants reconeixen el dret de I'infant a gaudir del nivell més alt possible de salut i de

serveis per al tractament de les malalties i la rehabilitació de la salut. Eis estats participants s'esfor-

~aran per assegurar que cap infant no sigui privat del seu dret de gaudir d'aquests serveis sanitaris.

2. Eis estats participants asseguraran la plena aplicació d'aquest dret i, en particular, adoptaran les

mesures apropiades per.

a) Reduir la mortalitat infantil durant la infantesa.

b) Assegurar la prestacio de I'assistencia medica i I'atenció sanitaria que siguin necessaries a tots els

infants, fent esment en el desenvolupament de I'atenció primaria de salut.

c) Combatre les malalties i la mala nutricio en el marc de I'atenció primaria de salut mitjan~ant, entre

altres coses, I'aplicació de tecnologies de facil accés i el subministrament d'aliments nutritius adequats

i aigua potable, tenint en compte els perills i els riscs de contaminació del medi ambient:

d) Assegurar atenció sanitaria apropiada a les dones embarassades.

e) Assegurar que tots elssectors de la societat, i en particular els pares i els infants, coneguin els prin-

cipis basics de la salut i la nutriciódels infants, els avantatges de I'alletament matern, la higiene i el

sanejament ambiental i Jes mesures de prevenció d'accidents, tenguin accés a I'educació pertinent i

rebin suport en I'aplicació d'aquests coneixements.

f) Desenvolupar I'atenció preventiva de la salut, I'orientació als pares i I'educació i els serveis en mate-

ria de planificació de la família.

3. Eis estats participants adoptaran totes les mesures eficaces i apropiades possibles perabolir les
practiques tradicionals que siguin perjudicials per a la salut deis infants. .

4. Eis estats participants es comprometen a promoure i encoratjar la cooperació internacional amb vista

a aconseguir progressivament la plena realització del dret reconegut en aquest article. En aquest sen-

tit, es tendran plenament en compte les necessitats deis paisos en vi es de desenvolupament.

Article 25

Eis estats participants reconeixen el dret del'infant que ha estat internat en un establiment per Jes autori-

tats competents per a I'atenció, la protecció o el tractament de la seva salut física o mental, a un examen

periodic del tractament a que estigui sotmes i de lotes les altres circumstancies propies del seu interna-

ment,

Article 22

1 Eis es!a!s participan!s adoptaran mesures adequades per aconseguir que I'infan! que sollici!i I'es-

!a!u! de refugia! o que sigui considera! refugia! d'acord amb el dre! i els procedimen!s in!ernacionals o

in!erns aplicables rebi, tan! si esta !o! sol com si vaacompanya! deis pares o de qualsevol al!ra per-

sona, la pro!ecció i I'assis!encia humanitaria adequades per gaudir deis dre!s pertinen!s enuncia!s en

aques!a Convenció i en al!res ins!rumen!s in!ernacionals de dre!s humans o de carac!er humani!ari en

que els esmen!a!s es!a!s siguin participan!s,

2, A aques! efec!e, els es!a!s participan!s cooperaran, de la manera que considerin apropiada, en !o!s

els esfor~os de les Nacions Unides i la resta d'organi!zacions in!ernacionals compe!en!s i organi!zacions

no governamen!als que cooperin amb les Nacions Unides per pro!egir i ajudar aques! infan! a locali!zar

els seus pares o al!res membres de la família de I'infan! refugia!, per tal d'ob!enir la informació neces-

saria perque es reuneixi amb la família, En els casos en que no es pugui locali!zarcap deis pares o mem-

bres de la família es concedira a I'infan! la ma!eixa pro!ecció que a qualsevol al!re infan! priva! perma-

nen!men! o !emporalmen! del seu en!orn familiar, per qualsevol al!re mo!iu, com es disposa en la pre-

sen! Convenció,

Article 26
1 Els esta !s participants reconeixeran a tots els infants el dret a beneficiar-se de la seguretat social i
fins i !o! de I'asseguran!;a social, i adoptaran les mesures necessaries per aconseguir la plena realitza-
ció d'aquest dret d'acord amb la legislació nacional.
2. Les prestacions haurien de concedir-se, quan correspongui, tenint en compte els recursos i la situa-
ció de I'infant i de les persones que siguin responsables del manteniment de I'infant, com també qual-
sevm altra consideració pertinent a una sol.licitud de prestacions feta per I'infant o en el seu nom.

Article 23

1. Eis estats participants reconeixen que I'infant mentalment o físicament impedit ha de gaudir d'una

vida plena i decent en condicions que assegurin dignitat, li permetin arribar a valer-se per ell mate ix i

facilitin la participació activa de I'infant en la comunitat.

2. Eis estats participants reconeixen el dret de I'infant impedit a rebre atencions especials i encoratja-

ran i asseguraran, d'acord amb els recursos disponibles, la prestació a I'infant que tengui les condicions

requerides i als responsables de la seva atenció, de I'assistencia que se sol.liciti i que sigui adequada

a I'estat de I'infant i a les circumstancies deis seus pares o d'altres persones que en tenguin cura.

3. En atenció a les necessitats especials de I'infant impedit, I'assistencia que es presti d'acord amb el

paragraf 2 sera gratuita sempre que sigui possible, tenint en compte la situació economica deIs pares

o de les altres persones que tenguin cura de I'infant, i sera destinada a assegurar que I'infant impedit

tengui un accés efectiu a I'educació, la capacitació, els serveis sanitaris, els serveis de rehabilitació, la

preparació per a I'ocupació i les oportunitats d'esplai i rebi aquests serveis de manera que condueixin

I'infant a aconseguir la integració social i el desenvolupament individual, inclos el seu desenvolupament

cultural i espiritual, en la maxima mesura possible.

Article 27

1. Els estats participants reconeixen el dret de tot infant a un nivell de vida adequat per al seu desen-

volupament físic, mental, espiritual moral i social.

2. Als pares o altres persones responsables de I'infant els incumbe ix la responsabilitat primordial de

proporcionar dins les seves possibilitats i mitjans econbmics, les condicions de vida que siguin neces-

sáries per al desenvolupament de I'infant.

3. Els estats participants, d'acord amb les condicions nacionals i en proporció als seus mitjans, adop-

iaran les mesures apropiades per ajudar els pares i altres persones responsables de I'infant a donar

efectivitat a aquest dret i, en Gas necessari, proporcionaran assistencia material i programes de suport,

particularment pel que fa a la nutrició, el vestit i I'habitatge.

4. Els estats participants prendran totes les mesures apropiades per assegurar el pagament de la pen-

sió alimentária per par! deis pares o altres persones que tenguin la responsabilitat financera de I'infant,

tant si viuen en I'estat participant com si viuen a I'estranger. En particular, tenint en compte els casos

en que la persona que té la responsabilitat financera de I'infant reside ix en un país diferent d'aquell en

que reside ix I'infant, els estats participants promouran I'adhesió als convenis internacionals o la con-

clusió deis esmentats convenis, com també la concertació d'altres acords apropiats.



c) estipularan les penes o altres sancions apropiades per assegurar I'aplicació efica~ d'aquest article.

Article 33

Els estats participants adoptaran totes les mesures apropiades, fins i tot mesures legislatives, socials

i educatives, per a protegir els infants de I'ús il.licit deis estupefaents i substancies psicotropiques

enumerades en els tractats internacionals pertinents, i per a impedir que s'utilitzin infants en la pro-

ducció i el trafic il.lícits d'aquestes substancies.

Article34

Els estats participants es comprometen a protegir I'infant contra totes les formes d'explotació i abús

sexuals. Amb aquesta finalitat, els estatsparticipants prendran, en particular, totes les mesures de

caracter naciOnal, bilateral i multilateral que siguin necessaries per impedir.

a) la incitació o la coacció perque un infant es dediqui a qualsevol activitat sexual il.legal.

b) L:explotació de I'infant en la prostitució o altres practiques sexuals il.legals.

c) l'explotació de I'infant en espectacles o materials pornografics.

Article 35
Eis estats participants prendran totes les mesures de caracter nacional, bilateral i multilateral que
siguin necessaries per impedir el segrest, la venda o la tracta d'infants per a qualsevol finalitat o en
qualsevol forma.

Article 28

1. Eis estats participants reconeixen el dret de I'infant a I'educació i amb I'objectiu d'aconseguir pro-

gressivament i en condicions d'igualtat d'oportunitats aquest dret hauran, en p¡¡rticular, de:

a) Implantar I'ensenyament primari obligatori i gratu¡t per a tothom.

b) Fomentar el desenvolupament, en les seves diferent formes, de I'ensenyament secundari, inclos

I'enseilyament general i professional, fer que en disposin i hi tenguin accés tots els infants i adoptar

les mesures apropiades com ara la implantació de I'ensenyament gratu¡t i la concessió d'assistencia

financera en cas de necessitat.

c) Fer I'ensenyament superior accessible a tothom, sobre la Qase de la capacitat, per tots els mitjans

que siguin apropiats.

d) Fer disponibles i accessibies a tots els infants la informació i I'orientació en qüestions educatives

i professionals.

f) Adoptar mesures per fomentar i'assistencia regular a les escoles i reduir les taxes d'abandonament

escolar.

2. Eis estats participants adoptaran totes quantes mesures siguin adequades per vetlar perque la

disciplina escolar s'administri de manera compatible amb la dignitat humana de I'infant i conforme-

ment a la present Convenció,

3. Eis estats participants fomentaran i encoratjaran la cooperació internacional en qüestions d'edu-

cació,en particular, a fi de contribuir a eliminar la ignorancia i I'analfabetisme en tot el món i de faci-

litar I'accés als coneixements tecnics i als metodes moderns de I'ensenyament. En aquest sentit, es

tendran especialment en compte lesnecessitats deis pa¡sos en vi es de desenvolupament. Article 36
Eis estats participants en la present Convenció protegiran I'infant contra totes les altres formes d'ex-
plotació que siguin perjudicials per a qualsevol aspecte del seu benestar.Article 29

I. Eis estats participants convenen que I'educaciá de I'infant haura d'estar encaminada a:
a) El desenvolupament de la personalitat, les aptituds i la capacitat mental i física de I'infant fins al
seu maxim potencial.
b) El desenvolupament del respecte als drets humans i a les Ilibertats fonamentals, com també el
desenvolupament deis principis consagrats en la Carta de les Nacions Unides.
c) El desenvolupament del respecte deis pares de I'infant, de la seva propia identitat cultural, del seu
idioma i deis seus valors, deis valors nacionals del pais en que viu I'infant, del país de que sigui ori-
ginari i de les civilitzacions diferents de la seva.
d) La preparaciá de I'infant per a una vida responsable en una societat Iliure, amb esperit de com-
prensiá, pau, tolerancia, igualtat deis sexes i amistat entretots els pobles, grups etnics, nacionals i
religiosos i persones d'origen indígena.
e) El desenvolupament del respecte del medi ambient natural.
2. Res del que es disposa en aquest article o en I'article 28 no s'ha d'interpretar com una restricciá
de la Ilibertat deis particulars i de les entitats per establir i dirigir institucionsd'ensenyament, a con-
diciá que es respectin els principis enun(:iats en el paragraf 1 d'aquest article i que I'educaciá impar-
tida en aquestes institucions s'ajusti a les normes mínimes que prescrigui I'Estat.

Article 37
Eis estats participants vetlaran perque:
a) Cap infant no es vegi sotmes a tortures ni a penes o a tractes cruels, inhumans o degradants. En
particular, no s'imposará la pena capital ni la de presó perpetua sense la possibilitat d'excarce¡ació
per delictes comesos per menors de devuit anys d:edat.
b) Cap infant no será privat de la seva Ilibertat il.legalment o arbitráriament. la detenció, I'empreso-
nament i la presó d'un infant s'utilitzará tan sois com a mesura de darrer recurs i durant el període
més breu que correspongui.
c) Tot infant privat de Ilibertat será tractat ambja humanitat i el respecte que mereix la dignitat inhe-
rent a la persona humana, i de manera que es tenguin en compte les necessitats físiques, socials,
culturals, morals i psicologiques de les persones de la seva edat. En particular, tot infant privat de
Ilibertat estará separat deis adults, Ilevat que aixo es consideri contrari a I'interes superior de I'in-
fant, i tendrá dret a manteRir contacte amb la seva família per mitjá de correspondencia i de visites,
Ilevat de circumstáncies excepcionals.
d) Tot infant privat de la sevallibertat tendrá dret a un rápid accés a I'assistencia jurídica adequada,
així com dret a impugnar la legalitat de la privació de la seva Ilibertat davant un tribunal o una altra
autoritat competent, imparcial i independent, i a una rápida decisió sobre aquesta acció.Article 30

Ais estats en que hi hagi minories etníques, religioses o lingüístiques o persones d'origen indígena,
no es negara a un infant que pertanyi a aquestes minories o que sígui indígena el dret que li corres-
pon, en comú amb els altres membres d'un grup, a tenir la propia vida cultural, a professar i practi-
car la propia religió, o a emprar el propi idioma.

Article 31
Els estats participants reconeixen el dret de I'infant al descans i a I'esplai, al joc i a les activitats
apropiades a la seva edat i a participar lIiurement en la vida cultural i en les arts.
Els estats participants respectaran i promouran el dret de I'inf~nt a participar plenament en la vida
cultural i artística í propiciaran oportunitats apropiades, en condicions d'igualtat, de participar en la
vida cultural, artistica, recreativa i d'esplai.

Article 38

1 Eis estats participants es comprometen a respectar i vetlar perque es respectin les normes de dret

internacional humanitari que els són aplicables en els conflictes armats i que siguin pertinents per a I'in-

fant.

2. Eis estats participants adoptaran totes les mesures possibles per assegurar que les persones que

encara no hagin complert els quinze anys d'edat no participin directament en les hostilitats.

3. Eis estats participants s'abstendran de reclutar per a les forces armades les persones que no hagin

complert els quinze anys d'edat. Si recluten persones de més de quinze anys, pero de menys de devuit,

els estats participants procuraran donar prioritat a les de més edat.

4. O'acord amb les obligacions derivades del dret internacional humanitari de protegir la població

civil durant els conflictes armats, els estats participants adoptaran totes les mesures possibles per

assegurar la protecció i la cura deis infants afectats per un conflicte armat.

Article 39
Eis estats participants adoptaran totes les mesures apropiades per promoure la recuperació física i
psicológica i la reintegració social de tot infant víctima de qualsevol forma d'abandonament, explo-
tació o abús, tortura o una altra forma de tracte o penes cruels, inhumanes o degradants, o conflic-
tes armats. Aquesta recuperació i reintegració s'han de dur a terme en un ambient que fomenti la
salut, el respecte de si mate ix i la dignitat de I'infant.

Article 32
1 Eis estats participants reconeixenel dret de I'infant a estar protegit contra I'explotació economica
i contra la realització d'una feina que pugui ser perillosa o dificulti la seva educació, o que sigui noci-
va per a la salut o per al desenvolupament físic, mental, espiritual, moral o social.
2, Eis estats participants adoptaran mesures legislatives i administratives, socials i educatives per
assegurar I'aplicació d'aquest article. Amb aquest proposit i tenint en cámpte les disposicions perti-
nents d'altres instruments internacionals, els estats participants, en particular:
a) fixaran una edat o edats mínimes per a treballar,
b) disposaran la reglamentació apropiada deis horaris ide les condicions de treball,



Article 40

1. Eis estats particjpants reconeixen el dret de tot infant que sigui considerat, acusat o declarat cul-

pable d'infringir les Ileis penals a ser tractat de manera apropiada, al foment del seu sentit de la dig-

nitat i del valor, que enforteixi el respecte de I'infant pels drets humans i les Ilibertats fonamentals

de tercers i al fet que es tengui en compte I'edat de I'infant i la importancia de promoure la reinte-

gració de I'infant i que aquest assumeixi una funció constructiva en la societat.

2. Amb aquesta finalitat, i tenint en compte les disposicions pertinents deis instruments internacio-

nals, els estats participants garantiran, en particular que.

a) Cap infant no sigui considerat, acusat o declarat culpable d'infringir les Ileispenals per actes o omis-

sions que no estaven prohibits per les Ileis nacionals i internacionals en el moment en que es varen come-

tre.

b) Linfant considerat culpable o acusat d'infringir les Ileis penals tengui almenys les següents garan-

ties:

i) Es presumira que és innocent mentre no es demostri la seva culpabilitat d'acord amb la Ilei.

ii) Sera informat sense demora i directament deis carrecs que hi ha contra ell i, en casos apropiats,

per mitja deis seus pares o el seu tutor, i disposara d'assistencia jurídica o una altra assistencia ade-

quada en la preparació i la presentació de la seva defensa.

iii) La causa sera dirimida sense demora per una autoritat o organ judicial competent, independent i

imparcial en una audiencia equitativa d'acord amb la Ilei, en presencia d'un assessor jurídic o un

altre tipus d'assessor adequat, Ilevat que es consideri que aixo seria contrari al millor interes de I'in-

fant, tenint en compte en particular la seva edat o situació, els seus pares o tutors.

iv) No sera obligat a prestar testimoni o a declarar-se culpable, interrogar o fer que interroguin testimo-

nis de carrec i obtenir la participació i I'interrogatori de testimonis en el seu favor en condicions d'igual-

tal

v) En cas que es consideri que ha infringit les Ileis penals, aquesta decisió, i tota mesura interposa-
da com a conseqüencia d'aquesta, sera sotmesa a una autoritat o organ judicial superior competen!,
independent i imparcial, d'acord amb el que prescriu la Ilei.
vi) l:infant tendra la Iliure assistencia d'un interpret si no compren o no parla I'idioma utilitzat.
vii) Es respectara plenament la seva vida privada en totes les fases del procediment.
3 Eis esta !s participants prendran totes les mesures apropiades per promoure I'establiment de Ileis,
procediments, autoritats i institucions aplicables específicament als infants que siguin considera !s,
acusa !s o declara !s culpables d'infringir les Ileis penals i, en pa!!icular, examinaran:
a) La possibilitat d'establir una edat mínima abans de la qual se su posara que els infants no tenen
capacita! per infringir les Ileis penals
b) Sempre que sigui apropia!, la conveniencia de tractar aquests infants sense recórrer a procedi-
ments judicials, respectan! plenament els drets humans i les salvaguardes juridiques.
4 Es disposara de diverses disposicions, com ara I'atenció, les ordres d'orientació i supervisió, I'as-

sessorament, la Ilibertat vigilada, I'acolliment familiar, els programes d'ensenyament i formació pro-
fessional, com també altres possibilitatsalternatives a I'internament en institucions i s'assegurara
que els infants siguin tractats de manera apropiada per al seu benestar i que la mesura aplicada
guardi proporció tan! amb les circumstancies com amb el delicte.

compte la distribució geografica i també els principals sistemes jurídics.

3. Eis membresdel Comite seran elegits, en votació secreta, d'una Ilista de persones designades pels

estats participants. Cada estat podra designar una persona escollida entre els propis ciutadans elec-

tors.

4. l:elecció inicial es fara com a molt tard sis mesos després de I'entrada en vigor de la present

Convenció i ulteriorment cada dos anys. Amb quatre mesos, com a mínim, d'antelació respecte a la

data de cada elecció, el secretari general de les Nacions Unides dirigira una carta als estats partici-

pants en la qual els convidi a presentar les seves candidatures en un termini de dos mesos. El secre-

tari general preparara després una Ilista en que figuraran per ordre alfabetic totes les persones can-

didates proposades, amb indicació deis estats participants que els hagin designat i la comunicara

als estats participants en la present Convenció.

5. Les eleccions es faran en una reu"ió deis estats participants convocada pel secretari general a la

seu de les Nacions Unides. En aquesta reunió, en que la presencia deis dos tercos deis estats parti-

cipants constituira quorum, les persones seleccionades per formar part del Comite seran aquells can-

didats que obtendran el major nombre de vots i una majoria absoluta deis vots deis representants

deis estats participants presents i votants.

6. Eis membres del Comite seran elegits per un perfode de quatre anys. Podran ser reelegits si es pre-

senta de nou la seva candidatura. El mandat de cinc deis membres elegits en la primera elecció expira-

ra al cap de dos anys; immediatament després d'efectuada la primera elecció, el president de la reunió

en que es fara aquesta elecció elegira per sorteig els noms d'aquests cinc membres.

7. Si un membre del Comite mor o dimite ix o declara que per qualsevol altra causa no pot continuar

exercint les seves funcions en el Comite, I'estat participant que va proposar aquest membre desig-

nara entre els propis ciutadans electors un artre expert per exercir el mandat fins al seu termini, a

reserva de I'aprovació del Comite.

8. El Comite adoptara el propi reglament.

9. El ~omite elegira la seva mesa per un període de dos anys.

10. Les reunions del Comite es faran normalment a la seu de les Nacions Unides o a qualsevol altre

Iloc convenient que determini el Comite. El Comite es reunira normalment cada any. La" durada de les

reunions del Comite la determinara i la revisara, si cal, una reunió deis estats participants en la pre-

sent Convenció a reserva de I'aprovació de I'Assemblea General.

10 bis. El secretari general de les Nacions Unides proporcionara el personal i els serveis necessaris

per a I'exercici eficac de les funcions del Comite establert en virtut de la present Convenció.

11. Amb I'aprovació previa de I'Assemblea General, els membres del Comite establert en virtut de la

present Convenció rebran emoluments amb carrec als fons de les Nacions Unides, segons les condi-

cions que I'Assemblea pugui establir. Eis estats participants seran responsables de les des peses deis

membres del Comite en I'exercici de les seves funcions.

12. Eis estats participants ser.an responsables de les despeses fetes en relació amb la realització de

les reunions deis estats p8rticipants i del Comite, inclos el reembossament a les Nacions Unides de

qualsevol despesa, com ara des peses de personal i instal.lacions, que facin les Nacions Unides d'a-

cord amb el paragraf 10 bis del present article.

Al1icle 41

Res de tot quant es disposa en la present Convenció afectara les disposicions que siguin més conve.

nients per a la realització deis drets de I'infant i que puguin estarrecollides a.

a) la legislació d'un estat participant; o

b) el dret internacional vigent en relació amb I'esmentat estat.

Article 42

Eis estats participants es comprometen a donar a coneixer ampliament els principis i les disposicions

d'aquesta Convenció per mitjans efica~os, tant als adults com als infants.

Article 44

1.Eis estats participants es comprometen a presentar al Comite, per conducte del secretari general

de les Nacions Unides, informes sobre les mesures que hagin adoptat per fer efectius els drets reco-

neguts en la Convenció i sobre els progressos realitzats en la fruició d'aquests drets: a) en el termini

de dos anys a partir de la data en que en cada estat participant hagi entrat en vigor ja present

Convenció; b) successivament, cada cinc anys.

2. Eis informes preparats en virtut del present article hauran d'indicar les circumstancies i les difi-

cultats, si n'hi ha, que afectin el grau de compliment de les obligacions derivades de la present

Convenció. També hauran de contenir informació a bastament perque el Comite tengui informació

completa de I'aplicació de la Convenció en el país de que es tracti.

3. Eis estats participants que hagin presentat un informe inicial complet al Comite no han de repetir

en successius informes, presentats d'acord amb el que disposa I'incís b) del paragraf I, la informa-

ció basica presentada anteriorment.

4. El Comite podra demanar als estats participants més informació relativa a I'aplicació de la

Convenció.

5. El Comite presentara cada dos anys a I'Assemblea General de les Nacions Unides, per conducte del

Consell Economic i Social, informes sobre les seves activitats.

6. Eis estats participants tendran els seus informes a I'amplia disposició del públic deis seus pa.isos

respectius.

Article 43

1. Amb la finalitat d'examinar els progressos realitzats en el compliment de les obligacions contretes

pels estats participants en la present Convenció s'establir8 un Comite deis Drets de l'lnfant que exer-

cir8 les!uncions que a continuació s'estipulen

2. El Comite, I'integra!an deu experts de gran integritat moral i reconeguda competencia en les esfe-

res regulades per la Convenció. Eis membres del Comite seran elegits pels estats participants entre

els seus ciutadans electors i exerciran les seves funcions a títol oersonal Es tendr8 del!udament en



minar la proposta i sotmetre-Ia a votació. Si dins els quatre mesos següents a la data d'aqueixa notifi-

cació un ter~, almenys, deis estats participants, es declara a favor d'aquesta convocatoria, el secretari

general convocará una conferencia amb el patrocini de les Nacions Unides. Tota esmena adoptada per

la majoria deis estats participants, presents i votants en la conferencia, será sotmesa pel secretari

general a tots els estats participants, per a la seva acceptació.

2. Tota esmena adoptada conformement al parágraf l del present article entrará en vigor quan hagi

estat aprovada per i'Assemblea General de les Nacions Unides i hagi estat acceptada per una majoria

de dos ter~os deis estats participants.

3. Quan les esmenes entrin en vigor seran obligatories per als estats participants que les hagin accep-

tades, mentre que la resta d'estats participants, continuaran obligats per les disposicions de la present

Convenció i per les esmenes anteriors que hagin acceptat.

Artícle 51
1 El secretari general de les Nacions Unides rebra i comunicara a tots els estats el text de les reserves

formulades per I'estat en el moment de la ratiticació o de I'adhesió.
2. No s'acceptara cap reserva incompatible amb la tinalitat i el proposit de la present Convenció.
3 Tota reserva es podra retirar en qualsevol moment per mitja d'una notiticació teta a aquest etecte i
dirigida al secretari general de les Nacions Unides, el qual n'intormara tots els estats. Aquesta notiti-
cació produira etecte en la data de la recepció per par! del secretari general.

Article 45

Amb la.finalitat de fomentar I'aplicació efectiva de la Convenció i d'estimular la cooperació internacio-

nal en I'esfera regulada per la Convenció:

a) Eis organismes especialitzats, I'UNICEF, i la resta d'organs de les Nacions Unides tendran dret a estar

representats en I'examen de I'aplicació d'aquelles disposicions de la present Convenció compreses en

I'ambit del seu mandat. El Comite podra convidar els organismes especialitzats, I'UNICEF, i altres organs

competents que consideri apropiats, a proporcionar assessorament especialitzat sobre I'aplicació de la

Convenció als sectors que són d'incumbencia deis seus respectius mandats El Comite podra invitar els

organismes especialitzats, I'UNICEF i altres organs de les Nacions Unides que presentin informes sobre

I'aplicació d'aquelles disposicions de la present Convenció compreses en I'ambit de les seves activitats.

b) El Comite trametra, segons consideri convenient, als organismes especialitzats, a I'UNICEF i a altres

organs competents, els informes deis estats participants que tenguin una sol.licitud d'assessorament o

d'assistencia tecnica, en que s'indiqui aquesta necessitat, juntament amb les observacions i els sug-

geriments del Comite en relació amb aquestes sol.licituds o indicacions.

c) El Comite podra recomanar a I'Assemblea General que demani al secretari general que efectui, en nom

seu, estudis sobre qüestions concretes. relatives als drets de I'infant.

d) El Comite podra formular suggeriments i recomanacions generals basades en la informació rebuda

en virtut deis articles 44 i 45 de la present Convenció. Eis suggeriments esmentats i les recomanacions

generals s'hauran de trametre als estats participants interessats i notificar-se a I'Assemblea General

juntament amb els comentaris deis estats participants.

Article 52
Tot estat participant podra denunciar la present Convenció mitjan~ant notiticació teta per escrit al
secretari general de les Nacions Unides. La denúncia produira etecte un any després de la data en que
la notiticació hagi estat rebuda pel secretari general.

Article 46

La present Convenció estara oberta a la firma de tots els estats. Article 53

Es designa dipositari de la present Convenció el secretari general de les Nacions Unides.

Article 47

La present Convenció estara subjecta a ratificació. Eis instruments de ratificació es dipositaran a la

Secretaria General de les Nacions Unides.

Article 54
L:original de la present Convenció, els textos de la qual en arab, xines, espanyol, trances, angles i rus
són igualment autentics, es dipositara a la Secretaria General de les Nacions Unides.

Article 48

La present Convenció estara oberta a I'adhesió d~ qualsevol estat. Eis instruments d'adhesió seran

dipositats a la Secretaria General de les Nacions Unides.

f~S
l)Drets humans. Recopilació deis principals textos relacionats amb la protecció

d~lsdrets fonamentaJs deis éssers humans. Palma: Gonsell de Mallorca, 1998
2)fls drets de l'infantBarcelona: Publicacions del ParJamel\t de Catalunya, 1998,
3) Los derechos del niño. Opuscle intormatiu núm. 10. Ginebra: Nacions Unides, 1997.
4) Convention relative auxdroits de I'enfant. Textoticial trances. Nova York-Ginebra:

NacionsUnides, 1989.

Article 49

1..La present Convencíó entrara en vígor el trente dia següent a la data en que hagí estat dipositat I'ins-

trument de ratífícacíó o d'adhesíé a la Secretaría General de les Nacions Unídes.

2. Per a cada estat que ratífíquí la Convencíó o s'hí adhereixí després d'haver díposítat I'ínstrument de

ratífícacíó o d'adhesíó, la Convencíó entrara en vígor el trente día després del díposít per aquest estat

del seu ínstrument de ratífícacíó o adhesíó.

Article 50
I. Tot estat participant podra proposar una esmena i dipositar-la a la Secretaria General de les Nacions
Unides. El secretari general comunicara I'esmena proposada als estats participants i els demanara que
li notifiquin si desitgen que es convoqui una conferencia d'estats participants amb la finalitat d'exa-
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