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คํานํา
กฎหมายได้รบั รองสิทธิมนุษยชนขัน้ พืน้ ฐานให้กบั ชาย หญิง และเด็กทุกคนโดยไม่คาํ นึงถึงสัญชาติ แต่มคี วามจริง
ที่ว่ายังมีคนอีกหลายล้านคนทั่วโลกถูกปฎิเสธที่จะได้ใช้สิทธิมนุษยชนเบื้องต้นของตนเพราะว่ า พวกเขา
ไม่ได้รับการรับรองว่าเป็นพลเมืองของประเทศใด ชะตากรรมของ “บุคคลไร้สัญชาติ” นั้นไม่ได้รับการใส่ใจหรือมี
การบั น ทึ ก ไว้ อ ย่ า งเพี ย งพอและยั ง ต้ อ งได้ รั บ การคํ า นึ ง ถึ ง เป็ น อย่ า งมากรวมถึ ง การแก้ ไ ขปั ญ หาอย่ า ง
มีประสิทธิภาพ
เนือ่ งจากว่าไม่มปี ระเทศใดรับบุคคลไร้สญ
ั ชาติเป็นพลเมือง บ่อยครัง้ ทีบ่ คุ คลไร้สญ
ั ชาติไม่อาจใช้สทิ ธิของตนได้เท่ากับ
บุคคลทีเ่ ป็นพลเมืองได้รบั การไร้สญ
ั ชาติหมายถึงการอยูอ่ ย่างปราศจากเอกสารประจําตัวรวมถึงการไม่ได้รบั สิทธิ
ต่างๆ เช่น การเข้ารับการดูแลสุขภาพ การศึกษา การครอบครองทรัพย์สนิ และการเดินทางเคลือ่ นย้ายอย่างเสรี
การเกิด การตาย อาจไม่ได้มกี ารบันทึกทางทะเบียนจึงไม่ปรากฎข้อมูลของบุคคลไร้สญ
ั ชาติซง่ึ ในความเป็นจริงแล้ว
การมีตัวตนนั้นมีอยู่ หากแต่ไม่ได้รับการยอมรับทางกฎหมายนั่นเอง
หกสิบปีที่ผ่านมา ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยนชนได้ยืนยันสิทธิของบุคคลทุกคนในการมีสัญชาติ มีการ
รับรองตราสารระหว่างประเทศเพิ่มเติมสองฉบับเพื่อที่จะขยายความคุ้มครองและลดภาวะการไร้สัญชาติ
ตราสารนัน้ ก็คอื อนุสญ
ั ญาว่าด้วยสถานภาพของบุคคลไร้สญ
ั ชาติ ค.ศ. 1954 และ อนุสญ
ั ญาว่าด้วยการลดสภาวะ
การไร้สัญชาติปี ค.ศ. 1961 จุดที่น่ากังวลก็คือ จํานวนประเทศที่ให้สัตยาบันนั้นยังมีอยู่อย่างจํากัด อุปสรรค
เกิดจากการขาดความเข้าใจต่อขอบเขตของปัญหาและความรุนแรงของผลกระทบ นอกจากนี้แม้ว่าประเด็น
การไร้สญ
ั ชาติอาจได้รบั การคํานึงถึง แต่ความกังวลด้านอํานาจอธิปไตยของประเทศก็มผี ลมากกว่า กรอบวิเคราะห์นี้
อาจจะช่วยในประเด็นดังกล่าวได้
จุดประสงค์เฉพาะก็คอื เพือ่ ช่วยรัฐต่าง ๆ, UNHCR และหน่วยงานร่วมอืน่ ๆ ให้เข้าใจถึงสาเหตุและผลกระทบของ
การไร้สญ
ั ชาติให้ดขี น้ึ รวมถึงความคุม้ ครองทีจ่ ะให้กบั กลุม่ คนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบนัน้ นอกจากนีย้ งั ควรมียี ทุ ธศาสตร์
ทีก่ า้ วหน้าและมัน่ คงเพือ่ ลดสาเหตุของการไร้สญ
ั ชาติ เพือ่ ให้ตรงตามจุดประสงค์ทต่ี อ้ งการและคุม้ ครองสิทธิของ
บุคคลไร้สัญชาติ
UNHCR มีอาณัติในการส่งเสริม ป้องกันและลดภาวะการไร้สัญชาติ และให้ความคุ้มครองแก่บุคคลไร้สัญชาติ
การสนองตอบต่อปัญหานีอ้ ย่างมีประสิทธิภาพยังคงต้องการความร่วมมือจากภาครัฐ หน่วยงานอืน่ ๆ และกลุม่ คน
ทีเ่ สีย่ งต่อการตกอยูใ่ นภาวะไร้สญ
ั ชาติ กรอบทํางานนีเ้ ป็นส่วนหนึง่ ในการมีสว่ นร่วมเพือ่ ให้บรรลุถงึ ความพยายาม
แก้ปญ
ั หาด้านนี้
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กรอบทํางานแบบวิเคราะห์ช่องว่าง – คู่มือผู้ใช้
หนังสือเล่มนีม้ จี ดุ ประสงค์เพือ่ ช่วยป้องกันและลดภาวะการไร้สญ
ั ชาติและให้ความคุม้ ครองแก่บคุ คลไร้สญ
ั ชาติ
ด้วยการตั้งกรอบทํางานสําหรับวิเคราะห์สถานการณ์ที่มีคนไร้สัญชาติหรืออาจมีความเสี่ยงต่อการ
ไร้สญ
ั ชาติ
กรอบทํางานนีอ้ อกแบบขึน้ เพือ่ ชีใ้ ห้เห็นถึงสาเหตุการไร้สญ
ั ชาติ อุปสรรคในการขอรับสัญชาติและความเสีย่ ง
ที่บุคคลไร้สัญชาติประสบอยู่ รวมถึงการเน้นด้านศักยภาพของหน่วยงานหลักในการลดภาวะการเสี่ยงให้
น้อยทีส่ ดุ การวินจิ ฉัยให้เห็นถึงความเสีย่ งและสาเหตุของการไร้สญ
ั ชาติรวมถึงช่องว่างของการให้ความคุม้ ครอง
บุคคลไร้สัญชาติเป็นสิ่งสําคัญ ขั้นแรกที่จะนําไปสู่การพัฒนามาตรการขั้นอื่นที่สําคัญต่อไปเพือ่ ทีจ่ ะประกัน
ว่ามีการใช้สทิ ธิมนุษยชนอย่างเต็มรูปแบบ ซึง่ รวมถึงสิทธิตา่ งๆทีไ่ ด้จากการมีสญ
ั ชาติอย่างแท้จริง ช่องว่างของ
การวิ เ คราะห์ ท่ีนํา มาจากกรอบทํ า งานควรนํ า มาใช้ เ ป็ น แผนทางอย่ า งครอบคลุ ม สํ า หรั บ อุดช่องว่าง
ทางกฎหมายด้านพลเมืองและแนวปฎิบตั ริ วมถึงสิง่ ทีย่ งั ไม่ได้ตรงความต้องการอยู่ กรอบวิเคราะห์นไ้ี ด้น�ำ เสนอ
ความต้องการพื้นฐานเพื่อการพัฒนาด้านยุทธศาสตร์โดยรวมทั้งแบบระยะยาวและสั้นที่จะช่วยให้ รั ฐ
ได้ป้องกันและลดภาวะการไร้สัญชาติและประกันสิทธิของบุคคลไร้สัญชาติ

ประเด็นหลักในการวิเคราะห์ : สัญชาติและการไร้สญ
ั ชาติโดยรวม
สัญชาติ1 เป็นเครื่องผูกพันทางกฎหมายของรัฐต่อปัจเจกชน การไร้สัญชาติหมายถึงสถานการณ์ที่บุคคล
หนึง่ ไม่ได้รบั การพิจารณาว่าเป็นพลเมืองของรัฐหนึง่ รัฐใดภายใต้การบังคับใช้กฎหมายของรัฐนัน้ คํานิยามนีจ้ ะถือว่า
2
เป็นคําอธิบายเฉพาะลักษณะของการไร้สญ
ั ชาติ ตามกฎหมายหรือเรียกว่า “de jure statelessness”(ตามกฎหมาย)
ปัญหาของการไร้สญ
ั ชาตินน้ั ยังมีขอบเขตทีก่ ว้างกว่าโดยสืบเนือ่ งไปถึงบุคคลทีต่ ามกฎหมายถือว่ามีสญ
ั ชาติิ
แต่การถือครองสัญชาติของพวกเขามิได้อ�ำ นวยให้ได้รบั สิทธิหรือได้รบั ความคุม้ ครองจากรัฐตามทีพ่ งึ มีให้แก่
พลเมือง กรณีนเ้ี รียกว่าเป็น การไร้สญ
ั ชาติแบบ de facto (ตามพฤตินยั )
การมีสัญชาติเป็นหลักประกันที่ทําให้บุคคลมีสิทธิมนุษยชนและมีส่วนร่วมในสังคมอย่างเต็มรูปแบบทําให้
บุคคลมีสทิ ธิดา้ นการเมือง สามารถขอหนังสือเดินทางและเดินทางได้ และไม่ถกู จํากัดสิทธิในการเดินทางเข้า
ประเทศหรืออยูอ่ าศัยในประเทศของตน ด้วยเหตุนจ้ี งึ ทําให้สนธิสญ
ั ญาระหว่างประเทศและข้อมติจาํ นวนหนึง่
้
ได้เน้นยำ�ถึงความสำ�คัญของปัญหาการไร้สัญชาติ
ขัน้ ตอนแรกทีจ่ ะแก้ไขประเด็นการไร้สญ
ั ชาติกค็ อื การระบุให้เห็นว่ามีจาํ นวนประชากรของบุคคลไร้สญ
ั ชาติ
กลุม่ ใดบ้างอยูใ่ นดินแดนของรัฐ แล้วพิจารณาว่ากลุม่ บุคคลนีไ้ ด้กลายเป็นบุคคลไร้สญ
ั ชาติได้อย่างไร และทํา
ความเข้าใจว่ากฎหมายนโยบายและสถาบันต่างๆทีม่ อี ยูส่ ามารถมีสว่ นร่วมได้อย่างไร รวมถึงเสนอแนวทาง
แก้ไขที่เป็นไปได้
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1
สังเกตว่าในกรอบวิเคราะห์เล่มนี้ใช้คําว่า “สัญชาติ” และ “พลเมือง” เป็นคําที่มีความหมายเหมือนกัน
2 สําหรับผูใ้ ช้กรอบวิเคราะห์เล่มนี้ ถ้าต้องการค้นคําอธิบายฉบับเต็ม สามารถศึกษาเพิม่ เติมจาก คูม่ อื สมาชิกรัฐสภา เรือ่ ง สัญชาติ
และการไร้สญ
ั ชาติ (Handbook for Parliamentarians: Nationality and Statelessness) ที่ www.unhcr.org/statelessness.

วิธที จ่ี ะแก้ไขปัญหาการไร้สญ
ั ชาติทด่ี ที ส่ี ดุ คือการป้องกันไม่ให้เกิดภาวะการไร้สญ
ั ชาติ รัฐเป็นหน่วยงานหลัก
ทีร่ บั ผิดชอบต่อการป้องกันการไร้สญ
ั ชาติ เนือ่ งจากเป็นผูพ้ จิ ารณาว่าบุคคลจะได้รบั สัญชาติ เปลีย่ นแปลงสัญชาติ
หรือสูญเสียสัญชาติอย่างไร นอกจากนีก้ ารพิจารณาในประเด็นสัญชาติตอ้ งอยูใ่ นข้อจํากัดของกฎหมายระหว่าง
ประเทศ โดยแนะนำ�ให้มกี ารบัญญัตขิ อ้ คุม้ กันทางกฎหมายของรัฐเพือ่ ทีจ่ ะป้องกันไม่ให้เกิดภาวะการไร้สญ
ั ชาติขน้ึ
ไม่วา่ จะตัง้ แต่เกิดหรือหลังจากเกิด แม้วา่ สนธิสญ
ั ญาด้านสิทธิมนุษยชนจะบัญญัตขิ อ้ คุม้ กันบางส่วนไว้ แต่มาตรฐาน
ที่ครอบคลุมที่สุดได้ระบุไว้ในอนุสัญญาว่าด้วยการป้องกันและลดสภาวะการไร้สัญชาติ ค.ศ. 1961 ตัวอย่าง
เช่น มาตรฐานทีร่ ะบุวา่ เด็กควรได้รบั สัญชาติจากรัฐทีต่ นได้เกิดถ้าหากมีเหตุอน่ื ใดทีอ่ าจจะทําให้เด็กกลายเป็น
คนไร้สญ
ั ชาติ บุคคลหนึง่ ไม่สามารถสละสัญชาติของตนได้หากไม่ได้รบั สัญชาติอน่ื และไม่อาจมีการเพิกถอนสัญชาติ
ของบุคคลได้จากสาเหตุของการเลือกปฏิบัติเป็นต้น
การไร้สญ
ั ชาติยงั คงเกิดขึน้ แม้วา่ จะมีความพยายามมากเพียงใด บ่อยครัง้ เกิดจากสถานการณ์ของการสืบทอดรัฐ
หรือในสถานการณ์ของการอพยพย้ายถิน่ คณะกรรมการบริหารของ UNHCR ได้เน้นยำ�้ กับรัฐต่าง ๆ ถึงความ
จำ�เป็นในการลดภาวะการไร้สญ
ั ชาติและในการแสวงหาทางแก้ไขปัญหาอย่างยัง่ ยืนให้กบั บุคคลไร้สญ
ั ชาติ ในการลด
สภาวะการไร้สญ
ั ชาตินน้ั รัฐต้องเข้ามามีสว่ นร่วมอย่างจริงจังโดยการมีกฎหมายทีเ่ อือ้ ต่อการยืนยันการถือสัญชาติ
ของบุคคล การเพิ่มโอกาสในการมีส่วนร่วมทางสังคมและเศรฐกิจก็เป็นสิ่งที่จำ�เป็นเช่นกัน
แม้ยงั ไม่ได้มกี ารถือครองสัญชาติ บุคคลไร้สญ
ั ชาติยงั คงได้สทิ ธิในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และรวมถึง
สิทธิพลเรือน อนุสัญญาว่าด้วยสถานภาพของบุคคลไร้สัญชาติ ค.ศ. 1954 ได้วางกรอบทํางานสําหรับ การ
ให้ความคุม้ ครอง บุคคลไร้สญ
ั ชาติให้สอดคล้องกับกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
ประเด็นกว้างที่เกี่ยวกับการวินิจฉัยสถานะสัญชาติได้อยู่ในบทที่ 1 ของกรอบทํางานซึ่งเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
ทีเ่ อือ้ อํานวยต่อการให้คมุ้ ครอง ส่วนการป้องกันและลดสภาวะการไร้สญ
ั ชาติได้กล่าวไว้ในบทที่ 2 ประเด็นทีเ่ กีย่ วกับ
การคุม้ ครองบุคคลไร้สญ
ั ชาติได้ระบุไว้ในสีบ่ ทดังนี้ บทที่ 3 เกีย่ วกับการตรวจสอบความยุตธิ รรมในการดําเนิน
การคุม้ ครองและด้านเอกสาร บทที่ 4 เน้นด้านความมัง่ คงปลอดภัยจากความรุนแรงและการแสวงหาประโยชน์
ต่อบุคคลไร้สญ
ั ชาติ บทที่ 5 เกีย่ วกับความต้องการพืน้ ฐานและการเข้าถึงบริการสาธารณะทีจ่ าํ เป็นอืน่ ๆ และ
บทที่ 6 กล่าวถึงการมีสว่ นร่วมในชุมชนและการพึง่ พาตนเอง

มาตรฐานที่นํามาใช้ในกรอบทํางาน
กรอบทํางานนีเ้ ขียนขึน้ โดยยึดถือมาตรฐานในประเด็นการไร้สญ
ั ชาติจากกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
ดังทีไ่ ด้กล่าวไว้ขา้ งต้น สนธิสญ
ั ญาสองฉบับทีไ่ ด้รบั การลงมติจากองค์การสหประชาชาติทก่ี ล่าวถึงเรือ่ งการไร้สญ
ั ชาติ
คือ อนุสัญญาว่าด้วยสถานภาพของบุคคลไร้สัญชาติ ค.ศ. 1954 ที่เน้นในส่วนผลกระทบที่อาจเกิดจากการ
ไร้สญ
ั ชาติ และ อนุสญ
ั ญาว่าด้วยการลดสภาวะการไร้สญ
ั ชาติ ค.ศ. 1961 ทีแ่ สวงหาการป้องกันการเกิดสภาวะ
การไร้สญ
ั ชาติทก่ี าํ ลังจะเกิดขึน้ ในปัจจุบนั ตราสารทัง้ สองฉบับนีเ้ ป็นทีส่ นใจของของประเทศต่าง ๆ ทีเ่ ข้าเป็นภาคีี
เพิม่ มากขึน้ มีการยอมรับต่อพันธะผูกพันและสิทธิตา่ ง ๆ ทีไ่ ด้ระบุไว้ในอนุสญ
ั ญาในภาคปฎิบตั ขิ องรัฐมากขึน้
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กรอบทํางานนี้สะท้อนให้เห็นมาตรฐานสากลของกฎหมายระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนรวมถึง
มาตรฐานของระดับภูมภิ าค มาตรฐานเหล่านีถ้ กู นํามาปรับใช้กบั พลเมืองของรัฐและบุคคลไร้สญ
ั ชาติ ทั้งยัง
รวมถึงข้อคุม้ กันจํานวนหนึง่ ทีม่ ตี อ่ การไร้สญ
ั ชาติดว้ ย กรอบทํางานยังสะท้อนให้เห็นถึงแนวทางโดยละเอียด
เรื่องการไร้สัญชาติท่อี ยู่ในบทสรุปของคณะกรรมการบริหารของโครงการแห่งข้าหลวงใหญ่สหประชาชาติ
(ExCom)
นอกจากการที่จะอ้างอิงถึงข้อมาตรฐานโดยตรงจากหนังสือแล้ว ขอแนะนําให้ผู้ใช้ศึกษาจากภาคผนวกถึง
แหล่งข้อมูลทีเ่ ป็นทางการรวมถึงหลักเกณฑ์ตา่ งๆ

วิธกี าร
กรอบทํางานใช้วธิ กี ารตัง้ คําถามซึง่ เน้นประเด็นหลักการทีเ่ กิดขึน้ ในบริบทของการไร้สญ
ั ชาติ คําถามเหล่านี้
แสดงให้เห็นว่าการเคารพในมาตรฐานของกฎหมายระหว่างประเทศทีเ่ กีย่ วข้องกับการป้องกัน และการลด
สภาวะการไร้สญ
ั ชาติอยูใ่ นระดับใด การคุม้ ครองบุคคลไร้สญ
ั ชาติอยูใ่ นระดับใดและสิง่ ทีเ่ ป็นอยูน่ น้ั ไม่ตรงกับ
มาตรฐานส่วนใดบ้าง และยังคงมีชอ่ งว่างของการให้ความคุม้ ครองอยูอ่ ย่างใดบ้าง
กรอบทํางานไม่ได้หยุดอยูเ่ พียงแค่การวินจิ ฉัยช่องว่างเท่านัน้ แต่ยงั ตัง้ ใจทีจ่ ะดึงเอาศักยภาพของเจ้าหน้าที่
ระดับชาติและระดับท้องถิ่น ผู้ปฎิบัติหน่วยอื่นๆ รวมถึงชุมชนของบุคคลไร้สัญชาติมาแก้ไขช่องว่างของ
การให้ความคุม้ ครองนีด้ ว้ ย สิง่ นีจ้ ะเป็นการก่อร่างพืน้ ฐานสําหรับการวินจิ ฉัยความต้องการเพือ่ ที่จะสนับสนุน
การป้องกันและลดความเสี่ยงของสภาวะการไร้สัญชาติ

เวลาใดทีจ่ ะใช้กรอบทํางาน
ขัน้ ตอนแรกทีส่ ามารถสนองตอบต่อปัญหาไร้สญ
ั ชาติอย่างมีประสิทธิภาพคือการมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้
ถึงลักษณะของปัญหา การไร้สญ
ั ชาติเป็นประเด็นทีซ่ บั ซ้อนและส่งผลกระทบต่อสังคมโดยรวม การแก้ไขปัญหา
อย่างมีประสิทธิภาพทำ�ได้โดยการนำ�มาตรฐานที่กำ�หนดไว้ในหลักเกณฑ์ระหว่างประเทศมาใช้ นอกจากนี้
ประเด็นไร้สญ
ั ชาติอาจมีลกั ษณะข้ามชาติโดยเกีย่ วพันกับรัฐหลายรัฐจึงเป็นเรือ่ งจำ�เป็นทีห่ น่วยงานทัง้ หลาย
จะต้องเล็งเห็นความสำ�คัญของปัญหาและเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา หน่วยงานที่อาจมีส่วนร่วม
ในประเด็นไร้สัญชาติได้แก่ บุคคลไร้สัญชาติเอง, หน่วยงานต่างๆของรัฐ, หน่วยงานอิสระต่างๆของภาค
พลเมือง, หน่วยงานต่าง ๆ ของสหประชาชาติรวมถึง UNHCR, UNICEF, OHCHR, UNFPA, UNDP รวมถึง
หน่วยงานระหว่างประเทศอื่นๆ กรอบทํางานนี้สามารถใช้ได้กับหน่วยงานทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องกับ
การป้องกันและการลดสภาวะการไร้สัญชาติ หรือการให้ความคุ้มครองบุคคลไร้สัญชาติ
ประสบการณ์ของ UNHCR และหน่วยงานอื่น ๆ ทําให้เห็นว่าการวิเคราะห์ช่องว่างในการให้ความคุ้มครอง
เป็นสิ่งที่สร้างสรรค์ที่สุดเมื่อนํามาเชื่อมโยงกับกระบวนการที่ชัดเจนของการวางแผนการพัฒนาโครงการ
และการกําหนดยุทธศาสตร์ ผลทีไ่ ด้จากการวิเคราะห์ชอ่ งว่างจะสร้างพืน้ ฐานให้มกี ารปรึกษาหารือในหน่วยงาน
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งทั้ ง หมดถึ ง ปั ญ หาและศั ก ยภาพในการแก้ ไ ขปั ญ หาอี ก ทั้ ง ยั ง เป็ น การเพิ่ ม พู น การใช้สิทธิ
ต่าง ๆ ด้วย
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สําหรับ UNHCR กรอบทํางานนีถ้ กู ใช้เป็นโครงสร้างการประเมินผลเกีย่ วกับการไร้สญ
ั ชาติเพือ่ ใช้เป็นส่วนหนึง่
ในวัฎจักรของการวางแผน กรอบทํางานออกแบบเพือ่ ช่วยในการวิเคราะห์ปญ
ั หาและสาเหตุของการไร้สญ
ั ชาติ
ให้สอดคล้องกับผลที่กรอบการบริหารการทํางานของ UNHCR ที่ได้วางไว้
ผลของการวิเคราะห์ชอ่ งว่างยังสามารถนําไปใช้กบั หน่วยงานหลาย ๆ ฝ่ายในสํานักงานของ UNHCR เพือ่ วางแผน
รองรับความต้องการของบุคคลไร้สญ
ั ชาติ และกลุม่ คนทีม่ คี วามเสีย่ งทีจ่ ะมีสภาวะการไร้สญ
ั ชาติ ซึง่ เป็นส่วนหนึง่
ของกระบวนการประเมินเพือ่ ความต้องการทัว่ โลก การทํางานร่วมกับหน่วยอืน่ UNHCR ควรวางแผนเพือ่ เน้น
ความต้องการทัง้ หมดผ่านการวิเคราะห์ชอ่ งว่าง กําหนดความรับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาและจัดลําดับความ
สําคัญในส่วนที่ต้องเกี่ยวข้องเพื่อมุ่งตรงต่อการแก้ไขปัญหานั้น
นอกเหนือจากการมีบทบาทสําคัญในการวางแผนเพือ่ เข้าร่วมแก้ไขปัญหาการไร้สญ
ั ชาติแล้ว ประโยชน์ของบท
วิเคราะห์ช่องว่างอาจขยายเพิ่มขึ้นเมื่อนําไปใช้ในการประเมินและตรวจตราสถานการณ์ของการไร้สัญชาติ
อย่างสมำ่ �เสมอ กรอบวิเคราะห์นส้ี ามารถนําไปใช้เพือ่ เป็นส่วนหนึง่ ของกระบวนการอย่างต่อเนือ่ งในการประเมิน
การวางแผน การตรวจสอบ และการประเมินผล

จะใช้กรอบทํางานอย่างไร
กรอบทํางานนีม้ ไิ ด้มจี ดุ มุง่ หมายเพือ่ เป็นเครือ่ งมือสําหรับการรวบรวมสถิตหิ รือทดแทนมาตรฐานระหว่างประเทศ
ที่มีอยู่ในปัจจุบัน หรือเป็นคู่มือแนวทางที่ UNHCR มีไว้เพื่อเป็นการป้องกันและลดสภาวะการไร้สัญชาติ
และให้ความคุม้ ครองบุคคลไร้สญ
ั ชาติแต่อย่างใด หากแต่เป็นเครือ่ งมือเพือ่ ใช้ประกอบกับเอกสารข้อมูลทีม่ อี ยู่ เช่น
รายงานประจําปี รายงานของการตรวจสอบ และข้อมูลด้านกฎหมาย

การประเมินผลแบบมีส่วนร่วม
บ่อยครัง้ ทีบ่ คุ คลไร้สญ
ั ชาติไม่ได้มสี ว่ นร่วมในการตัดสินใจทีม่ ผี ลกระทบต่อพวกเขา การปราศจากสัญชาติทาํ ให้
การเข้ามีส่วนร่วมถูกจํากัดทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เพื่อครอบคลุมถึงสาเหตุและผลกระทบ
ของการไร้ สัญ ชาติ จึง ควรจั ด ตั้ง ให้ มีก ารประเมิ น โดยที่บุค คลไร้ สัญ ชาตมี ส่ว นร่ ว มเพื่อ วิ นิจ ฉั ย ความเสี่ย ง
ด้านความคุ้มครองโดยเฉพาะและเพื่อที่จะเข้าใจถึงศักยภาพของบุคคลไร้สัญชาติและชุมชนในการแสวงหา
วิธีการแก้ไขต่อไป
การมีสว่ นร่วมเน้นไปทีก่ ารปรึกษาหารือในกลุม่ สตรี กลุม่ ผูช้ าย กลุม่ เด็กหญิง และกลุม่ เด็กชาย รวมถึงกลุม่ คน
ทีม่ คี วามต้องการเฉพาะด้าน ซึง่ จะทําให้การประเมินมีผลครอบคลุมเต็มทีใ่ นประเด็นทีแ่ ต่ละฝ่ายมีความกังวลอยู่
ผลทีไ่ ด้จะเป็นการส่งเสริมให้เกิดการวินจิ ฉัยวิธแี ก้ไขปัญหาทีเ่ หมาะสมเพือ่ เติมเต็มช่องว่างของการคุม้ ครองต่อไป

การสัมภาษณ์กบั เจ้าหน้าทีท่ เ่ี กีย่ วข้อง องค์กรพัฒนาเอกชน และหน่วยงานระหว่างประเทศอืน่ ๆ
ยุทธศาสตร์ทม่ี ปี ระสิทธิภาพจะสามารถป้องกันและลดสภาวะการไร้สญ
ั ชาติและสามารถประกันว่าได้มกี ารเข้าถึง
สิทธิมนุษชนต่างๆ ตามที่สากลยอมรับ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการมีส่วนร่วมในทางบวกของเจ้าหน้าที่ระดับชาติและ
ระดับท้องถิ่น องค์การของชุมชนเมืองต่างๆ UNHCR, และหน่วนงานระหว่างประเทศอื่นๆ เช่น UNICEF,
OHCHR, UNFPA และ UNDP
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เนือ่ งจากกรอบทํางานจากการวิเคราะห์มจี ดุ มุง่ หมายทีจ่ ะให้ความสำ�คัญกับทัศนะและศักยภาพของผูม้ สี ว่ นร่วม
ทั้งหมด การสนับสนุนจากหน่วยงานจึงเป็นเรื่องสำ�คัญสำ�หรับการในการริเริ่มให้มีการประเมินผลและช่วย
การส่งเสริมความร่วมมือในการทํางานอันจะเสริมสร้างศักยภาพและการแก้ไขปัญหาช่องว่างต่างๆ

การนําเสนอบทวิเคราะห์
บทวิเคราะห์ชอ่ งว่างสามารถนําเสนอในรูปของรายงานทีใ่ ช้รปู แบบเป็นบท หัวข้อ หรือหัวข้อย่อยทีอ่ ยูใ่ น
กรอบทํางานนีเ้ ป็นแนวทางในการนําเสนอรายงานได้ คําถามที่อยู่ในกรอบวิเคราะห์สามารถใช้เป็นแนวทาง
ทีจ่ ะเน้นการประเมินและการวิเคราะห์ของประเด็นทีเ่ กีย่ วข้อง ขอแนะนําว่าควรใช้ประโยคสัน้ ๆ ใช้ภาษาเรียบง่าย
และย่อหน้าที่กระชับและมีความยาวไม่มากเกินกว่า 25 หน้า จะช่วยให้อ่านง่ายและจะเข้าถึงจุดมุ่งหมาย
ของรายงานกล่าวคือเป็นการประกันว่ารายงานจะเป็นเอกสารอ้างอิง สําหรับการจัดลําดับความสําคัญของช่องว่าง
และการพัฒนายุทธศาสตร์ในการเติมเต็มช่องว่างต่าง ๆ เหล่านี้

เอกสารประกอบที่มีประโยชน์อื่น ๆ
ภาคผนวกของกรอบทํางานนี้ประกอบด้วยข้อมูลที่สำ�คัญมีประโยชน์ดังต่อไปนี้
บทอ้างอิงทีเ่ จ้าหน้าทีส่ ามารถนำ�ไปใช้รวมถึง มาตรฐานและแนวทางทีจ่ ดั วางไว้ให้สอดคล้องกับหัวเรือ่ ง
		 แต่ละบทในกรอบทํางาน
ข้อสรุปคณะกรรมการบริหาร (ที่ 106 (LVII) – ค.ศ. 2006) เรื่องการวินิจฉัย การป้องกันและการลด
สภาวะการไร้สัญชาติ และการคุ้มครองบุคคลไร้สัญชาติฉบับเต็ม
บทคัดย่อที่เกี่ยวข้องกับตราสารด้านสิทธิมนุษยชนและข้อคิดเห็นทั่วไป และข้อแนะนําของหน่วยงาน
		 ที่จัดตั้งขึ้นโดยตราสารที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนต่างๆ
ข้อมูลประกอบอื่น ๆ เพิ่มเติมดูได้ที่ เว็บไซต์ของ UNHCR ที่ www.unhcr.org/statelessness
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1

ฮัดซี่ (นั่งกลาง) และ มัคซัม (กางเกงขาสั้นสีเทา) กับเพื่อน เด็กทั้งสองไม่ได้จดทะเบียนตั้งแต่เกิดและไม่มีข้อ
พิสูจน์ด้านเอกลักษณ์หรือสัญชาติ ปัจจุบันทั้งสองถือสัญชาติเซอร์เบีย จากการช่วยเหลือด้านกฎหมายของ
UNHCR

1. สภาพแวดล้อมที่เอื้ออํานวยต่อการให้ความคุ้มครอง

สภาพแวดล้อมทีเ่ อือ้ อํานวยมากทีส่ ดุ ในการให้ความคุม้ ครองคือ การรับรูเ้ ป็นอย่างดีถงึ ประเด็นต้นเหตุและ
โครงสร้างสถิตขิ องกลุม่ ประชากรไร้สญ
ั ชาติ และการมีกรอบทํางานด้านกฎหมายและการบริหารจัดการที่
สอดคล้องกับกลไกต่าง ๆ ในการลดและป้องกันการไร้สญ
ั ชาติ สิทธิของบุคคลไร้สญ
ั ชาติทค่ี วรได้รบั การตระหนัก
ถึงในกฎหมายแห่งชาติควรมีความสามารถในการบริหารจัดการอย่างเพียงพอทีจ่ ะดูแลเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับบุคคล
ไร้สญ
ั ชาติ ประเด็นการให้ความคุม้ ครองควรอยูใ่ นความสนใจของหน่วยงานหลักทีเ่ กีย่ วข้อง ควรส่งเสริมทัศนคติ
เชิงบวกต่อบุคคลไร้สญ
ั ชาติ และส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของบุคคลไร้สญ
ั ชาติซง่ึ เป็นส่วนหนึง่ ของยุทธศาสตร์
ด้านการพัฒนาทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาค

1.1 โครงสร้างกลุ่มประชากร
		 อธิบายลักษณะกลุ่มประชากรไร้สัญชาติอย่างย่อ ๆ3 โดยประกอบไปด้วยข้อมูลดังนี้
		
กลุ่มบุคคลไร้สัญชาติแบบ de jure และ de facto รวมถึงกลุ่มบุคคลที่ยังไม่ได้รับการพิจารณาเรื่อง
			 สัญชาติหรือผู้ที่ประสบกับอุปสรรคในการทำ�ให้สัญชาติตนได้รับการรับรอง
สาเหตุของการไร้สัญชาติ
		
		
ช่วงเวลาของการไร้สัญชาติ
โครงสร้างสถิติประชากรและรูปแบบของสังคมเศรษฐกิจ แบ่งแยกตามอายุ เพศ เผ่าพันธ์ุ ศาสนา
		
			 ความคิดเห็นทางการเมืองหรือด้านอืน่ ๆ สัญชาติและกลุม่ สังคมดัง้ เดิม ความผูกพันกับเผ่าพันธ์ุ ศาสนา
			 หรือชนกลุ่มน้อย ทรัพย์สิน การเกิด หรือสถานภาพอื่น ๆ
		
หลักแหล่งที่อยู่ในเขตแดนของประเทศ

•
•
•
•
•

		 อธิบายโดยย่อเกีย่ วกับชนิดของข้อมูลทีม่ อี ยูข่ องประชากรไร้สญ
ั ชาติในประเทศ (เช่น การสํารวจประชากร
		 หรือการลงทะเบียนข้อมูล รายงานทางราชการ งานวิจัยของนักวิชาการหรือการศึกษาของหน่วยงาน
		 ระหว่างประเทศเช่น UNHCR หรือองค์กรพัฒนาเอกชน)
		 มีการรวมกลุม่ บุคคลไร้สญ
ั ชาติในการสํารวจประชากรและการสํารวจกลุม่ ประชากรนัน้ ด้วยหรือไม่
		
ถ้ารวม ข้อมูลนั้นเชื่อถือได้หรือไม่
ถ้าไม่รวม ยังพอมีแหล่งข้อมูลอื่นที่น่าเชื่อถือหรือไม่
		

•
•

		 กลุม่ บุคคลไร้สญ
ั ชาติ (รวมทัง้ de jure และ de facto และกลุม่ ทีม่ คี วามยากลําบากในการขอรับสัญชาติ)
		 อยูอ่ าศัยอย่างถูกต้องตามกฎหมายในประเทศตามทีอ่ ยูห่ ลักแหล่งของตนหรือไม่
		
มีการปฎิบัติที่แตกต่างกันของกลุ่มบุคคลไร้สัญชาติอื่น ๆ หรือไม่

•

		 มีแนวโน้มทีน่ า่ สังเกตหรือการพัฒนาด้านการเมืองทีด่ เู หมือนว่าจะมีผลกระทบต่อกลุม่ ประชากรหรือทําให้
		 เกิดภาวะการไร้สญ
ั ชาติในอนาคตหรือไม่
3

4

ข้อสังเกต กรอบทํางานฉบับนีใ้ ช้คาํ ว่า “บุคคลไร้สญ
ั ชาติ” เพือ่ อ้างถึงบุคคลไร้สญ
ั ชาติแบบ de jure หรือ de facto
รวมถึงบุคคลทีย่ งั ไม่ได้รบั การพิจารณาสัญชาติหรือบุคคลทีป่ ระสบความยากลําบากในการถือครองสัญชาติเว้นแต่
ได้มีการระบุเป็นอื่น

การไร้สัญชาติ : กรอบทํางานแบบวิเคราะห์เพือ่ การป้องกัน การลด และการให้ความคุม้ ครอง

1.2 การระบุสถานะไร้สัญชาติของบุคคล
มีการปฎิบตั ติ ามขัน้ ตอนในการวินจิ ฉัยว่ากลุม่ ประชากรใดเป็นผูไ้ ร้สญ
ั ชาติและประชากรทีย่ งั ไม่ได้รบั การพิจารณา
สัญชาติ หรือไม่? ถ้าใช่
ใครเป็นผู้วินิจฉัย
การวินจิ ฉัยเชือ่ มโยงกับระเบียบหรือโครงการแห่งชาติตา่ ง ๆ เช่น การจดทะเบียนเกิด การลงทะเบียนผูม้ ี
		 สิทธิเลือกตัง้ หรือการสํารวจประชากรหรือการสํารวจอื่นๆ หรือไม่
มีการวินิจฉัยสถานะไร้สัญชาติอย่างเป็นระบบและเป็นรายบุคคลหรือไม่
การดําเนินการวินิจฉัยสถานะไร้สัญชาติน้นั มีการครอบคลุมถึงความเสี่ยงต่อการเป็นผู้ไร้สัญชาติหรือไม่

•
•
•
•

การวินิจฉัยกระทําอย่างไร
มีการวิจัยภาวะการไร้สัญชาติภายในประเทศหรือไม่ รวมถึงขนาดของประชากรไร้สัญชาติมีมากน้อย
		 เพียงไร สาเหตุของการไร้สัญชาติ ประเด็นการคุ้มครองที่บุคคลไร้สัญชาติประสบอยู่หรืออื่นๆ
มีการรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นไว้หรือไม่ รวมทั้งชื่อ วันเดือนปีเกิด เพศ สถานภาพสมรส และจํานวนบุตร
สาเหตุของภาวะการไร้สัญชาติและสังคมเศรษฐกิจได้ถูกรวมไว้หรือไม่
(หมายเหตุ บทที่ 5 และ 6 ได้ชี้ให้เห็นถึงมุมมองด้านสภาวะการด้านสังคมเศรษฐกิจแบบลึกไว้)
สถิตแิ ละข้อมูลอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องได้ถกู แบ่งปันระหว่างเจ้าหน้าทีทิ่ ง้ั ในประเทศและระหว่างประเทศหรือไม่

•
•
•
•

มีอุปสรรคอื่นใดที่มีผลกระทบต่อการวินิจฉัย

1.3 ตราสารระหว่างประเทศและตราสารระดับภูมิภาค
รัฐที่เกี่ยวข้องเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสถานภาพของ
บุคคลไร้สัญชาติ ค.ศ. 1954 หรือไม่
ถ้าไม่เป็น อธิบายว่าทําไม
ถ้าเป็นภาคี ให้บันทึกว่ามีข้อสงวนใดบ้าง

•
•

รัฐที่เกี่ยวข้องเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการลดสภาวะ
		 การไร้สัญชาติ ค.ศ. 1961 หรือไม่
ถ้าไม่เป็น อธิบายว่าทําไม
ถ้าเป็นภาคี ให้บันทึกว่ามีข้อสงวนใดบ้าง

•
•

รัฐที่เกี่ยวข้องเป็นภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศอื่น ๆ
		 และ/หรือตราสารระดับภูมิภาคที่เกี่ยวข้องกับพลเมือง
และภาวะการไร้สัญชาติหรือไม่
อธิบายข้อสงวนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
สนธิสัญญานั้นสอดคล้องกับกฎหมายแห่งชาติหรือไม่

ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน,
มาตรา 15
1. บุคคลมีสิทธิในการถือสัญชาติ
2. การถอนสัญชาติโดยพลการ หรือ ปฎิเสธสิทธิ
ทีจ่ ะเปลีย่ นสัญชาติของบุคคลใดนัน้ จะกระทำ�
มิได้

•
•
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มีการส่งเสริมเพือ่ ให้ความรูส้ าํ หรับการเข้าสัตยาบันต่อสนธิสญ
ั ญาต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องและ/หรือ การถอน
		 ข้อสงวนที่เกี่ยวกับการไร้สัญชาติมีหรือไม่
ถ้ามี ใครเป็นผู้ทํา
อุปสรรคของการเข้าสัตยาบัน/เป็นภาคีของอนุสัญญาเหล่านี้คืออะไร
อุปสรรคของการถอนข้อสงวนคืออะไร

		 •
		 •
		 •

1.4 กรอบทํางานของกฎหมายในประเทศ

		

อธิบายโดยย่อถึงกฎหมายและนโยบายหลักทีเ่ กีย่ วข้องกับการป้องกันและลดสภาวะการไร้สญ
ั ชาติและ
การให้ความคุ้มครองบุคคลไร้สัญชาติ
(หมายเหตุ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันและลดสภาวะการไร้สัญชาติมีอยู่ในบทที่ 2)

1.5 คํานิยามของบุคคลไร้สัญชาติ
กฎหมายในประเทศมีการระบุคํานิยามของบุคคลไร้สัญชาติไว้หรือไม่
ถ้ามี อธิบายถึงความแตกต่างระหว่างนิยามของกฎหมายเปรียบเทียบกับที่ระบุไว้ในมาตรา 1 ของ
		 อนุสัญญา ค.ศ. 1954

•

1.6 กรอบงานด้านบริหารจัดการภายในประเทศ
มีการระบุหน่วยงานที่ดูแลบริหารจัดการในหน้าที่รับผิดชอบเฉพาะด้านการป้องกันและลดสภาวะการ
		 ไร้สัญชาติและให้ความคุ้มครองสิทธิของบุคคลไร้สัญชาติหรือไม่
อธิบายโดยย่อถึงข้อบกพร่องของประสิทธิภาพที่มีอยู่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
		 (หมายเหตุ ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันและลดสภาวะการไร้สัญชาติอธิบาย
		 อยูใ่ นบทที่ 2)

•

1.7 หน่วยงานส่วนร่วมอื่นๆ
มีหน่วยงานส่วนร่วมอื่นปรากฎอยู่หรือไม่ระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐ, ประเทศผู้บริจาค, UNHCR หรือ
หน่วยงานสหประชาชาติอื่นๆ องค์กรพัฒนาเอกชน กลุ่มสังคมพลเมือง และกลุ่มบุคคลไร้สัญชาติ
ในการเพิ่มประสิทธิภาพของการแก้ไขสภาวะการไร้สัญชาติ และใครเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
อะไรคือเหตุผลที่หน่วยงานเหล่านั้นให้ความสนใจต่อประเด็นไร้สัญชาติ
มีขอบเขตเพียงใดที่หน่วยงานต่างๆจะมีส่วนร่วมได้ในการร่วมกันวางแผนส่งเสริมและประเมิน
		 ประสิทธิผลของการปฎิบัติ

•
•
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1.8 ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับ UNHCR
รัฐได้แสวงหาความแนะนําจาก UNHCR เพือ่ ร่างกฎหมาย
		 เกีย่ วกับสัญชาติหรือกฎหมายอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับสภาวะ
		 การไร้สัญชาติรวมทั้งกระบวนการด้านการบริหารจัดการ
		 หรือไม่

1.9 นโยบายด้านการพัฒนาระดับประเทศและภูมิภาค
กลุม่ บุคคลไร้สญ
ั ชาติและบุคคลทีจ่ ะขอรับหรือขอคืนสัญชาติ
ถูกรวมอยู่ในยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและการลดภาวะ
ความยากจน หรือได้รับผลกระทบหรือไม่
ยุทธศาสตร์ดา้ นพัฒนาทีม่ อี ยูไ่ ด้รวมกลุม่ สังคมของผูไ้ ร้สญ
ั ชาติ
		 และกลุ่มคนที่ขอรับหรือขอคืนสัญชาติหรือไม่

วัตถุประสงค์ด้านยุทธศาสตร์แบบ
ครอบคลุมของ UNHCR ปี
ค.ศ. 2007 – 2009
วัตถุประสงค์ข้อ 2 ให้ความรู้และสนับสนุน
รัฐในการพัฒนาและรักษาหลักการคุ้มครอง
ระหว่ า งประเทศรวมถึ ง การนำ � ไปปฎิ บั ติ ใ น
ระดับประเทศโดยให้ความสำ�คัญกับ
[…]
2.3		 การแก้ไขสภาวะการไร้สัญชาติให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

1.10 ทัศนะคติของสาธารณะชนต่อกลุ่มคนไร้สัญชาติ
ประชากรอื่น ๆ ในสังคมมองกลุ่มบุคคลไร้สัญชาติอย่างไร
บุุคคลไร้สัญชาติกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งได้รับการปฎิบัติที่แตกต่างจากสาเหตุของเพศ อายุ ศาสนา
		 เผ่าพันธ์ุ ความคิดเห็นทางการเมืองหรืออื่น ๆ สัญชาติหรือสังคมดั้งเดิม ความสัมพันธ์กับชนกลุ่มน้อย
		 ศาสนาและภาษาของชนกลุ่มน้อย ทรัพย์สิน การเกิดหรือสถานะภาพอื่น ๆ หรือไม่
ประชากรทั่วไปได้รับทราบถึงปัญหาของบุคคลไร้สัญชาติดีหรือไม่
มีโครงการสําหรับให้สาธารณะชนตระหนักถึงปัญหาการไร้สญ
ั ชาติเพือ่ ทีจ่ ะส่งเสริมความเข้าใจสภาพการณ์
		 ของกลุม่ บุคคลไร้สญ
ั ชาติ รวมถึงการส่งเสริมให้มกี ารปรับตัวเข้าสูส่ งั คม (เช่น การเข้าโรงเรียนและการมีสว่ นร่วม
		 ในสือ่ ต่างๆ) หรือไม่
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ซู ไหม เคยเป็นผู้ลี้ภัยไร้สัญชาติมาก่อน
กล่าวกันว่าเขามีอายุ 100 ปี อยู่กับลูกสาวและหลานสาว
ต้องการขอรับสัญชาติเวียดนามเพือ่ ทีจ่ ะได้มหี นังสือเดินทาง
และเดินทางได้อย่างถูกกฎหมาย

2. การป้องกันและการลดสภาวะการไร้สัญชาติ

		
		
		

การแก้ปัญหาการไร้สัญชาติน้นั เกี่ยวโยงกับการเผชิญต่อสถานการณ์ท่มี ีอยู่และการปฏิบัติเพื่อหลีกเลี่ยง
สถานการณ์อันจะทําให้เกิดสภาวะการไร้สัญชาติ ยุทธศาสตร์ที่ใช้ป้องกันและลดสภาวะการไร้สญ
ั ชาตินน้ั
มีรากฐานมาจากการทําความเข้าใจสาเหตุและการรับรูถ้ งึ ความเสีย่ งที่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลกําลังเผชิญอยู่

		
		

“การป้องกัน” คือการวินจิ ฉัยว่ามีกฎหมายและแนวปฏิบตั ขิ องรัฐทีอ่ าจทําให้เกิดสภาวะการไร้สญ
ั ชาติหรือไม่
และเป็ น การแนะนํ า การนํ า เอามาตรการต่ า งๆมาใช้ มิ ใ ห้ เ กิ ด การไร้ สั ญ ชาติ จ ากสถานการณ์ ปั จ จุ บั น
ไปจนถึงทายาทรุ่นต่อมา
“การลด” เป็นการต้องการแสวงหาวิธกี ารแก้ไขปัญหาอย่างถาวรสําหรับบุคคลไร้สญ
ั ชาติดว้ ยการเอือ้ ประโยชน์
ในด้านการได้ถือสัญชาติ การได้คืนสัญชาติ หรือการยืนยันสัญชาติ ทั้งยังเกี่ยวข้องกับการออกเอกสาร
ประจําตัวและการส่งเสริมการมีสว่ นร่วมแบบเต็มรูปแบบในด้านสังคมและเศรษฐกิจเพือ่ ให้ความเป็นพลเมือง
นั้นมีผลอย่างสมบูรณ์แท้จริง

2.1 ยุทธศาสตร์แบบครอบคลุมเพื่อป้องกันและลดภาวะการไร้สัญชาติ
		 มีนโยบายระดับชาติเพื่อที่ป้องกันและลดภาวะการไร้สัญชาติหรือไม่
ถ้าไม่มี มีการส่งเสริมให้ความรูด้ า้ นการป้องกันหรือการลดสภาวะการไร้สญ
ั ชาติหรือไม่
มีสง่ิ ใดทีส่ นับสนุนให้เจ้าหน้าทีป่ รับปรุงกฎหมาย นโยบายและกระบวนการทีจ่ ะป้องกันหรือลดภาวะ
การไร้สัญชาติหรือไม่

•

•
		
•

กฎหมายด้านสัญชาติฉบับใหม่ได้รับการพิจาณาหรือไม่ และถ้ามี กฎหมายนี้ได้ประกันว่าภาวะ
การไร้สญ
ั ชาติจะไม่กอ่ เกิดขึน้ อีกหรือไม่ และมีการจัดวิธแี ก้ปญ
ั หาให้กบั กรณีทย่ี งั ปรากฎอยูห่ รือไม่
เจ้าหน้าทีใ่ นภาคส่วนต่อไปนีม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องในการพยายามทีจ่ ะเสาะหาหนทางแก้ไขปัญหาด้านภาวะ
		 การไร้สัญชาติหรือไม่
ประเทศอืน่ ๆ ในภูมภิ าค
ประเทศผูบ้ ริจาค
องค์กรระดับภูมภิ าค
องค์การสหประชาติอน่ื ๆ โดยเฉพาะ UNICEF, UNFPA, OHCHR, UNDP และ UNESCO
หรือองค์การระหว่างประเทศอืน่ ๆ

•

UNHCR ได้เข้ามาเกีย่ วข้องในระดับใดกับเจ้าหน้าทีใ่ นการดําเนินการในประเด็นไร้สญ
ั ชาติ หรือไม่

การป้องกันภาวะการไร้สัญชาติ
2.2 การได้สัญชาติ		
		 ให้อธิบายหลักพื้นฐานโดยย่อของกฎหมายของรัฐว่าด้วยเรื่องสัญชาติสําหรับการได้สัญชาติจากการเกิด
		 โดยเฉพาะข้อกําหนดสําหรับการได้สญ
ั ชาติจากการสืบสายโลหิต (jus sanguinis) และการเกิดในอาณาเขต
		 ดินแดน (jus soli)
10

การไร้สัญชาติ : กรอบทํางานแบบวิเคราะห์เพือ่ การป้องกัน การลด และการให้ความคุม้ ครอง

มีการกำ�หนดให้สัญชาติ เพื่อป้องกันภาวะไร้สัญชาติใน
อนุสญ
ั ญาว่าด้วยการลดภาวะ
		 กรณีต่อไปนี้ หรือไม่
กรณีเด็กกําพร้า
การไร้สญ
ั ชาติ มาตรา 1 (1)
กรณีเด็กที่เกิดอาณาเขตของรัฐและไม่อาจได้รับ
รัฐภาคีจะต้องให้สัญชาติของรัฐกับบุคคลที่ได้
		 สัญชาติของรัฐอื่น
เกิดในอาณาเขตดินแดนผู้ซึ่งอาจจะกลายเป็น
ในกรณีน้ี มีการอนุมตั สิ ญ
ั ชาติแบบอัตโนมัติ ณ ขณะ
บุคคลไร้สัญชาติ
ทีเ่ กิด หรือ ณ ทีข่ อยืน่ เรือ่ งขอสัญชาติ มีเงือ่ นไข
อืน่ ใดในการขอสัญชาติหรือไม่
กรณีเด็กที่เกิดในต่างประเทศจากบุคคลที่มีสัญชาติ
		 ของรัฐที่อาจกลายเป็นคนไร้สัญชาติ
ในกรณีนี้ มีการอนุมัติสัญชาติแบบอัตโนมัติ ณ ตอนเกิดหรือ ณ ตอนที่ขอยื่นเรื่องขอสัญชาติ หรือ
		 ทัง้ สองประการหรือไม่ ถ้าการอนุมตั สิ ญ
ั ชาติจะมีได้กต็ อ่ เมือ่ ได้รบั คําร้อง มีเงือ่ นไขอืน่ ใดในการยืน่ คําร้อง
		 หรือไม่

•
•
•

กรณีเด็กทีเ่ กิดบนเรือ เครือ่ งบิน หรือทีอ่ น่ื ใดขณะทีม่ กี ารเดินทางจากทีห่ นึง่ ไปทีห่ นึง่ มีระบุไว้ในบทบัญญัติ
		 ว่าด้วยการขอรับสัญชาติโดยการเกิดบนอาณาเขตดินแดนหรือไม่

2.3 ช่องว่างในกฎหมายว่าด้วยเรื่องภาวะการเป็นพลเมืองที่จะนําไปสู่ภาวะการไร้สัญชาติ
การได้สัญชาติ
หญิงและชายมีสทิ ธิเท่าเทียมกันหรือไม่ในการใช้สทิ ธิสบื ทอดสถานะการเป็นพลเมืองให้กบั บุตรของตนไม่วา่
		 จะเกิดภายในหรือนอกประเทศ
บุตรที่เกิดนอกสมรสมีสิทธิในการมีสัญชาติเท่าเทียมกับเด็กที่เกิดในสมรสของรัฐนั้น ๆ หรือไม่
การสละสัญชาติ
กฎหมายแห่งชาติอนุญาตให้มีการสละสัญชาติโดยสมัครใจหรือไม่ ถ้ามี
มีเงื่อนไขในการสละสัญชาติโดยต้องได้รับสัญชาติอื่นก่อน หรือต้องมีการยืนยันอย่างเป็นทางการ
		 จากรัฐอื่นว่าได้อนุมัติให้ถือสัญชาติของรัฐนั้น หรือไม่
จะมีอะไรเกิดขึ้นถ้าการสละสัญชาติได้รับอนุมัติบนพื้นฐานของการคาดคะเนว่าสัญชาติอื่นนั้นจะได้รับ
		 แต่สัญชาติที่สองนั้นยังไม่เคยได้รับในทางปฏิบัติ

•
•

การสูญเสียและการถูกเพิกถอนสัญชาติ
ผู้หญิงจะสูญเสียสัญชาติของตนไปโดยอัตโนมัติหรือไม่ ถ้าสมรสกับชาวต่างชาติ
ผูห้ ญิงจะสูญเสียสัญชาติทไ่ี ด้รบั จากรัฐของสามีโดยอัตโนมัตหิ รือไม่ ถ้าในกรณีทม่ี กี ารหย่าร้าง การตาย
		 หรือการเปลี่ยนแปลงสัญชาติของสามี

•
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การมีถิ่นที่อยู่เป็นระยะเวลานานในต่างประเทศจะนําไปสู่การ
สูญเสียสัญชาติหรือไม่ ถ้าใช่
ข้				
อสรุปคณะกรรมการบริหารที่ 78,
ภาวะนีจ้ ะเกิดขึน้ ได้จากสถานการณ์ใดบ้าง
			
ย่อหน้า (b)

•

การทีไ่ ม่สามารถปฎิบตั หิ น้าทีบ่ งั คับด้านทหารหรือหน้าทีพ่ ลเมือง
เรีย			
กร้องให้รฐั ลงมติขอ้ กฎหมายด้านสัญชาติ
อืน่ หรือการหนีทหารจะนําไปสูก่ ารเพิกถอนสถานะการเป็นพลเมือง
ด้				
วยการทบทวนทีจ่ ะลดภาวะการไร้สญ
ั ชาติ
ได้หรือไม่
อัน				
เป็นหลักการพืน้ ฐานของกฎหมายระหว่าง
ประเทศ โดยเฉพาะการป้
		 องกันการถอนสัญชาติ
กฏหมายในประเทศกำ�หนดให้มีการเพิกถอนสัญชาติในกรณี
อย่า				
งพลการ และโดยการจำ�กัดข้อกำ�หนดทีจ่ ะ
ได้รบั สัญชาติจากการบิดเบือนข้อเท็จจริงหรือจากการกระทำ�การ
อนุญ				
าตให้มกี ารสละสัญชาติหนึง่ โดยปราศจาก
อันใดอันเป็นการฉ้อฉลหรือไม่ ถ้าใช่
การได้สญ
ั ชาติจากประเทศอืน่ ก่อน
			
มีการจํากัดระยะเวลาทีจ่ ะไม่อนุญาตการเพิกถอนสัญชาติหรือไม่
มีการคํานึงถึงความรุนแรงของการบิดเบือนข้อเท็จจริง หรือ
			
				 ความผิดทีก่ ระทํา หรือไม่
			
มีการนําสภาวการณ์อน่ื ทีเ่ กีย่ วข้องมาพิจารณาหรือไม่ รวมถึง
ความสัมพันธ์อื่นใดกับประเทศที่เกี่ยวข้อง (เช่น ระยะเวลาของการมีถิ่นที่อยู่ การเกิดที่นั่น)

•
•
•

การเพิกถอนสัญชาติของบิดามารดาจะนําไปสู่การเพิกถอนสัญชาติของเด็กหรือไม่ ถ้าใช่
มีข้อคุ้มกันอื่นใดรองรับภาวะการไร้สัญชาติ

•

บุคคลสามารถสูญเสียหรือถูกเพิกถอนสัญชาติได้หรือไม่ภายใต้สภาวการณ์อน่ื ใดนอกเหนือจากทีก่ ล่าวมา
		 ถ้าใช่
สภาวการณ์นั้นคืออะไร
ประชาชนที่ได้รับสัญชาติจากการเกิดกับบุคคลที่ได้รับสัญชาตการขอแปลงสัญชาติได้รับการปฎิบัติ
		 อย่างเท่าเทียมกันหรือไม่

•
•

บททั่วไป
บทบัญญัตอิ น่ื ใดในกฎหมายว่าด้วยการเป็นพลเมืองมีการเลือปฏิบตั ติ อ่ กลุม่ บุคคล จนทำ�ให้ถกู เพิกถอนหรือ
		 ปฎิเสธการเป็นพลเมือง หรือไม่ (ด้วยเหตุแห่งเชื้อชาติ สีผิว ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมือง
		 หรือด้านอืน่ เชือ้ ชาติหิ รือเผ่าพันธ์ุ ทรัพย์สนิ การเกิด หรือสถานะอืน่ ใด)
มีชอ่ งว่างใด ๆ ในกฎหมายทีจ่ ะนําไปสูภ่ าวะการไร้สญ
ั ชาติหรือมีเหตุอน่ื ใดทีจ่ ะทําให้เกิดการไร้สญ
ั ชาติได้หรือไม่
บทบัญญัติในกฎหมายว่าด้วยพลเมืองหรือบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญมีความขัดแย้งกับกฎหมายอื่นที่จะ
ส่งผลให้เกิดสภาวะการไร้สัญชาติได้หรือไม่

2.4 แนวทางปฎิบัติราชการที่อาจนําไปสู่ภาวะการไร้สัญชาติ
วิธีปฏิบัติด้านบริหารจัดการหรือด้านอื่น ๆ อาจนําหรือจะนําไปสู่ภาวะการไร้สัญชาติได้หรือไม่
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การไร้สัญชาติ : กรอบทํางานแบบวิเคราะห์เพือ่ การป้องกัน การลด และการให้ความคุม้ ครอง

มีมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการขอรับ การสูญเสีย การเพิกถอน และการเปลี่ยนสัญชาติ การยืนยันและ
		 การพิสูจน์สัญชาติที่
มีการจัดวางแนวทางเป็นลายลักษณ์อักษรและมีการเผยแพร่ต่อสาธารณะหรือไม่
มีการนําไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพในกรอบเวลาอันเหมาะสมหรือไม่
ค่าธรรมเนียมถูกตั้งไว้อย่างเหมาะสมหรือมีการยกเว้นค่าธรรมเนียม หรือไม่

•
•
•

มีความช่วยเหลือด้านกฎหมายให้กับกลุ่มบุคคลที่ต้องการหรือไม่
มีการเลือกปฎิบัติอันนําไปสู่ภาวะการไร้สัญชาติหรือไม่

2.5 การจดทะเบียนเกิด
จํานวนเด็กที่อายุตำ�่ กว่า 5 ปี ที่ได้รับการจดทะเบียนเกิด
		 นั้นมีอัตราจํานวนร้อยละเท่าไร
มีการจัดตัง้ กระบวนการสําหรับการจดทะเบียนเกิดภายใน
		 ท้องถิ่นหรือไม่
กฎหมายภายในประเทศกําหนดให้ผปู้ กครองต้องจดทะเบียน
		 เด็กที่เกิดทันทีหลังการเกิดหรือไม่
มีการประชาสัมพันธ์อย่างดีในด้านหน้าทีข่ องการจด
		 ทะเบียนเกิดหรือไม่
มีการกําหนดระยะเวลาการจดทะเบียนเกิดหรือไม่ ถ้ามี
มีกระบวนการใด ๆ รองรับถ้าเกิดการล่าช้าในการ
			 ขอจดทะเบียนเกิด

•
•

อนุสญ
ั ญาสิทธิเด็ก, มาตรา 7
1. เด็กจะได้รบั การจดทะเบียนทันทีหลังการเกิด
และจะมีสทิ ธิทจ่ี ะมีชอ่ื นับตัง้ แต่เกิด และสิทธิท่ี
จะได้รบั สัญชาติ และเท่าทีจ่ ะเป็นไปได้ สิทธิท่ี
จะรูจ้ กั และได้รบั การดูแลเลีย้ งดูจากบิดามารดา
ของตน
2. รัฐภาคีจะประกันให้มกี ารปฏิบตั ติ ามสิทธิ
เหล่านีต้ ามกฏหมายภายในและพันธกรณีของ
รัฐภาคีทม่ี อี ยูภ่ ายใต้ตราสารระหว่างประเทศที่
เกีย่ วข้องในเรือ่ งนี้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในกรณีท่ี
เด็กจะตกอยูใ่ นสถานะไร้สญ
ั ชาติ

การจดทะเบียนเกิดมีคา่ ธรรมเนียมหรือไม่ ถ้ามี
ระบุด้วยหากว่ามีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นถ้าขอจดทะเบียนเกิดหลังจากเวลากําหนด
		
บิดามารดาของเด็กสามารถขอจดทะเบียนเกิดให้บตุ รหรือไม่หากบิดามารดาของเด็กไม่มถี น่ิ ทีอ่ ยูต่ ามกฎหมาย
		 ในประเทศนั้น หรือ ถ้าบิดามารดาเด็กไม่ได้มีเอกสารประจําตัวที่ยังคงมีอายุการใช้งานได้อยู่
มีการเอื้ออำ�นวยให้ประชากรเข้าถึงการจดทะเบียนเกิดหรือไม่
การจดทะเบียนเกิดสามารถทำ�โดยการลงทะเบียนอัตโนมัติผ่านทางโรงพยาบาลหรือเจ้าหน้าที่
		 ผดุงครรภ์ หรือผ่านทางหน่วยจดทะเบียนเกิดเคลื่อนที่ได้หรือไม่
ถ้าเด็กทุกคนที่เกิดในอาณาเขตไม่สามารถจดทะเบียนเกิดได้ รัฐ และ/หรือหน่วยงานอื่น ๆ ได้มี		
ความพยายามที่จะประกันว่าจํานวนเด็กที่เข้าสู่ระบบการลงทะเบียนเกิดจะมีเพิ่มมากขึ้นหรือไม่

•

•

มีข้อมูลอะไรที่ีระบุไว้ในการจดทะเบียนเกิดบ้าง (เช่น ชื่อ เพศ วันเดือนปีเกิด สถานที่เกิด ชื่อบิดามารดา
		 สัญชาติของบิดามารดา และที่อยู่ ชื่อและลายเซ็นต์ของเจ้าหน้าที่ทะเบียน)
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•
		
•

ถ้าเจ้าหน้าที่ต้องระบุสัญชาติของเด็กในทะเบียนเกิด เจ้าหน้าที่พิจารณาสัญชาติของเด็กอย่างไร
(เช่น คําให้การของบิดามารดา หนังสือเดินทาง ใบรับรองการเป็นพลเมือง)
ถ้าเจ้าหน้าที่ต้องระบุสัญชาติของบิดามารดาของเด็กในทะเบียนเกิด เจ้าหน้าที่พิจารณาสัญชาติ
		 ของบิดามารดาเด็กอย่างไรในการถือสัญชาตินั้น ๆ (เช่น คําให้การของบุคคล หนังสือเดินทาง
		 ใบรับรอง การเป็นพลเมือง)
เด็กได้รับการออกสูติบัตรหรือไม่ ถ้าไม่
โรงพยาบาลออกใบรับรองชนิดอื่นที่จะพิสูจน์การเกิดของเด็กหรือไม่
ถ้ากรณีเกิดที่บ้าน ผดุงครรภ์ออกใบรับรองการเกิดหรือไม่
มีเอกสารแบบอื่นใดในการรับรองการเกิดหรือไม่

•
•
•

2.6 ภาวะการไร้สัญชาติเป็นต้นเหตุของการเดินทางเคลื่อนย้ายของผู้ลี้ภัย
ภาวะการไร้สญ
ั ชาติทม่ี อี ยูห่ รือการเกิดปัญหาการไร้สญ
ั ชาตินน้ั นําไปสูก่ ารเดินทางเคลือ่ นย้ายของผูล้ ภ้ี ยั
		 หรือไม่

2.7 การป้องกันการไร้สัญชาติในบริบทของการอพยพ
ผู้อพยพจากต่างประเทศที่ปัจจุบันอาศัยในประเทศที่ใช้วิเคราะห์
เจ้าหน้าที่รัฐมีวิธีการอื่นใดที่จะช่วยกลุ่มผู้อพยพที่มีปัญหาในการแสดงอัตลักษณ์ของตนรวมถึง
		 สัญชาติของตน (เช่น ผู้อพยพที่ไม่มีหนังสือเดินทางฉบับจริงหรือเอกสารแสดงตนอื่นใด)
เจ้าหน้าที่รัฐมีความกระตือรืนร้นในการแสวงหาความร่วมมือกับประเทศอื่น ๆ เพื่อที่จะพิสูจน์สัญชาติ
		 ของผู้อพยพหรือไม่
ผู้อพยพจากประเทศที่ใช้ในการวิเคราะห์ที่อาศัยในต่างประเทศ
เจ้าหน้าทีร่ ฐั ร่วมมือกับประเทศอืน่ ในการพิสจู น์เอกลักษณ์ของบุคคลจากต่างประเทศทีป่ รากฎว่าเป็น
บุคคลถือสัญชาตินั้นแล้วหรือไม่ ถ้าใช่
มีนโยบายใดที่ช่วยเหลือบุคคลเหล่านี้ให้ได้ใช้สิทธิของตนเพื่อขอรับสัญชาตินั้น ๆ รวมถึงสิทธิใน
		 การขอรับหนังสือเดินทางและเพื่อเดินทางกลับ

•

สิทธิในการเดินทางกลับเข้าประเทศตามหนังสือเดินทางนัน้ ได้ปรากฎในหมวดเฉพาะอืน่ ใดหรือไม่สาํ หรับ
ประเภทของคนที่ถือสัญชาติอาศัยอยู่ในต่างประเทศ

2.8 การป้องกันการไร้สัญชาติในกรณีการสืบทอดรัฐ
ถ้ามีการสืบทอดรัฐ4เกิดขึ้นในเวลาอันใกล้ มีกฎเกณฑ์ใด ที่จะนํามาใช้สําหรับการวินิจฉัยสัญชาติให้กับ
กลุ่มประชากรที่ได้รับผลกระทบนั้น

4 คณะกรรมาธิการกฎหมายระหว่างประเทศ ได้ระบุในร่างมาตราเรือ่ งสัญชาติของบุคคลธรรมดาทีเ่ กีย่ วกับการสืบทอดรัฐ
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(เอกสารแนบท้ายของมติสมัชชาใหญ่สหประชาชาติท่ี 55/153) ในการจํากัดการสืบทอดรัฐไว้วา่ “การสืบทอดรัฐ” หมายถึง
การเข้าถือความรับผิดชอบในเรือ่ งความสัมพันธ์ของอาณาเขตแดนระหว่างประเทศของรัฐหนึง่ โดยอีกรัฐหนึง่ ”
การไร้สัญชาติ : กรอบทํางานแบบวิเคราะห์เพือ่ การป้องกัน การลด และการให้ความคุม้ ครอง

•

บุคคลทุกคนทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั รัฐอย่างเหมาะสมจะได้รบั อนุมตั สิ ญ
ั ชาติจากรัฐทีส่ บื ทอดหรือไม่ ถ้าหาก
		 บุคคลนัน้ จะต้องกลายเป็นบุคคลไร้สญ
ั ชาติ (เช่น ความสัมพันธ์อนั อาจเกิดจากถิน่ ทีอ่ ยูอ่ าศัย การเกิดใน
		 อาณาเขตแดนของรัฐนัน้ ผลผูกพันทางกฎหมายของรัฐทีไ่ ด้รบั การสืบทอดหรือกฎเกณฑ์อน่ื )
บุคคลสามารถคงไว้ซง่ึ สัญชาติเดิมของตนจากรัฐทีถ่ กู สืบทอดได้หรือไม่ ถ้าบุคคลนัน้ อาจจะต้องกลายเป็น
		 บุคคลไร้สัญชาติ

•

ในกรณีทจ่ี ะมีการสืบทอดรัฐปรากฎขึน้ ในระยะอันใกล้ มีมาตรการใดทีจ่ ะนํามาใช้เพือ่ หลีกเลีย่ งภาวะเสีย่ งของ
การไร้สญ
ั ชาติหรือไม่ รวมถึงการแก้ไขกฎหมายด้านพลเมือง การเจรจาข้อตกลงต่าง ๆ เกีย่ วกับการออก
กฎหมายเรือ่ งสัญชาติ การลงทะเบียนและการออกเอกสารให้บคุ คลทีไ่ ม่มสี ถานะพลเมืองหรือการจดทะเบียนเกิด

2.9 ผู้ลี้ภัยที่เดินทางกลับอย่างสมัครใจ
ข้อสังเกต การสมัครใจเดินทางกลับในรูปแบบอืน่ ๆ ได้ถกู กล่าวในหนังสือกรอบทํางานด้านช่องว่างของประเด็น
ความคุม้ ครองเพือ่ การวิเคราะห์ในด้านผูล้ ภ้ี ยั (Protection Gaps Framework for Analysis on Refugees)
มีขอ้ กฎหมาย นโยบาย หรือด้านบริหารจัดการ หรือมาตรการใด ๆ ทีจ่ ะมีผลให้ผลู้ ภ้ี ยั สูญเสียสัญชาติของตน
		 หรือจะกีดกันไม่ให้ผลู้ ภ้ี ยั เด็กได้รบั สัญชาติของบิดามารดาของตนหรือไม่
ในข้อตกลงสามฝ่ายที่มีอยู่ระหว่างรัฐที่เกี่ยวข้องกับ UNHCR ได้มีการยืนยันสัญชาติของผู้เดินทางกลับ
และเด็ก ๆ ทีเ่ กิดในต่างแดนหรือไม่ มีการอํานวยความสะดวกสําหรับการแปลงสัญชาติให้คสู่ มรสต่างชาติ
หรือไม่
ผูเ้ ดินทางกลับเผชิญอุปสรรคในการปรับตัวเข้าสูส่ งั คมเพราะปัญหาด้านสัญชาติของตนหรือไม่ หรือสาเหตุจาก
		 สถานะที่เคยเป็นผู้ไร้สัญชาติมาก่อนหรือไม่
มีการติดตามดูแลผู้เดินทางกลับเพื่อประเมินและหยิบยกประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นหรือไม่
มีสิทธิในการขอรับคืนเอกสารด้านการเป็นพลเมืองในถิ่นอาศัยเดิมหรือไม่
ในทางปฎิบัติผู้เดินทางกลับสามารถเข้าถึงเอกสารเหล่านี้ได้หรือไม่

2.10 การลดภาวะการไร้สัญชาติ
ด้านทั่วไป
มีบุคคลไร้สัญชาติจํานวนเท่าไรที่ได้รับสัญชาติในปีที่ผ่านมา
มีมาตรการเฉพาะในการแก้ไขปัญหาการไร้สัญชาติที่ยืดเยื้อหรือไม่ (เช่น ข้อเสนอเพื่อการแก้ไขกฎหมาย
		 การรณรงค์เผยแพร่ข้อมูลด้านการดําเนินการ การรณรงค์เคลื่อนที่ด้านสัญชาติ)
การแปลงสัญชาติ
อธิบายโดยย่อเกี่ยวกับกระบวนการและเงื่อนไขของการขอแปลงสัญชาติของบุคคลไร้สัญชาติ
การแปลงสัญชาติของบุคคลไร้สัญชาติมีระบุในกฎหมายว่าด้วยสัญชาติด้วยหรือไม่
การป้องกันและการลดสภาวะการไร้สญ
ั ชาติ 15

ถ้าใช่มีการอํานวยความสะดวกในด้านการแปลงสัญชาติเกี่ยวข้องกับข้อกําหนดต่อไปนี้หรือไม่
การลดกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวกับระยะเวลาของการมีถิ่นที่อยู่ถูกนํ ามาเป็นเงื่อนไขเบื้องต้นสํ าหรับ
		 การแปลงสัญชาติหรือไม่
สิทธิในถิ่นที่อยู่ที่อนุญาตให้กับบุคคลไร้สัญชาติได้รับการยอมรับหรือไม่ กรณีที่มีการพิจารณา
		 ถึงกฎเกณฑ์เรื่องถิ่นที่อยู่นั้นมีความเกี่ยวข้องกับการแปลงสัญชาติ หรือไม่
มีการปรับปรุงกระบวนการให้ง่ายขึ้นหรือไม่
มีการลดหย่อนค่าธรรมเนียมหรือไม่
มีการยกเว้นคุณสมบัติด้านภาษาหรือด้านอื่น ๆ หรือไม่
กฎเกณฑ์อื่น ๆ (กรุณาระบุ)

•
•
•
•
•

วิธีการอื่นในการขอสัญชาติ
อธิบายโดยย่อหากมีวธิ กี ารหรือเงือ่ นไขอืน่ ใดในการขอสมัครสัญชาติของบุคคลไร้สญ
ั ชาติ (เช่น การประกาศ
		 การมีสทิ ธิในการเลือก การเปลีย่ นกฎเกณฑ์ดา้ นกฎหมายทีจ่ ะให้สญ
ั ชาติกบั บุคคลทีเ่ กิดหรือมีถน่ิ ทีอ่ ยู่
		 อาศัยในดินแดน)
ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการในการขอสัญชาติ
มีการเผยแพร่ข้อมูลอย่างเต็มที่เกี่ยวกับการขอสัญชาติ (และการคืน) การเป็นพลเมือง รวมถึงระเบียบ
ของการแปลงสัญชาติหรือไม่
ระเบียบเกีย่ วกับการขอสัญชาติมรี ะบุเป็นลายลักษณ์อกั ษรหรือไม่
มีกิจกรรมเผยแพร่ข่าวสารให้กลุ่มบุคคลไร้สัญชาติและกลุ่มประชากรอื่นเกี่ยวกับระเบียบการนี้มี
		 หรือไม่

•
•

การระดมเผยแพร่ขอ้ มูลโดยใช้สอ่ื ทีบ่ คุ คลไร้สญ
ั ชาติจะเข้าถึงได้ได้รบั การเอาใจใส่หรือไม่ และภาษาทีใ่ ช้เป็น
ภาษาของตนหรือไม่
ปัจจัยที่จะขัดขวางประสิทธิภาพของกระบวนการในการขอรับสัญชาติ
กระบวนการข้างต้นซับซ้อนเกินความจําเป็นหรือไม่
กระบวนการมีระยะเวลาเนิน่ นานเกินความจําเป็นหรือไม่
ค่าใช้จา่ ยเป็นทีย่ อมรับได้หรือไม่ และ ถ้าไม่ ยกเว้นค่าใช้จา่ ยได้หรือไม่
มีความช่วยเหลือทางกฎหมายให้กบั บุคคลทีต่ อ้ งการหรือไม่
การช่วยเหลือเยียวยาอย่างมีประสิทธิภาพ
มีการช่วยเหลืออย่างเหมาะสมรองรับให้กับบุคคลที่ถูกปฎิเสธหรือถูกเพิกถอนสัญชาติโดยพลการ
หรือไม่ ถ้ามี
ถ้าประเทศหนึง่ ได้มขี อ้ ตกลงกับอีกรัฐหนึง่ ในเรือ่ งการรับกลับเข้าประเทศ มีขอ้ กําหนดหรือไม่ในการ
			ขอสัญชาติหรือขอรับคืนสัญชาติของผูอ้ พยพทีไ่ ร้สญ
ั ชาติในเดินทางกลับคืนถิน่ เพราะการไร้สญ
ั ชาติ
		 เกิดขึ้นเนื่องมาจากการถูกปฎิเสธหรือเพิกถอดสัญชาติอย่างพลการ

•
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2.11 การลดภาวะการไร้สัญชาติจากสาเหตุของการสืบทอดรัฐ
หากการไร้สญ
ั ชาติเกิดขึน้ ตัง้ แต่มกี ารสืบทอดรัฐ (รวมถึงการประกาศอิสรภาพ)
		 อธิบายโดยย่อว่าการเป็นพลเมืองได้ถูกบัญญัติไว้ในกฎหมายและนํามาใช้ปฎิบัติอย่างไร
สัญชาติของรัฐทีส่ บื ทอดนัน้ ได้รบั อนุมตั บิ นมูลฐานของปัจจัยต่อไปนีห้ รือไม่
ภูมิลําเนาถิ่นที่อยู่หรือถิ่นที่อยู่เดิมในอาณาเขตดินแดนที่ถูกจัดตั้งให้เป็นส่วนหนึ่งของรัฐสืบทอด
การเกิดในอาณาเขตดินแดน
พันธะผูกพันทางกฎหมายในอาณาเขตดินแดนของรัฐทีถ่ กู สืบทอด (เช่น สาธารณรัฐ สมาพันธรัฐ
		 จังหวัด หรือ รัฐ)

•
•
•

มีข้อคุ้มกันใดบ้างที่จะประกันว่าบุคคลจะได้อนุมัติสัญชาติบนมูลฐานของความสัมพันธ์ด้านอื่นถ้าหากว่า
		 บุคคลนัน้ จะกลายเป็นบุคคลไร้สญ
ั ชาติ
บุคคลทีจ่ ะกลายเป็นบุคคลไร้สญ
ั ชาตินน้ั จะยืน่ คําร้องขอสัญชาติจากมูลเหตุของความสัมพันธ์อน่ื ได้หรือไม่

•

2.12 การตั้งถิ่นฐานระหว่างประเทศของบุคคลไร้สัญชาติ
บุคคลไร้สัญชาติได้รับการพิจารณาในโครงการตั้งถิ่นฐานในประเทศอื่นหรือไม่ ถ้าใช่
กลไกใดบ้างที่มีอยู่เพื่อใช้พิจารณาถึงความจําเป็นในการตั้งถิ่นฐาน
ใครเป็นผู้ปฎิบัติที่เกี่ยวข้องด้านการวินิจฉัยรายบุคคล
กฎเกณฑ์อะไรที่นํามาใช้ในการตั้งถิ่นฐาน
เป็นเรือ่ งง่ายหรือไม่ในการขอรับหนังสือเดินทางทีจ่ าํ เป็นหรือการตรวจลงตรา (วีซา่ ) ถ้าไม่
		 อุปสรรคนัน้ มีอย่างไร

•
•
•
•

2.13 ผลของการได้รับสัญชาติในทางปฎิบัติ
หลังจากการได้รับสัญชาติแล้วการออกเอกสารประจําตัวสําหรับรายบุคคลเป็นไปอย่างทันท่วงทีหรือไม่
บุคคลที่เคยเป็นผู้ไร้สัญชาติมาก่อนสามารถใช้สิทธิโดยทั่วไปที่ได้จากสัญชาติหรือไม่ ซึ่งรวมถึง
สิทธิในที่อยู่อาศัยในประเทศ และการเดินทางกลับเข้าประเทศ
สิทธิในการมีหนังสือเดินทาง
สิทธิในการเลือกตั้งและการประกอบธุรกิจ รวมถึงการเข้าร่วมในกิจกรรมสาธารณะ
สิทธิในการได้รับการจ้างงานในบริการสาธารณะ
สิทธิที่พึงได้อื่น ๆ ที่สงวนไว้สําหรับคนสัญชาตินั้น ๆ

•
•
•
•
•

บุคคลที่เคยเป็นบุคคลไร้สัญชาติมาก่อนเผชิญกับการเลือกปฎับัติในด้านการใช้สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม
		 วัฒนธรรม พลเมืองและการเมืองทีเ่ กีย่ วข้องกับการไร้สญ
ั ชาติมาก่อนหรือไม่
บุคคลที่เคยเป็นบุคคลไร้สัญชาติมาก่อนได้ถูกรวมเข้าในโครงการพัฒนาทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ
		 หรือไม่
การป้องกันและการลดสภาวะการไร้สญ
ั ชาติ 17

โครงการช่วยเหลือของ UNHCR ช่วยชาวไครเมียทาร์ทาร์ที่ถูกขับไล่ไปยังเอเชียกลางช่วงสงครามโลก
ครั้งที่สองให้ได้รับสัญชาติยูเครน

3. กระบวนการให้ความคุ้มครองที่เป็นธรรมและการมีเอกสารแสดงตน

		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

ในขณะที่การพิจารณาการไร้สัญชาติเป็นรายบุคคลอาจจะไม่เหมาะสมในทุกสถานการณ์ 5 แต่ในหลาย
สถานการณ์นบั เป็นก้าวแรกทีจ่ ะนําไปสูก่ ารตอบสนองทีม่ ปี ระสิทธิภาพทีจ่ ะทําให้รฐั UNHCR และหน่วยปฎิบตั ิ
หน่วยอืน่ ได้ดาํ เนินการเพือ่ ให้แน่ใจว่าบุคคลไร้สญ
ั ชาติได้รบั ความคุม้ ครอง จากการตรวจสอบความสัมพันธ์ของ
บุคคลทีอ่ ยูใ่ นรัฐหนึง่ หรือมากกว่าทําให้เกิดข้อสรุปว่าบุคคลหนึง่ อาจจะได้รบั สัญชาติอย่างแท้จริง การพิจารณา
สถานภาพไม่เพียงเกีย่ วข้องกับบุคคลทีอ่ ยูน่ อกอาณาเขตเท่านัน้ บุคคลอาจต้องเผชิญกับความทุกข์ทรมาณ
เมือ่ พบว่าตนเป็นบุคคลไร้สญ
ั ชาติแม้วา่ ในประเทศทีต่ นมีถน่ิ อาศัย หรืออีกด้านหนึง่ อาจจะเป็นว่าประเทศ
ที่ตนพํานักอาศัยอยู่หรือต่างประเทศได้รับรองสถานภาพการไร้สัญชาติน้ันเป็นเรื่องสําคัญอย่างยิ่งเพราะ
สิง่ นีเ้ ป็นประตูทจ่ี ะก้าวไปสูก่ ารได้ใช้สทิ ธิตา่ งๆ เช่น การอยูอ่ าศัย เอกสารประจําตัวและเอกสารอืน่ ๆ ทีย่ นื ยัน
สถานะพลเมือง เช่น ทะเบียนสมรส ทีน่ บั ว่าเป็นสิง่ พิสจู น์อนั มีคา่ ยิง่ สําหรับเป้าหมายหลักในการแสดงตน
และเพือ่ ใช้ในการพิจารณาสัญชาติ และเป็นการเปิดทางในการได้ใช้สทิ ธิจาํ นวนหนึง่ ได้ เช่น การเดินทาง
อย่างเสรี และการศึกษา

3.1 กระบวนการที่ใช้ในการพิจารณาสถานะไร้สัญชาติของบุคคล
มีกระบวนการทีเ่ ป็นทางการภายในประเทศทีจ่ ะมีผลทําให้การพิจารณาว่าบุคคลหนึง่ เป็นผูไ้ ร้สญ
ั ชาติหรือไม่
ถ้าใช่ การพิจารณานัน้ ทําผ่าน
กระบวนการพิเศษเพือ่ ใช้พจิ ารณาบุคคลไร้สญ
ั ชาติหรือไม่
กระบวนการพิจารณาสัญชาติ เช่น กระบวนการพิจารณาขอลีภ้ ยั ภายในประเทศหรือไม่
กระบวนการอืน่ ๆ (โปรดระบุ)

•

ถ้าไม่มกี ระบวนการอย่างเป็นทางการเพือ่ ใช้พจิ ารณาบุคคลไร้สญ
ั ชาติ โปรดอธิบายวิธกี ารอืน่ ๆ ทีม่ ขี น้ึ เพือ่
รับรองสถานภาพของบุคคลไร้สญ
ั ชาติในทางกฎหมาย

3.2 การพิจารณาสถานภาพที่ยุติธรรมและมีประสิทธิภาพ
หากมีกระบวนการอย่างเป็นทางการในพิจารณาสถานะการไร้สญ
ั ชาติ กระบวนการนัน้ มี
การให้คาํ ปรึกษาทางกฎหมายหรือไม่
การตีความทีต่ รงไร้อคติและมีมาตรฐานหรือไม่
มีเหตุผลทีเ่ ป็นลายลักษณ์อกั ษรของการตัดสินหรือไม่
มีโอกาสทีจ่ ะยืน่ อุทธรณ์ตอ่ เจ้าหน้าทีอ่ สิ ระหรือไม่ (พร้อมกับการแจ้งให้ทราบถึงสิทธิในการอุธรณ์ทใ่ี ช้ได้
		 ในระยะเวลาทีเ่ หมาะสม)

•
•
•
•
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ตัวอย่างเช่น ในสถานการณ์โดยรวมของกลุ่มใหญ่ (large-scale) ที่จํานวนประชากรมีความผูกพันด้านประวัติศาสตร์
กับถิน่ ทีอ่ ยูอ่ าศัยของตน อาจจะเป็นการเหมาะสมกว่าทีจ่ ะแสวงหาวิธแี ก้ไขปัญหาทีจ่ ะครอบรวมถึงสถานการณ์ทง้ั หมดของ
สมาชิกทุกคนในกลุม่ คนกลุม่ ใหญ่นน้ั
การไร้สัญชาติ : กรอบทํางานแบบวิเคราะห์เพือ่ การป้องกัน การลด และการให้ความคุม้ ครอง

•

ในกรณีทก่ี ารตัดสินมีผลกระทบต่อการพํานักอาศัยตามกฎหมาย บุคคลนัน้ มีสทิ ธิทจ่ี ะพํานักอยูใ่ นประเทศ
ระหว่างรอผลการตัดสินขัน้ สุดท้ายของกระบวนการตัดสินหรือไม่

มีกลไกด้านกฎหมายที่สามารถแย้งต่อการตัดสินขั้นที่สองหรือไม่
ถ้ามี อธิบายกลไกที่กล่าวนั้นโดยย่อ

•

ภาระในการพิสจู น์เพือ่ กระบวนการพิจารณานัน้ ตกอยูก่ บั ผูร้ อ้ งหรือผูต้ ดั สิน
มีหลักฐานทีต่ อ้ งการชนิดใดบ้างทีใ่ ช้ประกอบคําร้องหากว่าผูร้ อ้ งเป็นพลเมืองของประเทศใดประเทศหนึง่ ทีเ่ ขา
		 มีความสัมพันธ์อย่างเหมาะสม (เช่น การทบทวนกฎหมายว่าด้วยการเป็นพลเมือง สูตบิ ตั ร ใบรับรองการเป็น
		 พลเมือง หนังสือเดินทาง คํายืนยันจากตัวแทนสํานักงานฑูต คําปฎิญาณของพยาน)
ข้อกําหนดที่วางไว้เอื้อต่อ ผู้หญิง ผู้สูงอายุ เด็กหญิงและเด็กชาย ที่อยู่ในกระบวนการพิจารณาหรือไม่
มีการแจ้งคําตัดสินในระยะเวลาที่เหมาะสมหรือไม่
UNHCR มีบทบาทในการให้คําปรึกษา, เป็นผู้สังเกตการณ์ หรือเป็นผู้ปฎิบัติการด้วยหรือไม่
มีการจัดการฝึกอบรมให้กับผู้ที่ตัดสินสถานภาพ ทนาย และที่ปรึกษากฎหมายหรือไม่
ถ้ามี ใครเป็นผู้อบรม และศักยภาพเหล่านี้จะได้รับการสนับสนุนต่อไปได้อย่างไร

•

3.3 สถานภาพของการพํานักอาศัย
บุคคลไร้สัญชาติมีสิทธิในการพักอาศัยในประเทศได้อย่างไรบ้าง
สิทธิในถิน่ ทีอ่ ยูอ่ าศัยของบุคคลไร้สญ
ั ชาติเปรียบเทียบกับของผูถ้ อื สัญชาติ และบุคคลทีไ่ ม่ได้เป็นพลเมือง
		 แตกต่างกันอย่างไรบ้าง
มีการปฎิบัติที่แตกต่างกันระหว่างกลุ่มของบุคคลไร้สัญชาติ หรือไม่

•
•

สมาชิกในครอบครัวของบุคคลที่ได้รับการรับรองว่าเป็นบุคคลไร้สัญชาติได้รับสถานะเท่าเทียมกันหรือไม่
		 ถ้าหากว่าพวกเขาไม่สามารถเข้าถึงสิทธิการเป็นพลเมืองอย่างแท้จริงได้
ถ้าไม่ อะไรคือผลกระทบต่อสมาชิกในครอบครัวนั้น ๆ

•

มีสถานการณ์ใดบ้างทีส่ ทิ ธิในถิน่ พํานักอาศัยของบุคคลไร้สญ
ั ชาติจะถูกเพิกถอนได้
บุคคลไร้สัญชาติสามารถอุทธรณ์ได้ตามความเหมาะสมหรือไม่ต่อการถูกเพิกถอนสิทธิในถิ่นที่อยู่

•

บุคคลไร้สญ
ั ชาติทม่ี ถี น่ิ ทีอ่ ยูอ่ ย่างถูกต้องตามกฎหมายจะได้รบั สิทธิในการรวมครอบครัวกับสมาชิกครอบครัว
ที่อาศัยอยู่ในประเทศอื่นได้หรือไม่
ถ้าได้ คนไร้สัญชาติมีสิทธิเท่าเทียมกับผู้ลี้ภัยหรือบุคคลที่มิใช่เป็นพลเมืองในสถานการณ์เช่นเดียวกัน
		 หรือไม่

•

กระบวนการให้ความคุม้ ครองทีเ่ ป็นธรรมและการมีเอกสารแสดงตน 21

3.4

บทสรุปคณะกรรมการบริหารที่ 106
		
ย่อหน้า (l)
		

เอกสารของรายบุคคล

บุคคลไรสญ
ั ชาติทง้ั หมด (รวมถึงผูห ญิง ผูต ดิ ตาม เด็กไร
ผูต ดิ ตามและหรือเด็กทีอ่ ยูต ามลําพัง) ไดรบั เอกสารประจําตัว
ส่งเสริมให้รัฐแสวงหาหนทางแก้ไขที่
		
เปนรายบุคคลหรือไม
เหมาะสมให้กับบุคคลที่เดินทางโดยมิได้
		
ใครเปนผูอ อกเอกสารนัน้ และออกโดยใชวธิ กี ารใด
เจตนาหรื
อไม่ได้ถอื เอกสารประจำ�ตัวฉบับจริง
		
หนวยงานรัฐตาง ๆ และหนวยงานเอกชนทีเ่ กีย่ วของ (เชน
รวมถึงคนอพยพและบุคคลที่ถูกลักพา
			
ตํารวจ เจาหนาทีด่ า นทีอ่ ยูอ าศัย เจาหนาทีส่ าธารณสุข
หรือถูกค้ามนุษย์ และในเวลาจำ�เป็นและ
			
นายจางภาคเอกชน ธนาคาร เจาของทีด่ นิ ) ยอมรับเอกสาร
เหมาะสม
ให้รัฐที่เกี่ยวข้องร่วมมือกันในการ
			
ประจําตัวนี้หรือไม
ตรวจสอบสถานภาพของสัญชาติ และให้
บุคคลไรสัญชาติเผชิญอุปสรรคในการใชสิทธิเพื่อขอเอกสาร
เป็นไปตามหลักการของการเคารพใน
			 แสดงตนเปนรายบุคคคลหรือไม
สิทธิมนุษยชนของแต่ละบุคคลรวมถึง
		
ถามี อธิบายถึงอุปสรรคนั้นและมีวิธีการแกไขอยางไร
กฎหมายระดับชาติในส่วนที่เกี่ยวข้องด้วย
มีผลอย่างไรในการมีสถานะบุคคลตามกฎหมาย
		

•
•

•
•

3.5 เอกสารดานพลเรือน
โปรดสังเกตวาเรื่องการจดทะเบียนเกิดนั้นไดอธิบายไวในบทที่สองแลว
มีการจดทะเบียนสมรสใหคสู มรสหรือไม
ใครเปนผูออกเอกสารนั้นและออกใหโดยใชวิธีการอะไร

•

บุคคลไรสญ
ั ชาติทส่ี มรสกับพลเมืองของประเทศไดรบั สิทธิเทาเทียมกับคูส มรสของตนหรือไม
การใชชวี ติ รวมกันหรือการแตงงานแบบไมเปนทางการไดรบั การยอมรับหรือไม ถาไม สิง่ นีม้ ผี ลตอ
		 เอกภาพของครอบครัวหรือไม

•

มีการออกใบมรณบัตรหรือไม ถามี ใครเปนผูอ อก
บุคคลไรสญ
ั ชาติเผชิญอุปสรรคในการขอรับเอกสารพลเรือนต่าง ๆ หรือไม
ถาใช อุปสรรคนั้นคืออะไรและพวกเขาเอาชนะอุปสรรคนั้นอยางไร

•

หากปราศจากเอกสารด้านพลเรือนบุคคลไร้สัญชาติจะเสี่ยงต่อการไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย
หรือไม่
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การไร้สัญชาติ : กรอบทํางานแบบวิเคราะห์เพือ่ การป้องกัน การลด และการให้ความคุม้ ครอง

3.6 เอกสารการเดินทาง
มีการออกหนังสือเดินทางใหกบั บุคคลไรสญ
ั ชาติประเภท de jure ตามมาตราที่ 28 ของอนุสญ
ั ญา ป ค.ศ. 1954
		 หรือเอกสารเดินทางอืน่ ๆ หรือไม
ใครเปนผูออกเอกสารเดินทางนั้น
หนวยงานตาง ๆ ของรัฐในประเทศที่พํานักอาศัยและสถานฑูตตางชาติยอมรับเอกสารเหล่านั้นหรือไม
มีมาตรการใดที่จะปองกันไมใหมีการปลอมแปลงเอกสารได

•
•
•

มีอุปสรรคหรือขอจํากัดอื่นใดในการขอรับเอกสารเดินทางหรือไม
มีคาธรรมเนียมในการขอรับเอกสารหรือไม
มีขอจํากัดดานเวลาและลักษณะทางภูมิศาสตรหรือไม
มีการตออายุหรือขอตออายุในตางประเทศไดหรือไม

•
•
•

มีการออกหนังสือเดินทางใหกับบุคคลไรสัญชาติประเภท de facto และบุคคลที่ยังไมไดรับการพิจารณาให
เปนพลเมืองหรือไม
บุคคลไร้สญ
ั ชาติตอ้ งไปขอยืน่ คําร้องเพือ่ ขอตรวจลงตรา (วีซา่ ) สําหรับการออกนอกประเทศ และการขอกลับ
		 เข้ามาใหม่ เพื่อที่กลับไปยังประเทศที่มีถิ่นพํานักอาศัยหรือไม่
หน่วยงานของรัฐต่างๆ ต้องการการสนับสนุนในการออกเอกสารประจําตัวหรือหนังสือเดินทางหรือไม่ ถ้าใช่
		 ต้องการการสนับสนุนประเภทใด

กระบวนการให้ความคุม้ ครองทีเ่ ป็นธรรมและการมีเอกสารแสดงตน 23

กลุ่มบุคคลไร้สัญชาติไฟลีเคอด์ พูดคุยถึงความกังวลในระหว่างการประชุมกับเจ้าหน้าที่ของ UNHCR

4. ความปลอดภัยจากความรุนแรงและการแสวงหาประโยชน์

		
		
		
		

การให้ความคุม้ ครองนัน้ รวมถึงการไม่ถกู ลิดรอนเสรีภาพโดยพลการและการปลอดภัยจากการกระทําอันรุนแรง
การละเมิดและการแสวงประโยชน์ สภาพแวดล้อมทีป่ ลอดภัยคือกลไกบังคับการใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
และสามารถเข้าถึงความเสมอภาพทางกฎหมาย มีการประกันความเท่าเทียมตามกฎหมายและการดําเนินการ
ที่จะได้รับการคุ้มครองและตอบสนองต่อกรณีความรุนแรงและการแสวงหาผลประโยชน์ของผู้หญิงและเด็ก

4.1 การบังคับใช้กฎหมาย
		
บุคคลไร้สญ
ั ชาติอยูใ่ นภาวะเสีย่ งทีจ่ ะถูกเลือกปฎิบตั หิ รือเบียดเบียน
			
จากเจ้าหน้าที่และบุคคลอื่น ๆ หรือไม่ วิธีการของหน่วยงานหรือ
บทสรุ
ปคณะกรรมการบริหารที่ 90
			
เจ้าหน้าทีท่ อ้ งถิน่ ทีบ่ งั คับใช้กฎหมายนัน้ มีผลพัวพันต่อความเสีย่ ง
ย่อหน้า (s)
			 ต่อบุคคลไร้สญ
ั ชาติหรือไม่
			
ความเสี่ ย งนั้ น แตกต่ า งจากที่ พ ลเมื อ งหรื อ บุ ค คลที่ มิ ใ ช่
ประนามอย่างรุนแรงต่อการค้ามนุษย์
				
พลเมืองอื่นๆ ได้ประสบหรือไม่
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการค้าสตรีและเด็ก
ความคุม้ ครองและคดีความอาญาต่อกลุม่ บุคคลกลุม่ หนึง่ กลุม่ ใด
ที			
่แสดงให้เห็นถึงการละเมิดสิทธิมนุษยชน
นัน้ มีนอ้ ยกว่ากลุม่ อืน่ ๆ หรือไม่ (เช่น ขึน้ อยูก่ บั เผ่าพันธ์ุ ศาสนา
อย่า				
งรุนแรง แสดงความห่วงใยต่อเหยื่อของ
				
อายุ เพศ ความคิดเห็นทางการเมืองหรือด้านอืน่ สัญชาติ หรือ
การถูกค้ามนุษย์ที่ได้รับผลกระทบ
				
กลุ่มสังคมดั้งเดิม การเข้าร่วมกับชนกลุ่มน้อยในประเทศ
ซึ่งกลายเป็
นบุคคลไร้สัญชาติอันเนื่องมาจาก
				
ทรัพย์สนิ การเกิด หรือสถานภาพอื่น )
ไม่
สามารถแสดงสถานภาพทางกฎหมาย
หรือสัญชาติแห่งตนได้ เรียกร้องให้รัฐให้
		
บุคคลไร้สัญชาติมีความเห็นกับหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย
ความร่
ว
มมื
อ
ในการจั
ด
หาสถานภาพ
			 อย่างไร
ทางกฎหมายหรือสัญชาติของผู้เสียหาย
หน่วยงานทีบ่ งั คับใช้กฎหมายในพืน้ ทีท่ ม่ี กี ลุม่ บุคคลไร้สญ
ั ชาติ
จากการค้
า
มนุ
ษ
ย์
เ
พื
่
อ
จะเอื
้
อ
ประโยชน์
ใ
น
				 กลุม่ ใหญ่อาศัยอยูน่ น้ั ได้รบั การฝึกอบรมเรือ่ งพืน้ ฐานหลักการ
การหาหนทางแก้ไขสภาวะที่บุคคล
				
ของสิทธิมนุษยชนรวมทั้งสิทธิของสตรีและเด็กอย่างไรบ้าง
ไร้
ส
ั
ญ
ชาติ
เ
ผชิ
ญ
อยู
่
อ
ย่
า
งเหมาะสม
ควรปรับปรุงวิธีการของการบังคับใช้กฎหมายอย่างไร
			
ทั้งนี้ต้องเคารพต่อสิทธิมนุษยชนของ
		
ผูช้ าย สตรี เด็กหญิง เด็กชายทีเ่ ป็นบุคคลไร้สญ
ั ชาติ ตกอยูใ่ น
ผู้เสียหายอันเป็นที่ยอมรับตามสากล
			 ความเสี่ยงต่อการค้ามนุษย์มากกว่ากลุ่มพลเมืองหรือกลุ่มที่มี
			 ถิน่ พํานักกลุม่ อืน่ หรือไม่ ซึง่ รวมถึงสาเหตุของการแสวงหาประโยชน์
			 ทางเพศ การบังคับใช้แรงงานหรือบริการ การเป็นทาส และ
			 การเป็นข้ารับใช้

•
•

			

•

•
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4.2 ความรุนแรงทางเพศ
บุคคลไร้สญ
ั ชาติทเ่ี ป็นผูห้ ญิง เด็กหญิง ผูช้ าย และเด็กชาย ตกเป็นผูถ้ กู กระทําในด้านความรุนแรงทางเพศ
		 หรือไม่ ถ้าใช่
เป็นความรุนแรงทางเพศประเภทใด และใครเป็นผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้กระทําผิดนั้น
การกระทํารุนแรงทางเพศเกิดที่แห่งใดมากที่สุด และใครเป็นกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด
บุคคลไร้สญ
ั ชาติเผชิญกับความเสีย่ งทีม่ ากกว่าหรือแตกต่างกันออกไปเมือ่ เปรียบเทียบกับประชากรทีเ่ หลือ
		 ทั้งหมด

•
•
•

เกณฑ์อายุอย่างตำ�่ เท่าไรทีใ่ ห้มกี ารยอมความทางเพศได้
สิง่ ต่อไปนีไ้ ด้รบั การรับรองทางกฎหมายว่าเป็นคดีอาญาหรือไม่
การข่มขืน การล่วงละเมิดและแสวงหาประโยชน์ทางเพศ การคุกคามทางเพศ การค้ามนุษย์ การบังคับ
		 ค้าประเวณี และความรุนแรงในครอบครัว (ไม่ว่าผู้ถูกกระทําจะเป็นเพศใดก็ตาม)
การบังคับแต่งงาน การขลิบอวัยวะเพศของผู้หญิง และประเพณีปฎิบัติอันโหดร้ายอื่น ๆ

•
•

โครงการระดับท้องถิ่นที่มีอยู่นั้นได้ป้องกันและตอบสนองตอบปัญหาความรุนแรงทางเพศหรือไม่ทั้งนี้
		 เพื่อประกันว่า
การเพิ่มความตระหนักให้สาธารณะและการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ บุคคลากรด้านมนุษยธรรม และหน่วย
		 ชุมชนอื่นๆ
ความปลอดภัยด้านกายภาพ การสนับสนุนทางแพทย์ การสนับสนุนทางสังคมจิตวิทยา การปรึกษา
		 ข้อกฎหมาย และ การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของผู้ที่ตกเป็นเหยื่อ

•
•

ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงเผชิญกับอุปสรรคในการขอรับการช่วยเหลือหรือไม่
ถ้าใช่ อุปสรรคนั้นคืออะไร
เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทัศนะคติด้านประเพณีหรือวัฒนธรรมหรือไม่
เหตุทางชาติพนั ธ์ุ สัญชาติ ด้านการเมือง หรือเอกลักษณ์ดา้ นอืน่ เป็นอุปสรรคในการขอรับความช่วยเหลือ
		 หรือไม่

•
•
•

มีการแก้ปัญหาอะไรบ้างในระยะยาวให้กับผู้ที่ตกเป็นเหยื่อ
อะไรที่ควรจะปรับปรุงเพื่อการป้องกันและการตอบสนองความรุนแรงทางเพศในระดับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
		 และระดับชุมชน

ความปลอดภัยจากความรุนแรงและการตกเป็นเหยื่อของการแสวงหาประโยชน์ 27

4.3 การคุ้มครองเด็ก
กรอบทํางานด้านกฎหมายและด้านบริหารจัดการส่งเสริมความเป็นอยู่ของเด็กไร้สัญชาติชายหญิงบน
		 พื้นฐานของความเท่าเทียมกับพลเมืองหรือไม่
ให้สังเกตว่ามีความเหลื่อมลำ�้ ในระบบกฎหมายของรัฐกับอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กหรือไม่

•

กลไกการคุ้มครองเด็กระดับชาติและระดับชุมชนมีเพียงพอหรือไม่ ทั้งนี้เพื่อที่จะ
สอดส่องติดตามความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดีของเด็กไร้สัญชาติทั้งชาย หญิง
สนองตอบอย่างมีประสิทธิภาพต่อความเสี่ยงของการคุ้มครองเด็กและเหตุที่อาจเกิดขึ้น
จัดให้มีการติดตามผลและให้การสนับสนุนอย่างเหมาะสมกับเด็กและครอบครัว
รวมถึงการช่วยเหลือเด็กด้านจิตใจ และ/หรือด้านความพิการ

•
•
•
•

มีเกณฑ์อายุการจ้างงานขั้นตำ่�เท่าไร
เด็กชายหญิงที่ไร้สัญชาติ ถูกบังคับให้ทํางานที่หนักหนาสากรรจ์์ เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา หรือเป็น
		 อันตรายต่อสุขภาพหรือการเจริญเติบโตหรือไม่
มีมาตรการอะไรเพื่อลดความเสี่ยงให้ต่ำ�ที่สุดและแก้ไขความเสี่ยงนี้
มีสิ่งใดบ้างที่ชุมชนได้แจ้งถึงความต้องการเพื่อขอรับการสนับสนุนที่จะแก้ไขสิ่งนี้

•
•

เด็กชายหญิงทีไ่ ร้สญ
ั ชาติได้สทิ ธิในการพักผ่อนและการสันทนาการหรือไม่่
เด็กกลุ่มนี้เข้าถึงสิ่งอํานวยความสะดวกด้านกิจกรรมสันทนาการหรือกีฬาหรือไม่
เด็กชายและหญิงมีส่วนร่วมในโครงการการพัฒนาที่ตนได้รับประโยชน์หรือไม่

•
•

4.4 อิสระในการเดินทางเคลื่อนย้าย รวมถึงสิทธิที่จะกลับเข้าประเทศ
มีกฎหมายหรือระเบียบปกครองอะไรบ้างทีเ่ กีย่ วกับการเดินทางเคลือ่ นย้ายของบุคคลไร้สญ
ั ชาติ
เจ้าหน้าที่หน่วยใดเป็นผู้ดูแลเรื่องนี้

•

มีขอ้ จํากัดอิสรภาพในการเดินทางเคลือ่ นย้ายภายในอาณาเขตดินแดน และ/หรือ การเลือกสถานทีอ่ ยูอ่ าศัย
หรือไม่ ถ้ามี
ข้อจํากัดนั้นมีอะไรบ้าง
ข้อจํากัดนําไปใช้กับบุคคลที่มิใช่พลเมืองกลุ่มอื่นหรือไม่
ข้อจํากัดนัน้ เป็นสิง่ จําเป็นเพือ่ ความมัน่ คงแห่งชาติหรือเพือ่ ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
		 หรือไม่

•
•
•

บุคคลไร้สัญชาติเผชิญอุปสรรคที่เป็นทางการ หรือในทางปฎิบัติต่ออิสรภาพในการเดินทางเคลื่อนย้าย
		 หรือการเลือกถิ่นพํานักอาศัยภายในอาณาเขตดินแดน ซึ่งรวมถึง
ความเสี่ยงที่จะถูกคุกคามหรือการเลือกปฎิบัติจากเจ้าหน้าที่หน่วยปฎิบัติต่าง ๆ หรือไม่
บุคคลไร้สัญชาติประสบความยากลําบากในการขอรับเอกสารต่าง ๆ หรือไม่
มีความเสี่ยงต่อการถูกคุมขัง และ/หรือการถูกขับไล่หรือไม่

•
•
•
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ผลที่ตามมาของการถูกจํากัดการเดินทางเคลื่อนย้ายคืออะไร (เช่น การเข้าถึงสิทธิในการถูกว่าจ้างงาน
		 ที่ดินทํากิน การตลาด) และมีผลกระทบแตกต่างระหว่างหญิง ชาย และ/หรือ มีความแตกต่างในระหว่าง
		 กลุ่มอายุหรือไม่
มีการส่งเสริมให้ความรู้ด้านอิสรภาพของการเดินทางเคลื่อนย้ายของบุคคลไร้สัญชาติหรือไม่
บุคคลไร้สัญชาติที่มีถิ่นพํานักอาศัยอยู่ในรัฐนั้นสามารถจะเดินทางกลับจากต่างประเทศได้หรือไม่
ข้อจํากัดนั้นมีอะไรบ้างและถูกนํามาใช้อย่างไร
เอกภาพของครอบครัวได้ถือเป็นส่วนสําคัญในการแก้ปัญหาเป็นรายกรณีหรือไม่

•
•

4.5 การคุมขัง
บุคคลไร้สญ
ั ชาติถกู คุมขังด้วยสาเหตุของการมีถน่ิ พํานักทีไ่ ม่ชดั เจน ไม่มเี อกสารประจําตัว หรือด้วยเหตุผล
		 อื่นที่เกี่ยวกับสถานะไร้สัญชาติของตนหรือไม่
ถ้าใช่ ถูกคุมขังโดยเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานใด
สาเหตุทั่วไปที่จะถูกคุมขังคืออะไรบ้าง
การคุมขังขึน้ อยูก่ บั สาเหตุของห้วงเวลาทีย่ ดื เยือ้ ด้วยเหตุผลทีไ่ ม่สามารถจะเดินทางกลับไปยังประเทศ
			 ที่ตนถือสัญชาติอยู่ (สําหรับบุคคลไร้สัญชาติแบบ de facto) หรือเป็นผู้ที่เคยมีที่ถิ่นที่อยู่เดิม
			 (ถ้าเป็นคนไร้สัญชาติแบบ de jure) เพราะเหตุว่าประเทศนั้นยินยอมให้พวกเขาเดินทางกลับ หรือ
			 จัดหาเอกสารเดินทางหรือความช่วยเหลือด้านอื่น ๆ หรือไม่
ผูต้ อ้ งขังถูกคุมขังอยูท่ ใ่ี ด (รวมถึงการคุมขังในบริเวณเขตแดนนานาชาติทช่ี ายแดน และ สถานทีก่ กั กันอืน่ ๆ
		 ทีเ่ จ้าหน้าทีจ่ ดั ไว้)
ข้อมูลในเรื่องจํานวนและสาเหตุของการคุมขังนั้นน่าเชื่อถือหรือไม่ มีการแบ่งแยกข้อมูลตามเพศและ
		 อายุหรือไม่
เหตุการณ์เหล่านี้จะถูกรายงานไปที่ใครและอย่างไร

•
•

•
•
•

เมื่อบุคคลไร้สัญชาติถูกคุมขังแล้ว จะมีการปฎิบัติทันที
		 ในเรื่องต่อไปนี้หรือไม่
แจ้งถึงเหตุผลของการจับกุมด้วยภาษาที่เข้าใจได้
		 หรือไม่
ถูกนําขึ้นต่อเจ้าหน้าที่ศาลเพื่อทบทวนคดีหรือไม่
ได้รบั อนุญาตให้ตดิ ต่อหรือรับการเยีย่ มเยียนหรือไม่
ได้รับการจัดหาทนายและได้รับความช่วยเหลือโดย
		 ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายสําหรับทนายหรือไม่

•
•
•
•

บทสรุปคณะกรรมการบริหารที่ 106
ย่อหน้า (w)
เรียกร้องให้รฐั ไม่คมุ ขังบุคคลไร้สญ
ั ชาติ
เพียงเพราะเหตุผลในการเป็น
บุคคลไร้สญ
ั ชาติและจะต้องปฎิบตั ติ อ่
บุคคลไร้สญ
ั ชาติให้สอดคล้องกับ
กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
และเรียกร้องให้รฐั ภาคีตอ่ อนุสญ
ั ญาว่าด้วย
เรือ่ งสถานภาพของบุคคลไร้สญ
ั ชาติ ค.ศ. 1954
ปฎิบตั ติ ามข้อกำ�หนดในอนุสญ
ั ญาอย่างเต็มที่
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มีการกําหนดข้อจํากัดของระยะเวลาการคุมขังอย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่
สิ่งอํานวยความสะดวกในการคุมขังมีหรือไม่ ทั้งนี้เพื่อ
ผู้ต้องขังจะไม่ถูกทรมาณหรือถูกกระทําทารุณอย่างไร้มนุษยธรรม หรือถูกปฎิบัติต่ ำ�กว่ามาตรฐาน
		 หรือถูกลงโทษหรือไม่
สตรีและเด็กถูกคุมขังแยกจากผูช้ ายหรือไม่ (ยกเว้นกรณีครอบครัว)
ความช่วยเหลือทีจ่ าํ เป็นและบริการต่าง ๆ มีให้หรือไม่ (เช่น อาหาร บริการด้านสุขอนามัยและสุขภาพ)
			 มีทางเลือกอื่นที่จะนํามาใช้แทนการคุมขังเด็ก หรือไม่

•
•
•

การคุมขังบุคคลไร้สัญชาติได้รับการตรวจตราดูแลบ้างหรือไม่
ถ้ามี ใครเป็นผูก้ �ำ กับดูแล
มีหลักประกันทีจ่ ะเข้าถึงผูต้ อ้ งขังให้กบั หน่วยงานของ UNHCR, ICRC และองค์กรพัฒนาเอกชนอีน่
		 หรือไม่

•
•

4.6 การเข้าถึงการช่วยเหลือด้านกฎหมาย
บุคคลไร้สญ
ั ชาติมสี ทิ ธิทางกฎหมายเท่าเทียมกันหรือไม่ และพวกเขาจะได้รบั สิทธินน้ั โดยปราศจากการ
		 เลือกปฎิบตั ทิ จ่ี ะได้รบั ความคุม้ ครองตามกฎหมายเท่าเทียมกันหรือไม่
ในทางปฎิบตั ิ บุคคลไร้สญ
ั ชาติได้เข้าถึงสิทธิการช่วยเหลืออย่างมีประสิทธิผลสําหรับการกระทําทีล่ ะเมิด
		 สิทธิของตนหรือไม่ ซึ่งรวมถึง
การเข้าถึงสิทธิทางศาลอย่างเสรี
การช่วยเหลือด้านกฎหมาย
การพิจารณาไต่สวนคดีโดยผูพ้ พิ ากษาทีเ่ ทีย่ งธรรมและจากผูต้ ดั สินทีไ่ ด้รบั การฝึกอบรมมาแล้ว
ได้รบั การอธิบายในกระบวนการและตีความด้วยภาษาทีเ่ ข้าใจได้หรือไม่

•
•
•
•

หากไม่อาจจัดให้มีความคุ้มครองได้ อธิบายว่าทําไม
เมือ่ ไม่มคี วามคุม้ ครองด้านกฎหมายปรากฎอยู่ จะมีผลกระทบอย่างไรต่อบุคคลไร้สญ
ั ชาติ
มีการคำ�นึงถึงความต้องการพิเศษของผูห้ ญิง เด็ก ผูส้ งู อายุ เผ่าพันธ์ุ หรือ กลุม่ อืน่ ๆ ในการเข้าถึงการ
		 ช่วยเหลือทางกฎหมายอย่างเพียงพอหรือไม่

•
•
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4.7 การขับไล่ออกจากประเทศ
บุคคลไร้สญ
ั ชาติรวมถึงผูท้ ไ่ี ม่ได้รบั สัญชาติแบบปกติ ได้รบั ความคุม้ ครองจากการถูกขับไล่หรือไม่ ถ้ามี
มีสาเหตุอะไรทีอ่ าจทําให้บคุ คลไร้สญ
ั ชาติถกู ขับไล่และสถานการณ์ทข่ี บั ไล่นน้ั คืออะไร
คําตัดสินนัน้ อยูบ่ นพืน้ ฐานของกฎหมายหรือไม่
เจ้าหน้าทีม่ อี าํ นาจเป็นผูข้ บั ไล่หรือไม่
การดําเนินการถูกต้องตามระยะเวลาซึง่ รวมถึงสิทธิของบุคคลทีจ่ ะเสนอข้อมูลของตนเพือ่ อุทธรณ์และมี
		 ทนายช่วยเหลือทางด้านกฎหมาย หรือไม่

•
•
•
•

4.8 ผลกระทบจากการสู้รบ
บุคคลไร้สญ
ั ชาติได้รบั ผลกระทบทีเ่ กิดจากการสูร้ บมากกว่าพลเมืองหรือกลุม่ บุคลทีไ่ ม่ใช่พลเมืองกลุม่ อืน่ ๆ
		 หรือไม่
บุคคลไร้สญ
ั ชาติอยูใ่ นสภาพเสีย่ งต่อการพลัดถิน่ หรือไม่
ถ้าใช่ เจ้าหน้าทีม่ ขี น้ั ตอนอะไรในการป้องกันทีจ่ ะนํามาใช้เพือ่ ลดความเสีย่ งให้นอ้ ยทีส่ ดุ

•
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เด็กนักเรียนในชนบทที่สูงของศรีลังกา
มีบุคคลไร้สัญชาตินับแสนคนที่เป็นชาวทมิฬอยู่ในชนบทที่สูงได้รับการหล่อหลอมกับสังคมชาวศรีลังกา
หลังจากที่มีการรณรงค์เรื่องสัญชาติในปี ค.ศ. 2003

5. ความต้องการพื้นฐานและการเข้าถึงบริการสาธารณะที่จำ�เป็น

		
		
		

นอกเหนือจากความปลอดภัยจากความรุนแรงแล้ว ความคุม้ ครองยังรวมถึงการคุม้ กันสิทธิพน้ื ฐานด้านอืน่ ๆ
้
ด้วยซึง่ รวมถึงการเข้าถึงสิทธิทจ่ี ะมีบา้ นพักอาศัย นำ�สะอาดและสุ
ขอนามัย มีอาหารอย่างเพียงพอเพือ่ รักษา
สุขภาพให้แข็งแรง การดูแลสุขภาพเบือ้ งต้นและการศึกษา

					

5.1 ความปลอดภัยด้านอาหารและโภชนาการ

อารัมภบทของอนุสญ
ั ญาว่าด้วยสถานภาพ
			
บุ ค คลไร้ สั ญ ชาติ มี สิ ท ธิ ท้ั ง ทางกายภาพและเศรษฐกิ จ ใน
ของบุคคลไร้สญ
ั ชาติ
			
เรื่องของอาหาร หรือวิธีการจัดซื้อหรือไม่ ถ้าไม่
			
ปัญหาอะไรที่ชุมชนได้พบเกี่ยวกับการการเข้าถึง
พิจารณาว่ากฎบัตรสหประชาชาติ
				
ด้านอาหาร
และปฏิ
ญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนได้
คําเสนอแนะนําอะไรที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้
			
อนุมตั เิ มือ่
			
บุคคลไร้สญ
ั ชาติเข้าถึงความช่วยเหลือสาธารณะด้านอาหาร
วันที่ 10 ธันวาคม ค.ศ. 1948
				
ความต้องการด้านโภชนาการเท่าเทียมกับพื้นฐานเบื้องต้น
โดยสมัชชาใหญ่สหประชาชาติได้ยนื ยัน
				
ของพลเมืองหรือไม่
หลักการทีว่ า่ บุคคลทุกคนจะได้ใช้สทิ ธิ

•
•
•

และเสรี
ภาพขัน้ พืน้ ฐานแห่งตนโดยปราศจาก
					
5.2
การเลือกปฎิบตั ิ
			
พิจารณาว่
าสหประชาชาติได้แสดงความห่วงใย
				
อย่างสูงในหลายโอกาสต่อบุคคลไร้สญ
ั ชาติและ
			
พยายามทีจ่ ะให้หลักประกันว่าบุคคลไร้สญ
ั ชาติ
				
จะได้ใช้สทิ ธิและเสรีภาพขัน้ พืน้ ฐานของตนได้
			
มากเท่าทีจ่ ะเป็นไปได้
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้
นำ�และสุ
ขอนามัย

บุคคลไร้สัญชาติเข้าถึงนำ�้ เพื่อดื่มกิน หุงหาอาหาร บริการด้าน
สุขอนามัยและสุขภาพ เท่าเทียมกับที่พลเมืองได้รับหรือไม่
การขาดแคลนนำ�้ หรือการเข้าถึงนำ้�นัน้ เป็นประเด็นทีน่ า่ กังวลของ
ชุมชนไร้สัญชาติหรือเจ้าของชุมนุมหรือไม่ ถ้าใช่
มีวธิ กี ารใดทีส่ ามารถใช้แก้ปญ
ั หานี้

•
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5.3 ที่อยู่อาศัย
บุคคลไร้สัญชาติเข้าถึงสิทธิในที่อยู่อาศัยหรือไม่ รวมถึง
		
ความคุม้ ครองต่อร่างกาย
		
ขนาดของพืน้ ทีพ่ อเพียงสําหรับกิจกรรมพืน้ ฐานของ
		 ครัวเรือน
สิง่ จําเป็นอืน่ ๆ รวมทัง้ เชือ้ เพลิงสําหรับการหุงต้ม
เอกภาพครอบครัวและความเป็นส่วนตัว
ระยะทางทีเ่ หมาะสมสําหรับการขอรับบริการที่
		 จําเป็น
ทีอ่ ยูอ่ าศัยทีไ่ ด้รบั การคํานึงถึงในด้านของปัจเจก
		 บุคคล (เช่น สตรีโสด ผูห้ ญิงทีเ่ ป็นหัวหน้าครอบครัว
		 สตรีสงู อายุ ปูย่ า่ ตายาย และ ผูพ้ กิ าร
มีการจัดพืน้ ทีพ่ กั ผ่อนสําหรับเด็ก ๆ หรือไม่

•
•
•
•
•
•
•

อารัมบทของบทสรุปคณะกรรมการบริหาร
ที่ 106
ขอแสดงความกังวลต่อสถานการณ์ที่รุนแรง
และอันตรายที่บุคคลไร้สัญชาติเผชิญอยู่ โดย
รวมถึงการขาดอัตลักษณ์ทางกฎหมายและการ
ไม่ได้ใช้สิทธิในด้านพลเมือง สังคม เศรษฐกิจ
สังคมและวัฒนธรรม ซึ่งส่งผลให้ไม่สามารถ
เข้ารับการศึกษา การถูกจำ�กัดเสรีภาพของ
การเดินทางเคลื่อนย้าย สถานการณ์อันยืด
เยื้อจากการถูกคุมขัง การไม่สามารถหาการ
จ้างงาน การไม่สามารถใช้ในสิทธิในการครอบ
ครองทรัพย์สิน การไม่สามารถเข้าถึงการรักษา
พยาบาลเบื้องต้น

บุคคลไร้สัญชาติเผชิญอุปสรรคด้านความมั่นคงเกี่ยวกับ
		 การมีที่อยู่อาศัยเพียงพอหรือไม่ ถ้าใช่
อุปสรรคเหล่านีม้ มี ากกว่าพลเมืองหรือกลุม่ ชนอืน่ ทีม่ ใิ ช่พลเมืองประสบอยูห่ รือไม่

•

บุคคลไร้สัญชาติถูกรวมเป็นส่วนหนึ่งในนโยบายและโครงการของสังคมที่อยู่อาศัยหรือไม่
สัดส่วนของบุคคลไร้สัญชาติที่มีบ้านพักอาศัยหรือการตั้งถิ่นฐานนั้นเป็นอย่างไร
บุคคลไร้สญ
ั ชาติถกู บังคับผลักไล่หรือไม่
ถ้าใช่ การขับไล่เป็นไปแบบไม่ถกู ต้องตามกฎหมาย หรือโดยพลการ หรือมิฉะนัน้ เป็นการเลือกปฎิบตั หิ รือไม่

•
•

5.4 ของใช้ในครัวเรือนและอนามัยพื้นฐาน
บุคคลไร้สญ
ั ชาติเข้าถึงสิทธิทจ่ี ะได้รบั ความช่วยเหลือสาธารณะเพือ่ ทีจ่ ะได้รบั ปัจจัยพืน้ ฐานด้านเครือ่ งนุง่ ห่ม
		 สิง่ ของใช้ในครัวเรือนและความจําเป็นด้านอนามัยเท่าเทียมกับทีพ่ ลเมืองได้รบั เบือ้ งต้นหรือไม่
การขาดแคลนเสื้อผ้า และ/หรือของใช้ส่วนตัวอื่นๆ จะนําไปสู่การเสี่ยงต่อความคุ้มครองหรือไม่ (เช่น
		 การถูกคุกคาม การกีดกันการเข้าถึงสิทธิในการศึกษา การกีดกันการเข้าถึงสิทธิในด้านบริการสุขภาพ)

•
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5.5

การดูแลสุขภาพ

บุคคลไร้สญ
ั ชาติทง้ั ชาย หญิง เด็กชาย หรือเด็กหญิง เข้าถึงสิทธิในการรักษาพยาบาลสาธารณะเบือ้ งต้น
		 และการบริการด้านการป้องกันสุขภาพเท่าเทียมกับทีพ่ ลเมืองได้รบั เบือ้ งต้นหรือไม่ โดยรวมถึง
บริการฉุกเฉิน
บริการด้านจิตวิทยา
บริการด้านเจริญพันธ์ุและวางแผนครอบครัว
วัคซีน
		
		
การเข้ารับการรักษาด้านสภาวะของโรคเรือ้ รัง
		
การดูแลทางแพทย์หลังการถูกข่มขืนและการรักษา (การป้องกันโรคติดต่อทางเพศ การคุมกําเนิดแบบ
			 ฉุกเฉินภายใน 120 ชัว่ โมงหลังเกิดเหตุ และการป้องกันการแพร่ของเชือ้ เอชไอวีภายในเวลา 72 ชัว่ โมง
			 หลังเกิดเหตุ)
อุปสรรคเหล่านีไ้ ด้ถกู ประเมินไว้สาํ หรับบริการด้านสุขอนามัยหรือไม่ (เช่น จํานวนผูใ้ ห้การรักษาโดยทัว่ ไป
		 ไม่พอเพียง และการขาดแคลนบุคลากรผู้หญิง การดูแลรักษาที่ต่ำ�กว่ามาตรฐาน ค่ารักษาพยาบาล
		 อุปสรรคด้านภาษา เอกสารทีต่ อ้ งการใช้ การเลือกปฎิบตั )ิ
		
บริการด้านสุขภาพเท่าเทียมกันหรือไม่ระหว่างบุคคลไร้สัญชาติที่เป็นหญิงและชาย

•
•
•
•
•
•

•

5.6 เอชไอวี และเอดส์ (HIVและ AIDs)
บุคคลไร้สญ
ั ชาติทง้ั ชาย หญิง เด็กชาย และเด็กหญิงทีม่ ชี วี ติ อยูห่ รือเกีย่ วข้องกับเชือ้ เอชไอวี/เอดส์นน้ั ได้รบั
		 สิทธิในการเข้าถึงการบริการต่อไปนีห้ รือไม่
มีบริการตรวจเชือ้ เอชไอวี/เอดส์โดยสมัครใจและการเข้าโครงการให้คาํ ปรึกษาโดยอยูบ่ นพืน้ ฐานของ
			 การไม่เลือกปฎิบัติหรือไม่
		
บริการด้านสุขอนามัยของรัฐและวิธีการรักษา (รวมถึงการให้ยาต้าน การแจกจ่ายถุงยางอนามัย
			 และการฝึกอบรม) อยู่บนพื้นฐานเท่าเทียมกับพลเมืองหรือไม่

		 •
•

5.7 การศึกษาขั้นประถมและมัธยม
เด็กหญิงและชายที่เป็นบุคคลไร้สัญชาติเข้าถึงการศึกษาระดับประถมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายที่อยู่บนพื้นฐาน
		 เท่าเทียมกับพลเมืองหรือไม่
		
เป็นการศึกษาภาคบังคับหรือไม่

•

บุคคลไร้สญ
ั ชาติสามารถเข้าถึงการศึกษาระดับมัธยมทีม่ รี ปู แบบแตกต่างออกไปหรือไม่ รวมถึงด้านช่าง
		 เทคนิค และอาชีวะที่จัดให้โดยทั่วไป หรือไม่
		
ถ้าไม่ เพราะเหตุใด

•

เด็กไร้สัญชาติอายุระหว่าง 5-17 ปีที่สมัครเข้าเรียนในระดับประถมหรือตำ่ �กว่าระดับมัธยม มีจํานวน
		 ร้อยละเท่าไร
		
เด็กไร้สัญชาติที่จบการศึกษาจากโรงเรียนมีจํานวนร้อยละเท่าไร
สัดส่วนการเข้าเรียนของเด็กผู้หญิงมีอัตราตำ่ �กว่าหรือไม่
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•
•
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เด็กไร้สัญชาติประสบกับปัญหาทั่วไปหรืออุปสรรคในทางปฎิบัติเพื่อที่จะสมัครเข้าโรงเรียน หรือการ
		 แข่งขันหรือไม่ ทั้งนี้โดยรวมถึง
การขาดแคลนอุปกรณ์การเรียน ได้แก่ เครื่องแบบนักเรียน เสื้อผ้า เครื่องเขียน ค่าเล่าเรียน
ความเสี่ยงที่จะเดินทางไปโรงเรียน หรือความเสี่ยงของการถูกคุกคามหรือความรุนแรงในโรงเรียนจาก
		 เจ้าหน้าที่หรือนักเรียนอื่น ๆ
เป็นเรื่องยากสําหรับเด็กชายหญิงไร้สัญชาติที่จะจัดหาเอกสารที่ต้องการนั้นหรือไม่
ภาษา
คุณภาพการสอน ขนาดของชั้นเรียน และ/หรือ
การขาดแคลนการสนับสนุนจากชุมชนเพื่อการศึกษา ปัญหาทางด้านภาษา

•
•
•
•
•
•

อุปสรรคนั้นมีผลกระทบต่อเด็กหญิงและชายอย่างไร

5.8 การศึกษาขั้นสูงขึ้น ภาษา และการอบรมด้านอาชีวะ
บุคคลไร้สัญชาติจะเข้าถึงการศึกษาขั้นสูงขึ้น ภาษา และการอบรมวิชาชีพได้หรือไม่
มีโอกาสเท่าเทียมกันหรือไม่ สําหรับ ชาย หญิง และวัยหนุ่มสาว

•

มีความต้องในการฝึกอบรมภาษาให้กับบุคคลไร้สัญชาติเพื่อที่จะใช้สื่อสารใน
		 ประเทศที่เขาได้มีถิ่นพํานักอาศัยอยู่
ใครเป็นผู้เสนอหลักสูตรนั้น
มีอุปสรรคในเข้าถึงการฝึกอบรมภาษาหรือไม่

•
•
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ชายชาวดาลิตที่ทำ�งานในเนปาล
การได้เป็นพลเมืองและถือเอกสาร
ที่เกี่ยวข้องทั้งหลายทำ�ให้เขา
กลมกลืนกับสังคมได้สะดวก

6. การมีส่วนร่วมในชุมชนและการพึ่งพาตนเอง

		
		
		

การมีส่วนร่วมในชุมชนเป็นหลักการที่สําคัญข้อหนึ่งของการให้ความคุ้มครองที่จะช่วยให้บุคคลไร้สัญชาติ
สามารถทีจ่ ะก่อร่างสร้างชีวติ ได้อย่างสร้างสรรค์และอยูอ่ ย่างมีศกั ดิศ์ รี ในขณะเดียวกันก็เป็นการส่งเสริมการ
บูรณาการด้านสังคมและเศรษฐกิจ และลดความเปราะบางทัง้ หมดอันเป้นอุปสรรคต่อการให้ความคุม้ ครอง

6.1 สิทธิและความรับผิดชอบ
มีการจัดเตรียมข้อมูลให้กับบุคคลไร้สัญชาติในเรื่องสิทธิและความรับผิดชอบที่เป็นรูปแบบและภาษา
		 ที่เข้าใจได้หรือไม่ ถ้ามี
ใครเป็นคนจัดหาข้อมูลนั้นและมีการเผยแพร่ข้อมูลอย่างไร
มีมาตรการใดที่จะมั่นใจได้ว่าข้อมูลนั้นเข้าถึงกลุ่มสตรี เด็ก และกลุ่มที่ด้อยที่สุด

•
•

ชุมชนของบุคคลไร้สัญชาติมีส่วนในการพัฒนาและสื่อสารข่าวสารหรือไม่

6.2 การมีส่วนร่วมในการวางแผน, การประเมินโครงการและการร่วมรณรงค์ในชุมชน
บุคคลไร้สัญชาติเข้ามีส่วนร่วมในการวางแผนและบริหารจัดการการบริการในชุมชนท้องถิ่นของตน
		 อย่างไร
มีการพูดคุยบ่อยครั้งหรือไม่ ระหว่างผู้ชาย หญิง เด็กชายและหญิงที่มีอายุและพื้นเพแตกต่างกัน
		 เพื่อที่จะฟังความคิดเห็นและข้อเสนอในการหาหนทางแก้ไขจากพวกเขา
ผลรวมที่ได้สอดคล้องกับแผนดําเนินการหรือไม่ ถ้าใช่ อย่างไร
สตรีและผูช้ าย (รวมถึงเด็กวัยรุน่ ทัง้ หญิงและชาย) มีสว่ นร่วมอันเท่าเทียมกันในการตัดสินใจหรือไม่

•
•
•

ผูน้ าํ และผูท้ ม่ี สี ว่ นร่วม เจ้าหน้าทีท่ อ้ งถิน่ และภาคปฎิบตั อิ น่ื ๆ ยอมรับการชุมนุมของบุคคลไร้สญ
ั ชาติหรือไม่
บุคคลไร้สัญชาติมีสิทธิท่จี ะจัดตั้งหรือเข้าร่วมกับองค์กรที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองหรือแสวงหาผลกําไร
		 บนพื้นฐานความเท่าเทียมกับบุคคลที่มิใช่เป็นพลเมืองหรือไม่
กฎหมายของรัฐอนุญาตให้บคุ คลไร้สญ
ั ชาติประกอบศาสนะกิจและประเพณีได้อย่างเสรีโดยปราศจาก
		 การเลือกปฎิบตั หิ รือไม่
		
บุคคลไร้สัญชาติสามารถจัดตั้งสถานที่เพื่อการบวงสรวงสักการะหรือเข้าถึงสิ่งอํานวยประโยชน์ที่
		 จะปฎิบัติภารกิจด้านศาสนาได้อย่างเสรีหรือไม่

•

40
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6.3 การพึ่งพาตนเองและวิถีชีวิตความเป็นอยู่
มีการศึกษาในเรื่องต่อไปนี้หรือไม่
โครงสร้างทางสังคมเศรษฐกิจของบุคคลไร้สัญชาติ
ชนิดของงานและโอกาสในการจ้างงานยังคงมีให้กับบุคคลไร้สัญชาติ
การอบรมทักษะและการสนับสนุนด้านอื่นๆ ตามความจําเป็นเพื่อโอกาสนั้น ๆ

•
•
•

ยุทธศาสตร์ด้านวิถีชีวิตท้องถิ่นคำ�นึงถึงกลุ่มบุคคลไร้สัญชาติด้วยหรือไม่
อายุ เพศ และความแตกต่างถือเป็นเรือ่ งสําคัญหรือไม่ (เช่น การหยิบยกความต้องการเฉพาะกลุม่ เช่น
		 ผู้หญิงโสด หัวหน้าครอบครัวที่เป็นสตรี ผู้สูงอายุที่เป็นคนโสด หนุ่มสาว และผู้พิการ)

•

ปัญหาอะไรที่ชุมชนคนไร้สัญชาติพบในการเข้ามีส่วนรวมในยุทธศาสตร์ของวิถีความเป็นอยู่
		 / การพึง่ พาตนเอง
คําแนะนําอะไรบ้างที่พวกเขาเสนอที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้

•

6.4 การประกอบธุรกิจและการมีกิจการส่วนตัว
บุคคลไร้สัญชาติสามารถทำ�การค้าขายอย่างถูกต้อง
		 ตามกฎหมายและทํากิจการส่วนตัวได้หรือไม่
ถ้าไม่ได้ เป็นเพราะสาเหตุใด
มีขอ้ จํากัดใดบ้าง และข้อจํากัดนัน้ นํามาใช้กบั
		 พลเมืองหรือกลุม่ บุคคลอืน่ ทีม่ ใิ ช่เป็นพลเมืองหรือไม่
อะไรคือผลกระทบที่ตามมาของข้อจํากัดเหล่านั้น

•
•
•

บุคคลไร้สญ
ั ชาติจะเข้าถึงโครงการสนันสนุนกิจการขนาดเล็ก
		 ได้หรือไม่ (เช่น การขออนุญาต การกูย้ มื บริการ การพัฒนา
		 ธุรกิจ และความช่วยเหลือด้านเทคนิค)
ถ้าไม่ เพราะเหตุใด
ถ้าได้ หญิงและชายได้รับประโยชน์เท่าเทียมกัน
		 หรือไม่

•
•

บทสรุปคณะกรรมการบริหารที่ 106
ย่อหน้า (p)
ส่งเสริมให้รัฐ พิจารณามาตรการที่จะอนุญาต
ให้มีการผสมกลมกลืนเข้ากับสังคมแก่บุคคลที่
อยู่ในสภาวะของการไร้สัญชาติอันยืดเยื้อโดย
ผ่านโครงการพัฒนาในภาคสนาม
ด้านการศึกษา ที่อยู่อาศัย การบริการ
ทางสุขภาพและการสร้างรายได้ โดยร่วมมือ
กับหน่วยงานสหประชาชาติอื่นที่เกี่ยวข้อง
ในเวลาที่เหมาะสม และคำ�นึงถึงข้อมติของ
สมัชชาใหญ่สหประชาติที่ 60/129 of 2005

บุคคลไร้สญ
ั ชาติเข้าถึงทีด่ นิ ทีใ่ ช้เพาะปลูกและการตลาด
		 หรือไม่
ถ้าไม่ เพราะเหตุใด

•
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6.5 การจ้างงานเพื่อหารายได้
บุคคลไร้สญ
ั ชาติได้รบั อนุญาตให้หางานหรือเข้าร่วมในการจ้างงานเพือ่ หารายได้หรือไม่
ถ้ามีขอ้ จํากัดข้อจํากัดนัน้ มีอะไรบ้างและอะไรคือเหตุผลของข้อจำ�กัดนัน้
ข้อจํากัดนี้นํามาใช้กับกลุ่มบุคคลที่มีใช่เป็นพลเมืองกลุ่มอื่นหรือไม่
มีอปุ สรรคใด ๆ ทีจ่ ะกีดกันบุคคลไร้สญ
ั ชาติออกจากสิทธิการจ้างงาน (เช่น ใบอนุญาตทํางาน เอกสาร
		 ประจําตัว /เอกสารถิ่นที่อยู่ โควต้า อิสระในการเดินทางเคลื่อนย้าย)

•
•
•

อะไรคือผลกระทบที่ตามมาของข้อจํากัดที่บุคคลไร้สัญชาติเผชิญ

6.6 ความมั่นคงทางสังคมและความเหมาะสมของสภาพการทํางาน
บุคคลไร้สญ
ั ชาติได้รบั ประโยชน์จากกฎหมาย และ/หรือกฎระเบียบทางด้านความมัง่ คงทางสังคม หรือไม่
		 (เช่น ผลประโยชน์จากภาครัฐ การประกันการว่างงาน เบีย้ ประโยชน์ของผูส้ งู อายุและผูพ้ กิ าร) และมาตรฐาน
		 การจ้างงานทั่วไป (เช่น ค่าตอบแทน ชั่วโมงการทํางาน สุขภาพและความปลอดภัยในการทํางาน)
ถ้ามี บุคคลไร้สัญชาติได้รับการปฎิบัติที่เท่าเทียมกับพลเมืองหรือไม่
ถ้าไม่ อะไรคือผลกระทบต่อพวกเขา ผลกระทบนั้นแตกต่างจากกลุ่มชนกลุ่มอื่นหรือไม่ ด้วยเหตุ
		 ทางอายุ เพศ หรือเหตุอื่น ๆ

•
•
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6.7 สิทธิในการถือครองทรัพย์สิน
บุคคลไร้สญ
ั ชาติมสี ทิ ธิทจ่ี ะได้ครอบครองและมีกรรมสิทธิ์ในสังหาและอสังหาริมทรัพย์หรือไม่
ถ้ามีข้อจํากัดใดมาใช้ ข้อจํากัดนี้เป็นกรณีเดียวกับที่ใช้กับกลุ่มที่ไม่ใช่พลเมืองอื่นหรือไม่
ผลกระทบที่ตามมาของข้อจํากัดนั้นมีอะไรบ้าง
ผู้หญิง ผู้สูงอายุ และกลุ่มด้อยอื่น ๆ ได้รับผลกระทบนั้นด้วยหรือไม่
ถ้าบุคคลไร้สญ
ั ชาติไม่สามารถใช้สทิ ธิในด้านนีไ้ ด้ จะมีขอ้ โต้แย้งใด ๆ ต่อการได้สญ
ั ชาติของบุคคลไร้สญ
ั ชาติ
		 ด้วยความกลัวทีว่ า่ คนกลุม่ นีจ้ ะเข้าแข่งขันแย่งถือครองทรัพย์สนิ จากพลเมือง หรือเสาะแสวงหาการมอบ
		 คืนทรัพย์สินที่ถือครองโดยพลเมืองหรือไม่

•
•
•
•

บุคคลไร้สญ
ั ชาติตอ้ งเสียภาษีในการถือครองทรัพย์สนิ หรือค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บสูงกว่าทีพ่ ลเมืองในชาติ
		 หรือไม่
ถ้ามีการเพิกถอนสัญชาติเกิดขึน้ จะนําไปสูก่ ารยึดหรือการสูญเสียทรัพย์สนิ หรือไม่
มีกลไกสําหรับการมอบคืนทรัพย์สินในกรณีเช่นนี้หรือไม่

•
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เด็กหญิงกลุ่มชนชาวบังคลาเทศที่พูดภาษาไปฮารี/อูรดู
เมื่อเร็วๆ นี้ สถานการณ์อันยืดเยื้อของกลุ่มคนไร้สัญชาติกลุ่มนี้ได้รับการแก้ไขหลังจากมีการยืนยันว่า
คนกลุ่มนี้เป็นชาวบังคลาเทศและได้รับสิทธิในการลงคะแนนเลือกตั้งได้

ภาคผนวก

แหล่งข้อมูลทีเ่ กีย่ วกับเนือ้ หา รวมถึงข้อชีแ้ นะจากองค์กรต่างๆ ในประเด็น
ไร้สญ
ั ชาติ		
		
		
		
		

1.

่
กฎหมายด้านสิทธิมนุษยชนมีการพัฒนาอย่างสมำ�เสมอ
ข้อมูลทีป่ รากฎนีไ้ ด้คดั เลือกมาเพียงส่วนหนึง่ เท่านัน้
ขอแนะนําผู้อ่านให้ตรวจสอบกับข้อมูลใหม่ๆ ที่มีการพัฒนาขึ้นอีกจาก Refworld ที่ UNHCR จัดทําขึ้น
ซึง่ หาได้จากอินเตอร์เนต ที่ http://www.refword.org อนึง่ RefWorld เป็นแหล่งข้อมูลทีม่ คี า่ ครอบคลุมประเด็น
การไร้สญ
ั ชาติและสิทธิมนุษยชน

สิ่งแวดล้อมที่เอื้ออํานวยต่อการให้ความคุ้มครอง

		

1.1		โครงสร้างด้านสถิติประชากร

		

1.2 การวินิจฉัยสถานะไร้สัญชาติของบุคคล

•
•
•
•

				
				
				
				
				
				

แนวปฎิบัติเพื่อการใช้ระบบมาตรฐานและดรรชนีในการปฎิบัติงานของ UNHCR ปี ค.ศ. 2006
คู่มือ UNHCR ค.ศ. 2005
คู่มือการลงทะเบียนของ UNHCR เน้นที่บทที่ 8.3.4
รายงานข้อมูลสถิติที่จัดพิมพ์เป็นรายปีโดย UNHCR โดยแยกเป็นประเทศ หาได้จากเว็บไซต์

บทสรุปผู้บริหารที่ 106 (LVII) ค.ศ. 2006 ย่อหน้า (b)
เรียกร้องให้ UNHCR ปฎิบตั งิ านร่วมกับหน่วยงานภาครัฐทีไ่ ด้รบั ผลกระทบในการวินจิ ฉัยประชากรทีเ่ ป็น
บุคคลไร้สญ
ั ชาติหรือกลุ่มประชากรที่ยังไม่ได้รับการพิจารณาสัญชาติท่ียังอาศัยอยู่ในอาณาเขตรัฐ
โดยร่วมมือกับองค์การสหประชาชาติหน่วยอืน่ โดยเฉพาะกับองค์การ UNICEF, UNFPA รวมถึง
DPA, OHCHR และ UNDP ที่อยู่ในกรอบทํางานของโครงการระดับชาติ ซึ่งอาจรวมกระบวนการ
ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนเกิดหรือการปรับปรุงข้อมูลด้านประชากรตามความเหมาะสม
ดูเพิ่มเติม

•

		
		
		
		

•

		

บทสรุปผู้บริหารข้อที่ 		
ข้อที่ 74 (XLV) ค.ศ. 1994, ย่อหน้า (ee)
ข้อที่ 78 (XLVI ค.ศ. 1995 ย่อหน้า (e)
ข้อที่ 99 (LV) ค.ศ. 2004 ย่อหน้า (aa)
ข้อที่ 106 (LVII) ค.ศ. 2006, ย่อหน้า (b) ถึง (g)
มติการประชุมขององค์การเพือ่ การปรึกษาหารือด้านกฎหมายแห่งเอเซีย-อัฟริกา เรือ่ ง “อัตลักษณ์
ทางกฎหมายและการไร้สัญชาติ” ย่อหน้า 4
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		 1.3 ตราสารระหว่างประเทศและระดับภูมิภาค
ตราสารระหว่างประเทศ มีดังนี้

			 มติที่ประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติที่ A/Res/61/137
			 สมัชชาใหญ่, [...]
			 4 ....สนับสนุนให้รัฐที่ยังมิได้เข้าร่วมเป็นภาคีได้พิจารณาเพื่อการเข้าเป็นภาคี (อนุสัญญาว่าด้วยเรื่อง
			 สถานภาพของบุคคลไร้สญ
ั ชาติ และอนุสญ
ั ญาว่าด้วยการลดสภาวะการไร้สญ
ั ชาติ ค.ศ. 1961)
ดูเพิม่ เติมเกีย่ วกับการเข้าเป็นภาคีตราสารระหว่างประเทศต่อไปนี้
บทสรุปคณะกรรมการบริหาร
		
			 ข้อที่ 50 (XXXIX) ค.ศ. 1988, ย่อหน้า (l)
			 ข้อที่ 65 (XLII) ค.ศ. 1991, ย่อหน้า (r)
			 ข้อที่ 68 (XLIII) ค.ศ. 1992, ย่อหน้า (y)
			 ข้อที่ 74 (XLV) ค.ศ. 1994, ย่อหน้า (ee)
			 ข้อที่ 78 (XLVI) ค.ศ. 1995, ย่อหน้า (c)
			 ข้อที่ 79 (XLVII) ค.ศ. 1996, ย่อหน้า (g)
			 ข้อที่ 81 (XLVIII) ค.ศ. 1997, ย่อหน้า (o)
			 ข้อที่ 85 (XLIX) ค.ศ. 1998, ย่อหน้า (m)
			 ข้อที่ 87 (L) ค.ศ. 1999, ย่อหน้า (s)
			 ข้อที่ 90 (LII) ค.ศ. 2001, ย่อหน้า (p)
			 ข้อที่ 99 (LV) ค.ศ. 2004, ย่อหน้า (z)
			 ข้อที่ 106 (LVII) ค.ศ. 2006, ย่อหน้า (n) และ (s)
ข้อมติขององค์การเพือ่ การปรึกษาหารือด้านกฎหมายแห่งเอเชีย-อัฟริกา เรือ่ ง อัตลักษณ์ทางกฎหมาย
		
		
และการไร้สัญชาติ ย่อหน้าที่ 6

•

•

ด้านบุคคลไร้สัญชาติและผู้ลี้ภัย
อนุสญ
ั ญาว่าด้วยเรือ่ งสถานภาพของบุคคลไร้สญ
ั ชาติ ค.ศ. 1954
		
อนุสญ
ั ญาด้วยการลดภาวะการไร้สญ
ั ชาติ ค.ศ. 1961
		
อนุสญ
ั ญาว่าด้วยสถานภาพผูล้ ภ้ี ยั ค.ศ. 1951
		
พิธสี ารของอนุสญ
ั ญาว่าด้วยสถานภาพผูล้ ภ้ี ยั ค.ศ. 1967
		
ด้านสิทธิมนุษยชน
		
ปฎิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยนชน ค.ศ. 1948 (UDHR)
อนุสญ
ั ญาว่าด้วยการยอมรับในสถานภาพการสมรส เกณฑ์อายุการสมรส และการจดทะเบียนสมรส
		
			 ค.ศ. 1962
อนุสัญญาว่าด้วยเรื่องสัญชาติของสตรีที่สมรสแล้ว ค.ศ. 1957
		
อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการลดการแบ่งแยกเชื้อชาติและการเลือกปฎิบัติในทุกรูปแบบ
		
			 ค.ศ.1965 (ICERD)
กติกาสากลว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ค.ศ. 1966 (ICCPR)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•
•
•
•
•
•
		
•
		
•

		

พิธสี ารเลือกรับของกติกาสากลว่าด้วยเรือ่ งสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ค.ศ. 1966
กติกาสากลว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ค.ศ. 1966 (ICESCR)
อนุสญ
ั ญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฎิบตั ติ อ่ สตรีในทุกรูปแบบ ค.ศ. 1979 (CEDAW)
พิธสี ารเลือกรับของอนุสญ
ั ญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฎิบตั ติ อ่ สตรีในทุกรูปแบบ ค.ศ. 1999
อนุสญ
ั ญาสิทธิเด็ก ค.ศ. 1989 (CRC)
พิธสี ารเลือกรับของอนุสญ
ั ญาสิทธิเด็กด้านการค้าเด็ก โสเภณีเด็กและภาพลามกอนาจารต่อเด็ก
ค.ศ. 2000
อนุสญ
ั ญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุม้ ครองสิทธิของแรงงานต่างชาติและสมาชิกในครอบครัว
ทัง้ หมด ค.ศ. 1990
อนุสญ
ั ญาว่าด้วยเรือ่ งสิทธิคนพิการ ค.ศ. 2006

กฎหมายระหว่างประเทศด้านมนุษยธรรม
อนุสญ
ั ญาเจนีวาว่าด้วยเรือ่ งการคุม้ ครองบุคคลพลเรือนในระหว่างสงคราม (อนุสญ
ั ญาฉบับที่ 4)
		 ค.ศ. 1949
พิธีสารเพิ่มเติมของอนุสัญญาเจนีวาว่าด้วยเรื่องการคุ้มครองผู้เสียหายจากการสู้รบ
		 ลงวันที่ 12 สิงหาคม ค.ศ. 1949 และฉบับ (พิธีสารฉบับที่ 1) ค.ศ. 1977
พิธสี ารเพิม่ เติมของอนุสญ
ั ญาเจนีวาลงวันที่ 12 สิงหาคม ค.ศ. 1949 และว่าด้วยเรือ่ งการคุม้ ครอง
		 ผูเ้ สียหายจากการสูร้ บทีม่ ใิ ช่เป็นการสูร้ บระหว่างประเทศ (พิธสี ารฉบับทีส่ อง) ค.ศ. 1977
พิธสี ารเพิม่ เติมของอนุสญ
ั ญาเจนีวาลงวันที่ 12 สิงหาคม ค.ศ. 1949 และเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับการลงมติ
		 ของสัญญาลักษณ์เฉพาะเพิม่ เติม (พิธสี ารฉบับทีส่ าม) ค.ศ. 2005

		

•
•
•
•

กฎหมายอาญาระหว่างประเทศ
ธรรมนูญแห่งกรุงโรมว่าด้วยศาลอาญาระหว่างประเทศ ค.ศ. 1998
พิธสี ารเกีย่ วกับการป้องกันปราบปรามและลงโทษผูค้ า้ มนุษย์โดยเฉพาะการค้ามนุษย์ทม่ี ตี อ่ ผูห้ ญิง
		 และเด็ก ฉบับพ่วงกับอนุสัญญาสหประชาชาติต่อต้านการก่ออาชญากรรมข้ามชาติ (พิธีสาร
		 พาเลอร์โม) ค.ศ. 2003
พิธสี ารต่อต้านการลักพาแรงงานข้ามชาติโดยทางบก ทะเล และอากาศ ฉบับพ่วงกับอนุสญ
ั ญา
		 สหประชาชาติตอ่ ต้านการก่ออาชญากรรมข้ามชาติ (พิธสิ ารพาเลอร์โม) ค.ศ. 2004
		

•
•
•
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ตราสารภูมิภาค

การไร้สัญชาติ
อนุสญ
ั ญาแห่งสภายุโรปว่าด้วยเรือ่ งการหลีกเลีย่ งภาวะการไร้สญ
ั ชาติทเ่ี กีย่ วกับการสืบทอดรัฐ ค.ศ. 2006
อนุสญ
ั ญายุโรปว่าด้วยเรือ่ งสัญชาติ ค.ศ. 1997
สภายุโรป คณะกรรมการแห่งรัฐมนตรี คําแนะนํา R (ค.ศ. 1999) 18 ของคณะกรรมการแห่งรัฐมนตรี
		 ที่เป็นรัฐสมาชิกว่าด้วยการหลีกเลี่ยงและลดภาวะการไร้สัญชาติลงวันที่ 15 กันยายน ปี ค.ศ. 1999
องค์การที่ปรึกษากฎหมายแห่งเอเซีย-อัฟริกา มติที่ประชุมภาคพิเศษครึ่งวันเรื่อง “อัตลักษณ์ทาง
		 กฎหมายและการไร้สญ
ั ชาติ” ลงวันที่ 8 เมษายน ค.ศ. 2006 RES/45/SP.1

•
•
•
•

ด้านสิทธิมนุษยชน
กฎบัตรอัฟริกาว่าด้วยเรื่องสิทธิมนุษยชนและสิทธิของบุคคล ค.ศ. 1981
พิธีสารของกฎบัตรอัฟริกาเรื่องสิทธิมนุษยชนและสิทธิประชาชนว่าเรื่องด้วยสิทธิสตรีในอัฟริกา
		 ค.ศ. 2003
พิธีสารของกฎบัตรอัฟริกาว่าด้วยเรื่องสิทธิมนุษยนชนและสิทธิประชาชนว่าด้วยเรื่องการจัดตั้งศาล
		 ด้านสิทธิมนุษยชนและสิทธิประชาชน
กฎบัตรอัฟริกาเรือ่ งสิทธิและสวัสดิภาพของเด็ก ค.ศ. 1990
อนุสญ
ั ญาอเมริกาว่าด้วยเรือ่ งสิทธิมนุษยชน “ข้อตกลงแห่งซานโจส คอสต้า ริกา้ ” ค.ศ. 1969
พิธสี ารเพิม่ เติมเรือ่ งอนุสญ
ั ญาอเมริกนั ว่าด้วยเรือ่ งสิทธิมนุษยนชนในส่วนทีเ่ กีย่ วกับสิทธิทางเศรษฐกิจ
		 สังคม และวัฒนธรรม พิธสี ารแห่งซาน ซัลวาดอร์ ค.ศ. 1988
กฎบัตรอาหรับเรือ่ งสิทธิมนุษยชน ค.ศ. 1994
ปฎิญญาไคโรเรือ่ งสิทธิมนุษยชนในชนชาติ ค.ศ. 1990
กติกาว่าด้วยเรือ่ งสิทธิเด็กในชนชาติอสิ ลาม ค.ศ. 2005
CIS อนุสญ
ั ญาว่าด้วยเรือ่ งสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพพืน้ ฐาน ค.ศ. 1995
กฎบัตรของหลักการด้านสิทธิในสหภาพยุโรป ค.ศ. 2000
อนุสญ
ั ญายุโรปว่าด้วยเรือ่ งการคุม้ ครองสิทธิมนุษยนชนและหลักการแห่งเสรีภาพ ค.ศ. 1950 และพิธสี าร

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1.4 กรอบทํางานของกฎหมายแห่งชาติ
		

มติสมัชชาใหญ่สหประชาติที่ A/Res/61/137
7. เน้นย้าํ ว่าการป้องกันและลดสภาวะการไร้สญ
ั ชาติเป็นความรับผิดชอบเบือ้ งต้นของรัฐ โดยความร่วมมือ
อย่างเหมาะสมกับชุมชนนานาชาติ
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มติสมัชชาใหญ่สหประชาติที่ A/Res/50/152
16.เรียกร้องให้บรรดารัฐต่างๆ ออกกฎหมายเพือ่ ทีจ่ ะลดสภาวะการไร้สญ
ั ชาติให้สอดคล้องกับพื้นฐาน
หลักการสําคัญของกฎหมายระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ด้านการป้องกันการเพิกถอนสัญชาติ
โดยพลการและลดข้อจํากัดของมาตราต่างๆ ทีใ่ ห้มกี ารสละสัญชาติโดยปราศจากการได้สญ
ั ชาติหรือ
ถือสัญชาติจากประเทศอืน่ ก่อน ในขณะเดียวกันก็ตอ้ งเคารพในสิทธิทจ่ี ะออกกฎหมายทีจ่ ะใช้เพือ่ การ
ได้รบั การสละหรือการสูญเสียสัญชาติของรัฐอืน่ ด้วย

			
		
		
		
		

บทสรุปคณะกรรมการบริหารที่ 106 (LVII) ค.ศ. 2006, ย่อหน้า (i)
สนับสนุนให้บรรดารัฐพิจารณาการตรวจสอบกฎหมายว่าด้วยสัญชาติและกฎหมายอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่
ทบทวนการลงมติและการใช้ขอ้ คุม้ กันต่างๆ ทีค่ ำ�นึงถึงหลักการพืน้ ฐานของกฎหมายระหว่างประเทศ
เพื่อป้องกันการเกิดการไร้สัญชาติอันเป็นผลมาจากการปฎิเสธหรือการปลดสัญชาติโดยพลการ
และร้องขอให้ UNHCR ให้คําบรึกษาด้านเทคนิคในเรื่องนี้ต่อไป
ดูเพิ่มเติม

•

		
			
			
		
			
		
		
		
		
		
		

มติสมัชชาใหญ่สหประชาชาติขอ้ ที่
UNGA A/RES/50/152, ย่อหน้า 15 – 16
UNGA A/RES/49/169, ย่อหน้า 20
ข้อสรุปคณะกรรมการบริหาร
ข้อที่ 50 (XXXIX) ค.ศ. 1988, ย่อหน้า (l)
ข้อที่ 65 (XLII) ค.ศ. 1991, ย่อหน้า (r)
ข้อที่ 68 (XLIII) ค.ศ. 1992, ย่อหน้า (y)
ข้อที่ 78 (XLVI) ค.ศ. 1995, ย่อหน้า (b)
ข้อที่ 85 (XLIX) ค.ศ. 1998, ย่อหน้า (m)
ข้อที่ 99 (LV) ค.ศ. 2004, ย่อหน้า (z)
ข้อที่ 106 (LVII) ค.ศ. 006, เน้นเฉพาะย่อหน้า (i), (j), (k), (q) และ (u)
มติขององค์การเพือ่ การปรึกษาหาหรือด้านกฎหมายของเอเซีย-อัฟริกาเรือ่ ง “อัตลักษณ์ทางกฎหมาย
		 และการไร้สญ
ั ชาติ” ย่อหน้า 3

•

•

		
1.5 คําจํากัดความของบุคคลไร้สัญชาติ
			
อนุสัญญา ค.ศ. 1954, มาตรา 1

				 1. เพื่อจุดประสงค์แห่งอนุสัญญาฉบับนี้ คําว่า “บุคคลไร้สัญชาติ” หมายถึง บุคคลที่ไม่ได้รับการ
					พิจารณาให้ถอื สัญชาติจากรัฐใดรัฐหนึง่ ภายใต้การบังคับใช้ของกฎหมายแห่งรัฐนัน้

			

อนุสัญญา ค.ศ. 1961, บทบัญญัติสุดท้าย
				 ทีป่ ระชุมได้แนะนําว่า บุคคลทีเ่ ป็นคนไร้สญ
ั ชาติแบบ de facto (โดยพฤตินยั ) ควรได้รบั การปฎิบตั ิ
					เท่าเทียมเท่าที่จะเป็นไปได้กับบุคคลไร้สัญชาติแบบ de jure (โดยผลของกฎหมาย)เพื่อที่จะได้รับ
				 สัญชาติอย่างแท้จริง
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		 1.7 หน่วยงานส่วนร่วมอื่น ๆ
		
ข้อสรุปคณะกรรมการบริหาร ที่ 106 (LVII) ค.ศ. 2006, ย่อหน้า (a)

			
			
			
			

เร่งให้ UNHCR ร่วมมือกับภาครัฐต่าง ๆ หน่วยงานสหประชาชาติและองค์กรระหว่างประเทศอื่น ๆ
รวมทั้งองค์กรระดับภูมิภาคและองค์กรพัฒนาเอกชนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมสร้างความพยายาม
ที่จะเป็นหนึ่งเดียวที่จะผลักดันสู่เป้าหมายเพื่อดําเนินการสนับสนุนด้านการวินิจฉัย การป้องกัน และ
ลดภาวะการไร้สัญชาติ และเพื่อให้ความคุ้มครองบุคคลไร้สัญชาติต่อไป
ดูเพิ่มเติม

•

		
		
		
		
		
		
		

ข้อสรุปคณะกรรมการบริหาร
ข้อที่ 78 (XLVI) ค.ศ. 1995, ย่อหน้า (d)
ข้อที่ 79 (XLVII) ค.ศ. 1996, ย่อหน้า (n)
ข้อที่ 81 (XLVIII) ค.ศ. 1997, ย่อหน้า (o)
ข้อที่ 90 (LII) ค.ศ. 2001, ย่อหน้า (o) และ (q)
ข้อที่ 95 (LIV) ค.ศ. 2003, ย่อหน้ (v) และ (y)
ข้อที่ 99 (LV) ค.ศ. 2004, ย่อหน้า (bb)
ข้อที่ 102 (LVI) ค.ศ. 2005, ย่อหน้า (y)
ข้อที่ 106 (LVII) ค.ศ. 2006, ย่อหน้า (a),(b), (h), (o) และ (v)

:

1.10 ทัศนะคติสาธารณะต่อบุคคลไร้สัญชาติ
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน มาตรา 2
(1) ทุกคนย่อมมีสทิ ธิและอิสรภาพบรรดาทีก่ าํ หนดไว้ในปฏิญญานี้ โดยปราศจากความแตกต่างไม่วา่ ชนิด
ใดๆ ดังเช่น เชือ้ ชาติ ผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมืองหรือทางอืน่ เผ่าพันธ์แุ ห่งชาติหรือ
สังคม ทรัพย์สนิ กําเนิด หรือ สถานะอืน่ ๆ
(2) อนึง่ จะไม่มคี วามแตกต่างใดๆตามมูลฐานแห่งสถานะ ทางการเมือง ทางการศาล หรือทางการระหว่าง
ประเทศ ของประเทศหรือดินแดนทีบ่ คุ คลสังกัด ไม่วา่ ดินแดนนี้ จะเป็นเอกราช อยูใ่ นความพิทกั ษ์ มิได้
ปกครองตนเอง หรืออยูภ่ ายใต้การจํากัดอธิปไตยใดๆ
ดูเพิ่มเติม
กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR, มาตรา 2, 4, 20(2), 26 และ
		 ข้อคิดเห็นทั่วไปของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน ที่ 15 (สถานะของบุคคลต่างด้าวภายใต้มาตรา
		 ของกติกา) ค.ศ. 1986, ย่อหน้า 1-3, ข้อคิดเห็นทัว่ ไปที่ 18 (การไม่เลือกปฎิบตั )ิ ค.ศ. 1989 และข้อที่ 31
		 (ลักษณะทั่วไปของพันธะผูกพันทางกฎหมายที่จะใช้กับรัฐภาคี) ค.ศ. 2004 ย่อหน้า 10
อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฎิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (CEDAW) มาตรา 2
อนุสญ
ั ญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฎิบตั ทิ างเชือ้ ชาติในทุกรูปแบบ (ICERD)
		 มาตรา 2, 4 และ ข้อแนะนำ�ทัว่ ไปของคณะกรรมการด้านการขจัดการเลือกปฎิบตั ทิ างเชือ้ ชาติ ที่ 30
		 การไม่เลือกปฎิบัติต่อบุคคลที่ไม่ใช่เป็นพลเมือง ค.ศ. 2004
อนุสัญญาสิทธิเด็ก มาตรา 2
อนุสัญญา ค.ศ. 1954 อรัมภบท
อนุสัญญาอเมริกาว่าด้วยเรื่องสิทธิมนุษยชน มาตรา 1

•
•
•
•
•
•

ภาคผนวก 51

2.

การป้องกันและการลดสภาวะการไร้สัญชาติ

			

ปฎิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน มาตรา 15

				 (1) ทุกคนมีสทิ ธิในการถือสัญชาติหนึง่
				 (2) บุคคลใดๆ จะถูกถอนสัญชาติของตนโดยพลการหรือถูกปฏิเสธสิทธิทจ่ี ะเปลีย่ นสัญชาติไม่ได้
			 อนุสัญญา ค.ศ. 1961 อารัมบท
				 บรรดารัฐภาคี...พิจารณาว่าต้องการที่จะลดภาวะการไร้สัญชาติโดยข้อตกลงระหว่างประเทศ

การป้องกันการไร้สัญชาติ
		
2.2 การได้สัญชาติ
			 อนุสัญญาสิทธิเด็ก มาตรา 7
		

			
			

1. เด็กจะได้รบั การจดทะเบียนทันทีหลังการเกิด และจะมีสทิ ธิทจ่ี ะมีชอ่ื นับตัง้ แต่เกิด และมีสทิ ธิทจ่ี ะ
ได้รบั สัญชาติ

			
			
			

2. รัฐภาคีจะประกันให้มกี ารปฏิบตั ติ ามสิทธิเหล่านีต้ ามกฏหมายภายในและพันธกรณีของรัฐภาคีทม่ี ี
อยูภ่ ายใต้ตราสารระหว่างประเทศทีเ่ กีย่ วข้องในเรือ่ งนี้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในกรณีทเ่ี ด็กจะตกอยูใ่ น
สถานะไร้สัญชาติ

		

			

อนุสัญญา ค.ศ. 1961
มาตรา 1

			
			

1. รัฐผูท้ าํ สัญญาจะต้องอนุมตั สิ ญ
ั ชาติของรัฐให้กบั บุคคลทีเ่ กิดในดินแดนอาณาเขตถ้าหากบุคคลนัน้
จะกลายเป็นบุคคลไร้สญ
ั ชาติ

			

มาตรา 2

			
			

เด็กกําพร้าที่อยู่ในอาณาเขตแดนของรัฐที่ทําสัญญาจะต้องได้รับพิจารณาว่าเกิดอยู่ในอาณาเขต
แดนของผูป้ กครองทีเ่ ป็นผูถ้ อื ครองสัญชาติของรัฐนัน้ เว้นแต่วา่ จะมีการพิสจู น์ขดั แย้งเป็นอืน่

			

มาตรา 4

			
			
			

1. รัฐผูท้ าํ สัญญา จะต้องอนุมตั สิ ญ
ั ชาติของรัฐให้กบั บุคคลทีอ่ าจจะกลายเป็นบุคคลไร้สญ
ั ชาติ ทีไ่ ม่ได้
เกิดในอาณาเขตแดนของรัฐแห่งสัญญานัน้ ถ้าหากว่าผูป้ กครองคนใดคนหนึง่ ณ เวลาทีบ่ คุ คลนัน้ เกิด
ได้ถอื สัญชาติของรัฐนัน้

			 กฎบัตรอัฟริกาเรื่องสิทธิและสวัสดิภาพของเด็ก มาตรา 6 (3)
			

เด็กทุกคนมีสทิ ธิทจ่ี ะได้รบั สัญชาติ

		

อนุสัญญาอเมริกาว่าด้วยเรื่องสิทธิมนุษยชน มาตรา 20 (1), (2)
1. ทุกคนมีสทิ ธิทจ่ี ะมีสญ
ั ชาติ
2. ทุกคนมีสทิ ธิในสัญชาติของรัฐทีต่ นได้เกิดถ้าหากว่าเขาไม่ได้สทิ ธิในการถือครองสัญชาติอน่ื ใด
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อนุสัญญา CIS เรื่องสิทธิพื้นฐานและเสรีภาพ มาตรา 24
1. ทุกคนมีสทิ ธิในการเป็นพลเมือง

		

อนุสัญญายุโรปเรื่องสัญชาติ มาตรา 6(1), (2)
1. รัฐภาคีแต่ละรัฐจะต้องระบุในกฎหมายแห่งชาติเรือ่ งการได้รบั สัญชาติตามกฎหมาย (ex lege) ของ
		 บุคคลดังต่อไปนี้
a)
		
		
		

เด็กทีม่ ผี ปู้ กครองคนใดคนหนึง่ ถือครองสัญชาติของรัฐแห่งภาคีนน้ั อยู่ ณ เวลาทีเ่ ด็กเกิด จะได้รบั
ข้อยกเว้นใด ๆ ที่มีอยู่ในกฎหมายภายในเกี่ยวกับเรื่องเด็กที่เกิดในต่างแดน กรณีที่เด็กเกิดจาก
บิดามารดาทีไ่ ด้รบั การยอมรับในการถือสัญชาติ จากคําสัง่ ศาล หรือกระบวนการอืน่ ใดทีค่ ล้ายกันนัน้
รัฐภาคีแต่ละแห่งอาจจะให้เด็กได้ถอื สัญชาตินน้ั ตามกระบวนการพิจารณาภายใต้กฎหมายแห่งชาติ

b) เด็กกําพร้าทีพ่ บในอาณาเขตแดนทีอ่ าจกลายเป็นบุคคลไร้สญ
ั ชาติ
2. รัฐภาคีแต่ละรัฐจะต้องระบุไว้ในกฎหมายเรื่องการให้สัญชาติเด็กที่เกิดในอาณาเขตดินแดนผู้ซ่ึง
		 ไม่สามารถถือสัญชาติอน่ื ใดได้ในขณะทีเ่ กิด
ดูเพิ่มเติม
กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง มาตรา 24 (3)
อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของคนงานอพยพทั้งหมดและสมาชิกครอบครัว
		 มาตรา 29
อนุสัญญาสิทธิของคนพิการ มาตรา 18
อนุสัญญา ค.ศ. 1961 มาตรา 1-4
ปฎิญญาอเมริกาว่าด้วยเรื่องสิทธิและหน้าที่ของบุคคล มาตรา 19
ข้อแนะนําทั่วไปของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนที่ 17 (มาตรา 24 เรื่องสิทธิของเด็ก) ค.ศ. 1989
		 ย่อหน้า8
ข้อสรุปคณะกรรมการบริหารที่ 106 (LVII) ค.ศ. 2006 ย่อหน้า (q) และ (r)

•
•
•
•
•
•
•

2.3 ช่องว่างอื่น ๆ ของกฎหมายด้านพลเมืองที่จะนําไปสู่ภาวะการไร้สัญชาติ
		

ข้อสรุปคณะกรรมการบริหารที่ 106 (LVII) ค.ศ. 2006 ย่อหน้า (j)
บันทึกว่าการไร้สญ
ั ชาติอาจเกิดขึน้ อันเป็นผลจากข้อจํากัดทีน่ าํ มาบังคับใช้กบั บิดามารดาในการสืบทอด
สัญชาติให้แก่บุตรได้ การที่สตรีไม่สามารถสืบทอดสัญชาติให้กับบุตร การสละสัญชาติโดยไม่ได้รับ
การประกันว่าจะได้จากประเทศอืน่ การสูญเสียสัญชาติอย่างอัตโนมัตจิ ากการทีอ่ าศัยอยูใ่ นต่างประเทศ
เป็นเวลานาน การถูกเพิกถอนสัญชาติเนื่องจากไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ทางทหารหรือหน้าที่พลเมือง
ที่เป็นทางเลือกอื่น การสูญเสียสัญชาติเนื่องจากบุคคลได้สมรสกับชาวต่างชาติและการเปลี่ยนแปลง
สัญชาติของคู่สมรสในระหว่างสมรส และการถูกเพิกถอนสัญชาติอันเป็นผลมาจากการเลือกปฎิบัติ
และร้องขอให้ UNHCR ให้คําปรึกษาด้านเทคนิคในเรื่องนี้ต่อไป
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ดูเพิ่มเติม
อนุสัญญาว่าด้วยการลดภาวะการไร้สัญชาติ มาตรา 5-9
อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฎิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ มาตรา 9
อนุสัญญาว่าด้วยเรื่องสัญชาติของสตรีที่สมรสแล้ว มาตรา 1-3
อนุสญ
ั ญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฎิบตั ทิ างเชือ้ ชาติในทุกรูปแบบ มาตรา 5 (d) (iii)
อนุสัญญายุโรปเรื่องสัญชาติ มาตรา 7-9
ข้อคิดเห็นทั่วไปของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนที่ 28 (มาตรา 3 เรื่องความเท่าเทียมของ
		 สิทธิระหว่างชายและหญิง) ค.ศ. 2000 ย่อหน้า 25
ข้อคิดเห็นทั่วไปของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนที่ 19 (มาตรา 23 เรื่องครอบครัว) ค.ศ. 1990
		 ย่อหน้า 7
คําแนะนําทัว่ ไปของคณะกรรมการด้านการขจัดการเลือกปฎับตั ทิ างเชือ้ ชาติในทุกรูปแบบที่ 27
		 เรื่อง การเลือกปฎิบัติต่อโรมา ค.ศ. 2000 ย่อหน้า 4
สภาสิทธิมนุษยชน ข้อมติ A/HRC/7/L.27 เรื่องสิทธิมนุษยชนและการเพิกถอนสัญชาติโดย
		 พลการ, 25 มีนาคม ค.ศ. 2008
คณะกรรมาธิการสหประชาชาติดา้ นสิทธิมนุษยชน มติท่ี 2005/45 เรือ่ งสิทธิมนุษยชนและ
		 การเพิกถอนสัญชาติโดยพลการ 19 เมษายน ค.ศ. 2005
สภายุโรป เรื่อง คณะกรรมการรัฐมนตรี ข้อแนะนํา R (ค.ศ. 1999) 18 ของคณะกรรมาธิการ
		 รัฐมนตรีของรัฐสมาชิกเรื่องการหลีกเลี่ยงและลดการไร้สัญชาติ
ข้อสรุปคณะกรรมการบริหารข้อที่ 106 (LVII) ค.ศ. 2006, ย่อหน้า (i) and (j) ข้อที่ 78 (XLVI)
		 ค.ศ. 1995, ย่อหน้า b

		

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2.4 กระบวนการด้านบริหารจัดการที่อาจนําไปสู่การไร้สัญชาติ

		

อนุสัญญาเวียนนาว่าด้วยเรื่องกฎหมายของสนธิสัญญา ค.ศ. 1969 มาตรา 26 และ 31 (1)
มาตรา 26
สนธิสญ
ั ญาทุกฉบับมีผลบังคับผูกพันกับรัฐภาคีแห่งสนธิสญ
ั ญาและจะต้องปฎิบตั ติ ามโดยเจตนาทีด่ ี

			
			
			
			

มาตรา 31
สนธิสญ
ั ญาจะต้องได้รบั การตีความด้วยเจตนาทีด่ แี ละสอดคล้องกับความหมายทัว่ ไปทีใ่ ห้ไว้ในคําจํากัด
ความของบริบทในสนธิสัญญานั้นและตรงกับวัตถุประสงค์และจุดประสงค์แห่งสนธิสัญญานั้น
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ดูเพิ่มเติม
ข้อแนะนําทัว่ ไปของคณะกรรมการด้านการขจัดการเลือกปฎิบตั ทิ างเชือ้ ชาติในทุกรูปแบบที่ 30
		 เรื่อง การเลือกปฎิบัติต่อบุคคลที่มิใช่เป็นพลเมือง ค.ศ. 2004 ย่อหน้า 14-15

•

2.5 การจดทะเบียนเกิด
อนุสัญญาสิทธิเด็ก มาตรา 7 (1)
เด็กจะได้รบั การจดทะเบียนทันทีหลังการเกิด และจะมีสทิ ธิทจ่ี ะมีชอ่ื นับตัง้ แต่เกิด และสิทธิทจ่ี ะได้รบั
สัญชาติ และเท่าทีจ่ ะเป็นไปได้ สิทธิทจ่ี ะรูจ้ กั และได้รบั การดูแลเลีย้ งดูจากบิดามารดาของตน
ดูเพิ่มเติม

•
•
		
•
•
•
•
		
•
		
		
		
		

กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง มาตรา 24 (2)
กติการะหว่างประเทศว่าด้วยเรื่องการคุ้มครองสิทธิ์ของแรงงานอพยพทั้งหมดและสมาชิกใน
ครอบครัว มาตรา 29
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ มาตรา 18 (2)
กฎบัตรอัฟริกา เรื่องสิทธิและสวัสดิภาพของเด็ก มาตรา 6 (2)
กติกาเรื่องสิทธิของเด็กในศาสนาอิสลาม มาตรา 7
ข้อคิดเห็นทั่วไปของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนที่ 17 (มาตรา 24 เรื่องสิทธิเด็ก) ค.ศ. 1989
ย่อหน้า 7
บทสรุปคณะกรรมการบริหาร
ข้อที่ 85 (XLIX) ค.ศ. 1998, ย่อหน้า (m)
ข้อที่ 90 (LII) ค.ศ. 2001, ย่อหน้า (r)
ข้อที่ 95 (LIV) ค.ศ.2003, ย่อหน้า (x)
ข้อที่ 106 (LVII) ค.ศ. 2006, ย่อหน้า (h)

2.6 การป้องกันการไร้สัญชาติในรูปแบบของการย้ายถิ่น

บทสรุปคณะกรรมการบริหารที่ 96 (LIV) – ค.ศ. 2003, ย่อหน้า (j)
บทสรุปคณะกรรมการบริหารที่ 106 (LVII) – ค.ศ. 2006, ย่อหน้า. (l) และ (m)

2.7 และ 2.10 การป้องกันการไร้สญ
ั ชาติเมือ่ มีกรณีการสืบทอดรัฐและการลดการไร้สญ
ั ชาติ
		
จากผลของการสืบทอดรัฐ
		
		

คณะกรรมาธิการกฎหมายระหว่างประเทศ ร่างมาตราว่าด้วยเรื่องสัญชาติของบุคคลธรรมดา
ที่เกี่ยวกับการสืบทอดรัฐ มาตรา 10
เมือ่ ถึงวันทีม่ กี ารสืบทอดรัฐ บุคคลทุกคนทีไ่ ด้มสี ญ
ั ชาติของรัฐทีถ่ กู สืบทอดจะมีสทิ ธิในสัญชาติอย่างน้อย
หนึง่ สัญชาติของรัฐทีเ่ กีย่ วข้อง โดยไม่คาํ นึงว่าวิธกี ารทีไ่ ด้รบั สัญชาติทม่ี มี าก่อนนัน้ จะเป็นอย่างไร และให้
สอดคล้องกับร่างมาตราต่าง ๆ ทีม่ อี ยูใ่ นปัจจุบนั
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ดูเพิ่มเติม
อนุสัญญา 1961 มาตรา 10
อนุสัญญายุโรปว่าด้วยเรื่องสัญชาติ มาตรา 18-20
อนุสัญญาแห่งสภายุโรปว่าด้วยเรื่องการหลีกเลี่ยงการไร้สัญชาติในเรื่องที่เกี่ยวกับ
		 การสืบทอดรัฐ ค.ศ. 2006
สมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติ สัญชาติของบุคคลธรรมดาทีเ่ กีย่ วกับการสืบทอดรัฐ 16 ธันวาคม
		 ค.ศ. 2004 A/RES/59/34
คณะกรรมาธิการกฎหมายระหว่างประเทศร่างมาตราเรือ่ งสัญชาติของบุคคลธรรมดาทีเ่ กีย่ วกับ
		 การสืบทอดรัฐพร้อมบทแสดงข้อคิดเห็น
ข้อแนะนําทัว่ ไปของคณะกรรมการด้านการขจัดการเลือกปฎิบตั ทิ างเชือ้ ชาติในทุกรูปแบบข้อที่ 30
		 เรือ่ งการเลือกปฎิบตั ติ อ่ บุคคลทีม่ ใิ ช่เป็นพลเมือง ค.ศ. 2004 ย่อหน้า 17
บทสรุปคณะกรรมการบริหารที่ 106 (LVII) – ค.ศ. 2006, ย่อหน้า (k)

		

•
•
•
•
•
•
•

2.8 การสมัครใจเดินทางกลับของผู้ลี้ภัย

			 คู่มือ UNHCR เรื่องการสมัครใจเดินทางกลับ : การให้คุ้มครองระหว่างประเทศ ค.ศ. 1996
			
			
			

หากผูล้ ภ้ี ยั ได้สญ
ู เสียสัญชาติของตนไป ประเทศทีเ่ ป็นประเทศต้นกําเนิดจะต้องจัดเตรียมเพือ่ มอบคืน
สั ญ ชาติ ร วมถึ ง การอนุ มัติสัญ ชาติ ใ ห้ แ ก่ บุต รที่เ กิ ด นอกอาณาเขตแดนและคู่ส มรสที่เ ป็ น บุ ค คล
ที่ไม่ได้สัญชาติอย่างเหมาะสม

			 กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง มาตรา 12 (4)
			

ห้ามมิให้ผู้ใดถูกเพิกถอนสิทธิอย่างพลการในการเดินทางเข้าสู่ประเทศแห่งตน

			 ข้อสรุปคณะกรรมการบริหารที่ 101 ( LV) ค.ศ. 2004 เรื่องประเด็นความมั่นคงทางกฎหมาย

			 ย่อหน้า (l)
			
บันทึกว่า เป็นสิ่งจําเป็นที่กฎหมายของรัฐจะยอมรับสถานะของพลเมืองที่ลี้ภัยและเดินทางกลับ
			
การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ซึ่งรวมถึงผลที่เกิดขึ้นจากการเกิด การตาย การอุปการะเด็ก การสมรส
				และการหย่าร้างรวมทั้งเอกสารต่าง ๆ หรือการลงทะเบียนเพื่อพิสูจน์ว่าสถานภาพนั้นได้รับ
			
การอนุมัติจากหน่วยงานที่มีอํานาจในประเทศที่ขอลี้ภัยหรือจากที่อื่นใด และคํานึงถึงสถานการณ์
			
พิ เ ศษในการเดินทางกลับของผู้ลี้ภัย สตรี ที่ อ าจจะไม่ มี เ อกสารพิ สู จ น์ ส ถานะการเป็ น พลเมื อ ง
			
หรืออาจจะเผชิญกับความยากลําบากในการประกันว่าเอกสารเป็นทีย่ อมรับและออกให้โดยเจ้าหน้าที่
			
ของประเทศที่ขอลี้ภัยนั้น
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ดูเพิ่มเติม
ธรรมนูญของ UNHCR, มาตรา 8-9
ปฎิญญาคาร์ทากีนา่ เรือ่ งผูล้ ภ้ี ยั มาตรา II (f-g, l, n-p), III (12)
อนุสัญญาควบคุมเฉพาะด้านของปัญหาผู้ลี้ภัยในอัฟริกา มาตรา 5
ปฎิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน มาตรา 13 (2)
อนุสญ
ั ญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฎิบตั ทิ างเชือ้ ชาติในทุกรูปแบบ มาตรา 5 (d) (ii)

•
•
•
•
•
การไร้สัญชาติ : กรอบทํางานแบบวิเคราะห์เพือ่ การป้องกัน การลด และการให้ความคุม้ ครอง

•
		
•
		
•
		
		
		
		
		
		

•
		
•
		
•
		

อนุสัญญาสิทธิเด็ก มาตรา 10 (2) และข้อคิดเห็นทั่วไปที่ 6 (การปฎิบัติต่อเด็กไร้ผู้ติดตามและ
เด็กทีอ่ ยูต่ ามลําพังอาศัยอยูน่ อกประเทศดัง้ เดิม) ค.ศ. 2005 ย่อหน้า 84-88
ข้อคิดเห็นทั่วไปของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนที่ 27 (มาตรา 12 เรื่อง อิสรภาพในการเดิน
ทางเคลื่อนย้าย) ค.ศ. 1999 ย่อหน้า 19 และ 20
บทสรุปคณะกรรมการบริหาร
ข้อที่ 101 (LV) ค.ศ. 2004
ข้อที่ 69 (XLIII) ค.ศ. 1991
ข้อที่ 65 (XLII) ค.ศ. 1991, ย่อหน้า (q)
ข้อที่ 56 (XL) ค.ศ. 1989
ข้อที่ 40 (XXXVI) ค.ศ. 1985
ข้อที่ 18 (XXX) ค.ศ. 1980
วาระเพื่อการคุ้มครอง เป้าหมาย 5 จุดประสงค์ที่ 2 เรื่องเงื่อนไขที่ปรับเปลี่ยนสําหรับการสมัครใจ
เดินทางกลับ
วาระเพื่อการคุ้มครอง เป้าหมาย 5 จุดประสงค์ที่ 3 เรื่องการส่งเสริมความร่วมมือเพื่อทําให้การ
เดินทางกลับยั่งยืน
การสมัครใจเดินทางกลับ การปรึกษาครอบคลุมด้านการคุ้มครองระหว่างประเทศ EC/GC/02/5,
25 เมษายน ค.ศ. 2002

2.9 การลดสภาวะการไร้สัญชาติ
		

อนุสัญญา ค.ศ. 1954 มาตรา 32
รั ฐ ผู้ทําสัญญาจะต้องอํานวยความสะดวกเท่ า ที่จ ะเป็ น ไปได้ ใ นการหลอมรวมเข้ า กั บ ท้ อ งถิ่น หรื อ
การแปลงสัญชาติให้กับบุคคลไร้สัญชาติ จะต้องมีความพยายามโดยเฉพาะที่จะเร่งกระบวนการแปลง
สัญชาติและลดค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ ยให้นอ้ ยลงเท่าทีเ่ ป็นไปได้

		

อนุสัญญายุโรปว่าด้วยเรื่องสัญชาติ มาตรา 6 (4)
รัฐภาคีแต่ละรัฐจะอํานวยความสะดวกโดยจัดให้กฎหมายแห่งชาติระบุเรื่องการได้สัญชาติกับบุคคล
ต่อไปนี้
g) บุคคลไร้สัญชาติและบุคคลที่ได้รับการยอมรับว่าผู้ลี้ภัยตามกฎหมายและเป็นบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ใน
อาณาเขตดินแดนของรัฐ

		

ข้อแนะนําทั่วไปของคณะกรรมการด้านการขจัดการเลือกปฎิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ
ที่ 30 เรื่องการเลือกปฎิบัติต่อบุคคลที่มิใช่เป็นพลเมือง ค.ศ. 2004 ย่อหน้า 13
13. ประกันว่ากลุ่มสังคมเฉพาะของบุคคลที่มิใช่เป็นพลเมืองจะไม่ถูกเลือกปฎิบัติในด้านของการเข้าถึง
การใช้สทิ ธิในการเป็นพลเมืองหรือการโอนสัญชาติ และจะต้องให้ความใส่ใจต่ออุปสรรคทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้
จากการแปลงสัญชาติซึ่งอาจยังคงมีอยู่สําหรับบุคคลที่มีถิ่นพํานักถาวรและแบบระยะยาว
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ดูเพิ่มเติม
บทสรุปคณะกรรมการบริหาร เฉพาะด้านสถานการณ์การไร้สัญชาติอันยืดเยื้อ
		
		 ข้อที่ 99 (LV) ค.ศ. 2004, ย่อหน้า (bb)
		 ข้อที่ 102 (LVI) ค.ศ. 2005, ย่อหน้า (y)
		 ข้อที่ 106 (LVII) ค.ศ. 2006, ย่อหน้า (n) – (r), (u)
ข้อแนะนําทัว่ ไปของคณะกรรมการด้านการขจัดการเลือกปฎิบตั ทิ างเชือ้ ชาติในทุกรูปแบบที่ 30
		 เรื่องการเลือกปฎิบัติต่อบุคคลที่มิใช่เป็นพลเมือง ค.ศ. 2004 ย่อหน้า 13 และ 16

•
•

		

2.11 การตั้งถิ่นฐานระหว่างประเทศของบุคคลไร้สัญชาติ

			 บทสรุปคณะกรรมการบริหารที่ 95 (LIV) – ค.ศ. 2003, ย่อหน้า (v)
			
ส่งเสริมให้รฐั ร่วมมือกับ UNHCR ในด้านการแก้ไขปัญหาของบุคคลไร้สญ
ั ชาติ และพิจารณาถึงความ
			
เป็นไปได้ในการจัดหาสถานที่สําหรับการตั้งถิ่นฐานใหม่ในกรณีท่สี ถานการณ์ของบุคคลไร้สัญชาติ
			
ไม่อาจแก้ไขได้ในประเทศที่พักพิงชั่วคราวหรือประเทศอื่นที่เคยมีถิ่นอาศัยอยู่ก่อน และยังคงเป็น
				สถานการณ์ทไ่ี ม่แน่นอน
			

ดูเพิ่มเติม
คูม่ อื การตัง้ ถิน่ ฐานของ UNHCR ค.ศ. 2004
ข้อคิดเห็นทั่วไปของคณะกรรมสิทธิเด็กที่ 6 เรื่อง การปฎิบัติต่อเด็กไร้ผู้ติดตามและเด็กที่
		 ถูกอยูต่ ามลําพังทีอ่ าศัยในนอกประเทศดัง้ เดิม ค.ศ. 2005 ย่อหน้า 92-94

•
•

		

2.12 การดําเนินการด้านสัญชาติในทางปฎิบัติ

		

ดูบทบัญญัติต่าง ๆ เกี่ยวกับเรื่องการไม่เลือกปฎิบัติในบทที่ 1.9
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3.		 กระบวนการให้ความคุ้มครองที่เป็นธรรมและการมีเอกสารแสดงตน
3.1 กระบวนการพิจารณาสถานภาพของบุคคลไร้สัญชาติ
		

บทสรุปคณะกรรมการบริหารที่ 96 (LIV) – ค.ศ. 2003, ย่อหน้า (h)
...เร่งให้บรรดารัฐต่าง ๆ ดําเนินตามขัน้ ตอนเพือ่ หลีกเลีย่ งไม่ให้บคุ คลตกเป็นผูไ้ ร้สญ
ั ชาติ รวมถึงการนํา
มาตรการต่าง ๆ มาใช้เพื่ออนุมัติสถานภาพทางกฎหมายให้กับบุคคลไร้สัญชาติ

ดูเพิ่มเติม
บทสรุปคณะกรรมการบริหาร
		 No. 90 (LII) – 2001, ย่อหน้า (s)
		 No. 106 (LVII) – 2006, ย่อหน้า (t)

•

3.2 การพิจารณาสถานภาพที่เป็นธรรมและมีประสิทธิภาพ
		

กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง มาตรา 14
ในการพิจารณาสถานภาพ ... สิทธิและพันธกรณี ... บุคคลทุกคนย่อมมีสิทธิได้รับการพิจารณาในศาล
อย่างเปิดเผยและเป็นธรรม โดยคณะตุลาการทีเ่ ป็นเอกเทศและไม่ขน้ึ อยูก่ บั ฝ่ายใดซึง่ จัดตัง้ ขึน้ ตามกฎหมาย

ดูเพิ่มเติม
ปฎิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน มาตรา 10
อนุสัญญาสิทธิเด็ก มาตรา 22 (1) และข้อคิดเห็นทั่วไปที่ 6 เรื่องการปฎิบัติต่อเด็กไร้ผู้ติดตามและ
		 เด็กที่อยู่ตามลําพังอาศัยอยู่นอกประเทศดั้งเดิม ค.ศ. 2005 ย่อหน้า 33-38
อนุสัญญาอเมริกาว่าด้วยเรื่องสิทธิมนุษยชน มาตรา 8 (1)
อนุสัญญายุโรปเรื่องสัญชาติ มาตรา 10-13
ข้อคิดเห็นทัว่ ไปของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองที่ 32 (มาตรา 14
		 เรื่องสิทธิในความเท่าเทียมกันทางศาลและคณะตุลาการและการพิจารณาที่ยุติธรรม) ค.ศ. 2007
		 เน้นที่ ย่อหน้า 9
คู่มือแนวทางของ UNHCR เรื่องการพิจารณาอย่างเป็นรูปแบบด้านผลประโยชน์สูงสุดของเด็ก,
		 พฤษภาคม ค.ศ. 2006
ข้อสรุปคณะกรรมการบริหารที่ 106 (LVII) – ค.ศ. 2006, ย่อหน้า (l)

•
•
•
•
•
•
•

3.3 สถานภาพของถิ่นที่อยู่อาศัย

•

บทสรุปคณะกรรมการบริหาร
		 ข้อที่ 96 (LIV) ค.ศ. 2003, ย่อหน้า (h)
		 ข้อที่ 106 (LVII) ค.ศ. 2006, ย่อหน้า (t)
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3.4 เอกสารประจําตัวส่วนบุคคล

			 อนุสัญญา ค.ศ. 1954 มาตรา 27
			
			

รัฐภาคีจะต้องออกเอกสารประจําตัวให้กับบุคคลไร้สัญชาติท่อี าศัยอยู่ในอาณาเขตดินแดนของตน
ถ้าบุคคลนั้นไม่ได้มีหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ

ดูเพิ่มเติม
อนุสญ
ั ญาสิทธิเด็ก มาตรา 7 และ 8
กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง มาตรา 24 (2)
ข้อมติขององค์การเพื่อการปรึกษาหารือแห่งเอเชีย-อัฟริกา เรื่อง “อัตลักษณ์ทางกฎหมายและ
		 การไร้สัญชาติ” ย่อหน้า 4
คูม่ อื ของ UNHCR สําหรับการลงทะเบียน วิธกี ารและมาตรฐานสําหรับการลงทะเบียนการจัดการ
		 ข้อมูลด้านประชากรและการจัดทําเอกสาร ค.ศ. 2003
แนวทางปฏิบัติในการใช้มาตรฐานอย่างเป็นระบบและดรรชนีในการปฏิบัติงานของ UNHCR
		 ค.ศ. 2006
บทสรุปคณะกรรมการบริหาร
		 ข้อที่ 90 (LII) ค.ศ. 2001, ย่อหน้า (r) และ (s)
		 ข้อที่ 95 (LIV) ค.ศ. 2003, ย่อหน้า (x)
		 ข้อที่ 106 (LVII) ค.ศ. 2006, ย่อหน้า (h), (m)

•
•
•
•
•
•

		

3.5 เอกสารสถานะบุคคล

			 อนุสัญญาสิทธิเด็ก มาตรา 7 (1)
			

1. เด็กจะต้องได้รบั การลงทะเบียนทันทีหลังจากเกิด ...

ดูเพิ่มเติม
กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง มาตรา 24 (2)
อนุสญ
ั ญาว่าด้วยการยินยอมเพือ่ การสมรส เกณฑ์อายุสาํ หรับการสมรส และการจดทะเบียน
		 สมรส มาตรา 3
พิธีสารของกฎบัตรอัฟริกาเรื่องสิทธิมนุษยชนและสิทธิประชาชนว่าด้วยสิทธิสตรีในอัฟริกา
		 มาตรา 6
คูม่ อื ของ UNHCR สําหรับการลงทะเบียน วิธกี ารและมาตรฐานสําหรับการลงทะเบียน การจัดการ
		 ข้อมูลด้านประชากรและการจัดทําเอกสาร ค.ศ. 2003
บทสรุปคณะกรรมการบริหาร
		 ข้อที่ 90 (LII) ค.ศ. 2001, ย่อหน้า (r)
		 ข้อที่ 95 (LIV) ค.ศ. 2003, ย่อหน้า (x)

•
•
•
•
•
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3.6 เอกสารการเดินทาง
		

อนุสัญญา ค.ศ. 1954 มาตรา 28
บรรดารัฐผู้ทําสัญญาจะออกหนังสือเดินทางอย่างถูกต้องตามกฎหมายให้กับบุคคลไร้สัญชาติท่อี าศัย
อยู่ในอาณาเขตดินแดนของรัฐเพื่อการเดินทางออกนอกอาณาเขตแดน....

ดูเพิ่มเติม
คู่มือ UNHCR สําหรับการลงทะเบียน วิธีการและมาตรฐานสําหรับการลงทะเบียน การจัดการ
		 ข้อมูลด้านประชากรและการจัดทําเอกสาร ค.ศ. 2003
บทสรุปคณะกรรมการบริหารที่ 106 (LVII) – 2006, ย่อหน้า (l) และ (m)

•
•
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4.

ความปลอดภัยจากความรุนแรงและการแสวงหาประโยชน์

			 UNGA A/RES/50/152, อารัมภบท
			
			
			

สมัชชาใหญ่ ... กังวลว่าการไร้สญ
ั ชาติ รวมถึงการทีบ่ คุ คลหนึง่ ไม่สามารถจะถือสัญชาติได้ อาจทําให้
เกิดการพลัดถิ่น และขอเน้นในประเด็นนี้ว่า การป้องกันและการลดภาวะการไร้สัญชาติและการให้
ความคุ้มครองบุคคลไร้สัญชาติเป็นสิ่งสําคัญเช่นกันในอันที่จะหลีกเลี่ยงสถานการณ์การเกิดผู้ล้ภี ัย

			 ข้อคิดเห็นทัว่ ไปของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนที่ 15 (สถานะของคนต่างด้าวภายใต้กติกา
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			

ค.ศ. 1986) ย่อหน้า 7
บุคคลต่างด้าวมีสทิ ธิโดยชอบในการมีชวี ติ ได้รบั การคุม้ ครองโดยกฎหมาย และไม่ถกู ละเมิดในชีวติ
ไม่ถกู ทรมาณ หรือถูกลงโทษ หรือได้รบั การปฏิบตั ิ อย่างโหดร้ายอย่างมิใช่มนุษย์ หรือไม่ตกเป็นทาส
หรืออยูใ่ นภาวะจํายอม บุคคลต่างด้าวมีสทิ ธิ เต็มในเสรีภาพและความมัน่ คงส่วนบุคคลแม้วา่ บางกรณี
ทีเ่ สรีภาพบางอย่างถูกเพิกถอนตามกฎหมาย บุคคลต่างด้าวยังควรได้รบั การปฏิบตั อิ ย่างมีมนุษยธรรม
และต้องเคารพในศักดิศ์ รีของบุคคลนัน้ บุคคลต่างด้าวจะต้องไม่ถกู กักขังหากไม่สามารถจะปฎิบตั ิ
ตามพันธะผูกพันตามสัญญา บุคคลต่างด้าวมีสทิ ธิในเสรีภาพของการเดินทางเคลือ่ นย้ายและการเลือก
ถิน่ ทีอ่ ยูอ่ าศัยอย่างเสรี และเดินทางออกนอกประเทศอย่างเสรี บุคคลต่างด้าวจะต้องได้รบั ความเท่าเทียม
ในด้านการศาลและตุลาการ และต้องได้รบั การพิจารณาคดีอย่างเปิดเผยและเป็นธรรมโดยคณะตุลาการ
ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย เป็นอิสระ และไม่ขึ้นอยู่กับฝ่ายใด ในการพิจารณาคดีอาญาหรือสิทธิ
และพันธะกรณีทางกฎหมายนัน้ บุคคลต่างด้าวจะไม่ถกู ลงโทษโดยใช้กฎหมายย้อนหลัง และจะต้อง
ได้รับการยอมรับตามกฎหมาย บุคคลต่างด้าวจะไม่ถูกแทรกแซงโดยพลการหรืออย่างมิชอบตาม
กฎหมายในความเป็นส่วนตัว ส่วนครอบครัว ที่บ้านหรือการติดต่อจดหมาย บุคคลต่างด้าวมีสิทธิ
ในเสรีภาพแห่งความคิด สํานึกและศาสนา แสะสิทธิทจ่ี ะมีความคิดเห็น และแสดงออกในความคิดเห็น
นั้น บุคคลต่างด้าวจะได้รับประโยชน์จากสิทธิในการชุมนุมอย่างสงบและเสรีภาพของการสมาคม
และแต่งงานได้เมือ่ ถึงเกณฑ์อายุ บุตรหลานของบุคคลต่างด้าวมีสทิ ธิในข้อมาตรการต่าง ๆ ทีไ่ ด้รบั
ความคุม้ ครองตามสถานะของการเป็นผูเ้ ยาว์ ในกรณีทบ่ี คุ คลต่างด้าวเป็นชนกลุม่ น้อยตามความหมาย
ในมาตราที่ 27 บุคคลต่างด้าวนัน้ สามรถมีวฒ
ั นธรรมของตนได้และสามารถปฎิบตั ศิ าสนกิจของตนและ
ใช้ภาษาของตนเองได้ สิทธินี้ก็มิอาจถูกปฎิเสธได้ บุคคลต่างด้าวมีสิทธิได้รับความคุ้มครองทาง
กฎหมายเท่าเทียมกันในการใช้สทิ ธิของตน ซึง่ ไม่ควรมีการเลือกปฏิบตั ริ ะหว่างบุคคลต่างด้าวกับพลเมือง
สิทธิของบุคคลต่างด้าวจะถูกจำ�กัดได้กต็ อ่ เมือ่ การจำ�กัดนัน้ เป็นไปตามกติกาสากล

ดูเพิ่มเติม
บทสรุปคณะกรรมการบริหารที่ No. 106 (LVII) – ค.ศ. 2006, ย่อหน้า (u)
ข้อมติขององค์การเพื่อการปรึกษาหารือแห่งเอเชีย-อัฟริกาเรื่อง “ อัตลักษณ์ทางกฎหมายและ
		 การไร้สญ
ั ชาติ” ย่อหน้า 5

•
•
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4.1 การบังคับใช้กฎหมาย
		

ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน มาตรา 3
บุคคลทุกคนมีสทิ ธิในการดํารงชีวติ เสรีภาพ และความมัน่ คงแห่งร่างกาย

ดูเพิ่มเติม
กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง มาตรา 6, 7 และ 9
อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ มาตรา 5 (b)
อนุสญ
ั ญาระหว่างประเทศสําหรับการคุม้ ครองบุคคลทุกคนจากการบังคับให้หายสาบสูญ มาตรา 25
ข้อมติขององค์การเพื่อการปรึกษาหารือแห่งเอเชีย-อัฟริกา เรื่อง “อัตลักษณ์ทางกฎหมายและ
		 การไร้สัญชาติ” ย่อหน้า 4

•
•
•
•

4.2 เพศและความรุนแรงทางเพศ
		

ปฏิญญาว่าด้วยเรื่องการขจัดความรุนแรงต่อสตรี มาตรา 4 (c)
รัฐต่าง ๆ ควรประณามการกระทํารุนแรงต่อสตรี และไม่ควรอ้างขนบธรรมเนียมประเพณี หรือศาสนาใดๆ
เพือ่ หลีกเลีย่ งพันธะหน้าทีใ่ นการขจัดความรุนแรง รัฐควรติดตามนโยบายเกีย่ วกับการขจัดความรุนแรง
ต่อสตรีโดยวิธที เ่ี หมาะสมทุกประการ และโดยไม่ลา่ ช้า และควรจะ....(c) ปฏิบตั กิ ารอย่างเข้มแข็ง โดย
สอดคล้องกับกฎหมายของประเทศเพื่อป้องกัน สืบสวน และลงโทษ การกระทําความรุนแรงต่อสตรี
ไม่วา่ จะเป็นการกระทําโดยบุคคลหรือโดยรัฐ

		

บทสรุปคณะกรรมการบริหารที่ 90 (LII) – ค.ศ. 2001, ย่อหน้า (s)
ประณามอย่างรุนแรงต่อการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะการค้าสตรีและเด็กที่แสดงให้เห็นว่าเป็นการกระทํา
ที่รุนแรงอย่างยิ่งต่อสิทธิมนุษยชน แสดงความห่วงใยว่าเหยื่อของการค้ามนุษย์มีผลมาจากภาวะการ
ไร้สัญชาติโ ดยที่ บุ ค คลไม่ ส ามารถจั ด หาเอกสารแสดงตั ว ตนและสถานะของสั ญ ชาติ ข องตนได้
เรียกร้องรัฐต่าง ๆ ให้ความร่วมมือในการจัดหาเอกสารแสดงอัตลักษณ์และสถานภาพของสัญชาติ
ให้กับเหยื่อของการค้ามนุษย์เพือ่ ว่าจะเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กบั การแก้ไขสถานการณ์อย่างเหมาะสม
เคารพต่อสิทธิมนุษยชนของผู้ที่ตกเป็นเหยื่อ

ดูเพิ่มเติม
อนุ สัญ ญาต่ อ ต้ า นการทรมานและการปฏิ บัติห รื อ การลงโทษอื่น ที่โ หดร้ า ยไร้ ม นุ ษ ยธรรมหรื อ
		 ทีย่ ่�ำ ยีศกั ดิศ์ รี
พิธสี ารว่าด้วยสิทธิของสตรีในอัฟริกา, มาตรา 4 และ 11 (3)
บทสรุปคณะกรรมการบริหาร ข้อที่ 90 (LII) ค.ศ. 2001, ย่อหน้า (s)
		 ข้อที่ 106 (LVII) ค.ศ.2006, ย่อหน้า (l) และ (m)
		 ข้อที่ 107 (LVIII) ค.ศ. 2007, อารัมภบท
หลักปฏิบตั แิ ละบันทึกอธิบายเพิม่ เติมของ UNHCR, ค.ศ. 2004

•
•
•
•
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4.3 การให้ความคุ้มครองเด็ก

			 ข้อสรุปคณะกรรมการบริหาร ที่ 90 (LII) ค.ศ. 2001 ย่อหน้า (r)
			
			
			
			
			

บันทึกด้วยความห่วงใยโดยเฉพาะกับปัญหาของการไร้สัญชาติที่มีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสตรี
และเด็ ก อั น เป็ น เหตุ จ ากตั ว บทกฎหมายของการจดทะเบี ย นสั ญ ชาติ แ ละการจดทะเบี ย นเกิ ด
เน้นให้เห็นถึงความสําคัญทีม่ งุ่ เน้นถึงสตรีในด้านเอกสารของอัตลักษณ์ของบุคคลและการจดทะเบียนเกิด
รวมถึงการจดทะเบียนสมรสทีเ่ หมาะสม และเรียกร้องให้บรรดารัฐยอมรับในมาตรการทีจ่ าํ เป็นทุกข้อ
ในเรือ่ งนี้

ดูเพิ่มเติม
อนุสัญญาสิทธิเด็ก มาตรา 3, 6, 11, 19, 20, 32, 34-38 และข้อคิดเห็นทั่วไปข้อที่ 5 (มาตรการ
		 ทัว่ ไปในการปรับใช้อนุสญ
ั ญาสิทธิเด็ก) ค.ศ. 2003 และ ข้อที่ 6 (การปฏิบตั ติ อ่ ผูเ้ ยาว์ไร้ผตู้ ดิ ตาม
		 และเด็กทีอ่ ยูต่ ามลําพังทีอ่ าศัยอยูน่ อกประเทศต้นตอ) ค.ศ. 2005 ย่อหน้า 16, 23-24, 31-32,
		 39-40, 50-53
พิธสี ารเลือกรับของอนุสญ
ั ญาสิทธิเด็กเรือ่ งการค้าเด็ก ค้าประเวณีเด็กและภาพอนาจารเด็ก
อนุสญ
ั ญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศเกีย่ วกับการห้ามและดําเนินการในทันทีเพือ่ ขจัดรูปแบบที่
		 เลวร้ายทีส่ ดุ ของแรงงานเด็ก (อนุสญ
ั ญาที่ 182)
หลักการทีเ่ ป็นแนวทางของหน่วยประสานงานองค์การ (Inter-Agency) เรือ่ งเด็กไร้ผตู้ ดิ ตามและ
		 เด็กที่อยู่ตามลําพัง ของคณะกรรมการกาชาดสากล, UNHCR, UNICEF, IRC, Save the
		 Children/UK, ศุภนิมติ สากล (World Vision International), 2004
บทสรุปคณะกรรมการบริหารที่ 107 (LVIII) – ค.ศ. 2007, อารัมภบท

•
•
•
•

		

•

4.4 เสรีภาพในการเดินทางเคลื่อนย้าย รวมถึงสิทธิในการเดินทางกลับ

			 ปฎิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน มาตรา 13
			
			

(1) ทุกคนมีสทิ ธิในอิสรภาพแห่งการเดินทางเคลือ่ นย้ายและเลือกสถานทีอ่ ยูภ่ ายในเขตของแต่ละรัฐ
(2) ทุกคนมีสทิ ธิทจ่ี ะออกจากประเทศใดๆ รวมทัง้ ประเทศของตนเองด้วย และทีจ่ ะกลับยังประเทศตน

			 อนุสัญญา ค.ศ. 1954 มาตรา 26
			
			
			

ให้รัฐที่เข้าทําสนธิสัญญาแต่ละรัฐให้สิทธิแก่บุคคลไร้สัญชาติท่อี าศัยอยู่ในอาณาเขตรัฐตนอย่างถูก
กฎหมายในการเลือกสถานทีอ่ ยูอ่ าศัยและเคลือ่ นย้ายได้อย่างเสรีในอาณาเขตรัฐตน ทัง้ นีใ้ ห้ขน้ึ อยูก่ บั
ข้อบังคับทีใ่ ช้แก่คนต่างด้าวในเรือ่ งทัว่ ๆ ไปในสถานการณ์เช่นเดียวกัน		

			 ข้อคิดเห็นทัว่ ไปของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนที่ 27 (มาตรา 12 เรือ่ งเสรีภาพในการเดินทาง
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เคลื่อนย้าย) ค.ศ. 1999 ย่อหน้า 20
ขอบข่ายของคําว่า “ประเทศแห่งตน” นัน้ กว้างกว่าแนวคิด “ประเทศแห่งสัญชาติตน” ซึง่ ไม่ได้จาํ กัด
อยูเ่ พียงสัญชาติในความรูส้ กึ ทัว่ ไป นัน่ ก็คอื สัญชาติทไ่ี ด้รบั จากการเกิดหรือการขอ ซึง่ อย่างน้อยทีส่ ดุ
ยังครอบคลุมบุคคลผูซ้ ง่ึ ไม่อาจจะถูกพิจารณาว่าเป็นบุคคลต่างด้าวโดยแท้จริงได้เนือ่ งจากความรูส้ กึ

การไร้สัญชาติ : กรอบทํางานแบบวิเคราะห์เพือ่ การป้องกัน การลด และการให้ความคุม้ ครอง

ผูกพันเป็นพิเศษต่อประเทศหรือคําร้องทีเ่ กีย่ วกับประเทศทีข่ อรับสัญชาติ ยกตัวอย่างเช่น ในกรณีทเ่ี ป็น
บุคคลทีถ่ อื สัญชาติของรัฐ ถูกริบสัญชาติซง่ึ เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายระหว่างประเทศ และรัฐของบุคคล
ถือสัญชาตินั้นไม่ได้ให้ความร่วมมือหรือ ส่งโอนไปยังประเทศอื่นที่ซึ่งปฎิเสธในการให้สัญชาติแล้ว
ความหมายในมาตรา 12 ย่อหน้า 4 อนุญาตให้ตีความกว้างกว่าในการที่อาจจะรวมประเภทของ
บุคคลทีม่ ถี น่ิ ทีอ่ ยูเ่ ป็นเวลานาน รวมถึงแต่ไม่จาํ กัดต่อบุคคลไร้สญ
ั ชาติทถ่ี กู ยึดสิทธิโดยพลการในการขอรับ
สัญชาติจากประเทศทีม่ ถี น่ิ อาศัยอยู่ ...
ดูเพิ่มเติม
กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง มาตรา 12(1) และ 12(4) และ
		 ข้อคิดเห็นทัว่ ไปของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนที่ 15 (สถานะของคนต่างด้าวภายใต้กติกา) ค.ศ. 1986
		 และ ข้อ 27 (มาตรา 12 เรือ่ งเสรีภาพของการเดินทางเคลือ่ นย้าย) ค.ศ. 1999 มาตรา 17 และ 23
อนุสญ
ั ญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบตั ทิ างเชือ้ ชาติในทุกรูปแบบ มาตรา 5(d) (i)
อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ มาตรา 15(4)
อนุสัญญาสิทธิเด็ก มาตรา 3, 5, 9(1) และ 10
กฎบัตรอัฟริกันเรื่องสิทธิมนุษยชนและสิทธิประชาชน มาตรา 12(1)
ECHR, มาตรา 8
ข้อสรุปคณะกรรมการบริหารที่ 106 (LVII) – ค.ศ. 2006, อารัมภบท

•
•
•
•
•
•
•

4.5 การคุมขัง
		

		

กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง มาตรา 9
1. บุคคลทุกคนมีสิทธิในเสรีภาพและความปลอดภัยของร่างกาย บุคคลจะถูกจับกุมหรือควบคุมโดย
อําเภอใจมิได้ บุคคลจะถูกลิดรอนเสรีภาพของตนมิได้ ยกเว้นโดยเหตุและโดยกระบวนการที่บัญญัติ
ไว้ในกฎหมาย

ดูเพิ่มเติม
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน มาตรา 9
อนุสัญญาสิทธิเด็ก มาตรา 37
อนุสญ
ั ญาต่อต้านการทรมาณ และการปฏิบตั หิ รือการลงโทษอืน่ ทีโ่ หดร้าย ไร้มนุษยธรรมหรือทีย่ ่�ำ ยี
		 ศักดิ์ศรี
กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง มาตรา 10
ข้อสรุปคณะกรรมการบริหารที่ 106 (LVII) – ค.ศ. 2006, อารัมภบท, ย่อหน้า (w)

•
•
•
•
•

4.6 การเข้าถึงสิทธิในการช่วยเหลือด้านกฎหมาย
		

ปฏิญญาสากลว่าด้วยเรื่องสิทธิมนุษยชน มาตรา 8
บุคคลมีสทิ ธิทจ่ี ะได้รบั การเยียวยาอย่างได้ผลโดยหน่วยงานยุตธิ รรมของรัฐทีม่ อี ำ�นาจจากการกระทำ�ใดๆ
อันละเมิดต่อสิทธิขน้ั พืน้ ฐานซึง่ ตนได้รบั จากรัฐธรรมนูญหรือจากกฎหมาย
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		 อนุสัญญา ค.ศ. 1954 มาตรา 16
			
1. ให้บคุ คลไร้สญ
ั ชาติมสี ทิ ธิอย่างเสรีทจ่ี ะขอให้ศาลพิจารณาคดีได้ในอาณาเขตของรัฐทัง้ หมดทีเ่ ข้า
			
ทําสนธิสญ
ั ญา
			
			
			

2. บุคคลไร้สญ
ั ชาติได้รบั การปฏิบตั ใิ นรัฐทีท่ าํ สนธิสญ
ั ญาซึง่ ตนมีถน่ิ ทีอ่ ยูไ่ ด้เท่าเทียมกับพลเมืองของรัฐ
ดังกล่าวในเรื่องที่เกี่ยวการใช้สิทธิทางศาล รวมถึงการช่วยเหลือด้านกฎหมายและการยกเว้นจาก
ค่าใช้จา่ ยด้านศาล (cautio judicatum solvi)

			
			

3. บุคคลไร้สญ
ั ชาติผจู้ ะได้รบั การปฎิบตั ดิ งั ได้กล่าวไว้ในวรรค 2 ในประเทศอืน่ ใดทีต่ นมิได้มถี น่ิ ทีอ่ ยูน่ น้ั
ได้เช่นเดียวกับพลเมืองของประเทศที่มีถิ่นที่อยู่เป็นปกติในประเทศดังกล่าว

			 อนุสัญญา ค.ศ. 1961 มาตรา 8 ย่อหน้า 4
			
			
			

มิให้รัฐภาคีเพิกถอนสัญชาติของบุคคลใด ๆ ที่พึงมีตามวรรค 2 หรือ 3 ของมาตรานี้ยกเว้น
เป็นไปตามกฎหมายซึ่งให้สิทธิแก่บุคคลผู้เกี่ยวข้องในการพิจารณาคดีจากศาลหรือองค์กรอิสระ
อืน่ ๆ
ดูเพิ่มเติม

•
•
•
		
•
		
•
•
•
•
		

ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน มาตรา 6-7, 10-11
กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง มาตรา 2, 13, 14, 16, 26
อนุสญ
ั ญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบตั ติ อ่ สตรีในทุกรูปแบบ มาตรา 2, 15(1) และ ข้อแนะนํา
ทัว่ ไปที่ 21, (ความเท่าเทียมกันในการสมรสและความเกีย่ วพันในครอบครัว) ค.ศ. 1994, ย่อหน้า 8
อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ มาตรา
5(a), 6
อนุสัญญายุโรป เรื่องสัญชาติ มาตรา 10 – 13
อนุสัญญาอเมริกาว่าด้วยเรื่องสิทธิมนุษยชน มาตรา 25
อนุสัญญายุโรปเรื่องสิทธิมนุษยชน มาตรา 13
ข้อสรุปคณะกรรมการบริหาร :
ข้อที่ 102 (LVI) ค.ศ. 2005, ย่อหน้า (y)
ข้อที่ 106 (LVII) ค.ศ. 2006, ย่อหน้า (v)

4.7 การขับไล่

			 อนุสัญญา ค.ศ. 1954 มาตรา 31
		
			

1. รัฐภาคีตอ้ งไม่ขบั ไล่บคุ คลไร้สญ
ั ชาติซง่ึ อยูใ่ นอาณาเขตของรัฐตน เว้นแต่ในกรณีทเ่ี กีย่ วกับความ
มัน่ คงแห่งชาติหรือความสงบเรียบร้อยของสาธารณะ

			

2. การขับไล่บุคคลไร้สัญชาติให้เป็นไปตามการวินิจฉัยที่สอดคล้องกับกระบวนการของกฎหมาย

			

ดูเพิ่มเติม

•

ข้อคิดเห็นคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนที่ 27 (มาตรา 12 เรือ่ งเสรีภาพของการเดินทางเคลือ่ นย้าย)
		 ค.ศ. 1999, ย่อหน้า 19, 20
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•

ข้อคิดเห็นคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนที่ 15 (สถานภาพของคนต่างด้าวภายใต้กติกา) ค.ศ. 1986,
		 ย่อหน้า 9 – 10

4.8 ผลกระทบจากการสู้รบ

•

อนุสัญญาสิทธิเด็ก มาตรา 38-39 พิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาสิทธิเด็ก เรื่องที่เกี่ยวกับเด็กใน
		 การสู้รบและข้อคิดเห็นทั่วไปที่ 6 (การปฏิบัติต่อผู้เยาว์ไร้ผู้ติดตามและเด็กที่อยู่ตามลําพังอาศัยอยู่
		 นอกประเทศต้นตอ) ย่อหน้า 54-60
ธรรมนูญแห่งกรุงโรมเรื่องศาลอาญาระหว่างประเทศ ค.ศ. 1998
มติคณะมนตรีความมั่นคงที่ 1612 เรื่องเด็กที่ได้รับผลกระทบจากการสู้รบ S/RES/1612,
		 26 กรกฎาคม ค.ศ. 2005

•
•
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5.

ความต้องการพืน้ ฐานและการเข้าถึงบริการสาธารณะทีจ่ าํ เป็น

			 ข้อสรุปคณะกรรมการบริหาร ที่ 106 (LVII) – ค.ศ. 2006, ย่อหน้า (p)
			
			
			
			

ส่งเสริมให้รฐั ต่าง ๆ พิจารณามาตรการทีเ่ อือ้ ให้มกี ารปรับตัวและพัฒนาของบุคคลทีอ่ ยูใ่ นสภาวะการ
ไร้สัญชาติอันยืดเยื้อ โดยผ่านโครงการพัฒนาด้านการศึกษาในภาคสนาม ที่อยู่อาศัย การเข้าถึง
สิทธิในด้านสุขภาพและการเพิม่ พูนรายได้ โดยมีสว่ นร่วมกับหน่วยงานขององค์การสหประชาชาติ
ที่เหมาะสมตามที่ได้บันทึกไว้ในมติสมัชชาใหญ่ที่ 60/129 ของ ค.ศ. 2005

			 ข้อแนะนําของคณะกรรมการด้านการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ

			
			
			
			
			

ข้อที่ 30 เรื่องการเลือกปฎิบัติต่อบุคคลที่มิใช่เป็นพลเมือง
แนะนําว่า บนหลักการทั่วไป รัฐภาคีแห่งอนุสัญญาต้องยอมรับมาตรการตามความเหมาะสมต่อ
สถานการณ์ดงั ต่อไปนี้ [...] 15. ให้คาํ นึงว่าในกรณีทม่ี กี ารปฎิเสธทีจ่ ะให้สญ
ั ชาติตอ่ บุคคลทีม่ ถี น่ิ ทีอ่ ยูถ่ าวร
หรือเป็นระยะเวลานานนั้นเป็นผลเสียต่อประโยชน์ในการจ้างงานหรือผลประโยชน์ด้านสังคมอื่น ๆ
ซึ่งขัดต่อหลักการในอนุสัญญา เรื่องการต่อต้านการเลือกปฏิบัติ
ดูเพิ่มเติม

•
•

ข้อสรุปคณะกรรมการบริหาร ที่ 106 (LVII) – ค.ศ. 2006, ย่อหน้า (u)
ข้อมติขององค์การเพื่อการปรึกษาหารือของเอเชีย อัฟริกาเรื่อง “อัตลักษณ์ทางกฎหมายและ
		 การไร้สญ
ั ชาติ”ย่อหน้า 5

		

้
5.1 และ 5.2 ความปลอดภัยด้านอาหารและโภชนาการ นำ�และสุ
ขอนามัย

			 กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม มาตรา 11

			
			

รัฐภาคีที่ได้แสดงไว้ในอนุสัญญายอมรับถึงสิทธิของบุคคลทุกคนที่จะมีมาตรฐานความเป็นอยู่
อย่างเพียงพอสําหรับตนเองและครอบครัว รวมถึงอาหารอย่างพอเพียง......

			
			
			
			
			

ข้อคิดเห็นทั่วไปของคณะกรรมการสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ที่ 12 (สิทธิใน
อาหารอย่างพอเพียง (มาตรา 11) ค.ศ. 1999 ย่อหน้า 14
รัฐแต่ละรัฐมีพันธะผูกพันที่จะประกันว่าบุคคลทุกคนภายใต้เขตอำ�นาจตนจะเข้าถึงสิทธิด้าน
่ างเพียงพอ ถูกต้องตามโภชนาการเพือ่ ประกันให้บคุ คลพ้นภัย
อาหารทีจ่ าํ เป็นตามมาตรฐานขัน้ ตำ�อย่
จากความหิวโหย

			 อนุสัญญา ค.ศ. 1954 มาตรา 23
			
รัฐผู้ทําสัญญาจะต้องปฎิบัติต่อบุคคลไร้สัญชาติที่อยู่ในอาณาเขตแดนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
			
ในด้านการบรรเทาทุกข์และความช่วยเหลือสาธารณะเท่าเทียมกันกับพลเมืองในชาติ
ดูเพิ่มเติม

•
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ปฎิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน มาตรา 25

การไร้สัญชาติ : กรอบทํางานแบบวิเคราะห์เพือ่ การป้องกัน การลด และการให้ความคุม้ ครอง

•
		
•

กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง มาตรา 6 (1) ข้อคิดเห็นทั่วไปที่ 6
(มาตรา 6 เรื่องสิทธิในการมีชีวิต) ค.ศ. 1982 ย่อหน้า 5
อนุสัญญาสิทธิเด็ก มาตรา 27 (1, 3) ข้อคิดเห็นทั่วไปที่ 6 (การปฏิบัติต่อผู้เยาว์ไร้ผู้ติดตามและเด็ก
		 ที่อยู่ตามลําพังที่อาศัยอยู่นอกประเทศดั้งเดิม) ค.ศ. 2005 ย่อหน้า 44-45

5.3 ที่พักอาศัย
		

กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม มาตรา 11
รัฐภาคีแห่งกติกานีร้ บั รองสิทธิของทุกคนในมาตรฐานการครองชีพทีเ่ พียงพอสําหรับตนเองและครอบครัว
ซึ่งรวมถึงอาหาร ที่อยู่อาศัยที่เพียงพอ

		
		

ข้อคิดเห็นทั่วไปของคณะกรรมการสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ที่ 4 (สิทธิที่อยู่
อาศัยอย่างเพียงพอ) ค.ศ. 1991 ย่อหน้า 13
ภายใต้พันธะกรณีตามมาตรา 11 (1) รัฐภาคีต้องแสดงให้เห็นว่าได้ดําเนินขั้นตอนเท่าที่จําเป็นหรือ
ในลักษณะเดียวกัน ไม่วา่ จะกระทําตามลําพังหรือบนพืน้ ฐานแห่งความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อยืนยัน
อย่างเต็มกําลังในการต่อสู้กับปัญหาการไร้บ้านพักอาศัย และความไม่พอเพียงด้านที่อยู่อาศัยในเขต
อำ�นาจรัฐ		
อนุสัญญา ค.ศ. 1954 มาตรา 21
ในด้านทีพ่ กั อาศัย ตราบเท่าทีอ่ ยูภ่ ายใต้กฎหมายหรือข้อบังคับ หรือการควบคุมของเจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยปกครอง
แล้วให้รัฐผู้ทําสัญญาปฎิบัติต่อบุคคลไร้สัญชาติที่อาศัยอยู่ในอาณาเขตแดนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
อย่างเท่าทีเ่ อือ้ อํานวยเท่าทีเ่ ป็นไปได้ หรือในกรณีอน่ื ก็ไม่ควรน้อยไปกว่าทีป่ ฎิบตั ติ อ่ บุคคลต่างด้าวทีอ่ ยู่
ในสถานการณ์เดียวกัน
ดูเพิ่มเติม

•

ข้อคิดเห็นทัว่ ไปของคณะกรรมการสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ที่ 4 (สิทธิในบ้านพักอาศัย
		 อย่างพอเพียง) ค.ศ. 1991 และ ข้อ 7 (สิทธิในทีพ่ กั อาศัยอย่างพอเพียง การบังคับขับไล่ มาตรา 11 (1)
		 ค.ศ. 1997
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน มาตรา 25 (1)
อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ มาตรา 14(2), 16(1) (h)
อนุสญ
ั ญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบตั ทิ างเชือ้ ชาติในทุกรูปแบบ มาตรา 5 (e) (iii)
อนุสัญญาสิทธิเด็ก มาตรา 27 (3) และข้อคิดเห็นทั่วไปที่ 6 (การปฎิบัติต่อผู้เยาว์ไร้ผู้ติดตาม)
		 และเด็กที่อยู่ตามลําพังอาศัยอยู่นอกประเทศเดิม) ค.ศ. 2005 ย่อหน้า 44-45
ข้อสรุปคณะกรรมการบริหาร ที่ 106 (LVII) – ค.ศ. 2006, ย่อหน้า (p)

•
•
•
•
•

ภาคผนวก 69

		

5.4 ของใช้ในครัวเรือนเบือ้ งต้นและสุขอนามัย

			 กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม มาตรา 11
			
รัฐภาคีแห่งกติกานี้รับรองสิทธิของทุกคนในมาตรฐานการครองชีพที่เพียงพอสําหรับตนเองและ
			
ครอบครัว ซึ่งรวมถึงเครื่องนุ่งห่ม และจะดําเนินการพัฒนาสภาพของที่อยู่อาศัยต่อไป
ดูเพิ่มเติม

•
•

ปฏิญญาสากลว่าด้วยเรือ่ งสิทธิมนุษยชน มาตรา 25 (1)
อนุสญ
ั ญาสิทธิเด็ก มาตรา 27 (1, 3) และข้อคิดเห็นทัว่ ไปที่ 6 (การการปฎิบตั ติ อ่ ผูเ้ ยาว์ไร้ผตู้ ดิ ตาม
		 และเด็กทีอ่ ยูต่ ามลําพังอาศัยอยูน่ อกประเทศดัง้ เดิม) ค.ศ. 2005 ย่อหน้า 44-45

		

5.5 และ 5.6 การดูแลด้านสุขภาพและเอชไอวี/เอดส์

			 กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม มาตรา 12
			 รัฐผู้ทําสัญญาต่อกติกาฉบับนี้ยอมรับถึงสิทธิของทุกคนในการใช้สิทธิของตนได้ตามมาตรฐานสูงสุด
			 ของสุขภาพกายและใจ
			 ข้อคิดเห็นทั่วไปของคณะกรรมการสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมที่ 14 (สิทธิใน
				การได้รับมาตรฐานสูงสุดของสุขภาพ (มาตรา 12) ค.ศ. 2000 ย่อหน้า 12
			
... สิ่งอํานวยความสะดวกด้านสุขภาพ สินค้า และบริการจะต้องมีบริการอย่างทั่วถึงให้กับทุกคน
			
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ต่อบุคคลทีม่ คี วามเปราะบางหรือเป็นส่วนด้อยของกลุม่ ประชากร ในทางกฎหมาย
			
และในความเป็นจริงโดยปราศจากการเลือกปฎิบัติใด ๆ
ดูเพิ่มเติม

•
•
		
•
•
		
•
		
•
•
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ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน มาตรา 25
กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง มาตรา 6 (1) และ ข้อคิดเห็น
ทัว่ ไปที่ 6 (มาตรา 6 เรือ่ งสิทธิในชีวติ ) ค.ศ. 1982 ย่อหน้า 5
อนุสญ
ั ญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบตั ติ อ่ สตรีในทุกรูปแบบ มาตรา 12
อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ
มาตรา 5 (e) (iv)
อนุสญ
ั ญาสิทธิเด็ก มาตรา 23-24 และข้อคิดเห็นทัว่ ไปที่ 6 (การปฎิบตั ติ อ่ ผูเ้ ยาว์ไร้ผตู้ ดิ ตามและ
เด็กทีอ่ ยูต่ ามลําพังอาศัยอยูน่ อกประเทศดัง้ เดิม) ค.ศ. 2005 ย่อหน้า 46-49
อนุสญ
ั ญา ค.ศ. 1954 มาตรา 23
ข้อสรุปคณะกรรมการบริหาร ที่ 106 (LVII) – ค.ศ 2006, อารัมภบท และย่อหน้า (p)

การไร้สัญชาติ : กรอบทํางานแบบวิเคราะห์เพือ่ การป้องกัน การลด และการให้ความคุม้ ครอง

5.7 การศึกษาขั้นประถมและมัธยม
		
กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม มาตรา 13
			 รัฐผู้ทําสัญญาต่อกติกาฉบับนี้ยอมรับถึงสิทธิของทุกคนในด้านการศึกษา
		

ข้อคิดเห็นทั่วไปของคณะกรรมการสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ที่ 14 (สิทธิใน
ด้านการศึกษา (มาตรา 13) ค.ศ. 1999 ย่อหน้า 6
... ทุกคนจะต้องเข้าถึงการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในกลุม่ คนทีเ่ สีย่ งต่อการถูกละเมิด โดยทางกฎหมายหรือ
ความเป็นจริง โดยปราศจากการเลือกปฎิบตั บิ นพืน้ เพของการข้อห้ามใด ๆ (ดูยอ่ หน้า 31-37 ของการ
ไม่เลือกปฎิบัติ)

		

อนุสัญญา ค.ศ. 1954 มาตรา 22
1. รัฐทีเ่ ข้าทําสนธิสญ
ั ญาจะปฎิบตั ติ อ่ บุคคลไร้สญ
ั ชาติเช่นเดียวกับทีไ่ ด้ปฎิบตั ติ อ่ พลเมืองของตนในเรือ่ ง
การให้การศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. รัฐทีเ่ ข้าทําสนธิสญ
ั ญาจะปฎิบตั ติ อ่ บุคคลไร้สญ
ั ชาติเท่าทีจ่ ะเป็นไปได้เช่นเดียวกัน หรือไม่วา่ กรณีใด
ต้องไม่น้อยไปกว่าที่ได้ปฎิบัติโดยทั่ว ๆ ไปต่อบุคคลต่างด้าวในสถานการณ์เช่นเดียวกัน ในส่วนของ
การศึกษานอกเหนือไปจากการศึกษาขั้นพื้นฐานและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการเข้าถึงการศึกษา
การให้การรับรองประกาศนียบัตร อนุปริญญาและปริญญาบัตรของสถานศึกษาต่างชาติ การยกเว้น
ค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมและการให้ทุนการศึกษา
ดูเพิ่มเติม

•
•
•
•
		
•
•

ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน มาตรา 26
อนุสญ
ั ญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบตั ติ อ่ สตรีในทุกรูปแบบ มาตรา 10
อนุสญ
ั ญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบตั ทิ างเชือ้ ชาติในทุกรูปแบบ มาตรา 5(e) (v)
อนุสญ
ั ญาสิทธิเด็ก มาตรา 28, 32 และข้อคิดเห็นทัว่ ไปที่ 6 (การปฎิบตั ติ อ่ ผูเ้ ยาว์ไร้ผตู้ ดิ ตามและเด็กที่
อยูต่ ามลําพังอาศัยอยูน่ อกประเทศดัง้ เดิม) ค.ศ. 2005 ย่อหน้า 41-43
การศึกษา – คําแนะนําภาคสนามของ UNHCR ค.ศ 2003
ข้อสรุปคณะกรรมการบริหาร ที่ No. 106 (LVII) – 2006, อารัมภบท และย่อหน้า (p)

5.8 การศึกษาขั้นสูงขึ้น ภาษาและการฝึกอาชีวะ

		

กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม มาตรา 6 (2)
ขัน้ ตอนทีร่ ฐั ภาคีตอ่ กติกาฉบับนีจ้ ะดําเนินการเพือ่ บรรลุถงึ ความจริงเป็นเต็มรูปแบบของ [สิทธิในการทํางาน]
จะต้องรวมการแนะแนวด้านเทคนิคและอาชีวะและโครงการฝึกอบรมต่าง ๆ นโยบายและเทคนิคเพื่อ
ที่จะบรรลุการพัฒนาอย่างมั่นคงด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และการจ้างงานอย่างเต็ม
ประสิทธิผลภายใต้สภาวะทีม่ กี ารคุม้ กันบนพืน้ ฐานเสรีภาพด้านการเมืองและเศรษฐกิจของแต่ละบุคคล
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ข้อคิดเห็นทั่วไปของคณะกรรมการสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ข้อที่ 14 (สิทธิ
ในด้านการศึกษา มาตรา 13) ค.ศ. 1999 ย่อหน้า 52
ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับมาตรา 13 (2) (b) ถึง (d) รัฐภาคีมพี นั ธะผูกพันทันทีตอ่ “การดําเนินตามขัน้ ตอน”
[มาตรา 2 (1)] ในการตระหนักถึงความเป็นจริงของการศึกษาขัน้ มัธยม การศึกษาขัน้ สูงกว่าและการ
ศึกษาขั้นพื้นฐานสําหรับทุกคนในอาณาเขตนิติรัฐแห่งตน

			
			
			
			
			
			

อนุสัญญา ค.ศ. 1954 มาตรา 22
2. รัฐที่เข้าทําสนธิสัญญาจะปฎิบัติต่อบุคคลไร้สัญชาติเท่าที่จะเป็นไปได้เช่นเดียวกันหรือไม่ว่า
กรณีใดต้องไม่น้อยไปกว่าที่ได้ปฎิบัติโดยทั่วๆไปต่อคนต่างด้าว ในส่วนของการศึกษา นอกเหนือ
ไปจากการศึกษาขั้นพื้นฐานและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการเข้าถึงการศึกษา การให้การรับรอง
ประกาศนียบัตรอนุปริญญาและปริญญาบัตรของสถานศึกษาต่างชาติ การยกเว้นค่าเล่าเรียนและค่า
ธรรมเนียมและการให้ทุนการศึกษา
ดูเพิ่มเติม
ปฏิญญาสากลว่าด้วยเรื่องสิทธิมนุษยชน มาตรา 26
อนุสญ
ั ญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบตั ติ อ่ สตรีในทุกรูปแบบ มาตรา 10(a), 11(1) (c), 14(2) (d)
อนุสญ
ั ญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบตั ทิ างเชือ้ ชาติในทุกรูปแบบ มาตรา 5 (e) (v)
อนุสัญญาสิทธิเด็ก มาตรา 28(1) (b), (d)
การศึกษา – คําแนะนําภาคสนามของ UNHCR ค.ศ. 2003
ข้อสรุปคณะกรรมการบริหารที่ 106 (LVII) – ค.ศ. 2006, อารัมภบท และย่อหน้า (p)

•
•
•
•
•
•
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การไร้สัญชาติ : กรอบทํางานแบบวิเคราะห์เพือ่ การป้องกัน การลด และการให้ความคุม้ ครอง

6. 		 การมีส่วนร่วมในชุมชนและการพึ่งพาตนเอง
6.2 การมีส่วนร่วมในการวางแผนและการพัฒนาชุมชน

•
•
		
•
		
•

คู่มือของ UNHCR สําหรับแผนงานในการมีส่วนร่วมในการปฎิบัติการ ค.ศ. 2005
อนุสัญญาสิทธิเด็ก มาตรา 12 ข้อคิดเห็นทั่วไปที่ 6 (การปฎิบัติต่อผู้เยาว์ไร้ผู้ติดตามและเด็กที่แยก
อยู่ตามลําพังนอกประเทศดั้งเดิม) ค.ศ. 2005 ย่อหน้า 25
วิธีการสร้างเสริมแนวทางการพัฒนาชุมนุม ฝ่ายปฎิบัติการ EC/51/SC/CRC.6,
15 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2001
คู่มือปฎิบัติงานเพื่อการเสริมสร้างศักยภาพ UNHCR ค.ศ. 2001

6.3 การพึ่งพาตนเองและชีวิตความเป็นอยู่ที่เหมาะสม

		

ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน มาตรา 23
1. ทุกคนมีสิทธิที่จะทำ�งาน (และ) ที่จะเลือกงานโดยเสรีและที่จะมีสภาวะการทำ�งานที่ยุติธรรม
3. ทุกคนที่ทํางานมีสิทธิที่จะได้รับสินจ้างที่ยุติธรรมและเป็นประโยชน์ ที่จะให้ประกันแก่ตนเองและ
ครอบครัวแห่งตน ซึ่งความเป็นอยู่อันมีค่าควรแก่เกียรติศักดิ์ของมนุษย์ ...

		
		

ข้อคิดเห็นทั่วไปของคณะกรรมการด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ข้อที่ 14
[สิทธิในการทํางาน (มาตรา 6)] ค.ศ. 2005 ย่อหน้า 12
... ตลาดแรงงานต้องเปิดให้กับทุกคนภายใต้เขตอํานาจของรัฐภาคีนั้น ...
ดูเพิ่มเติม
กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม มาตรา 2(3), 6
อนุสญ
ั ญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบตั ทิ างเชือ้ ชาติในทุกรูปแบบ มาตรา 5 (e) (i)
อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ มาตรา 11, 14
อนุสัญญา ค.ศ. 1954 มาตรา 17
คู่มือสําหรับการพึ่งพาตนเอง UNHCR ค.ศ. 2005
ข้อสรุปคณะกรรมการบริหารที่ 106 (LVII) – 2006,อารัมภบท และย่อหน้า (p)

•
•
•
•
•
•

6.4 การค้าขายและการประกอบกิจการส่วนตัว
		
		
		

กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม มาตรา 6 (1)
รัฐภาคีตอ่ กติกาฉบับนีย้ อมรับถึงสิทธิในการทํางาน รวมถึงสิทธิของทุกคนเพือ่ โอกาสในการหาเลีย้ งชีพ
ด้วยการทํางานที่บุคคลจะเลือกหรือรับงานอย่างเสรี และจะมีสิ่งคุ้มกันเพื่อการคุ้มครองสิทธิด้านนี้		
อนุสัญญา ค.ศ. 1954 มาตรา 18
รัฐที่เข้าทําสนธิสัญญาจะปฏิบัติต่อบุคคลไร้สัญชาติท่ีอาศัยอยู่ในอาณาเขตแดนของรัฐเท่าเทียมเท่าที่
จะเป็นไปได้และไม่ว่าในกรณีใดต้องไม่น้อยกว่าที่ปฎิบัติโดยทั่ว ๆ ไป ต่อคนต่างด้าวในด้านสิทธิการ
ประกอบการทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรม หัตถกรรมและการพาณิชย์และการจัดตัง้ บริษทั การค้าและ
อุตสาหกรรมของตน
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ดูเพิ่มเติม
อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ มาตรา 11, 13-14
อนุสญ
ั ญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบตั ทิ างเชือ้ ชาติในทุกรูปแบบ มาตรา 5 (e) (i)
ข้อสรุปคณะกรรมการบริหารที่ 106 (LVII) – ค.ศ. 2006, อารัมภบท และย่อหน้า (p)

•
•
•

		

6.5 ค่าตอบแทนจากการจ้างงาน

			
			
			
			

ปฏิญญาสากลว่าด้วยเรื่องสิทธิมนุษยชน มาตรา 23
1. ทุกคนมีสิทธิในการงาน (และ) ในการเลือกงานโดยอิสระ ...
3. ทุกคนที่ทํางานมีสิทธิที่จะได้รับสินจ้างที่ยุติธรรมและเป็นประโยชน์เพื่อเป็นประกันแก่ตนเอง
และครอบครัวของตน ซึ่งความเป็นอยู่อันมีค่าควรแก่เกียรติศักดิ์ของมนุษย์ ...

			
			
			
			

อนุสัญญา ค.ศ. 1954 มาตรา 17
1. รัฐทีท่ าํ สนธิสญ
ั ญา จะต้องปฎิบตั ติ อ่ บุคคลไร้สญ
ั ชาติทอ่ี ยูอ่ ย่างถูกต้องตามกฎหมายในอาณาเขต
แดนแห่งรัฐให้เท่าเทียมเท่าทีจ่ ะเป็นไปได้และในกรณีอน่ื ใด ไม่นอ้ ยไปกว่าทีป่ ฎิบตั ติ อ่ บุคคต่างด้าว
โดยทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ในด้านสิทธิการจ้างงานเพื่อค่าแรง

			
			
			

2. รัฐทีท่ าํ สนธิสญ
ั ญาจะต้องให้การพิจารณาโดยคำ�นึงถึงปัญหาของบุคุ ลไร้สญ
ั ชาติในการปรับสิทธิของ
บุคคลไร้สญ
ั ชาติให้เท่าเทียมกับพลเมืองในชาติของตนโดยเฉพาะอย่างยิง่ ต่อบุคคลไร้สญ
ั ชาติทเ่ี ข้ามาใน
อาณาเขตแดนตามโครงการการจ้างแรงงานหรือภายใต้โครงการแรงงานอพยพ
ดูเพิ่มเติม
กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม มาตรา 2(3), 6
อนุสญ
ั ญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบตั ทิ างเชือ้ ชาติในทุกรูปแบบ มาตรา 5(e) (i)
อนุสญ
ั ญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบตั ติ อ่ สตรีในทุกรูปแบบ มาตรา 11, 14
คูม่ อื สําหรับการพึง่ พาตนเองของ UNHCR ค.ศ. 2005
ข้อสรุปคณะกรรมการบริหารที่ 106 (LVII) – 2006, อารัมภบทและย่อหน้า (p)

•
•
•
•
•

		

6.6 ความมัน่ คงทางสังคมและความยุตธิ รรมและสภาพการทํางานทีพ่ งึ พอใจ

			 ปฏิญญาสากลว่าด้วยเรื่องสิทธิมนุษยชน มาตรา 23
			
1. ทุกคนมีสทิ ธิ ... ในสภาวะการทำ�งานทีย่ ตุ ธิ รรม และสภาพแวดอันน่าพึงพอใจแห่งการงาน และ
			
ในการคุม้ ครองต่อการว่างงาน
			 อนุสัญญา ค.ศ. 1954 มาตรา 24
			
1. รัฐที่ทําสนธิสัญญาจะปฎิบัติต่อบุคคลไร้สัญชาติท่อี าศัยอย่างถูกต้องตามกฎหมายในอาณาเขต
			
แดนแห่งรัฐเท่าเทียมกับบุคคลทีเ่ ป็นพลเมือง ในประเด็นดังต่อไปนี้
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การไร้สัญชาติ : กรอบทํางานแบบวิเคราะห์เพือ่ การป้องกัน การลด และการให้ความคุม้ ครอง

(a) [...] ค่าตอบแทนรวมทัง้ เบีย้ เลีย้ งครอบครัวทีเ่ ป็นส่วนหนึง่ ของค่าตอบแทนชัว่ โมงการทํางาน การทํางาน
่
ล่วงเวลาวันหยุดที่ได้รับค่าแรง ข้อจํากัดในการทํางานที่บ้าน อายุขั้นตำ�ของการจ้
างงาน การฝึกงาน
และการฝึกอบรม การทํางานของสตรีและการทํางานของเยาวชน และการใช้สทิ ธิประโยชน์ของการเจรจา
ต่อรอง
(b) การประกันสังคม (ข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับการบาดเจ็บที่เกิดจากการจ้างงาน โรคที่เกิดจากอาชีพ
การลาคลอด การเจ็บป่วย การพิการ ความชรา การตาย การว่างงาน ความรับผิดชอบต่อครอบครัว
และในกรณีฉกุ เฉินอืน่ ทีบ่ งั คับใช้กบั บุคคลถือสัญชาติหรือกฎระเบียบทีค่ รอบคลุมโดยโครงการประกันสังคม)
จะต้องมีตามข้อจํากัด
[...]
ดูเพิ่มเติม
ปฏิญญาสากลว่าด้วยเรื่องสิทธิมนุษยชน มาตรา 22
กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม มาตรา 6-7 และ 9
อนุสญ
ั ญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบตั ติ อ่ สตรีในทุกรูปแบบ มาตรา 11 (1) (e ถึง f), 14 (2) (c)
อนุสญ
ั ญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบตั ทิ างเชือ้ ชาติในทุกรูปแบบ มาตรา 5 (e) (iv)

•
•
•
•

6.7 สิทธิในการครอบครองทรัพย์สิน
		

ปฏิญญาสากลว่าด้วยเรื่องสิทธิมนุษยชน มาตรา 17
1. บุคคลทุกคนมีสทิ ธิในการถือครองทรัพย์สนิ โดยลําพังส่วนตัว หรือถือครองส่วนร่วมกับผูอ้ น่ื

		

อนุสัญญา ค.ศ. 1954 มาตรา 13
รัฐภาคีจะปฎิบัติต่อบุคคลไร้สัญชาติเท่าเทียมเท่าที่เป็นไปได้และในกรณีใด ๆ ที่ปฎิบัติต่อคนต่างด้าว
โดยทัว่ ไปในสถานการณ์เดียวกัน ในด้านการครอบครองสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ และสิทธิอน่ื ใด
ในการถือครอง และการให้เช่าหรือการทําสัญญาอื่นใดเกี่ยวกับสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์
ดูเพิ่มเติม
อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ มาตรา 1515 (1 ถึง 3), 16 (1) (h)
อนุสญ
ั ญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบตั ทิ างเชือ้ ชาติในทุกรูปแบบ มาตรา 5 (d) (v)
ข้อสรุปคณะกรรมการบริหารที่ 106 (LVII) – ค.ศ. 2006, อารัมภบทบทสรุปคณะกรรมการบริหาร

•
•
•
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บทสรุปคณะกรรมการบริหาร
เรื่องการวินิจฉัย การป้องกัน และการลดสภาวะการไร้สัญชาติ
และการคุ้มครองบุคคลไร้สัญชาติ
(ข้อที่ 106 (LVII) ค.ศ. 2006)

			 คณะกรรมการบริหาร
		
		

ยังคงความกังวลอย่างลึกซืง้ ต่อปัญหาของการไร้สญ
ั ชาติทย่ี งั คงมีอยูใ่ นภูมภิ าคต่าง ๆ ทัว่ โลก และความเร่งด่วน
ของปัญหาการไร้สญ
ั ชาติทเ่ี กิดขึน้ ใหม่่

		
		
		

ยอมรับถึงสิทธิของรัฐในการตรากฎหมายทีเ่ กีย่ วกับการได้สญ
ั ชาติ การสละสัญชาติ หรือการสูญเสียสัญชาติ
และเป็ น ที่สัง เกตุ ว่า ประเด็ น ของการไร้ สัญ ชาติ ไ ด้ อ ยู่ใ นการพิ จ ารณาของสมั ช ชาใหญ่ ส หประชาชาติ
ภายในประเด็นทั่วไปในกรณีการสืบทอดรัฐ6

		
		
		
		
		

ขอแสดงความกังวลต่อสถานการณ์ที่รุนแรงและอันตรายที่บุคคลไร้สัญชาติเผชิญอยู่ ซึ่งรวมถึงการขาด
อัตลักษณ์ทางกฎหมายและการไม่ได้ใช้สิทธิในด้านพลเมือง สังคม เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมซึ่ง
ส่งผลให้ไม่สามารถเข้ารับการศึกษา การถูกจํากัดเสรีภาพของการเดินทางเคลือ่ นย้ายสถานการณ์อนั ยืดเยือ้
จากการถูกคุมขัง การไม่สามารถหาการจ้างงาน การไม่สามารถใช้ในสิทธิในการครอบครองทรัพย์สิน
การไม่สามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลเบื้องต้น

		
		
		

บันทึกว่าแม้วา่ จะมีความก้าวหน้าบางประการ แต่รฐั ทีเ่ ข้าสัตยาบรรณหรือเข้าเป็นภาคีตอ่ อนุสญ
ั ญาว่าด้วย
เรือ่ งสถานภาพของบุคคลไร้สญ
ั ชาติ ค.ศ. 1954 และอนุสญ
ั ญาว่าด้วยการลดสภาวะการไร้สญ
ั ชาติ ค.ศ. 1961
มีจํานวนจํากัดอยู่เพียง 60 และ 32 ประเทศ

		
		
		
		
		

ระลึกถึงสิทธิของบุคคลทีจ่ ะได้ถอื ครองสัญชาติและสิทธิในการทีจ่ ะไม่ถกู เพิกถอนสัญชาติของตนโดยพลการ
ตามทีไ่ ด้บญ
ั ญัตไิ ว้ในปฎิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน และอ้างอิงถึงตราสารสิทธิดา้ นมนุษยชนต่าง ๆ
เช่น อนุสญ
ั ญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบตั ทิ างเชือ้ ชาติในทุกรูปแบบกติการะหว่างประเทศ
ว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง อนุสญ
ั ญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบตั ติ อ่ สตรีในทุกรูปแบบ
และอนุสัญญาสิทธิเด็ก

		
		

ระลึกถึงว่ามนุษย์ทุกคนเกิดมามีอิสระและเสมอภาคในศักดิ์ศรีและได้รับสิทธิและเสรีภาพตามที่บัญญัติ
ในปฏิญญาสากลของสิทธิมนุษยชนโดยไม่มีความแตกต่างใดๆ

		

6
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ข้อมติที่ 55/153 ปี ค.ศ. 2000 เรื่อง สัญชาติของบุคคลปกติที่เกี่ยวกับการสืบทอดรัฐ

การไร้สัญชาติ : กรอบทํางานแบบวิเคราะห์เพือ่ การป้องกัน การลด และการให้ความคุม้ ครอง

เน้นยำ�้ ถึงความรับผิดชอบที่มอบให้กับข้าหลวงใหญ่ที่สมัชชาใหญ่สหประชาชาติมอบหมายให้มีหน้าที่ในการ
ป้องกันและลดภาวะการไร้สัญชาติ และรวมถึงการให้ความคุ้มครองบุคคลไร้สัญชาติ
ระลึกถึงข้อสรุปที่ 78 (XLVI) ด้านการป้องกันและลดสภาวะการไร้สัญชาติและการคุ้มครองบุคคลไร้สัญชาติ
รวมถึง ข้อสรุปที่ 90 (LII), 95 (LIV), 96 (LIV), และข้อสรุปที่ 99 (LV) and 102 (LVI) เกี่ยวกับการแก้ไขภาวะ
การไร้สัญชาติอันยืดเยื้อ
(a) เร่งให้ UNHCR ร่วมมือกับภาครัฐต่าง ๆ องค์การสหประชาชาติและองค์กรระหว่างประเทศอี่น ๆ รวมทั้ง
องค์การระดับภูมิภาคและองค์กรพัฒนาเอกชนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมสร้างความพยายามในขอบเขต
นี้โดยดําเนินตามเป้าหมายของกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการวินิจฉัย การป้องกัน และลดการไร้สัญชาติและเพื่อ
การคุ้มครองคนไร้สัญชาติต่อไป

การวินจิ ฉัยการไร้สญ
ั ชาติ
(b) เรียกร้องให้ UNHCR ทํางานต่อไปกับหน่วยภาครัฐทีม่ สี ว่ นได้เสียในการเข้าร่วมหรือสานต่อความพยายามใน
การวินจิ ฉัยประชากรทีเ่ ป็นบุคคลไร้สญ
ั ชาติ หรือกลุม่ ประชากรทีย่ งั ไม่ได้รบั การพิจารณาสัญชาติทย่ี งั อาศัยอยูใ่ น
อาณาเขตรัฐ โดยร่วมมือกับองค์การสหประชาชาติหน่วยอืน่ โดยเฉพาะกับ UNICEF, UNFPA รวมถึง DPA,
OHCHR และ UNDP ทีอ่ ยูใ่ นกรอบทํางานของโครงการระดับชาติ ซึง่ อาจรวมกระบวนการทีเ่ กีย่ วข้องกับการจด
ทะเบียนเกิดหรือการปรับปรุงข้อมูลด้านประชากรตามความเหมาะสม
(c) ส่งเสริมให้ UNHCR ทําและแบ่งปันงานวิจัยโดยเฉพาะกับภูมิภาคต่าง ๆ ที่มีการทําวิจัยด้านการไร้สัญชาติ
ทีย่ งั ไม่เพียงพอ โดยร่วมมือกับนักวิชาการ สถาบัน และผูเ้ ชีย่ วชาญต่าง ๆ กับภาครัฐ เพือ่ ส่งเสริมให้มกี ารเข้าใจ
เพิ่มขึ้นในด้านของลักษณะและขอบข่ายของปัญหาเรื่องการไร้สัญชาติ เพื่อวินิจฉัยประชากรกลุ่มไร้สัญชาติ
และเข้าใจถึงสาเหตุที่นําไปสู่ภาวะการไร้สัญชาติ ทั้งหมดนี้เป็นการช่วยในการร่างยุทธศาสตร์เพื่อการแก้ไข
ปัญหา
(d) ส่งเสริมให้รัฐที่มีข้อมูลสถิติด้านบุคคลไร้สัญชาติหรือจํานวนของบุคคลไร้สัญชาติท่จี ะพิจารณาเรื่องสัญชาติ
แบ่งปันข้อมูลด้านสถิติกับ UNHCR และร้องขอให้ UNHCR จัดตั้งวิธีการที่เป็นรูปแบบและเป็นระบบใน
ด้านการรวบรวมข้อมูล การปรับปรุง และการแบ่งปันข้อมูล
(e) ส่งเสริมให้ UNHCR รวบรวมรายงานของการดําเนินงานทีท่ าํ ขึน้ สองปีตอ่ ครัง้ ในด้านของบุคคลไร้สญ
ั ชาติตอ่
คณะกรรมการบริหาร สถิตทิ จ่ี ดั ทําโดยรัฐและการวิจยั ทีท่ าํ โดยสถาบันการศึกษาและผูเ้ ชีย่ วชาญ ประชาสังคม
และพนักงานในภาคสนามในด้านของความรุนแรงของสภาวะการไร้สัญชาติ
(f) ส่งเสริมให้ UNHCR ให้คาํ ปรึกษาด้านเทคนิคต่อไป และให้การสนับสนุนรัฐเพือ่ ส่งเสริมความเข้าใจต่อปัญหา
ของการไร้สัญชาติ พร้อมทั้งเป็นหน่วยงานที่อํานวยความสะดวกในการจัดให้มีการปรึกษาหารือระหว่างรัฐที่
สนใจในระดับโลกและระดับภูมิภาค
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(g) บันทึกด้านความร่วมมือที่จัดตั้งขึ้นกับสหภาพรัฐสภา (IPU) ในภาคสนามสําหรับเรื่องสัญชาติและการ
ไร้สญ
ั ชาติ และบันทึกเพิม่ เติมในคูม่ อื สมาชิกรัฐสภาเรือ่ งสัญชาติและการไร้สญ
ั ชาติ ค.ศ. 2005 ทีจ่ ะนํามาใช้
กับสภาแห่งชาติและในระดับภูมิภาคเพื่อเพิ่มการตระหนักถึงปัญหาและการสร้างเสริมศักยภาพระหว่าง
ผู้บริหารของรัฐและประชาสังคม

การป้องกันการไร้สญ
ั ชาติ
		
		
		

(h) เรียกร้องให้รัฐต่าง ๆ อํานวยความสะดวกในด้านการจดทะเบียนเกิดและการออกเอกสารการเกิดหรือ
เอกสารทีเ่ หมาะสมเพือ่ ให้เด็กมีเอกสารประจําตัวเมือ่ จําเป็นและเมือ่ ถึงเวลา โดยความช่วยเหลือจากหน่วยงาน
UNHCR, UNICEF, และ UNFPA

		
		
		
		

(i) ส่งเสริมให้รัฐพิจารณาการตรวจสอบกฎหมายว่าด้วยสัญชาติของรัฐและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ทบทวนการลงมติและการใช้สง่ิ คุม้ กันต่าง ๆ ทีป่ ระกอบด้วยหลักการพืน้ ฐานของกฎหมายระหว่างประเทศ
เพื่อป้องกันมิให้เกิดสภาวะการไร้สัญชาติอันเป็นผลมาจากการถูกปฎิเสธหรือการถูกเพิกถอนสัญชาติโดย
พลการ และร้องขอให้ UNHCR ให้คาํ ปรึกษาด้านเทคนิคของเรือ่ งนีต้ อ่ ไป

		
		
		
		
		
		
		
		
		

(j) บันทึกว่าการไร้สญ
ั ชาติอาจมีผลมาจากข้อจํากัดทีบ่ ดิ ามารดาจะสืบทอดสัญชาติแก่บตุ รได้ การทีส่ ตรีไม่
สามารถส่งต่อสัญชาติให้กบั บุตร การสละสัญชาติโดยไม่ได้รบั ประกันว่าจะได้สญ
ั ชาติจากประเทศอืน่ การสูญเสีย
สัญชาติอย่างอัตโนมัติจากการที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศเป็นเวลานาน การถูกเพิกถอนสัญชาติเนื่องจาก
ไม่สามารถปฎิบตั หิ น้าทีท่ างทหารหรือหน้าทีพ่ ลเมืองอืน่ ใด การสูญเสียสัญชาติเนือ่ งจากแต่งงานกับคนต่างด้าว
หรือการเปลีย่ นแปลงสัญชาติของคูส่ มรสระหว่างการสมรส และการถูกเพิกถอนสัญชาติอนั เป็นผลมาจาก
การเลือกปฎิบัติ และร้องขอให้ UNHCR ให้คําปรึกษาด้านเทคนิดในเรื่องนี้ต่อไป
(k) เน้นยำ�้ ว่าในเหตุการณ์ของกรณีการสืบทอดรัฐ รัฐที่เกี่ยวข้องทั้งหลายจะต้องมีมาตรการที่เหมาะสมใน
การป้องกันสภาวะการไร้สัญชาติอันเป็นผลมาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและจะต้องดํ าเนินการเพื่อแก้ไข
สถานการณ์นั้น ๆ

		
		
		
		

(l) ส่งเสริมให้รฐั ต่างๆ แสวงหาหนทางแก้ไขทีเ่ หมาะสมให้กบั บุคคลทีม่ ไิ ด้เจตนาเดินทางหรือไม่ได้ถอื เอกสาร
ประจําตัวฉบับจริง รวมถึงคนอพยพและบุคคลทีถ่ กู ลักพาหรือถูกค้ามนุษย์ และในเวลาจําเป็นและเหมาะสม
ให้รฐั ทีเ่ กีย่ วข้องร่วมมือระหว่างกันในการตรวจสอบสถานภาพของสัญชาติ และให้เป็นไปตามหลักการของ
การเคารพในสิทธิมนุษยชนของแต่ละบุคคลรวมถึงกฎหมายระดับชาติในส่วนที่เกี่ยวข้องด้วย
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(m) ร้องขอให้บรรดารัฐที่เป็นภาคีพิธีสารว่าด้วยการป้องกัน ปราบปราม และลงโทษการค้ามนุษย์โดยเฉพาะ
การค้าสตรีและเด็ก และพิธสี ารต่อต้านการลักพาคนอพยพทางบก ทางเรือ และทางอากาศ ซึง่ เป็นส่วนเพิม่ เติม
ของอนุสัญญาสหประชาชาติด้านการต่อต้านองค์กรอาชญากรข้ามชาติ โดยให้เคารพต่อพันธะผูกพันในการ
ช่วยเหลือเพื่อตรวจสอบสัญชาติของบุคคลที่ถูกลักพาหรือถูกค้ามนุษย์ พิจารณาในการออกเอกสารสําหรับ
เดินทางและเอกสารประจําตัว พร้อมทัง้ อํานวยความสะดวกเพือ่ ส่งบุคคลเหล่านีก้ ลับ และส่งเสริมให้รฐั ต่าง ๆ ให้
ความช่วยเหลือในประเด็นที่คล้ายกัน

การลดสภาวะการไร้สญ
ั ชาติ
(n) ส่งเสริมให้รัฐพิจารณาเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการลดสภาวะการไร้สัญชาติ ค.ศ. 1961 สําหรับรัฐที่
เป็นภาคีอยู่แล้วขอให้พิจารณาถอนข้อสงวน
(o) ส่งเสริมให้ UNHCR ระดมความร่วมมือกับหน่วยงานสหประชาชาติอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือรัฐในการ
ลดสภาวะการไร้สัญชาติ โดยเฉพาะสถานการณ์ของการไร้สัญชาติที่ยืดเยื้อ
(p) ส่งเสริมให้รฐั พิจารณามาตรการทีจ่ ะอำ�นวยให้มกี ารปรับตัวเข้ากับสังคมแก่บคุ คลทีอ่ ยูใ่ นสภาวะของการไร้สญ
ั ชาติ
อันยืดเยือ้ โดยผ่านโครงการพัฒนาในภาคสนามด้านการศึกษา ทีอ่ ยูอ่ าศัย การบริการทางสุขภาพและการสร้างรายได้
โดยร่วมมือกับหน่วยงานสหประชาชาติอื่นที่เกี่ยวข้องในเวลาที่เหมาะสม และคํานึงถึงข้อมติของสมัชชาใหญ่
สหประชาติที่ 60/129 ปี ค.ศ. 2005
(q) ส่งเสริมให้รฐั คุม้ กันสิทธิของเด็กทุกคนในการได้รบั สัญชาติ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในเวลาทีเ่ ด็กอาจกลายเป็น
บุคคลไร้สญ
ั ชาติ โดยคํานึงถึงมาตรา 7 ของอนุสญ
ั ญาสิทธิเด็ก และส่งเสริมต่อให้ UNHCR ร่วมมือกับ UNICEF
และ UNFPA ให้คําปรึกษาด้านเทคนิคและการสนับสนุนในด้านปฎิบัติการ
(r) ส่งเสริมให้รฐั กระจายข้อมูลอย่างเต็มทีใ่ นด้านการเข้าถึงสิทธิของการเป็นพลเมือง รวมถึงกระบวนการแปลง
สัญชาติ ผ่านการรณรงค์ข่าวสารด้านพลเมืองขององค์กร โดยได้รับความสนับสนุนจาก UNHCR ตามความ
เหมาะสม

การคุม้ ครองบุคคลไร้สญ
ั ชาติ
(s) ส่งเสริมให้รฐั พิจารณาเป็นภาคีอนุสญ
ั ญาว่าด้วยสถานภาพของบุคคลไร้สญ
ั ชาติ ค.ศ. 1954 และสําหรับรัฐ
ที่เป็นภาคีอยู่แล้ว ขอให้พิจารณาถอนข้อสงวน
(t) เรียกร้องให้ UNHCR กระจายข่าวสารอย่างเต็มที่ และเมือ่ เวลาเหมาะสม ให้จดั ฝึกอบรมเจ้าหน้าทีภ่ าครัฐ
เกีย่ วกับกลไกทีเ่ หมาะสมสําหรับการวินจิ ฉัย การบันทึกข้อมูล และการอนุมตั สิ ถานภาพให้กบั บุคคลไร้สญ
ั ชาติ

ภาคผนวก 79

			
			
			
		
		

(u) ส่งเสริมให้รัฐที่ยังไม่ได้เป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสถานภาพของบุคคลไร้สัญชาติ ค.ศ. 1954 ให้ปฎิบัติ
ต่ อ บุ ค คลไร้ สั ญ ชาติ ที่ อ าศั ย อยู่ อ ย่ า งถู ก ต้ อ งตามกฎหมายในอาณาเขตดิ น แดนของรั ฐ ในสอดคล้ อ ง
กับกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ และพิจารณาตามตวามเหมาะสมในการอํานวยความสะดวก
ด้านการแปลงสัญชาติของบุคคลไร้สัญชาติที่มีถิ่นที่อยู่อาศัยอย่างถูกต้องตามกฎหมายในสอดคล้องกับ
กฎหมายของรัฐ

			
			
			
			

(v) ส่งเสริมให้ UNHCR นําโครงการต่าง ๆ มาใช้เพือ่ ส่งเสริมด้านความคุม้ ครองและช่วยเหลือบุคคลไร้สญ
ั ชาติ
เมื่อมีการร้องขอจากภาครัฐ โดยเฉพาะการช่วยเหลือบุคคลไร้สัญชาติให้เข้าถึงสิทธิที่ได้รับการช่วยเหลือ
ทางกฎหมายในการแก้ไขปัญหาการไร้สญ
ั ชาติ และในบริบทเดียวกัน ให้ทาํ งานร่วมกับองค์กรพัฒนาเอกชน
ในการให้คําปรึกษาด้านกฎหมายและให้ความช่วยเหลืออื่น ๆ ตามความเหมาะสม

			
			
			
			

(w) เรียกร้องให้รฐั ไม่คมุ ขังบุคคลไร้สญ
ั ชาติเพียงเพราะเหตุผลในการเป็นบุคคลไร้สญ
ั ชาติ และจะต้องปฎิบตั ิ
ต่อบุคคลไร้สัญชาติให้สอดคล้องกับกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ และเรียกร้องให้รัฐภาคีต่อ
อนุสญ
ั ญาว่าด้วยเรือ่ งสถานภาพของบุคคลไร้สญ
ั ชาติ ค.ศ. 1954 ปฎิบตั ติ ามข้อกําหนดในอนุสญ
ั ญาอย่าง
เต็มที่

			 (x) ร้องขอให้ UNHCR ปรับปรุงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานและจากหน่วยงานสหประชาชาติ
			 อื่นต่อไปในเรื่องที่เกี่ยวกับการไร้สัญชาติ ทั้งนี้เพื่อให้ UNHCR ให้คําปรึกษาด้านเทคนิคกับรัฐภาคีในการ
			 นําอนุสญ
ั ญา ค.ศ. 1954 มาปรับใช้ และให้แน่ใจว่าการปรับใช้จะสอดคล้องกับข้อกําหนดในอนุสญ
ั ญานัน้
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บทคัดย่อเกี่ยวกับสัญชาติและการไร้สัญชาติ
จากตราสารสากลและตราสารภูมิภาคด้านสิทธิมนุษยชน
		 ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
มาตรา 15
1. บุคคลมีสิทธิในการถือสัญชาติ
2. การถอนสัญชาติโดยพลการ หรือปฎิเสธสิทธิทจ่ี ะเปลีย่ นสัญชาติของบุคคลใดนัน้ จะกระทํามิได้
		 กติการะหว่างประเทศเรือ่ งสิทธิดา้ นพลเมืองและด้านการเมือง (16 ธันวาคม ค.ศ. 1966)
มาตรา 2
1. รัฐภาคีแต่ละรัฐแห่งกติกานีร้ บั ทีจ่ ะเคารพและประกันแก่ปจั เจกบุคคลทัง้ ปวงภายในดินแดนของตนและภายใต้
เขตอํานาจของตนในสิทธิทง้ั หลายทีร่ บั รองไว้ในกติกานีโ้ ดยปราศจากการแบ่งแยกใด ๆ อาทิ เชือ้ ชาติ ผิว เพศ
ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมืองหรือความคิดเห็นอืน่ ใด เผ่าพันธ์แุ ห่งชาติหรือสังคม ทรัพย์สนิ กําเนิด
หรือสถานะอื่น ๆ
2. ในกรณีทย่ี งั ไม่มมี าตรการทางนิตบิ ญ
ั ญัตหิ รือมาตรการอืน่ ใด รัฐภาคีแต่ละรัฐแห่งกติกานีร้ บั ทีจ่ ะดําเนินการ
ตามขั้นตอนที่จําเป็น ตามกระบวนการทางรัฐธรรมนูญของตนและบทบัญญัติแห่งกติกานี้เพื่อให้มีมาตรการ
ทางนิติบัญญัติหรือมาตรการอื่นใดที่อาจจําเป็น เพื่อให้สิทธิทั้งหลายที่รับรองไว้ในกติกานี้เป็นผล [...]
มาตรา 3
รัฐภาคีแห่งกติกานีร้ บั ทีจ่ ะประกันสิทธิอนั เท่าเทียมกันของบุรษุ และสตรี ในการทีจ่ ะใช้สทิ ธิทางแพ่งและสิทธิทาง
การเมืองทั้งปวงที่ได้ระบุไว้ในกติกานี้
มาตรา 24
1. เด็กทุกคนย่อมมีสทิ ธิได้รบั ความคุม้ ครองโดยมาตรการต่าง ๆ ทีจ่ าํ เป็นตามสถานะของผูเ้ ยาว์ จากครอบครัว
ของตน สังคมและรัฐ โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติอันเนื่องมาจากเชื้อชาติ ผิว เพศ ภาษา ศาสนา เผ่าพันธ์ุ
แห่งชาติหรือสังคม ทรัพย์สิน หรือกําเนิด
2. เด็กทุกคนต้องได้รบั การจดทะเบียนทันทีภายหลังการเกิด และต้องได้รบั การตัง้ ชือ่
3. เด็กทุกคนมีสทิ ธิทจ่ี ะได้มาซึง่ สัญชาติ
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มาตรา 26
บุคคลทัง้ ปวงย่อมเสมอกันตามกฎหมาย และมีสทิ ธิทจ่ี ะได้รบั ความคุม้ ครองเท่าเทียมกันตามกฎหมาย โดย
ปราศจากการเลือกปฏิบตั ใิ ด ๆ ในกรณีน้ี กฎหมายจะต้องห้ามการเลือกปฏิบตั ใิ ด ๆ และต้องประกันการคุม้ ครอง
บุคคลทุกคนอย่างเสมอภาคและเป็นผลจริงจังจากการเลือกปฏิบตั ดิ ว้ ยเหตุผลใด เช่น เชือ้ ชาติ ผิว เพศ ภาษา
ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมืองหรือความคิดเห็นอืน่ ใด เผ่าพันธ์แุ ห่งชาติหรือสังคม ทรัพย์สนิ กําเนิด หรือ
สถานะอื่น ๆ
อนุสัญญาสิทธิเด็ก (20 พฤศจิกายน ค.ศ. 1989)
มาตรา 7
1. เด็กจะได้รบั การจดทะเบียนทันทีหลังการเกิด และจะมีสทิ ธิทจ่ี ะมีชอ่ื นับตัง้ แต่เกิด และสิทธิทจ่ี ะได้รบั สัญชาติ
และเท่าที่จะเป็นไปได้ สิทธิที่จะรู้จักและได้รับการดูแลเลี้ยงดูจากบิดามารดาของตน
2. รัฐภาคีจะประกันให้มีการปฏิบัติตามสิทธิเหล่านี้ตามกฏหมายภายในและพันธกรณีของรัฐภาคีที่มีอยู่
ภายใต้ตราสารระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่เด็กจะตกอยู่ในสถานะ
ไร้สัญชาติ
มาตรา 8
1. รัฐภาคีรบั ทีจ่ ะเคารพต่อสิทธิของเด็ก ในการรักษาเอกลักษณ์ของตนไว้รวมถึงสัญชาติ ชือ่ และความสัมพันธ์
ทางครอบครัวของตนตามที่กฎหมายรับรอง โดยปราศจากการแทรกแซงที่มิชอบด้วยกฎหมาย
2. ในกรณีที่เด็กถูกกีดกันอย่างไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่ให้ได้รับรู้ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของหลักฐาน
แสดงตนรัฐภาคีจะต้องให้ความช่วยเหลือและคุ้มครองตามความเหมาะสมเพื่อให้เด็กสามารถมีหลักฐาน
แสดงตนโดยเร็ว
อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (18 ธันวาคม ค.ศ. 1979)
มาตรา 9
1. รัฐภาคีจะให้สทิ ธิแก่สตรีทเ่ี สมอภาคกันกับบุรษุ ในการทีจ่ ะได้มาเปลีย่ นแปลงหรือคงไว้ซง่ึ สัญชาติของตน
รัฐภาคีเหล่านั้นจะรับประกันเป็นพิเศษว่าทั้งการแต่งงานกับคนต่างชาติ กับทั้งการเปลี่ยนสัญชาติของสามี
ระหว่างการแต่งงานจะไม่เปลี่ยนสัญชาติของภรรยาโดยอัตโนมัติไปด้วย อันจะทําให้เธอเป็นคนไร้สัญชาติ
หรือบังคับเธอให้ถือสัญชาติของสามี
2. รัฐภาคีจะให้สิทธิแก่สตรีที่เสมอภาคกันกับบุรุษ เกี่ยวกับสัญชาติของบุตรของตน
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		 อนุสญ
ั ญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบตั ทิ างเชือ้ ชาติในทุกรูปแบบ
		 (21 ธันวาคม ค.ศ. 1965) 7
มาตรา 1
1. ในอนุสัญญานี้ คําว่า “การเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ” จะหมายถึง การจําแนก การกีดกัน การจํากัด หรือ
การเลือก โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของเชื้อชาติ สีผิว เชื้อสายหรือชาติกําเนิดหรือเผ่าพันธ์ุกําเนิดซึ่งมีเจตนาหรือ
มีผลให้เกิดการระงับหรือกีดกัน้ การเคารพสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขัน้ พืน้ ฐานของบุคคลในด้านการเมือง เศรษฐกิจ
สังคม วัฒนธรรม และในด้านอื่น ๆ ของการดํารงชีวิตในสังคม รวมทั้งการระงับหรือกีดกั้นการใช้สิทธิเหล่านั้น
อย่างเสมอภาคของบุคคล
2. อนุสัญญานี้ จะไม่ใช้กับการจําแนก การกีดกัน การจํากัด หรือการเลือก โดยรัฐภาคีของอนุสัญญานี้ระหว่าง
พลเมืองและบุคคลที่มิใช่พลเมือง
3. จะตีความอนุสญ
ั ญานีไ้ ปในทางทีก่ ระทบต่อตัวบทของกฎหมายภายในของรัฐภาคีในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับเชือ้ ชาติ
สัญชาติ และการให้สญ
ั ชาติไม่ได้ หากกฎหมายข้อนัน้ ๆ มิได้เลือกปฏิบตั ติ อ่ ชนเชือ้ ชาติหนึง่ เชือ้ ชาติใดโดยเฉพาะ
มาตรา 5
เพื่อให้สอดคล้องตามพันธกรณีพื้นฐานที่ได้จัดวางไว้ตามมาตรา 2 ของอนุสัญญานี้ รัฐภาคีจะห้ามและขจัด
การเลือกปฏิบตั ทิ างเชือ้ ชาติทกุ รูปแบบ และจะประกันสิทธิของทุกคนให้มคี วามเสมอภาคกันตามกฎหมาย โดย
ไม่จําแนกตามเชื้อชาติ สีผิว หรือชาติหรือเผ่าพันธ์ุกําเนิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการใช้สิทธิดังต่อไปนี้
(c) สิทธิทางการเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สิทธิที่จะเข้าร่วมในการเลือกตั้ง การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งและ
การสมัครรับเลือกตัง้ โดยอยูบ่ นพืน้ ฐานของการใช้สทิ ธิอย่างทัว่ ถึงและเสมอภาคกัน การเข้าร่วมในรัฐบาล และ
การเข้าร่วมในการดําเนินกิจกรรมสาธารณะในทุกระดับ และความเสมอภาคในการเข้าถึงบริการสาธารณะ
(d) สิทธิพลเมืองอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง (...)
(iii) สิทธิในการถือครองสัญชาติ

7 มาตราต่าง ๆ เหล่านีค้ วรจะนําไปตีความโดยคํานึงถึงข้อแนะนําทัว่ ไปของคณะกรรมการด้านขจัดการเลือกปฏิบตั ทิ างเชือ้ ชาติ
และโดยเฉพาะข้อแนะนําทั่วไปที่ 30 ของการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลที่มิใช่เป็นพลเมือง
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อนุสญ
ั ญาระหว่างประเทศเรือ่ งการคุม้ ครองสิทธิของแรงงานอพยพทัง้ หมดและสมาชิกในครอบครัว
(18 ธันวาคม ค.ศ. 1990)
มาตรา 29
เด็กที่เป็นแรงงานอพยพจะต้องมีสิทธิที่จะมีชื่อ ได้รับการลงทะเบียนเกิดและได้สัญชาติ
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของคนพิการ (13 ธันวาคม ค.ศ. 2006)
มาตรา 18
1. ให้รฐั ภาคียอมรับสิทธิของคนพิการทีจ่ ะมีเสรีภาพในการโยกย้ายถิน่ ฐาน เสรีภาพในการเลือกทีอ่ ยูอ่ าศัย
ของตนเอง และการถือสัญชาติ บนพื้นฐานที่เท่าเทียมกับบุคคลอื่น รวมทั้งโดยการประกันให้คนพิการ :
(a) มีสทิ ธิในการได้และเปลีย่ นแปลงสัญชาติ และจะต้องไม่ถกู ถอนสัญชาติตามอําเภอใจหรือเพราะเหตุแห่ง
ความพิการ
(b) ไม่ถกู ลิดรอนจากการมีสทิ ธิทจ่ี ะได้รบั ครอบครองและใช้เอกสารสัญชาติของตนหรือเอกสารอืน่ เกีย่ วกับ
บัตรประจําตัว หรือดําเนินขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง อาทิ ขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองที่จําเป็นในการโยกย้าย
ถิ่นฐานได้ทั้งนี้ เพราะเหตุแห่งความพิการ
(c) เดินทางออกจากประเทศใดๆ ได้โดยเสรี รวมทัง้ ประเทศของตน
(d) ไม่ถูกลิดรอนสิทธิโดยพลการในการเดินทางเข้าประเทศของตนเพราะเหตุแห่งความพิการ
2. เด็กพิการจะได้รบั การจดทะเบียนทันทีหลังจากเกิด และจะมีสทิ ธิตง้ั แต่เกิดในการมีชอ่ื มีสทิ ธิทจ่ี ะได้มาซึง่
สัญชาติ และในขอบเขตที่เป็นไปได้ที่สุด สิทธิที่จะรู้จักและได้รับการเลี้ยงดูจากบิดามารดาของตน
อนุสัญญาว่าด้วยเรื่องสัญชาติของสตรีที่สมรสแล้ว (29 มกราคม ค.ศ. 1951)
มาตรา 1
บรรดารัฐภาคีแต่ละรัฐตกลงว่า ไม่วา่ จะมีพธิ สี มรสหรือมีการอย่าร้างระหว่างบุคคลหนึง่ ทีถ่ อื สัญชาติกบั บุคคล
ต่างด้าวหรือจากการเปลี่ยนสัญชาติของสามีระหว่างการสมรสจะไม่มีผลกระทบอย่างอัตโนมัติต่อสัญชาติ
ของผู้เป็นภรรยา
มาตรา 2
บรรดารัฐภาคีแต่ละรัฐตกลงว่า ไม่ว่าจะเป็นการขอรับสัญชาติแบบสมัครใจจากรัฐอื่น หรือการสละสัญชาติ
ของบุคคลหนึ่งจะไม่ขัดขวางต่อการดํารงสัญชาติของผู้เป็นภรรยาที่ถือครองสัญชาตินั้น
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มาตรา 3
1. บรรดารัฐภาคีแต่ละรัฐตกลงว่า ภรรยาทีเ่ ป็นบุคคลต่างด้าวของบุคคลทีม่ สี ญ
ั ชาตินน้ั จากการยืน่ คําร้องจะต้อง
ได้รบั สัญชาติของสามีผา่ นกระบวนการแปลงสัญชาติแบบพิเศษ การอนุมตั สิ ญ
ั ชาตินน้ั อาจจะต้องเข้ากับหลักการ
ของการจํากัดการให้สัญชาติซึ่งอาจจะเป็นประโยชน์ด้านความมั่งคงแห่งชาติหรือนโยบายสาธารณะ
2. บรรดารัฐภาคีตกลงว่า อนุสญ
ั ญาฉบับปัจจุบนั จะต้องไม่กอ่ ให้เกิดผลกระทบต่อการบัญญัตกิ ฎหมายหรือการ
ปฎิบตั ดิ ้านการศาลที่ให้ภรรยาที่เป็นบุคคลต่างด้าวของบุคคลที่มีสัญชาตินั้น จากการยื่นคําร้อง ได้รับสัญชาติ
ของสามีโดยตามสิทธิ
		 กฎบัตรอัฟริกาเรือ่ งสิทธิและสวัสดิภาพของเด็ก (11 กรกฎาคม ค.ศ. 1990)
มาตรา 6 เรื่อง ชื่อและสัญชาติ
1. เด็กทุกคนจะต้องมีสทิ ธิในการมีชอ่ื ตัง้ แต่ได้เกิด
2. เด็กทุกคนจะต้องได้รับการลงทะเบียนทันทีหลังจากที่เกิด
3. เด็กทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับสัญชาติ
4. บรรดารัฐภาคีแห่งกฎบัตรฉบับปัจจุบนั จะต้องนําไปปฎิบตั เิ พือ่ ประกันว่ารัฐธรรมนูญของตนจะได้ออกกฎหมาย
ยอมรับในหลักการต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วกับเด็กในได้สญ
ั ชาติของรัฐในอาณาเขตแดนทีเ่ ด็กได้เกิด ถ้า ณ เวลาทีเ่ ด็กได้เกิด
เด็กไม่ได้รับสัญชาติจากรัฐอื่นใด ตามครรลองแห่งกฎหมายนั้น
		 กติกาเรือ่ งสิทธิของเด็กในศาสนาอิสลาม (มิถนุ ายน ค.ศ. 2005)
มาตรา 7 เรื่อง อัตลักษณ์
เด็กจะต้องได้รบั การลงทะเบียน จากการเกิด สิทธิในการมีชอ่ื ทีเี่ หมาะสม กับเจ้าหน้าทีท่ เ่ี กีย่ วข้อง และต้องมีการ
พิจารณาสัญชาติและจะต้องรู้จักพ่อแม่ของตน รวมถึงญาติและมารดาอุปถัมถ์
รัฐภาคีแห่งกติกาจะต้องคุ้มกันองค์ประกอบด้านต่างๆ เกี่ยวกับอัตลักษณ์ของเด็ก รวมถึงชื่อ สัญชาติ ความ
เกี่ยวข้องกับครอบครัวที่สอดคล้องกับกฎหมายแห่งชาติและต้องพยายามทุกวิถีทางในการแก้ไขปัญหาด้าน
การไร้สญ
ั ชาติให้กบั เด็กทีเ่ กิดในอาณาเขตดินแดน หรือเกิดกับพลเมืองของรัฐทีอ่ าศัยอยูน่ อกอาณาเขตดินแดน
เด็กที่ไม่ทราบถึงสายโลหิตหรือถูกเปลี่ยนแปลงสถานะทางกฎหมายจะต้องมีสิทธิที่จะได้รับการดูแลและ
เอาใจใส่โดยที่ไม่มีการขออุปการะ เด็กจะต้องมีสิทธิที่จะมีชื่อ คํานําหน้าและสัญชาติ
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ปฎิญญาอเมริกาเรื่องสิทธิและหน้าที่ของบุคคล (2 พฤษภาคม ค.ศ. 1948)
มาตรา 19
บุคคลทุกคนมีสทิ ธิในสัญชาติอนั เป็นสิง่ ทีไ่ ด้รบั ตามกฎหมายและสามารถเปลีย่ นได้ ถ้าเขาปรารถนาจะถือครอง
สัญชาติของอีกประเทศอื่นใดที่อนุญาตให้เขาถือด้วยความเต็มใจ
อนุสัญญาอเมริกาว่าด้วยเรื่องสิทธิมนุษยชน (22 พฤศจิกายน ค.ศ. 1969)
มาตรา 1 เรื่องพันธกรณีในการเคารพต่อสิทธิ
1. บรรดารัฐภาคีตอ่ อนุสญ
ั ญาฉบับนีต้ อ้ งเคารพต่อสิทธิและเสรีภาพทีไ่ ด้รบั การยอมรับ ณ ทีน่ ้ี และจะประกันว่า
บุคคลทุกคนทีอ่ ยูภ่ ายใต้ขอบเขตอํานาจการปกครองของรัฐจะมีเสรีและได้ใช้สทิ ธิและเสรีภาพของตนอย่าง
เต็มที่ โดยไม่มีการเลือกปฎิบัติใด ๆ จากสาเหตุของเชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นด้าน
การเมืองหรือด้านอื่น สัญชาติหรือสังคมดั้งเดิม สถานภาพด้านเศรษฐกิจ การเกิด หรือจากเงื่อนไขด้าน
สังคมอื่น ๆ
มาตรา 20 เรื่อง สิทธิในสัญชาติ
1. บุคคลทุกคนมีสิทธิที่จะถือครองสัญชาติ
2. บุคคลทุกคนมีสิทธิที่จะถือสัญชาติของรัฐที่ตนได้เกิดในอาณาเขตดินแดนนั้นถ้าหากว่าบุคคลนั้นไม่ได้
สิทธิในการถือครองสัญชาติอื่น
3. ห้ามมิให้ผู้ใดถูกเพิกถอนสัญชาติหรือสิทธิในการเปลี่ยนสัญชาติโดยพลการ
ข้อมติขององค์การเพื่อการปรึกษาหารือด้านกฎหมายแห่งเอเชีย-อัฟริกา เรื่อง “อัตลักษณ์ทาง
กฎหมายและการไร้สัญชาติ” (8 เมษายน ค.ศ. 2006)
3. ส่งเสริมให้บรรดารัฐสมาชิกทบทวนกฎหมายเรือ่ งสัญชาติเพือ่ มุง่ หวังทีจ่ ะลดและหลีกเลีย่ งภาวะการไร้สญ
ั ชาติ
และให้สอดคล้องกับหลักการพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศ
4. ส่งเสริมให้รฐั สมาชิกยกระดับการรับรูเ้ กีย่ วกับปัญหาของการไร้สญ
ั ชาติและให้ความร่วมมืออย่างแข็งขันใน
การวินจิ ฉัยปัญหาการไร้สญ
ั ชาติ โดยเฉพาะด้านทีเ่ กีย่ วกับการแสดงถึงอัตลักษณ์และการขอรับเอกสารต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องของสตรี เด็ก และครอบครัวในภาวะของการพลัดถิ่น การย้ายถิ่นหรือการลักพา
5. เร่งให้รฐั ภาคีโดยทัว่ ไปและรัฐภาคีทม่ี บี คุ คลไร้สญ
ั ชาติอยู่ ใช้กฎหมายเท่าทีจ่ าํ เป็นและมาตรการทีม่ อี ยูเ่ พือ่
แก้ไขสถานการณ์อันไม่แน่นอนของบุคคลไร้สัญชาติ
6. เชิญชวนให้รฐั สมาชิกพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการเข้าเป็นภาคีอนุสญ
ั ญาว่าด้วยสถานภาพของบุคคล
ไร้สญ
ั ชาติ ค.ศ. 1954 และอนุสญ
ั ญาว่าด้วยเรือ่ งการลดภาวะการไร้สญ
ั ชาติ ค.ศ. 1961 ทีม่ งุ่ แก้ไขชะตากรรม
ของบุคคลไร้สัญชาติในหนทางที่มีประสิทธิภาพ
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บทคัดย่อจากข้อคิดเห็นทั่วไปและข้อแนะนําจากหน่วยงานสิทธิมนุษยชนภายใต้
อนุสัญญาของสหประชาชาติเกี่ยวกับเรื่องสัญชาติและการไร้สัญชาติ
		 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
คําแนะนําทัว่ ไปที่ 31 เรือ่ ง สภาวะทัว่ ไปของพันธะทางกฎหมายทีบ่ งั คับใช้
กับรัฐภาคีแห่งกติกา (ค.ศ. 2004)
10. ตามมาตรา 2 ย่อหน้า 1 รัฐภาคีจะต้องเคารพและประกันสิทธิตามกติกาทีใ่ ห้กบั บุคคลทุกคนทีอ่ ยูใ่ นอาณาเขต
ดินแดนและให้กบั บุคคลทุกคนทีอ่ ยูภ่ ายใต้เขตอำ�นาจของรัฐนัน้ ซึง่ หมายความถึงรัฐภาคีจะต้องเคารพและประกัน
สิทธิตา่ ง ๆ ทีไ่ ด้ถกู บัญญติไว้ในกติกานีท้ ใ่ี ห้ทกุ คนทีอ่ ยูภ่ ายใต้อาํ นาจของรัฐภาคี แม้วา่ จะไม่ได้อยูใ่ นอาณาเขต
ดินแดนของรัฐภาคีกต็ าม ดังทีไ่ ด้กล่าวไว้ในคําแนะนําทัว่ ไปที่ 15 ซึง่ ได้รบั การรับรองในการประชุมครัง้ ที่ 27
(ค.ศ. 1986) ว่า การใช้สทิ ธิตามกติกาไม่ได้ถกู จํากัดเพียงแค่พลเมืองของรัฐภาคีเท่านัน้ แต่ยงั รวมถึงปัจเจกบุคคล
ทุกคน ไม่ยกเว้นว่าจะเป็นคนทีม่ สี ญ
ั ชาติหรือไร้สญ
ั ชาติ เช่น ผูข้ อลีภ้ ยั ผูล้ ภ้ี ยั แรงงานข้ามชาติและบุคคลอืน่ ๆ
ที่เป็นบุคคลที่อาจค้นพบว่าตนอยู่ในอาณาเขตแดนหรืออยู่ในอํานาจนิติรัฐของรัฐภาคีนั้น ๆ หลักการนี้ยังคง
รวมถึ ง บุ ค คลที่ อ ยู่ ใ นอํ า นาจหรื อ การควบคุ ม ของกองกํ า ลั ง ของรั ฐ ภาคี อ ย่ า งสมบู ร ณ์ ที่ ป ฎิ บั ติ ห น้ า ที่
นอกอาณาเขตดินแดน ไม่ว่าสถานการณ์ในการควบคุมอํานาจนั้นจะได้มาอย่างไร เช่น กองกําลังที่จัดตั้งขึ้น
โดยรัฐภาคีทไ่ี ด้รบั มอบหมายให้ปฎิบตั หิ น้าทีร่ กั ษาสันติภาพระหว่างประเทศ หรือ ปฎิบตั กิ ารเพือ่ ควบคุมความสงบ
ข้อคิดเห็นทัว่ ไปที่ 28 เรือ่ ง ความเท่าเทียมของสิทธิระหว่างชายและหญิง
(มาตรา 3 ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยเรือ่ งสิทธิดา้ นพลเมืองและการเมือง) (ค.ศ. 2000)
25. เพือ่ ทำ�ให้พนั ธกรณีภายใต้มาตรา 23 ย่อหน้า 4 ลุลว่ ง รัฐภาคีตา่ ง ๆ จะต้องประกันว่ากฎเกณฑ์ของการสมรส
ได้บัญญัติสิทธิและข้อผูกพันอันเท่าเทียมกันของคู่สมรสทั้งสองฝ่ายเกี่ยวกับเรื่องการดูแลและเลี้ยงดูบุตร
ศาสนาของบุตร และการสัง่ สอนด้านศีลธรรม ศักยภาพในการสืบทอดสัญชาติของพ่อแม่ให้กบั บุตร การถือครอง
และการจัดการทรัพย์สนิ ไม่วา่ จะเป็นทรัพย์สนิ เดิมหรือการถือครองสิทธิในส่วนของตนหรือของทัง้ คูส่ มรส รัฐภาคี
จะต้องทบทวนกฎหมายของตนที่จะประกันว่าสตรีที่สมรสแล้วจะมีสิทธิเท่าเทียมในเรื่องของการครอบครอง
หรือบริหารจัดการทรัพย์สินถ้าหากมีความจําเป็น รัฐภาคีจะต้องประกันว่าจะไม่มีการเลือกปฎิบัติด้านเพศใน
ด้านการขอรับสัญชาติหรือการสูญเสียสัญชาติจากเหตุแห่งการสมรส สิทธิในถิ่นที่อยู่ และสิทธิของคู่สมรส
แต่ละฝ่ายทีจ่ ะดํารงการใช้นามสกุลเดิม หรือข้อเลือกอันมีพน้ื ฐานจากความเท่าเทียมกันในการใช้นามสกุลใหม่
ความเท่าเทียมกันระหว่างการสมรสหมายรวมถึงสามีและภรรยาต้องมีสว่ นร่วมในการแบ่งปันหน้าทีร่ บั ผิดชอบ
และมีสิทธิภายในครอบครัวเท่า ๆ กัน
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ข้อคิดเห็นทั่วไปที่ 27 เรื่อง เสรีภาพในการเดินทางเคลื่อนย้าย (มาตรา 12 ของกติกาสากลว่าด้วย
เรื่องสิทธิด้านพลเมืองและการเมือง) (ค.ศ. 1999)
สิทธิในการเดินทางเข้าประเทศของตน (ย่อหน้า 4)
19. สิทธิของบุคคลที่จะเดินทางเข้าประเทศของตนนั้นเป็นที่ยอมรับว่าเป็นความสัมพันธ์พิเศษระหว่าง
บุคคลต่อประเทศนั้น สิทธิมีหลายมุมมอง อันอาจจะหมายรวมถึงสิทธิที่จะดํารงอยู่ในประเทศของตน ซึ่ง
ไม่เพียงรวมแค่สทิ ธิในการเดินทางกลับประเทศหลังจากทีไ่ ด้เดินทางออกนอกประเทศไปแล้ว หากยังรวมถึง
การเข้าไปยังประเทศเป็นครั้งแรกถ้าบุคคลนั้นเกิดนอกประเทศ (ตัวอย่างเช่น ถ้าประเทศนั้นคือประเทศ
ทีบ่ คุ คลนีถ้ อื ครองสัญชาติอยู)่ สิทธิในการเดินทางกลับเป็นสิง่ จําเป็นสูงสุดสําหรับผูล้ ภ้ี ยั ในการแสวงหาทางแก้ไข
เรื่องการส่งกลับอย่างสมัครใจ ทั้งนี้ได้หมายรวมถึงการห้ามมิให้มีการบังคับกลุ่มประชากรในการเดินทาง
เคลื่อนย้ายหรือขับไล่เป็นกลุ่มไปยังประเทศอื่นอีกด้วย
20. ข้อความจากมาตรา 12 ย่อหน้า 4 ไม่ได้แยกแยะระหว่างบุคคลถือสัญชาติกบั บุคคลต่างด้าว (ใช้ค�ำ ว่า“บุคคล”)
ด้วยเหตุนี้การจะบ่งชี้ว่าบุคคลที่จะใช้สิทธินี้ได้จากเพียงการตีความของวลีที่ว่า “ประเทศแห่งตน” 8ขอบเขต
ของคําว่า “ประเทศแห่งตน” นั้นกว้างกว่าแนวคิดของคําว่า “ประเทศแห่งสัญชาติตน” ซึ่งไม่ได้จํากัดอยู่
แค่เพียงสัญชาติในความหมายทัว่ ไป นัน่ ก็คอื สัญชาติได้รบั จากการเกิดหรือจากการขอรับ แต่หมายรวมถึงการที่
บุคคลหนึ่งไม่ อ าจจะถู ก พิ จ ารณาว่ า เป็ น คนต่ า งด้ า วเพราะว่ า บุ ค คลนั้ น มี ค วามผู ก พั น พิ เ ศษกั บ รั ฐ
ตัวอย่างเช่น บุคคลทีม่ สี ญ
ั ชาติของประเทศหนึง่ ได้ถกู ถอนสัญชาติดว้ ยเหตุทม่ี ชิ อบด้วยกฎหมายระหว่างประเทศ
และสัญชาติของประเทศที่บุคคลนั้นถือครองได้ถูกรวมหรือโอนย้ายให้กับอีกประเทศหนึ่งซึ่งเป็นประเทศ
ที่ปฎิเสธบุคคลนัน้ นอกจากนีแ้ ล้วข้อความในมาตรา 12 ย่อหน้า 4 ได้อนุญาตให้มกี ารตีความทีก่ ว้างกว่า
ทีจ่ ะรวมถึงบุคคลกลุม่ อืน่ ของพลเมืองทีม่ ถี น่ิ ทีอ่ ยูอ่ าศัยเป็นเวลานาน ไม่เพียงแต่เฉพาะต่อกลุม่ บุคคลไร้สญ
ั ชาติ
ที่ถูกเพิกถอนสิทธิอย่างพลการในการขอรับสัญชาติของประเทศที่ตนมีถิ่นอาศัย ด้วยเหตุที่ว่าอาจจะมี
องค์ประกอบอืน่ ๆ ในสถานการณ์บางอย่างทีเ่ ป็นผลให้กอ่ ให้เกิดความสัมพันธ์ใกล้ชดิ และเป็นช่วงเวลานาน
ระหว่างบุคคลกับประเทศ รัฐภาคจึงควรระบุไว้ในรายงานถึงการรับรองสิทธิในการเดินทางกลับประเทศทีต่ นมี
ถิน่ อาศัยอยูข่ องบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ถาวร
21. จะต้องไม่มกี รณีทบ่ี คุ คลถูกเพิกถอนสิทธิอย่างพลการในการเดินทางเข้าประเทศของตน ในแนวคิดของ
การกระทําโดยพลการในบริบทนี้มีขึ้นเพื่อเน้นว่าจะต้องนํามาใช้กับการกระทําของรัฐทุกประเทศในด้าน
กฎหมาย การบริหารหรือทางศาล เพือ่ เป็นการประกันว่าแม้วา่ จะมีการแทรกแซงโดยกฎหมายก็ตาม ก็สมควร
ที่จะให้สอดคล้องกันข้อมาตราต่าง ๆ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของกติกาฉบับนี้ ที่ว่ามีสถานการณ์
น้อยมากทีจ่ ะมีการเพิกถอนสิทธิในการเดินทางเข้าประเทศของตนนัน้ มีเหตุมผี ล รัฐภาคีจะต้องไม่ขดั ขวาง
อย่างพลการในการทีจ่ ะให้บคุ คลหนึง่ เดินทางกลับเข้าประเทศของตน ด้วยการเพิกถอนสัญชาติหรือขับไล่
บุคคลนั้นไปประเทศที่สาม

8 ดูเพิ่มเติมจากการติดต่อสื่อสาร ที่ 538/1993, Stewart v. Canada
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การไร้สัญชาติ : กรอบทํางานแบบวิเคราะห์เพือ่ การป้องกัน การลด และการให้ความคุม้ ครอง

ข้อคิดเห็นทัว่ ไปที่ 19 เรือ่ ง ครอบครัว (มาตรา 23 ในกติการะหว่างประเทศว่าด้วยเรือ่ งสิทธิดา้ น
พลเมืองและด้านการเมือง) (ค.ศ. 1990)
7. เกีย่ วกับเรือ่ งความเท่าเทียมกันในการสมรสนัน้ คณะกรรมการปรารถนาทีจ่ ะบันทึกไว้เป็นการเฉพาะว่าต้องไม่มี
การเลือกปฎิบตั ดิ า้ นเพศทีเ่ กีย่ วกับการได้รบั หรือการสูญเสียสัญชาติจากเหตุแห่งการสมรส และควรมีความคุม้ กัน
สิทธิของคูส่ มรสแต่ละฝ่ายก็จะคงสิทธิการใช้นามสกุลเดิม หรือจะร่วมใช้นามสกุลบนพืน้ ฐานแห่งความเท่าเทียมกัน
ที่จะเลือกใช้นามสกุลใหม่นั้นด้วย
ข้อคิดเห็นทัว่ ไปที่ 17 เรือ่ ง สิทธิเด็ก (มาตรา 24 ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยเรือ่ งสิทธิ
ด้านพลเมืองและด้านการเมือง) (ค.ศ. 1989)
7. ภายใต้มาตรา 24 ย่อหน้า 2 เด็กทุกคนมีสทิ ธิในการจดทะเบียนเกิดทันทีทไ่ี ด้เกิดและจะต้องมีชอ่ื ในความเห็น
ของคณะกรรมการแล้ว มาตรานีค้ วรจะถูกตีความให้เชือ่ มโยงให้ใกล้เคียงกับมาตรการทีว่ า่ ด้วยสิทธิในมาตรการ
พิเศษของการให้ความคุ้มครองและที่ได้วางเป็นแบบไว้ เพื่อส่งเสริมการยอมรับในตัวตนของเด็กอย่างถูกต้อง
ตามกฎหมาย สิทธิทร่ี ะบุไว้วา่ สิทธิทจ่ี ะมีชอ่ื เป็นสิง่ สําคัญพิเศษสําหรับกรณีของเด็กทีเ่ กิดนอกสมรส จุดประสงค์หลัก
ของพันธะกรณีทจ่ี ะจดทะเบียนเด็กภายหลังการเกิดก็เพือ่ ทีจ่ ะลดภัยอันตรายจากการถูกลักพา การค้าเด็กหรือ
การล่อลวงเด็ก หรือในกรณีที่จะกระทําในรูปแบบอื่นที่จะขัดขวางและเป็นอุปสรรคกับเด็กที่จะได้ใช้สิทธิตาม
ที่ได้ระบุไว้ในกติกา รายงานจากรัฐภาคีควรจะระบุรายละเอียดของมาตรการที่จะประกันการจดทะเบียนเกิด
ของเด็กทันทีที่เกิดในอาณาเขตแดนนั้น
8. ให้ความสนใจเป็นพิเศษในบริบทของการให้ความคุม้ ครองทีจ่ ะให้แก่เด็กในเรือ่ งสิทธิของเด็กทีจ่ ะได้รบั สัญชาติ
ตามที่ระบุไว้ในมาตรา 24 ย่อหน้า 3 ในขณะเดียวกันจุดประสงค์ของมาตรานี้คือ การป้องกันเด็กจากการ
ที่จะไม่ได้รับคุ้มครองจากสังคมหรือรัฐเนื่องด้วยสถานะไร้สัญชาติ แม้ว่ารัฐไม่มีพันธกรณีที่ต้องให้สัญชาติ
แก่เด็กที่เกิดในอาณาเขตแดนของตน อย่างไรก็ตาม รัฐต่าง ๆ ต้องมีมาตรการภายในที่เหมาะสมและจาก
ความร่วมมือของรัฐอื่น ๆ ที่จะประกันว่าเด็กทุกคนจะมีสัญชาติในขณะเกิดและไม่มีการเลือกปฎิบัติในด้าน
การได้ สัญ ชาติ ท่ีไ ด้ ร ะบุ ไ ว้ ใ นกฎหมายแห่ ง ชาติ ร ะหว่ า งเด็ ก ที่ไ ด้ สัญ ชาติ ถู ก ต้ อ งตามกฎหมายหรื อ เด็ ก
ทีเ่ กิดนอกสมรส หรือจากพ่อแม่ทเ่ี ป็นบุคคลไร้สญ
ั ชาติ หรือจากพืน้ เพของสถานะสัญชาติผใู้ ห้กาํ เนิดคนใดคนหนึง่
หรือทัง้ สองคน มาตรการทีน่ าํ มาใช้เพือ่ ประกันว่าเด็กทุกคนจะต้องมีสญ
ั ชาตินน้ั จะต้องนํามาระบุในรายงานของ
รัฐภาคีด้วย
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ข้อคิดเห็นทั่วไปที่ 15 เรื่องสถานะของคนต่างด้าวภายใต้กฎแห่งกติกา (ค.ศ. 1986)
1. ในรายงานจากรัฐภาคีบางแห่ง บ่อยครัง้ ทีม่ คี วามล้มเหลวทีจ่ ะคํานึงว่ารัฐภาคีแต่ละแห่งนัน้ จะต้องประกันสิทธิ
ตามทีร่ ะบุไว้ในกติกาทีว่ า่ “บุคคลทุกคนภายใต้อาณาเขตดินแดนอยูภ่ ายใต้เขตอำ�นาจของรัฐ”(มาตรา 2 ย่อหน้า 1)
โดยทัว่ ไปแล้ว สิทธิทไ่ี ด้ระบุไว้ในกติกาจะถูกนํามาใช้กบั บุคคลทุกคนโดยไม่คาํ นึงว่าจะมีความสัมพันธ์อย่างไร
และไม่คํานึงว่าบุคคลนั้นจะมีสัญชาติหรือไร้สัญชาติ
2. ด้วยเหตุนี้กฎทั่วไปคือ สิทธิแต่ละข้อของกติกาจะต้องได้รับการประกันว่าไม่มีการเลือกปฎิบัติระหว่าง
พลเมืองและคนต่างด้าว คนต่างด้าวได้รบั ประโยชน์จากสิง่ ทีจ่ าํ เป็นโดยทัว่ ไปว่าจะต้องไม่มกี ารเลือกปฎิบตั ิ
ในด้านการเคารพต่อสิทธิต่าง ๆ ที่ได้ประกันไว้ในกติกาฉบับนี้ ซึ่งได้ระบุไว้ในมาตรา 2 หลักประกันนี้
ได้ถกู นํามาใช้กบั คนต่างด้าวและพลเมืองในลักษณะเดียวกัน ยกเว้นสิทธิบางประการทีไ่ ด้ระบุไว้ในกติกาทีใ่ ห้
สิทธิเฉพาะกับพลเมือง (มาตรา 25) ในขณะที่มาตรา 13 นํามาประยุกต์กับคนต่างด้าว ประสบการณ์ที่
คณะกรรมการได้รับจากการตรวจสอบรายงานแสดงให้เห็นว่ามีรัฐจํานวนหนึ่งปฎิเสธหรือจํากัดสิทธิที่
ให้กับคนต่างด้าวซึ่งนับว่าไม่ยุติธรรมภายใต้กติกา
3. รัฐธรรมนูญบางฉบับบัญญัตคิ วามเท่าเทียมกันของบุคคลต่างด้าวกับพลเมืองเอาไว้ บางฉบับได้แยกแยะ
หลักการสิทธิพน้ื ฐานทีใ่ ช้กบั ทุกคนออกจากสิทธิทไ่ี ด้แก่และพลเมือง รัฐธรรมนูญของรัฐหลายแห่งได้ถกู ร่างจาก
ความหมายของคําว่าพลเมืองเท่านั้นเมื่อพูดถึงสิทธิต่าง ๆ การออกกฎหมายหรือคดีความในศาลอาจจะ
เป็นส่วนสําคัญต่อการให้สิทธิกับบุคคลต่างด้าว คณะกรรมการได้รับแจ้งว่าในรัฐบางแห่งสิทธิพื้นฐานจะ
ยืดหยุ่นให้ตามที่กติกาได้ระบุไว้แม้ว่าจะไม่มีหลักประกันใด ๆ ให้กับบุคคลต่างด้าวจากรัฐธรรมนูญหรือ
กฎหมายอื่น ๆ ในบางกรณีเป็นที่ชัดแจ้งว่ามีความล้มเหลวในการนําสิทธิตามกติกาที่ปราศจากการเลือก
ปฎิบตั มิ าใช้กบั บุคคลต่างด้าว [...]
9. มีรายงานหลายฉบับทีใ่ ห้ขอ้ มูลไม่เพียงพอในส่วนทีเ่ กีย่ วกับมาตรา 13 มาตรานีน้ าํ มาใช้กบั กระบวนการ
ทีม่ งุ่ บังคับเพือ่ การเดินทางออกนอกประเทศของบุคคลต่างด้าว แม้วา่ จะมีการอธิบายไว้ในกฎหมายของรัฐ
ว่าเป็นการขับไล่หรืออย่างอืน่ ทีค่ ล้ายคลึงกัน ถ้าหากกระบวนการนัน้ หมายรวมถึงการจับกุม มาตรการป้องกัน
ตามกติกาว่าด้วยเรือ่ งการกีดกันเสรีภาพ (มาตรา 9 และ 10) อาจนํามาใช้ได้ถา้ การจับกุมนัน้ เป็นการ
จับกุมโดยมีจุดประสงค์เพียงการเนรเทศโดยเฉพาะ มาตราอื่น ๆ ของกฎหมายแห่งชาติและกฎหมาย
ระหว่างประเทศอาจนํามาปรับใช้ได้ด้วย โดยทั่วไปแล้วบุคคลต่างด้าวที่ถูกเนรเทศจะต้องได้รับอนุญาตให้
ออกนอกประเทศไปยังประเทศใดก็ตามทีย่ อมรับบุคคลต่างด้าวนัน้ เข้าในประเทศนัน้ สิทธิโดยทัว่ ไปในมาตรา 13
คุม้ ครองเฉพาะบุคคลต่างด้าวทีเ่ ดินทางเข้าและอาศัยอยูอ่ ย่างถูกต้องตามกฎหมายในอาณาเขตดินแดนของ
รัฐภาคีส�ำ หรับบุคคลต่างด้าวซึง่ เข้าประเทศอย่างไม่ถกู ต้องตามกฎหมายหรือทีอ่ าศัยอยูเ่ ป็นระยะเวลายาวนาน
เกินกว่าทีก่ ฎหมายกําหนดย่อมไม่ได้รบั ความคุม้ ครองตามบทบัญญัตขิ องกฏหมาย อย่างไรก็ตาม หากการ
เข้าออกประเทศหรือการอยู่ต่อของบุคคลต่างด้าวให้ถูกกฎหมายนั้นมีข้อขัดแย้งเกิดขึ้น การตัดสินใจใด ๆ
ในประเด็นทีจ่ ะทําให้เกิดการขับไล่หรือเนรเทศควรกระทำ�ให้สอดคล้องกับมาตรา 13 ทัง้ นีเ้ จ้าหน้าทีผ่ มู้ อี าํ นาจ
ของรัฐภาคีต้องปรับใช้กฎและตีความกฎหมายท้องถิ่นโดยสุจริต
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ข้อสังเกต ข้อบังคับนั้นอยู่ภายใต้กติกาของความเท่าเทียมกันตามกฎหมาย (มาตรา 26)
10. มาตรา 13 กําหนดเพียงกระบวนการโดยตรงเท่านั้นและไม่ใช่มูลเหตุสําคัญเพื่อการขับไล่ อย่างไรก็ตาม
หากการอนุมตั นิ น้ั มีเพียง “สืบเนือ่ งจากคําตัดสินตามกฎหมาย” จุดประสงค์กค็ อื เป็นการป้องกันการขับไล่อย่าง
พลการอย่างชัดเจนนัน่ เอง หรือในทางกลับกัน เป็นการให้สทิ ธิตอ่ บุคคลต่างด้าวทีจ่ ะตัดสินใจในเรือ่ งของตนเอง
ดังนั้น มาตรา 13 จะไม่ตรงกับกฎหมายหรือการตัดสินที่มีอยู่สําหรับการขับไล่ชนกลุ่มใหญ่ในความเห็นของ
คณะกรรมการแล้ ว ความเข้ า ใจนี้ เ ป็ น การยื น ยั น ถึ ง ข้ อ มาตราที่ เ กี่ ย วกั บ สิ ท ธที่ จ ะให้ เ ป็ น เหตุ ผ ลต่ อ การ
ขับไล่ และเพื่อให้มีการทบทวนคําตัดสินและเพื่อให้มีการเสนอต่อเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจหรือเจ้าหน้าที่ได้รับการ
แต่งตัง้ บุคคลต่างด้าวจะต้องได้รบั การอํานวยความสะดวกต่าง ๆ อย่างเต็มทีเ่ พือ่ ช่วยเหลือเยียวยาเมือ่ มีการขับไล่
เพื่อว่าสิทธิในกรณีของเขาจะมีประสิทธิภาพในทุกกรณี หลักการต่างๆ ในมาตรา 13 ที่เกี่ยวกับการอุทธรณ์
ต่อการขับไล่และสิทธิในการขอทบทวนเรือ่ งจากเจ้าหน้าทีผ่ มู้ อี าํ นาจ อาจมีขอ้ ยกเว้นในกรณีท่ี “เหตุผลที่ยอมรับได้
ต่อความมัน่ คงของชาติ” เป็นสิง่ ทีต่ อ้ งการจะไม่เกิดการเลือกปฎิบตั ริ ะหว่างกลุม่ ประเภทอืน่ ๆ ของบุคคลต่างด้าว
ที่แตกต่างออกไปในการปรับใช้มาตรา 13
คณะกรรมการด้านการขจัดการเลือกปฎิบตั ใิ นทุก ๆ ด้านต่อสตรี
คําแนะนําทัว่ ไปที่ 21 เรือ่ ง ความเท่าเทียมกันในการสมรสและความสัมพันธ์ในครอบครัว (ค.ศ. 1994)
6. การมีสญ
ั ชาติเป็นสิง่ สําคัญยิง่ ในการทีจ่ ะเข้ามีสว่ นร่วมในสังคม โดยปกติแล้วรัฐต่าง ๆ จะให้สญ
ั ชาติกบั บุคคล
ที่เกิดในประเทศ อาจมีการได้สัญชาติจากเหตุผลของการตั้งถิ่นฐานใหม่ หรือได้รับอนุญาตด้วยเหตุผลทาง
ด้านมนุษยธรรม เช่น ภาวะการไร้สัญชาติ หากปราศจากสถานะเสมือนการเป็นชนในชาติหรือพลเมืองแล้ว
ผูห้ ญิงอาจถูกถอนสิทธิในการลงคะแนนเลือกตัง้ หรือจัดตัง้ หน่วยงานสาธารณะ และอาจถูกปฎิเสธจากการเข้าถึง
สิทธิทางสาธารณูประโยชน์ตา่ งๆและทางเลือกของถิน่ ทีอ่ ยูอ่ าศัย สัญชาติควรเปลีย่ นแปลงได้จากการบรรลุนติ ิ
ภาวะของสตรี และไม่ควรถูกเพิกถอนอย่างพลการโดยสาเหตุจากการสมรส หรือการหย่าร้าง หรือเพียงเพราะ
สามีหรือบิดาได้เปลี่ยนแปลงสัญชาติ
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คณะกรรมการด้านการขจัดการเลือกปฏิบัติด้านเชื้อชาติ
คําแนะนําทั่วไปที่ 30 เรื่องการไม่เลือกปฎิบัติต่อบุคคลที่มิใช่เป็นพลเมือง (ค.ศ. 2004)

I. ความรับผิดชอบของรัฐภาคี
1. มาตรา 1 ย่อหน้า 1 ของอนุสัญญาได้บัญญัติเรื่องการไม่เลือกปฎิบัติด้านเชื้อชาติ มาตรา 1 ย่อหน้า 2
กล่าวถึงความเป็นไปได้ที่จะมีการปฎิบัติที่แตกต่างกันระหว่างพลเมืองและบุคคลที่มิใช่เป็นพลเมือง
มาตรา 1 ย่อหน้า 3 ประกาศว่า ในด้านสัญชาติแล้ว สถานะการเป็นพลเมือง หรือการแปลงสัญชาติ ในข้อบัญญัติ
กฎหมายของรัฐภาคีจะต้องไม่มีการเลือกปฎิบัติต่อกลุ่มสัญชาติใดสัญชาติหนึ่งโดยเฉพาะ
2. มาตรา 1 ย่อหน้า 2 จะต้องถูกตีความเพือ่ หลีกเลีย่ งสิง่ ทีบ่ อ่ นทําลายข้อห้ามพืน้ ฐานของการเลือกปฎิบัติ
ดังนีจ้ งึ ไม่ควรตีความให้ไกลไปจากสิทธิและเสรีภาพทีร่ บั รองไว้โดยเฉพาะในปฎิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมและกติการะหว่างประเทศว่าด้วย
สิทธิพลเมืองและการเมือง
3. มาตรา 5 ของอนุสัญญาได้รวมพันธกรณีของบรรดารัฐภาคีในการห้ามหรือขจัดการเลือกปฎิบัติด้าน
เชื้อชาติที่จะใช้สิทธิด้านพลเมือง การเมืองเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม แม้ว่าสิทธิบางประการเช่น
สิทธิในการเลือกตัง้ และรับการเลือกตัง้ ซึง่ อาจจะถูกจํากัดให้กบั พลเมืองเท่านัน้ โดยหลักการแล้วสิทธิมนุษยชน
คือสิ่งที่บุคคลทุกคนพึงได้ใช้สิทธิ รัฐภาคีที่อยู่ภายใต้พันธกรณีจะประกันความเท่าเทียมกันระหว่างบุคคล
ทีเ่ ป็นพลเมืองและบุคคลทีม่ ใิ ช่พลเมืองเพือ่ ทีจ่ ะสามารถใช้สทิ ธิตา่ งๆ ได้ ตามทีไ่ ด้รบั รองไว้ในกฎหมายระหว่าง
ประเทศ
4. ภายใต้อนุสัญญา การปฎิบัติที่แตกต่างกันโดยยึดถือสถานภาพการเป็นพลเมืองหรือผู้อพยพเข้าเมือง
จะก่อให้เกิดการเลือกปฎิบัติถ้ากฎเกณฑ์นั้นมีความแตกต่างกันอยู่ หากการตัดสินมิได้ถูกนำ�มาใช้ให้ตรง
ตามจุดมุ่งหมายอันถูกต้องตามกฎหมายของวัตถุประสงค์และจุดประสงค์ของอนุสัญญา และไม่ได้เป็นไป
เพื่อที่จะบรรลุถึงจุดมุ่งหมาย ความแตกต่างภายในขอบเขตของมาตรา 1 ย่อหน้า 4 ของอนุสัญญาเกี่ยวกับ
เรื่องมาตรการพิเศษไม่ได้ถูกพิจารณาว่าเป็นการเลือกปฎิบัติ [...]

IV. การเข้าถึงสิทธิการเป็นพลเมือง
13.ประกั น ว่ า กลุ่ ม คนกลุ่ ม หนึ่ ง กลุ่ ม ใดที่ ไ ม่ เ ป็ น พลเมื อ งจะไม่ ถู ก เลื อ กปฎิ บั ติ ใ นการเข้ า ถึ ง สิ ท ธิ ก าร
เป็นพลเมือง หรือการแปลงสัญชาติ และจะได้รบั การใส่ใจในอุปสรรคซึง่ อาจยังคงมีอยูใ่ นการแปลงสัญชาติ
ให้กับคนที่มีถิ่นที่อยู่ถาวรหรือเป็นระยะเวลานาน
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14. ยอมรับว่าการเพิกถอนสิทธิการเป็นพลเมืองโดยอาศัยมูลเหตุแห่งเชือ้ ชาติ สีผวิ ต้นกำ�เนิด หรือสัญชาติ
หรือเผ่าพันธุ์ด้ังเดิมนั้นเป็นการละเมิดต่อพันธกรณีของรัฐภาคีท่ีประกันว่าไม่มีการเลือกปฎิบัติต่อการใช้สิทธิ
ในสัญชาติ
15. ให้ค�ำ นึงถึงว่าอาจจะมีบางกรณีทม่ี กี ารปฎิเสธสถานะการเป็นพลเมืองต่อบุคคลทีม่ ถี น่ิ พำ�นักถาวรหรืออยูเ่ ป็น
ระยะเวลานานทีอ่ าจจะมีผลทำ�ให้เสียผลประโยชน์ในการเข้าถึงสิทธิในการจ้างงานและสาธารณูประโยชน์ทง้ั หลาย
อันเป็นการละเมิดต่อหลักการอนุสญ
ั ญาทีต่ อ่ ต้านการเลือกปฎิบตั ิ
16.		ให้ลดสภาวะการไร้สญ
ั ชาติโดยเฉพาะอย่างยิง่ การไร้สญ
ั ชาติของเด็ก เช่น การส่งเสริมให้ผปู้ กครองขอสถานะ
การเป็นพลเมืองในนามของเด็กเหล่านั้นและอนุญาตให้ผู้ปกครองส่งผ่านสัญชาติของตนไปยังเด็กได้
17.		รับรองสถานะของผูท้ เ่ี คยเป็นพลเมืองของประเทศทีร่ บั การสืบทอดทีข่ ณะนัน้ อาศัยอยูใ่ นภายในเขตอำ�นาจรัฐ
ภาคีให้ถูกต้องตามกฎหมาย
ข้อแนะนำ�ทัว่ ไปที่ 27 เรือ่ ง การเลือกปฎิบตั ติ อ่ คนเผ่าโรมา (ค.ศ. 2000)
1. มาตรการของพื้นฐานทั่วไป
[...]
4. ให้ประกันว่าการออกกฎหมายเกี่ยวกับสถานะพลเมืองและการแปลงสัญชาติจะไม่เป็นการเลือกปฎิบัติต่อ
สมาชิกกลุ่มสังคมเผ่าโรมา
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