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คํานํา
 

 กฎหมายได้รับรองสิทธิมนุษยชนข้ันพ้ืนฐานให้กับ ชาย หญิง และเด็กทุกคนโดยไม่คำานึงถึงสัญชาติ แต่มีความจริง

 ท่ีว่ายังมีคนอีกหลายล้านคนท่ัวโลกถูกปฎิเสธท่ีจะได้ใช้สิทธิมนุษยชนเบ้ืองต้นของตนเพราะว่าพวกเขา

 ไม่ได้รับการรับรองว่าเป็นพลเมืองของประเทศใด ชะตากรรมของ “บุคคลไร้สัญชาติ” นั้นไม่ได้รับการใส่ใจหรือมี

 การบันทึกไว้อย่างเพียงพอและยังต้องได้รับการคำานึงถึงเป็นอย่างมากรวมถึงการแก้ไขปัญหาอย่าง

 มีประสิทธิภาพ  

 เน่ืองจากว่าไม่มีประเทศใดรับบุคคลไร้สัญชาติเป็นพลเมือง บ่อยคร้ังท่ีบุคคลไร้สัญชาติไม่อาจใช้สิทธิของตนได้เท่ากับ

 บุคคลท่ีเป็นพลเมืองได้รับ  การไร้สัญชาติหมายถึงการอยู่อย่างปราศจากเอกสารประจำาตัวรวมถึงการไม่ได้รับสิทธิ

 ต่างๆ เช่น การเข้ารับการดูแลสุขภาพ การศึกษา การครอบครองทรัพย์สินและการเดินทางเคล่ือนย้ายอย่างเสรี

 การเกิด การตาย อาจไม่ได้มีการบันทึกทางทะเบียนจึงไม่ปรากฎข้อมูลของบุคคลไร้สัญชาติซ่ึงในความเป็นจริงแล้ว

 การมีตัวตนนั้นมีอยู่ หากแต่ไม่ได้รับการยอมรับทางกฎหมายนั่นเอง

 หกสิบปีที่ผ่านมา ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยนชนได้ยืนยันสิทธิของบุคคลทุกคนในการมีสัญชาติ มีการ

 รับรองตราสารระหว่างประเทศเพิ่มเติมสองฉบับเพื่อที่จะขยายความคุ้มครองและลดภาวะการไร้สัญชาติ

  ตราสารน้ันก็คือ อนุสัญญาว่าด้วยสถานภาพของบุคคลไร้สัญชาติ ค.ศ. 1954 และ อนุสัญญาว่าด้วยการลดสภาวะ

 การไร้สัญชาติปี ค.ศ. 1961  จุดที่น่ากังวลก็คือ จำานวนประเทศที่ให้สัตยาบันนั้นยังมีอยู่อย่างจำากัด อุปสรรค

 เกิดจากการขาดความเข้าใจต่อขอบเขตของปัญหาและความรุนแรงของผลกระทบ นอกจากนี้แม้ว่าประเด็น

 การไร้สัญชาติอาจได้รับการคำานึงถึง แต่ความกังวลด้านอำานาจอธิปไตยของประเทศก็มีผลมากกว่า กรอบวิเคราะห์น้ี

 อาจจะช่วยในประเด็นดังกล่าวได้

 จุดประสงค์เฉพาะก็คือเพ่ือช่วยรัฐต่าง ๆ, UNHCR และหน่วยงานร่วมอ่ืน ๆ ให้เข้าใจถึงสาเหตุและผลกระทบของ

 การไร้สัญชาติให้ดีข้ึนรวมถึงความคุ้มครองท่ีจะให้กับกลุ่มคนท่ีได้รับผลกระทบน้ัน  นอกจากน้ียังควรมีียุทธศาสตร์

 ท่ีก้าวหน้าและม่ันคงเพ่ือลดสาเหตุของการไร้สัญชาติ เพ่ือให้ตรงตามจุดประสงค์ท่ีต้องการและคุ้มครองสิทธิของ

 บุคคลไร้สัญชาติ

 UNHCR มีอาณัติในการส่งเสริม ป้องกันและลดภาวะการไร้สัญชาติ และให้ความคุ้มครองแก่บุคคลไร้สัญชาติ

 การสนองตอบต่อปัญหาน้ีอย่างมีประสิทธิภาพยังคงต้องการความร่วมมือจากภาครัฐ หน่วยงานอ่ืน ๆ และกลุ่มคน 

  ท่ีเส่ียงต่อการตกอยู่ในภาวะไร้สัญชาติ กรอบทำางานน้ีเป็นส่วนหน่ึงในการมีส่วนร่วมเพ่ือให้บรรลุถึงความพยายาม

 แก้ปัญหาด้านน้ี
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 กรอบทํางานแบบวิเคราะห์ช่องว่าง – คู่มือผู้ใช้
 หนังสือเล่มน้ีมีจุดประสงค์เพ่ือช่วยป้องกันและลดภาวะการไร้สัญชาติและให้ความคุ้มครองแก่บุคคลไร้สัญชาติ

 ด้วยการตั้งกรอบทำางานสำาหรับวิเคราะห์สถานการณ์ที่มีคนไร้สัญชาติหรืออาจมีความเสี่ยงต่อการ

 ไร้สัญชาติ

   กรอบทำางานน้ีออกแบบข้ึนเพ่ือช้ีให้เห็นถึงสาเหตุการไร้สัญชาติ อุปสรรคในการขอรับสัญชาติและความเส่ียง

 ที่บุคคลไร้สัญชาติประสบอยู่  รวมถึงการเน้นด้านศักยภาพของหน่วยงานหลักในการลดภาวะการเสี่ยงให้

 น้อยท่ีสุด การวินิจฉัยให้เห็นถึงความเส่ียงและสาเหตุของการไร้สัญชาติรวมถึงช่องว่างของการให้ความคุ้มครอง

 บุคคลไร้สัญชาติเป็นสิ่งสำาคัญ ขั้นแรกที่จะนำาไปสู่การพัฒนามาตรการขั้นอื่นที่สำาคัญต่อไปเพ่ือท่ีจะประกัน

 ว่ามีการใช้สิทธิมนุษยชนอย่างเต็มรูปแบบ  ซ่ึงรวมถึงสิทธิต่างๆท่ีได้จากการมีสัญชาติอย่างแท้จริง ช่องว่างของ

 การวิเคราะห์ท่ีนำามาจากกรอบทำางานควรนำามาใช้เป็นแผนทางอย่างครอบคลุมสำาหรับอุดช่องว่าง

 ทางกฎหมายด้านพลเมืองและแนวปฎิบัติรวมถึงส่ิงท่ียังไม่ได้ตรงความต้องการอยู่ กรอบวิเคราะห์น้ีได้นำาเสนอ

 ความต้องการพ้ืนฐานเพ่ือการพัฒนาด้านยุทธศาสตร์โดยรวมท้ังแบบระยะยาวและส้ันท่ีจะช่วยให้รัฐ

 ได้ป้องกันและลดภาวะการไร้สัญชาติและประกันสิทธิของบุคคลไร้สัญชาติ

 ประเด็นหลักในการวิเคราะห์ : สัญชาติและการไร้สัญชาติโดยรวม

 สัญชาติ เป็นเครื่องผูกพันทางกฎหมายของรัฐต่อปัจเจกชน  การไร้สัญชาติหมายถึงสถานการณ์ที่บุคคล

 หน่ึงไม่ได้รับการพิจารณาว่าเป็นพลเมืองของรัฐหน่ึงรัฐใดภายใต้การบังคับใช้กฎหมายของรัฐน้ัน                คำานิยามน้ีจะถือว่า

 เป็นคำาอธิบายเฉพาะลักษณะของการไร้สัญชาติ ตามกฎหมายหรือเรียกว่า “de jure statelessness”(ตามกฎหมาย)

 ปัญหาของการไร้สัญชาติน้ันยังมีขอบเขตท่ีกว้างกว่าโดยสืบเน่ืองไปถึงบุคคลท่ีตามกฎหมายถือว่ามีสัญชาติิ

 แต่การถือครองสัญชาติของพวกเขามิได้อำานวยให้ได้รับสิทธิหรือได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามท่ีพึงมีให้แก่

 พลเมือง กรณีน้ีเรียกว่าเป็น การไร้สัญชาติแบบ  de facto (ตามพฤตินัย)  

 การมีสัญชาติเป็นหลักประกันที่ทำาให้บุคคลมีสิทธิมนุษยชนและมีส่วนร่วมในสังคมอย่างเต็มรูปแบบทำาให้

 บุคคลมีสิทธิด้านการเมือง สามารถขอหนังสือเดินทางและเดินทางได้ และไม่ถูกจำากัดสิทธิในการเดินทางเข้า

 ประเทศหรืออยู่อาศัยในประเทศของตน ด้วยเหตุน้ีจึงทำาให้สนธิสัญญาระหว่างประเทศและข้อมติจำานวนหน่ึง

 ได้เน้นยำาถึงความสำาคัญของปัญหาการไร้สัญชาติ

 ข้ันตอนแรกท่ีจะแก้ไขประเด็นการไร้สัญชาติก็คือการระบุให้เห็นว่ามีจำานวนประชากรของบุคคลไร้สัญชาติ

 กลุ่มใดบ้างอยู่ในดินแดนของรัฐ แล้วพิจารณาว่ากลุ่มบุคคลน้ีได้กลายเป็นบุคคลไร้สัญชาติได้อย่างไร และทำา

 ความเข้าใจว่ากฎหมายนโยบายและสถาบันต่างๆท่ีมีอยู่สามารถมีส่วนร่วมได้อย่างไร    รวมถึงเสนอแนวทาง

 แก้ไขที่เป็นไปได้  

 

 สังเกตว่าในกรอบวิเคราะห์เล่มนี้ใช้คำาว่า “สัญชาติ” และ “พลเมือง” เป็นคำาที่มีความหมายเหมือนกัน

 สำาหรับผู้ใช้กรอบวิเคราะห์เล่มน้ี ถ้าต้องการค้นคำาอธิบายฉบับเต็ม สามารถศึกษาเพ่ิมเติมจาก คู่มือสมาชิกรัฐสภา เร่ือง สัญชาติ

 และการไร้สัญชาติ (Handbook for Parliamentarians: Nationality and Statelessness) ท่ี www.unhcr.org/statelessness.
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 วิธีท่ีจะแก้ไขปัญหาการไร้สัญชาติท่ีดีท่ีสุดคือการป้องกันไม่ให้เกิดภาวะการไร้สัญชาติ รัฐเป็นหน่วยงานหลัก

 ท่ีรับผิดชอบต่อการป้องกันการไร้สัญชาติ เน่ืองจากเป็นผู้พิจารณาว่าบุคคลจะได้รับสัญชาติ เปล่ียนแปลงสัญชาติ 

 หรือสูญเสียสัญชาติอย่างไร นอกจากน้ีการพิจารณาในประเด็นสัญชาติต้องอยู่ในข้อจำากัดของกฎหมายระหว่าง

 ประเทศ โดยแนะนำาให้มีการบัญญัติข้อคุ้มกันทางกฎหมายของรัฐเพ่ือท่ีจะป้องกันไม่ให้เกิดภาวะการไร้สัญชาติข้ึน

 ไม่ว่าจะต้ังแต่เกิดหรือหลังจากเกิด แม้ว่าสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนจะบัญญัติข้อคุ้มกันบางส่วนไว้ แต่มาตรฐาน

 ที่ครอบคลุมที่สุดได้ระบุไว้ในอนุสัญญาว่าด้วยการป้องกันและลดสภาวะการไร้สัญชาติ ค.ศ. 1961 ตัวอย่าง

 เช่น มาตรฐานท่ีระบุว่าเด็กควรได้รับสัญชาติจากรัฐท่ีตนได้เกิดถ้าหากมีเหตุอ่ืนใดท่ีอาจจะทำาให้เด็กกลายเป็น

 คนไร้สัญชาติ บุคคลหน่ึงไม่สามารถสละสัญชาติของตนได้หากไม่ได้รับสัญชาติอ่ืน และไม่อาจมีการเพิกถอนสัญชาติ

 ของบุคคลได้จากสาเหตุของการเลือกปฏิบัติเป็นต้น

 การไร้สัญชาติยังคงเกิดข้ึนแม้ว่าจะมีความพยายามมากเพียงใด บ่อยคร้ังเกิดจากสถานการณ์ของการสืบทอดรัฐ

 หรือในสถานการณ์ของการอพยพย้ายถ่ิน คณะกรรมการบริหารของ UNHCR ได้เน้นยำากับรัฐต่าง ๆ ถึงความ

 จำาเป็นในการลดภาวะการไร้สัญชาติและในการแสวงหาทางแก้ไขปัญหาอย่างย่ังยืนให้กับบุคคลไร้สัญชาติ ในการลด

 สภาวะการไร้สัญชาติน้ันรัฐต้องเข้ามามีส่วนร่วมอย่างจริงจังโดยการมีกฎหมายท่ีเอ้ือต่อการยืนยันการถือสัญชาติ

 ของบุคคล การเพิ่มโอกาสในการมีส่วนร่วมทางสังคมและเศรฐกิจก็เป็นสิ่งที่จำาเป็นเช่นกัน

 แม้ยังไม่ได้มีการถือครองสัญชาติ บุคคลไร้สัญชาติยังคงได้สิทธิในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และรวมถึง

 สิทธิพลเรือน อนุสัญญาว่าด้วยสถานภาพของบุคคลไร้สัญชาติ ค.ศ. 1954 ได้วางกรอบทำางานสำาหรับ การ

 ให้ความคุ้มครอง บุคคลไร้สัญชาติให้สอดคล้องกับกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ

 ประเด็นกว้างที่เกี่ยวกับการวินิจฉัยสถานะสัญชาติได้อยู่ในบทที่ 1 ของกรอบทำางานซึ่งเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

 ท่ีเอ้ืออำานวยต่อการให้คุ้มครอง ส่วนการป้องกันและลดสภาวะการไร้สัญชาติได้กล่าวไว้ในบทท่ี 2 ประเด็นท่ีเก่ียวกับ

 การคุ้มครองบุคคลไร้สัญชาติได้ระบุไว้ในส่ีบทดังน้ี บทท่ี 3 เก่ียวกับการตรวจสอบความยุติธรรมในการดำาเนิน

 การคุ้มครองและด้านเอกสาร บทท่ี 4 เน้นด้านความม่ังคงปลอดภัยจากความรุนแรงและการแสวงหาประโยชน์

 ต่อบุคคลไร้สัญชาติ บทท่ี 5 เก่ียวกับความต้องการพ้ืนฐานและการเข้าถึงบริการสาธารณะท่ีจำาเป็นอ่ืนๆ และ 

 บทท่ี 6 กล่าวถึงการมีส่วนร่วมในชุมชนและการพ่ึงพาตนเอง

 มาตรฐานที่นํามาใช้ในกรอบทํางาน

 กรอบทำางานน้ีเขียนข้ึนโดยยึดถือมาตรฐานในประเด็นการไร้สัญชาติจากกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ

 ดังท่ีได้กล่าวไว้ข้างต้น สนธิสัญญาสองฉบับท่ีได้รับการลงมติจากองค์การสหประชาชาติท่ีกล่าวถึงเร่ืองการไร้สัญชาติ 

 คือ อนุสัญญาว่าด้วยสถานภาพของบุคคลไร้สัญชาติ ค.ศ. 1954 ที่เน้นในส่วนผลกระทบที่อาจเกิดจากการ

 ไร้สัญชาติ และ อนุสัญญาว่าด้วยการลดสภาวะการไร้สัญชาติ ค.ศ. 1961 ท่ีแสวงหาการป้องกันการเกิดสภาวะ

 การไร้สัญชาติท่ีกำาลังจะเกิดข้ึน ในปัจจุบันตราสารท้ังสองฉบับน้ีเป็นท่ีสนใจของของประเทศต่าง ๆ ท่ีเข้าเป็นภาคีี

 เพ่ิมมากข้ึน  มีการยอมรับต่อพันธะผูกพันและสิทธิต่าง ๆ ท่ีได้ระบุไว้ในอนุสัญญาในภาคปฎิบัติของรัฐมากข้ึน

 

 

 

้

v



 กรอบทำางานนี้สะท้อนให้เห็นมาตรฐานสากลของกฎหมายระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนรวมถึง

 มาตรฐานของระดับภูมิภาค  มาตรฐานเหล่าน้ีถูกนำามาปรับใช้กับพลเมืองของรัฐและบุคคลไร้สัญชาติ ทั้งยัง

 รวมถึงข้อคุ้มกันจำานวนหน่ึงท่ีมีต่อการไร้สัญชาติด้วย กรอบทำางานยังสะท้อนให้เห็นถึงแนวทางโดยละเอียด

 เร่ืองการไร้สัญชาติท่ีอยู่ในบทสรุปของคณะกรรมการบริหารของโครงการแห่งข้าหลวงใหญ่สหประชาชาติ

 (ExCom)

 นอกจากการที่จะอ้างอิงถึงข้อมาตรฐานโดยตรงจากหนังสือแล้ว  ขอแนะนำาให้ผู้ใช้ศึกษาจากภาคผนวกถึง

 แหล่งข้อมูลท่ีเป็นทางการรวมถึงหลักเกณฑ์ต่างๆ

 วิธีการ

 กรอบทำางานใช้วิธีการต้ังคำาถามซ่ึงเน้นประเด็นหลักการท่ีเกิดข้ึนในบริบทของการไร้สัญชาติ  คำาถามเหล่าน้ี

 แสดงให้เห็นว่าการเคารพในมาตรฐานของกฎหมายระหว่างประเทศท่ีเก่ียวข้องกับการป้องกัน และการลด

 สภาวะการไร้สัญชาติอยู่ในระดับใด การคุ้มครองบุคคลไร้สัญชาติอยู่ในระดับใดและส่ิงท่ีเป็นอยู่น้ันไม่ตรงกับ

 มาตรฐานส่วนใดบ้าง และยังคงมีช่องว่างของการให้ความคุ้มครองอยู่อย่างใดบ้าง

 กรอบทำางานไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่การวินิจฉัยช่องว่างเท่าน้ัน  แต่ยังต้ังใจท่ีจะดึงเอาศักยภาพของเจ้าหน้าท่ี

 ระดับชาติและระดับท้องถิ่น ผู้ปฎิบัติหน่วยอื่นๆ รวมถึงชุมชนของบุคคลไร้สัญชาติมาแก้ไขช่องว่างของ

 การให้ความคุ้มครองน้ีด้วย  ส่ิงน้ีจะเป็นการก่อร่างพ้ืนฐานสำาหรับการวินิจฉัยความต้องการเพ่ือท่ีจะสนับสนุน

 การป้องกันและลดความเสี่ยงของสภาวะการไร้สัญชาติ

 เวลาใดท่ีจะใช้กรอบทํางาน

 ข้ันตอนแรกท่ีสามารถสนองตอบต่อปัญหาไร้สัญชาติอย่างมีประสิทธิภาพคือการมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้

 ถึงลักษณะของปัญหา การไร้สัญชาติเป็นประเด็นท่ีซับซ้อนและส่งผลกระทบต่อสังคมโดยรวม การแก้ไขปัญหา

 อย่างมีประสิทธิภาพทำาได้โดยการนำามาตรฐานที่กำาหนดไว้ในหลักเกณฑ์ระหว่างประเทศมาใช้ นอกจากนี้

 ประเด็นไร้สัญชาติอาจมีลักษณะข้ามชาติโดยเก่ียวพันกับรัฐหลายรัฐจึงเป็นเร่ืองจำาเป็นท่ีหน่วยงานท้ังหลาย

 จะต้องเล็งเห็นความสำาคัญของปัญหาและเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา หน่วยงานที่อาจมีส่วนร่วม

 ในประเด็นไร้สัญชาติได้แก่ บุคคลไร้สัญชาติเอง, หน่วยงานต่างๆของรัฐ, หน่วยงานอิสระต่างๆของภาค

 พลเมือง, หน่วยงานต่าง ๆ ของสหประชาชาติรวมถึง UNHCR, UNICEF, OHCHR, UNFPA, UNDP รวมถึง

 หน่วยงานระหว่างประเทศอื่นๆ กรอบทํางานนี้สามารถใช้ได้กับหน่วยงานทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องกับ

 การป้องกันและการลดสภาวะการไร้สัญชาติ หรือการให้ความคุ้มครองบุคคลไร้สัญชาติ

 ประสบการณ์ของ UNHCR และหน่วยงานอื่น ๆ  ทำาให้เห็นว่าการวิเคราะห์ช่องว่างในการให้ความคุ้มครอง

 เป็นสิ่งที่สร้างสรรค์ที่สุดเมื่อนำามาเชื่อมโยงกับกระบวนการที่ชัดเจนของการวางแผนการพัฒนาโครงการ

 และการกำาหนดยุทธศาสตร์ ผลท่ีได้จากการวิเคราะห์ช่องว่างจะสร้างพ้ืนฐานให้มีการปรึกษาหารือในหน่วยงาน

 ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดถึงปัญหาและศักยภาพในการแก้ไขปัญหาอีกทั้งยังเป็นการเพิ่มพูนการใช้สิทธิ

 ต่าง ๆ ด้วย
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 สำาหรับ UNHCR กรอบทำางานน้ีถูกใช้เป็นโครงสร้างการประเมินผลเก่ียวกับการไร้สัญชาติเพ่ือใช้เป็นส่วนหน่ึง

 ในวฎัจกัรของการวางแผน               กรอบทำางานออกแบบเพือ่ชว่ยในการวเิคราะหป์ญัหาและสาเหตขุองการไรส้ญัชาติ

 ให้สอดคล้องกับผลที่กรอบการบริหารการทำางานของ UNHCR ที่ได้วางไว้

 ผลของการวิเคราะห์ช่องว่างยังสามารถนำาไปใช้กับหน่วยงานหลาย ๆ ฝ่ายในสำานักงานของ UNHCR เพ่ือวางแผน

 รองรับความต้องการของบุคคลไร้สัญชาติ และกลุ่มคนท่ีมีความเส่ียงท่ีจะมีสภาวะการไร้สัญชาติ ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึง

 ของกระบวนการประเมินเพ่ือความต้องการท่ัวโลก การทำางานร่วมกับหน่วยอ่ืน UNHCR ควรวางแผนเพ่ือเน้น

 ความต้องการท้ังหมดผ่านการวิเคราะห์ช่องว่าง  กำาหนดความรับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาและจัดลำาดับความ

 สำาคัญในส่วนที่ต้องเกี่ยวข้องเพื่อมุ่งตรงต่อการแก้ไขปัญหานั้น 

 นอกเหนือจากการมีบทบาทสำาคัญในการวางแผนเพ่ือเข้าร่วมแก้ไขปัญหาการไร้สัญชาติแล้ว ประโยชน์ของบท

 วิเคราะห์ช่องว่างอาจขยายเพ่ิมข้ึนเม่ือนำาไปใช้ในการประเมินและตรวจตราสถานการณ์ของการไร้สัญชาติ

 อย่างสมำาเสมอ  กรอบวิเคราะห์น้ีสามารถนำาไปใช้เพ่ือเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการอย่างต่อเน่ืองในการประเมิน

 การวางแผน การตรวจสอบ และการประเมินผล

 จะใช้กรอบทํางานอย่างไร

 กรอบทำางานน้ีมิได้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือเป็นเคร่ืองมือสำาหรับการรวบรวมสถิติหรือทดแทนมาตรฐานระหว่างประเทศ

 ที่มีอยู่ในปัจจุบัน หรือเป็นคู่มือแนวทางที่ UNHCR มีไว้เพื่อเป็นการป้องกันและลดสภาวะการไร้สัญชาติ

 และให้ความคุ้มครองบุคคลไร้สัญชาติแต่อย่างใด  หากแต่เป็นเคร่ืองมือเพ่ือใช้ประกอบกับเอกสารข้อมูลท่ีมีอยู่ เช่น

 รายงานประจำาปี รายงานของการตรวจสอบ และข้อมูลด้านกฎหมาย 

 การประเมินผลแบบมีส่วนร่วม

 บ่อยคร้ังท่ีบุคคลไร้สัญชาติไม่ได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจท่ีมีผลกระทบต่อพวกเขา การปราศจากสัญชาติทำาให้

 การเข้ามีส่วนร่วมถูกจำากัดทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เพื่อครอบคลุมถึงสาเหตุและผลกระทบ

 ของการไร้สัญชาติจึงควรจัดต้ังให้มีการประเมินโดยท่ีบุคคลไร้สัญชาตมีส่วนร่วมเพ่ือวินิจฉัยความเส่ียง

 ด้านความคุ้มครองโดยเฉพาะและเพ่ือท่ีจะเข้าใจถึงศักยภาพของบุคคลไร้สัญชาติและชุมชนในการแสวงหา

 วิธีการแก้ไขต่อไป 

 การมีส่วนร่วมเน้นไปท่ีการปรึกษาหารือในกลุ่มสตรี  กลุ่มผู้ชาย กลุ่มเด็กหญิง และกลุ่มเด็กชาย รวมถึงกลุ่มคน

 ท่ีมีความต้องการเฉพาะด้าน ซ่ึงจะทำาให้การประเมินมีผลครอบคลุมเต็มท่ีในประเด็นท่ีแต่ละฝ่ายมีความกังวลอยู่

 ผลท่ีได้จะเป็นการส่งเสริมให้เกิดการวินิจฉัยวิธีแก้ไขปัญหาท่ีเหมาะสมเพ่ือเติมเต็มช่องว่างของการคุ้มครองต่อไป

 การสัมภาษณ์กับเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง องค์กรพัฒนาเอกชน และหน่วยงานระหว่างประเทศอ่ืน ๆ

 ยุทธศาสตร์ท่ีมีประสิทธิภาพจะสามารถป้องกันและลดสภาวะการไร้สัญชาติและสามารถประกันว่าได้มีการเข้าถึง

 สิทธิมนุษชนต่างๆ ตามที่สากลยอมรับ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการมีส่วนร่วมในทางบวกของเจ้าหน้าที่ระดับชาติและ

 ระดับท้องถิ่น องค์การของชุมชนเมืองต่างๆ UNHCR, และหน่วนงานระหว่างประเทศอื่นๆ เช่น UNICEF,

 OHCHR, UNFPA และ UNDP  
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 เน่ืองจากกรอบทำางานจากการวิเคราะห์มีจุดมุ่งหมายท่ีจะให้ความสำาคัญกับทัศนะและศักยภาพของผู้มีส่วนร่วม

 ทั้งหมด การสนับสนุนจากหน่วยงานจึงเป็นเรื่องสำาคัญสำาหรับการในการริเริ่มให้มีการประเมินผลและช่วย

 การส่งเสริมความร่วมมือในการทำางานอันจะเสริมสร้างศักยภาพและการแก้ไขปัญหาช่องว่างต่างๆ 

 การนําเสนอบทวิเคราะห์

 บทวิเคราะห์ช่องว่างสามารถนำาเสนอในรูปของรายงานท่ีใช้รูปแบบเป็นบท หัวข้อ หรือหัวข้อย่อยท่ีอยู่ใน

 กรอบทำางานน้ีเป็นแนวทางในการนำาเสนอรายงานได้   คำาถามที่อยู่ในกรอบวิเคราะห์สามารถใช้เป็นแนวทาง

 ท่ีจะเน้นการประเมินและการวิเคราะห์ของประเด็นท่ีเก่ียวข้อง  ขอแนะนำาว่าควรใช้ประโยคส้ัน ๆ  ใช้ภาษาเรียบง่าย

 และย่อหน้าที่กระชับและมีความยาวไม่มากเกินกว่า 25 หน้า จะช่วยให้อ่านง่ายและจะเข้าถึงจุดมุ่งหมาย

 ของรายงาน กล่าวคือเป็นการประกันว่ารายงานจะเป็นเอกสารอ้างอิง            สำาหรับการจัดลำาดับความสำาคัญของช่องว่าง

 และการพัฒนายุทธศาสตร์ในการเติมเต็มช่องว่างต่าง ๆ เหล่านี้

 เอกสารประกอบที่มีประโยชน์อื่น ๆ

 ภาคผนวกของกรอบทำางานนี้ประกอบด้วยข้อมูลที่สำาคัญมีประโยชน์ดังต่อไปนี้

  บทอ้างอิงท่ีเจ้าหน้าท่ีสามารถนำาไปใช้รวมถึง มาตรฐานและแนวทางท่ีจัดวางไว้ให้สอดคล้องกับหัวเร่ือง

  แต่ละบทในกรอบทำางาน

  ข้อสรุปคณะกรรมการบริหาร (ที่ 106 (LVII) – ค.ศ. 2006) เรื่องการวินิจฉัย การป้องกันและการลด

 สภาวะการไร้สัญชาติ และการคุ้มครองบุคคลไร้สัญชาติฉบับเต็ม

  บทคัดย่อที่เกี่ยวข้องกับตราสารด้านสิทธิมนุษยชนและข้อคิดเห็นทั่วไป และข้อแนะนำาของหน่วยงาน

  ที่จัดตั้งขึ้นโดยตราสารที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนต่างๆ

 ข้อมูลประกอบอื่น ๆ เพิ่มเติมดูได้ที่ เว็บไซต์ของ UNHCR ที่  www.unhcr.org/statelessness 
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1951 Convention  Convention relating to the Status of Refugees, 1951
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Etc.  Et cetera 
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ExCom  Executive Committee of the United Nations High Commissioner for 
 Refugees’ Programme
 คณะกรรมการบริหารของข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยสหประชาชาติ

HIV  Human immunodeficiency virus 
 ไวรัสเอชไอวี
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 ICRC  International Committee of the Red Cross
  คณะกรรมการกาชาดสากล

 ICCPR  International Covenant on Civil and Political Rights, 1966
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  ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ค.ศ. 1948

 UN  United Nations
  องค์การสหประชาชาติ

 UNHCR  United Nations High Commissioner for Refugees
  สำานักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยสหประชาชาติ
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ฮัดซี่ (นั่งกลาง) และ มัคซัม (กางเกงขาสั้นสีเทา) กับเพื่อน เด็กทั้งสองไม่ได้จดทะเบียนตั้งแต่เกิดและไม่มีข้อ
พิสูจน์ด้านเอกลักษณ์หรือสัญชาติ ปัจจุบันทั้งสองถือสัญชาติเซอร์เบีย จากการช่วยเหลือด้านกฎหมายของ 
UNHCR



1.    สภาพแวดล้อมที่เอื้ออํานวยต่อการให้ความคุ้มครอง

      



 สภาพแวดล้อมท่ีเอ้ืออํานวยมากท่ีสุดในการให้ความคุ้มครองคือ การรับรู้เป็นอย่างดีถึงประเด็นต้นเหตุและ

 โครงสร้างสถิติของกลุ่มประชากรไร้สัญชาติ และการมีกรอบทํางานด้านกฎหมายและการบริหารจัดการท่ี

 สอดคล้องกับกลไกต่าง ๆ ในการลดและป้องกันการไร้สัญชาติ  สิทธิของบุคคลไร้สัญชาติท่ีควรได้รับการตระหนัก

 ถึงในกฎหมายแห่งชาติควรมีความสามารถในการบริหารจัดการอย่างเพียงพอท่ีจะดูแลเร่ืองท่ีเก่ียวกับบุคคล

 ไร้สัญชาติ  ประเด็นการให้ความคุ้มครองควรอยู่ในความสนใจของหน่วยงานหลักท่ีเก่ียวข้อง ควรส่งเสริมทัศนคติ

 เชิงบวกต่อบุคคลไร้สัญชาติ  และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคคลไร้สัญชาติซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของยุทธศาสตร์

 ด้านการพัฒนาทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาค

 1.1 โครงสร้างกลุ่มประชากร

  อธิบายลักษณะกลุ่มประชากรไร้สัญชาติอย่างย่อ ๆ  โดยประกอบไปด้วยข้อมูลดังนี้

  • กลุ่มบุคคลไร้สัญชาติแบบ de jure และ de facto รวมถึงกลุ่มบุคคลที่ยังไม่ได้รับการพิจารณาเรื่อง

   สัญชาติหรือผู้ที่ประสบกับอุปสรรคในการทำาให้สัญชาติตนได้รับการรับรอง

  • สาเหตุของการไร้สัญชาติ

  • ช่วงเวลาของการไร้สัญชาติ

  • โครงสร้างสถิติประชากรและรูปแบบของสังคมเศรษฐกิจ แบ่งแยกตามอายุ เพศ เผ่าพันธ์ุ ศาสนา 

   ความคิดเห็นทางการเมืองหรือด้านอ่ืน ๆ สัญชาติและกลุ่มสังคมด้ังเดิม ความผูกพันกับเผ่าพันธุ์  ศาสนา

    หรือชนกลุ่มน้อย ทรัพย์สิน การเกิด หรือสถานภาพอื่น ๆ

  • หลักแหล่งที่อยู่ในเขตแดนของประเทศ

  อธิบายโดยย่อเก่ียวกับชนิดของข้อมูลท่ีมีอยู่ของประชากรไร้สัญชาติในประเทศ (เช่น การสำารวจประชากร

  หรือการลงทะเบียนข้อมูล รายงานทางราชการ งานวิจัยของนักวิชาการหรือการศึกษาของหน่วยงาน

  ระหว่างประเทศเช่น UNHCR หรือองค์กรพัฒนาเอกชน)

  มีการรวมกลุ่มบุคคลไร้สัญชาติในการสำารวจประชากรและการสำารวจกลุ่มประชากรน้ันด้วยหรือไม่

  • ถ้ารวม ข้อมูลนั้นเชื่อถือได้หรือไม่

  • ถ้าไม่รวม ยังพอมีแหล่งข้อมูลอื่นที่น่าเชื่อถือหรือไม่

  กลุ่มบุคคลไร้สัญชาติ (รวมท้ัง de jure และ de facto และกลุ่มท่ีมีความยากลำาบากในการขอรับสัญชาติ) 

  อยู่อาศัยอย่างถูกต้องตามกฎหมายในประเทศตามท่ีอยู่หลักแหล่งของตนหรือไม่

  • มีการปฎิบัติที่แตกต่างกันของกลุ่มบุคคลไร้สัญชาติอื่น ๆ หรือไม่

  มีแนวโน้มท่ีน่าสังเกตหรือการพัฒนาด้านการเมืองท่ีดูเหมือนว่าจะมีผลกระทบต่อกลุ่มประชากรหรือทำาให้

  เกิดภาวะการไร้สัญชาติในอนาคตหรือไม่

  ข้อสังเกต กรอบทำางานฉบับน้ีใช้คำาว่า “บุคคลไร้สัญชาติ” เพ่ืออ้างถึงบุคคลไร้สัญชาติแบบ de jure หรือ de facto 

  รวมถึงบุคคลท่ียังไม่ได้รับการพิจารณาสัญชาติหรือบุคคลท่ีประสบความยากลำาบากในการถือครองสัญชาติเว้นแต่

  ได้มีการระบุเป็นอื่น
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1.2 การระบุสถานะไร้สัญชาติของบุคคล

 มีการปฎิบัติตามข้ันตอนในการวินิจฉัยว่ากลุ่มประชากรใดเป็นผู้ไร้สัญชาติและประชากรท่ียังไม่ได้รับการพิจารณา

 สัญชาติ หรือไม่?  ถ้าใช่

 • ใครเป็นผู้วินิจฉัย

 • การวินิจฉัยเช่ือมโยงกับระเบียบหรือโครงการแห่งชาติต่าง ๆ เช่น การจดทะเบียนเกิด การลงทะเบียนผู้มี

  สิทธิเลือกต้ังหรือการสำารวจประชากรหรือการสำารวจอื่นๆ  หรือไม่

 • มีการวินิจฉัยสถานะไร้สัญชาติอย่างเป็นระบบและเป็นรายบุคคลหรือไม่

 • การดำาเนินการวินิจฉัยสถานะไร้สัญชาติน้ันมีการครอบคลุมถึงความเส่ียงต่อการเป็นผู้ไร้สัญชาติหรือไม่

 การวินิจฉัยกระทำาอย่างไร

 • มีการวิจัยภาวะการไร้สัญชาติภายในประเทศหรือไม่ รวมถึงขนาดของประชากรไร้สัญชาติมีมากน้อย

  เพียงไร  สาเหตุของการไร้สัญชาติ  ประเด็นการคุ้มครองที่บุคคลไร้สัญชาติประสบอยู่หรืออื่นๆ

 • มีการรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นไว้หรือไม่  รวมทั้งชื่อ วันเดือนปีเกิด เพศ สถานภาพสมรส และจำานวนบุตร

 • สาเหตุของภาวะการไร้สัญชาติและสังคมเศรษฐกิจได้ถูกรวมไว้หรือไม่

 (หมายเหตุ บทที่ 5 และ 6 ได้ชี้ให้เห็นถึงมุมมองด้านสภาวะการด้านสังคมเศรษฐกิจแบบลึกไว้)

 • สถิติและข้อมูลอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวข้องได้ถูกแบ่งปันระหว่างเจ้าหน้าทิ่ีท้ังในประเทศและระหว่างประเทศหรือไม่

 มีอุปสรรคอื่นใดที่มีผลกระทบต่อการวินิจฉัย

1.3 ตราสารระหว่างประเทศและตราสารระดับภูมิภาค

 รัฐที่เกี่ยวข้องเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสถานภาพของ

 บุคคลไร้สัญชาติ ค.ศ. 1954 หรือไม่

 • ถ้าไม่เป็น  อธิบายว่าทำาไม

 • ถ้าเป็นภาคี  ให้บันทึกว่ามีข้อสงวนใดบ้าง

  รัฐที่เกี่ยวข้องเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการลดสภาวะ

  การไร้สัญชาติ ค.ศ. 1961 หรือไม่

 • ถ้าไม่เป็น  อธิบายว่าทำาไม

 • ถ้าเป็นภาคี ให้บันทึกว่ามีข้อสงวนใดบ้าง

  รัฐที่เกี่ยวข้องเป็นภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศอื่น ๆ 

  และ/หรือตราสารระดับภูมิภาคที่เกี่ยวข้องกับพลเมือง

 และภาวะการไร้สัญชาติหรือไม่

 • อธิบายข้อสงวนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 • สนธิสัญญานั้นสอดคล้องกับกฎหมายแห่งชาติหรือไม่

 

 

ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน, 

มาตรา 15

1. บุคคลมีสิทธิในการถือสัญชาติ

2. การถอนสัญชาติโดยพลการ หรือ ปฎิเสธสิทธิ

 ท่ีจะเปล่ียนสัญชาติของบุคคลใดน้ันจะกระทำา

 มิได้

5สภาพแวดล้อมที่เอื้ออํานวยต่อการให้ความคุ้มครอง



  มีการส่งเสริมเพ่ือให้ความรู้สำาหรับการเข้าสัตยาบันต่อสนธิสัญญาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องและ/หรือ การถอน

  ข้อสงวนที่เกี่ยวกับการไร้สัญชาติมีหรือไม่

  • ถ้ามี  ใครเป็นผู้ทำา

  • อุปสรรคของการเข้าสัตยาบัน/เป็นภาคีของอนุสัญญาเหล่านี้คืออะไร

  • อุปสรรคของการถอนข้อสงวนคืออะไร

 1.4 กรอบทํางานของกฎหมายในประเทศ

  อธิบายโดยย่อถึงกฎหมายและนโยบายหลักท่ีเก่ียวข้องกับการป้องกันและลดสภาวะการไร้สัญชาติและ

  การให้ความคุ้มครองบุคคลไร้สัญชาติ 

 (หมายเหตุ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันและลดสภาวะการไร้สัญชาติมีอยู่ในบทที่ 2)

 1.5 คํานิยามของบุคคลไร้สัญชาติ

  กฎหมายในประเทศมีการระบุคำานิยามของบุคคลไร้สัญชาติไว้หรือไม่

 • ถ้ามี อธิบายถึงความแตกต่างระหว่างนิยามของกฎหมายเปรียบเทียบกับที่ระบุไว้ในมาตรา 1 ของ

  อนุสัญญา ค.ศ. 1954

 1.6 กรอบงานด้านบริหารจัดการภายในประเทศ

  มีการระบุหน่วยงานที่ดูแลบริหารจัดการในหน้าที่รับผิดชอบเฉพาะด้านการป้องกันและลดสภาวะการ 

  ไร้สัญชาติและให้ความคุ้มครองสิทธิของบุคคลไร้สัญชาติหรือไม่

 • อธิบายโดยย่อถึงข้อบกพร่องของประสิทธิภาพที่มีอยู่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ 

  (หมายเหตุ ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันและลดสภาวะการไร้สัญชาติอธิบาย

  อยู่ในบทท่ี 2)

 1.7 หน่วยงานส่วนร่วมอื่นๆ

  มีหน่วยงานส่วนร่วมอื่นปรากฎอยู่หรือไม่ระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐ, ประเทศผู้บริจาค, UNHCR หรือ

 หน่วยงานสหประชาชาติอื่นๆ องค์กรพัฒนาเอกชน กลุ่มสังคมพลเมือง และกลุ่มบุคคลไร้สัญชาติ

  ในการเพิ่มประสิทธิภาพของการแก้ไขสภาวะการไร้สัญชาติ และใครเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 • อะไรคือเหตุผลที่หน่วยงานเหล่านั้นให้ความสนใจต่อประเด็นไร้สัญชาติ

 • มีขอบเขตเพียงใดที่หน่วยงานต่างๆจะมีส่วนร่วมได้ในการร่วมกันวางแผนส่งเสริมและประเมิน

  ประสิทธิผลของการปฎิบัติ

 

6 การไร้สัญชาติ : กรอบทํางานแบบวิเคราะห์เพ่ือการป้องกัน การลด และการให้ความคุ้มครอง



1.8 ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับ UNHCR

  รัฐได้แสวงหาความแนะนำาจาก UNHCR เพ่ือร่างกฎหมาย

  เก่ียวกับสัญชาติหรือกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับสภาวะ

  การไร้สัญชาติรวมทั้งกระบวนการด้านการบริหารจัดการ

  หรือไม่

1.9 นโยบายด้านการพัฒนาระดับประเทศและภูมิภาค

  กลุ่มบุคคลไร้สัญชาติและบุคคลท่ีจะขอรับหรือขอคืนสัญชาติ

 ถูกรวมอยู่ในยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและการลดภาวะ

 ความยากจน หรือได้รับผลกระทบหรือไม่

  ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาท่ีมีอยู่ได้รวมกลุ่มสังคมของผู้ไร้สัญชาติ

   และกลุ่มคนที่ขอรับหรือขอคืนสัญชาติหรือไม่

1.10 ทัศนะคติของสาธารณะชนต่อกลุ่มคนไร้สัญชาติ

  ประชากรอื่น ๆ ในสังคมมองกลุ่มบุคคลไร้สัญชาติอย่างไร

  บุุคคลไร้สัญชาติกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งได้รับการปฎิบัติที่แตกต่างจากสาเหตุของเพศ อายุ ศาสนา 

  เผ่าพันธ์ุ ความคิดเห็นทางการเมืองหรืออื่น ๆ สัญชาติหรือสังคมดั้งเดิม ความสัมพันธ์กับชนกลุ่มน้อย 

  ศาสนาและภาษาของชนกลุ่มน้อย ทรัพย์สิน การเกิดหรือสถานะภาพอื่น ๆ หรือไม่

  ประชากรทั่วไปได้รับทราบถึงปัญหาของบุคคลไร้สัญชาติดีหรือไม่

  มีโครงการสำาหรับให้สาธารณะชนตระหนักถึงปัญหาการไร้สัญชาติเพ่ือท่ีจะส่งเสริมความเข้าใจสภาพการณ์

  ของกลุ่มบุคคลไร้สัญชาติ  รวมถึงการส่งเสริมให้มีการปรับตัวเข้าสู่สังคม (เช่น การเข้าโรงเรียนและการมีส่วนร่วม

  ในส่ือต่างๆ) หรือไม่

 

วัตถุประสงค์ด้านยุทธศาสตร์แบบ

ครอบคลุมของ UNHCR ปี 

ค.ศ. 2007 – 2009

วัตถุประสงค์ข้อ 2 ให้ความรู้และสนับสนุน

รัฐในการพัฒนาและรักษาหลักการคุ้มครอง

ระหว่างประเทศรวมถึงการนำาไปปฎิบัติใน

ระดับประเทศโดยให้ความสำาคัญกับ

[…] 

2.3  การแก้ไขสภาวะการไร้สัญชาติให้มี

ประสิทธิภาพมากขึ้น
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ซู ไหม เคยเป็นผู้ลี้ภัยไร้สัญชาติมาก่อน 

กล่าวกันว่าเขามีอายุ 100 ปี อยู่กับลูกสาวและหลานสาว

ต้องการขอรับสัญชาติเวียดนามเพ่ือท่ีจะได้มีหนังสือเดินทาง

และเดินทางได้อย่างถูกกฎหมาย



2.    การป้องกันและการลดสภาวะการไร้สัญชาติ
      



  การแก้ปัญหาการไร้สัญชาติน้ันเก่ียวโยงกับการเผชิญต่อสถานการณ์ท่ีมีอยู่และการปฏิบัติเพ่ือหลีกเล่ียง

  สถานการณ์อันจะทําให้เกิดสภาวะการไร้สัญชาติ ยุทธศาสตร์ที่ใช้ป้องกันและลดสภาวะการไร้สัญชาติน้ัน

  มีรากฐานมาจากการทําความเข้าใจสาเหตุและการรับรู้ถึงความเส่ียงที่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลกําลังเผชิญอยู่ 

  “การป้องกัน” คือการวินิจฉัยว่ามีกฎหมายและแนวปฏิบัติของรัฐท่ีอาจทําให้เกิดสภาวะการไร้สัญชาติหรือไม่

  และเป็นการแนะนําการนําเอามาตรการต่างๆมาใช้มิให้เกิดการไร้สัญชาติจากสถานการณ์ปัจจุบัน

 ไปจนถึงทายาทรุ่นต่อมา

 “การลด” เป็นการต้องการแสวงหาวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างถาวรสําหรับบุคคลไร้สัญชาติด้วยการเอ้ือประโยชน์

 ในด้านการได้ถือสัญชาติ การได้คืนสัญชาติ หรือการยืนยันสัญชาติ  ทั้งยังเกี่ยวข้องกับการออกเอกสาร

 ประจําตัวและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมแบบเต็มรูปแบบในด้านสังคมและเศรษฐกิจเพ่ือให้ความเป็นพลเมือง

 นั้นมีผลอย่างสมบูรณ์แท้จริง

 2.1   ยุทธศาสตร์แบบครอบคลุมเพื่อป้องกันและลดภาวะการไร้สัญชาติ

  มีนโยบายระดับชาติเพื่อที่ป้องกันและลดภาวะการไร้สัญชาติหรือไม่

 • ถ้าไม่มี  มีการส่งเสริมให้ความรู้ด้านการป้องกันหรือการลดสภาวะการไร้สัญชาติหรือไม่

 มีส่ิงใดท่ีสนับสนุนให้เจ้าหน้าท่ีปรับปรุงกฎหมาย นโยบายและกระบวนการท่ีจะป้องกันหรือลดภาวะ

 การไร้สัญชาติหรือไม่

 • กฎหมายด้านสัญชาติฉบับใหม่ได้รับการพิจาณาหรือไม่ และถ้ามี กฎหมายนี้ได้ประกันว่าภาวะ

  การไร้สัญชาติจะไม่ก่อเกิดข้ึนอีกหรือไม่ และมีการจัดวิธีแก้ปัญหาให้กับกรณีท่ียังปรากฎอยู่หรือไม่

 • เจ้าหน้าท่ีในภาคส่วนต่อไปน้ีมีส่วนเก่ียวข้องในการพยายามท่ีจะเสาะหาหนทางแก้ไขปัญหาด้านภาวะ

  การไร้สัญชาติหรือไม่

 ประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาค

 ประเทศผู้บริจาค

 องค์กรระดับภูมิภาค

 องค์การสหประชาติอ่ืน ๆ โดยเฉพาะ UNICEF, UNFPA, OHCHR, UNDP และ UNESCO

 หรือองค์การระหว่างประเทศอ่ืน ๆ

 • UNHCR ได้เข้ามาเก่ียวข้องในระดับใดกับเจ้าหน้าท่ีในการดำาเนินการในประเด็นไร้สัญชาติ หรือไม่

 การป้องกันภาวะการไร้สัญชาติ

 2.2 การได้สัญชาติ  

  ให้อธิบายหลักพ้ืนฐานโดยย่อของกฎหมายของรัฐว่าด้วยเร่ืองสัญชาติสำาหรับการได้สัญชาติจากการเกิด

  โดยเฉพาะข้อกำาหนดสำาหรับการได้สัญชาติจากการสืบสายโลหิต (jus sanguinis) และการเกิดในอาณาเขต

  ดินแดน (jus soli) 

10 การไร้สัญชาติ : กรอบทํางานแบบวิเคราะห์เพ่ือการป้องกัน การลด และการให้ความคุ้มครอง



  มีการกำาหนดให้สัญชาติ เพื่อป้องกันภาวะไร้สัญชาติใน

  กรณีต่อไปนี้ หรือไม่

  • กรณีเด็กกำาพร้า 

 • กรณีเด็กที่เกิดอาณาเขตของรัฐและไม่อาจได้รับ

  สัญชาติของรัฐอื่น

  ในกรณีน้ี มีการอนุมัติสัญชาติแบบอัตโนมัติ ณ ขณะ

 ท่ีเกิด หรือ ณ ท่ีขอย่ืนเร่ืองขอสัญชาติ มีเง่ือนไข 

 อ่ืนใดในการขอสัญชาติหรือไม่

 • กรณีเด็กที่เกิดในต่างประเทศจากบุคคลที่มีสัญชาติ

  ของรัฐที่อาจกลายเป็นคนไร้สัญชาติ

  ในกรณีนี้ มีการอนุมัติสัญชาติแบบอัตโนมัติ ณ ตอนเกิดหรือ ณ ตอนที่ขอยื่นเรื่องขอสัญชาติ หรือ

  ท้ังสองประการหรือไม่ ถ้าการอนุมัติสัญชาติจะมีได้ก็ต่อเม่ือได้รับคำาร้อง มีเง่ือนไขอ่ืนใดในการย่ืนคำาร้อง

  หรือไม่

  กรณีเด็กท่ีเกิดบนเรือ เคร่ืองบิน หรือท่ีอ่ืนใดขณะท่ีมีการเดินทางจากท่ีหน่ึงไปท่ีหน่ึง  มีระบุไว้ในบทบัญญัติ 

  ว่าด้วยการขอรับสัญชาติโดยการเกิดบนอาณาเขตดินแดนหรือไม่

2.3 ช่องว่างในกฎหมายว่าด้วยเรื่องภาวะการเป็นพลเมืองที่จะนําไปสู่ภาวะการไร้สัญชาติ

 การได้สัญชาติ

  หญิงและชายมีสิทธิเท่าเทียมกันหรือไม่ในการใช้สิทธิสืบทอดสถานะการเป็นพลเมืองให้กับบุตรของตนไม่ว่า

  จะเกิดภายในหรือนอกประเทศ

  บุตรที่เกิดนอกสมรสมีสิทธิในการมีสัญชาติเท่าเทียมกับเด็กที่เกิดในสมรสของรัฐนั้น ๆ หรือไม่

 การสละสัญชาติ

 กฎหมายแห่งชาติอนุญาตให้มีการสละสัญชาติโดยสมัครใจหรือไม่  ถ้ามี

 • มีเงื่อนไขในการสละสัญชาติโดยต้องได้รับสัญชาติอื่นก่อน หรือต้องมีการยืนยันอย่างเป็นทางการ 

  จากรัฐอื่นว่าได้อนุมัติให้ถือสัญชาติของรัฐนั้น หรือไม่

 • จะมีอะไรเกิดขึ้นถ้าการสละสัญชาติได้รับอนุมัติบนพื้นฐานของการคาดคะเนว่าสัญชาติอื่นนั้นจะได้รับ

   แต่สัญชาติที่สองนั้นยังไม่เคยได้รับในทางปฏิบัติ

 การสูญเสียและการถูกเพิกถอนสัญชาติ

  ผู้หญิงจะสูญเสียสัญชาติของตนไปโดยอัตโนมัติหรือไม่ ถ้าสมรสกับชาวต่างชาติ

 • ผู้หญิงจะสูญเสียสัญชาติท่ีได้รับจากรัฐของสามีโดยอัตโนมัติหรือไม่ ถ้าในกรณีท่ีมีการหย่าร้าง การตาย

  หรือการเปลี่ยนแปลงสัญชาติของสามี

 

อนุสัญญาว่าด้วยการลดภาวะ

การไร้สัญชาติ มาตรา 1 (1)
รัฐภาคีจะต้องให้สัญชาติของรัฐกับบุคคลที่ได้

เกิดในอาณาเขตดินแดนผู้ซึ่งอาจจะกลายเป็น

บุคคลไร้สัญชาติ

11การป้องกันและการลดสภาวะการไร้สัญชาติ



    การมีถิ่นที่อยู่เป็นระยะเวลานานในต่างประเทศจะนำาไปสู่การ

    สูญเสียสัญชาติหรือไม่  ถ้าใช่

   • ภาวะน้ีจะเกิดข้ึนได้จากสถานการณ์ใดบ้าง

    การท่ีไม่สามารถปฎิบัติหน้าท่ีบังคับด้านทหารหรือหน้าท่ีพลเมือง

    อ่ืนหรือการหนีทหารจะนำาไปสู่การเพิกถอนสถานะการเป็นพลเมือง

    ได้หรือไม่

    กฏหมายในประเทศกำาหนดให้มีการเพิกถอนสัญชาติในกรณี

    ได้รับสัญชาติจากการบิดเบือนข้อเท็จจริงหรือจากการกระทำาการ

    อันใดอันเป็นการฉ้อฉลหรือไม่  ถ้าใช่

   • มีการจำากัดระยะเวลาท่ีจะไม่อนุญาตการเพิกถอนสัญชาติหรือไม่

   • มีการคำานึงถึงความรุนแรงของการบิดเบือนข้อเท็จจริง หรือ

    ความผิดท่ีกระทำา หรือไม่

   • มีการนำาสภาวการณ์อ่ืนท่ีเก่ียวข้องมาพิจารณาหรือไม่ รวมถึง

 ความสัมพันธ์อื่นใดกับประเทศที่เกี่ยวข้อง (เช่น ระยะเวลาของการมีถิ่นที่อยู่ การเกิดที่นั่น)

  การเพิกถอนสัญชาติของบิดามารดาจะนำาไปสู่การเพิกถอนสัญชาติของเด็กหรือไม่  ถ้าใช่

 • มีข้อคุ้มกันอื่นใดรองรับภาวะการไร้สัญชาติ

  บุคคลสามารถสูญเสียหรือถูกเพิกถอนสัญชาติได้หรือไม่ภายใต้สภาวการณ์อ่ืนใดนอกเหนือจากท่ีกล่าวมา

  ถ้าใช่

 • สภาวการณ์นั้นคืออะไร

 • ประชาชนท่ีได้รับสัญชาติจากการเกิดกับบุคคลท่ีได้รับสัญชาตการขอแปลงสัญชาติได้รับการปฎิบัติ

  อย่างเท่าเทียมกันหรือไม่

 บททั่วไป

  บทบัญญัติอ่ืนใดในกฎหมายว่าด้วยการเป็นพลเมืองมีการเลือปฏิบัติต่อกลุ่มบุคคล จนทำาให้ถูกเพิกถอนหรือ

  ปฎิเสธการเป็นพลเมือง หรือไม่ (ด้วยเหตุแห่งเชื้อชาติ สีผิว ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมือง

  หรือด้านอ่ืน เช้ือชาติิหรือเผ่าพันธุ์ ทรัพย์สิน การเกิด หรือสถานะอ่ืนใด)

  มีช่องว่างใด ๆ  ในกฎหมายท่ีจะนำาไปสู่ภาวะการไร้สัญชาติหรือมีเหตุอ่ืนใดท่ีจะทำาให้เกิดการไร้สัญชาติได้หรือไม่

  บทบัญญัติในกฎหมายว่าด้วยพลเมืองหรือบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญมีความขัดแย้งกับกฎหมายอ่ืนที่จะ

 ส่งผลให้เกิดสภาวะการไร้สัญชาติได้หรือไม่

 2.4 แนวทางปฎิบัติราชการที่อาจนําไปสู่ภาวะการไร้สัญชาต ิ

  วิธีปฏิบัติด้านบริหารจัดการหรือด้านอื่น ๆ อาจนำาหรือจะนำาไปสู่ภาวะการไร้สัญชาติได้หรือไม่

 

ข้อสรุปคณะกรรมการบริหารท่ี 78, 

ย่อหน้า (b)

เรียกร้องให้รัฐลงมติข้อกฎหมายด้านสัญชาติ

ด้วยการทบทวนท่ีจะลดภาวะการไร้สัญชาติ 

อันเป็นหลักการพ้ืนฐานของกฎหมายระหว่าง

ประเทศ โดยเฉพาะการป้องกันการถอนสัญชาติ

อย่างพลการ และโดยการจำากัดข้อกำาหนดท่ีจะ

อนุญาตให้มีการสละสัญชาติหน่ึงโดยปราศจาก

การได้สัญชาติจากประเทศอ่ืนก่อน

12 การไร้สัญชาติ : กรอบทํางานแบบวิเคราะห์เพ่ือการป้องกัน การลด และการให้ความคุ้มครอง



  มีมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการขอรับ การสูญเสีย การเพิกถอน และการเปลี่ยนสัญชาติ การยืนยันและ

  การพิสูจน์สัญชาติที่่

 • มีการจัดวางแนวทางเป็นลายลักษณ์อักษรและมีการเผยแพร่ต่อสาธารณะหรือไม่

 • มีการนำาไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพในกรอบเวลาอันเหมาะสมหรือไม่

 • ค่าธรรมเนียมถูกตั้งไว้อย่างเหมาะสมหรือมีการยกเว้นค่าธรรมเนียม หรือไม่

  มีความช่วยเหลือด้านกฎหมายให้กับกลุ่มบุคคลที่ต้องการหรือไม่

  มีการเลือกปฎิบัติอันนำาไปสู่ภาวะการไร้สัญชาติหรือไม่

2.5 การจดทะเบียนเกิด

  จำานวนเด็กที่อายุตำากว่า 5 ปี ที่ได้รับการจดทะเบียนเกิด

  นั้นมีอัตราจำานวนร้อยละเท่าไร

  มีการจัดต้ังกระบวนการสำาหรับการจดทะเบียนเกิดภายใน

  ท้องถิ่นหรือไม่

  กฎหมายภายในประเทศกำาหนดให้ผู้ปกครองต้องจดทะเบียน

  เด็กที่เกิดทันทีหลังการเกิดหรือไม่

 •  มีการประชาสัมพันธ์อย่างดีในด้านหน้าท่ีของการจด

  ทะเบียนเกิดหรือไม่

 • มีการกำาหนดระยะเวลาการจดทะเบียนเกิดหรือไม่  ถ้ามี

   มีกระบวนการใด ๆ รองรับถ้าเกิดการล่าช้าในการ

   ขอจดทะเบียนเกิด

  การจดทะเบียนเกิดมีค่าธรรมเนียมหรือไม่  ถ้ามี

   ระบุด้วยหากว่ามีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นถ้าขอจดทะเบียนเกิดหลังจากเวลากำาหนด

  บิดามารดาของเด็กสามารถขอจดทะเบียนเกิดให้บุตรหรือไม่หากบิดามารดาของเด็กไม่มีถ่ินท่ีอยู่ตามกฎหมาย

  ในประเทศนั้น หรือ ถ้าบิดามารดาเด็กไม่ได้มีเอกสารประจำาตัวที่ยังคงมีอายุการใช้งานได้อยู่

  มีการเอื้ออำานวยให้ประชากรเข้าถึงการจดทะเบียนเกิดหรือไม่

 • การจดทะเบียนเกิดสามารถทำาโดยการลงทะเบียนอัตโนมัติผ่านทางโรงพยาบาลหรือเจ้าหน้าที่

  ผดุงครรภ์ หรือผ่านทางหน่วยจดทะเบียนเกิดเคลื่อนที่ได้หรือไม่ 

 • ถ้าเด็กทุกคนที่เกิดในอาณาเขตไม่สามารถจดทะเบียนเกิดได้ รัฐ และ/หรือหน่วยงานอื่น ๆ ได้มี  

 ความพยายามที่จะประกันว่าจำานวนเด็กที่เข้าสู่ระบบการลงทะเบียนเกิดจะมีเพิ่มมากขึ้นหรือไม่

  มีข้อมูลอะไรที่ีระบุไว้ในการจดทะเบียนเกิดบ้าง (เช่น ชื่อ เพศ วันเดือนปีเกิด สถานที่เกิด ชื่อบิดามารดา

  สัญชาติของบิดามารดา และที่อยู่  ชื่อและลายเซ็นต์ของเจ้าหน้าที่ทะเบียน)
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1. เด็กจะได้รับการจดทะเบียนทันทีหลังการเกิด 

และจะมีสิทธิท่ีจะมีช่ือนับต้ังแต่เกิด และสิทธิท่ี

จะได้รับสัญชาติ และเท่าท่ีจะเป็นไปได้ สิทธิท่ี

จะรู้จักและได้รับการดูแลเล้ียงดูจากบิดามารดา

ของตน

2. รัฐภาคีจะประกันให้มีการปฏิบัติตามสิทธิ

เหล่าน้ีตามกฏหมายภายในและพันธกรณีของ

รัฐภาคีท่ีมีอยู่ภายใต้ตราสารระหว่างประเทศท่ี

เก่ียวข้องในเร่ืองน้ี โดยเฉพาะอย่างย่ิงในกรณีท่ี

เด็กจะตกอยู่ในสถานะไร้สัญชาติ

่
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 • ถ้าเจ้าหน้าที่ต้องระบุสัญชาติของเด็กในทะเบียนเกิด เจ้าหน้าที่พิจารณาสัญชาติของเด็กอย่างไร 

  (เช่น คำาให้การของบิดามารดา หนังสือเดินทาง ใบรับรองการเป็นพลเมือง)

 • ถ้าเจ้าหน้าที่ต้องระบุสัญชาติของบิดามารดาของเด็กในทะเบียนเกิด เจ้าหน้าที่พิจารณาสัญชาติ

  ของบิดามารดาเด็กอย่างไรในการถือสัญชาตินั้น ๆ (เช่น คำาให้การของบุคคล หนังสือเดินทาง 

  ใบรับรอง การเป็นพลเมือง)

  เด็กได้รับการออกสูติบัตรหรือไม่  ถ้าไม่

 • โรงพยาบาลออกใบรับรองชนิดอื่นที่จะพิสูจน์การเกิดของเด็กหรือไม่

 • ถ้ากรณีเกิดที่บ้าน ผดุงครรภ์ออกใบรับรองการเกิดหรือไม่

 • มีเอกสารแบบอื่นใดในการรับรองการเกิดหรือไม่

 2.6 ภาวะการไร้สัญชาติเป็นต้นเหตุของการเดินทางเคลื่อนย้ายของผู้ลี้ภัย

  ภาวะการไร้สัญชาติท่ีมีอยู่หรือการเกิดปัญหาการไร้สัญชาติน้ันนำาไปสู่การเดินทางเคล่ือนย้ายของผู้ล้ีภัย

  หรือไม่

 2.7 การป้องกันการไร้สัญชาติในบริบทของการอพยพ

 ผู้อพยพจากต่างประเทศที่ปัจจุบันอาศัยในประเทศที่ใช้วิเคราะห์

  เจ้าหน้าที่รัฐมีวิธีการอื่นใดที่จะช่วยกลุ่มผู้อพยพที่มีปัญหาในการแสดงอัตลักษณ์ของตนรวมถึง

  สัญชาติของตน (เช่น ผู้อพยพที่ไม่มีหนังสือเดินทางฉบับจริงหรือเอกสารแสดงตนอื่นใด)

  เจ้าหน้าที่รัฐมีความกระตือรืนร้นในการแสวงหาความร่วมมือกับประเทศอื่น ๆ  เพื่อที่จะพิสูจน์สัญชาติ

  ของผู้อพยพหรือไม่

 ผู้อพยพจากประเทศที่ใช้ในการวิเคราะห์ที่อาศัยในต่างประเทศ

  เจ้าหน้าท่ีรัฐร่วมมือกับประเทศอ่ืน ในการพิสูจน์เอกลักษณ์ของบุคคลจากต่างประเทศท่ีปรากฎว่าเป็น

 บุคคลถือสัญชาตินั้นแล้วหรือไม่  ถ้าใช่

 • มีนโยบายใดที่ช่วยเหลือบุคคลเหล่านี้ให้ได้ใช้สิทธิของตนเพื่อขอรับสัญชาตินั้น ๆ รวมถึงสิทธิใน

  การขอรับหนังสือเดินทางและเพื่อเดินทางกลับ

  สิทธิในการเดินทางกลับเข้าประเทศตามหนังสือเดินทางน้ันได้ปรากฎในหมวดเฉพาะอ่ืนใดหรือไม่สำาหรับ

 ประเภทของคนที่ถือสัญชาติอาศัยอยู่ในต่างประเทศ

 2.8 การป้องกันการไร้สัญชาติในกรณีการสืบทอดรัฐ

  ถ้ามีการสืบทอดรัฐ เกิดขึ้นในเวลาอันใกล้  มีกฎเกณฑ์ใด ที่จะนำามาใช้สำาหรับการวินิจฉัยสัญชาติให้กับ

 กลุ่มประชากรที่ได้รับผลกระทบนั้น

  คณะกรรมาธิการกฎหมายระหว่างประเทศ ได้ระบุในร่างมาตราเร่ืองสัญชาติของบุคคลธรรมดาท่ีเก่ียวกับการสืบทอดรัฐ 
  (เอกสารแนบท้ายของมติสมัชชาใหญ่สหประชาชาติท่ี 55/153) ในการจำากัดการสืบทอดรัฐไว้ว่า “การสืบทอดรัฐ” หมายถึง
  การเข้าถือความรับผิดชอบในเร่ืองความสัมพันธ์ของอาณาเขตแดนระหว่างประเทศของรัฐหน่ึงโดยอีกรัฐหน่ึง”

4

14 การไร้สัญชาติ : กรอบทํางานแบบวิเคราะห์เพ่ือการป้องกัน การลด และการให้ความคุ้มครอง

4



 • บุคคลทุกคนท่ีมีความสัมพันธ์กับรัฐอย่างเหมาะสมจะได้รับอนุมัติสัญชาติจากรัฐท่ีสืบทอดหรือไม่ ถ้าหาก

  บุคคลน้ันจะต้องกลายเป็นบุคคลไร้สัญชาติ (เช่น ความสัมพันธ์อันอาจเกิดจากถ่ินท่ีอยู่อาศัย การเกิดใน

  อาณาเขตแดนของรัฐน้ัน ผลผูกพันทางกฎหมายของรัฐท่ีได้รับการสืบทอดหรือกฎเกณฑ์อ่ืน)

 • บุคคลสามารถคงไว้ซ่ึงสัญชาติเดิมของตนจากรัฐท่ีถูกสืบทอดได้หรือไม่ ถ้าบุคคลน้ันอาจจะต้องกลายเป็น

  บุคคลไร้สัญชาติ

  ในกรณีท่ีจะมีการสืบทอดรัฐปรากฎข้ึนในระยะอันใกล้ มีมาตรการใดท่ีจะนำามาใช้เพ่ือหลีกเล่ียงภาวะเส่ียงของ

 การไร้สัญชาติหรือไม่ รวมถึงการแก้ไขกฎหมายด้านพลเมือง การเจรจาข้อตกลงต่าง ๆ เก่ียวกับการออก

 กฎหมายเร่ืองสัญชาติ การลงทะเบียนและการออกเอกสารให้บุคคลท่ีไม่มีสถานะพลเมืองหรือการจดทะเบียนเกิด

2.9  ผู้ลี้ภัยที่เดินทางกลับอย่างสมัครใจ

 ข้อสังเกต การสมัครใจเดินทางกลับในรูปแบบอ่ืน ๆ ได้ถูกกล่าวในหนังสือกรอบทํางานด้านช่องว่างของประเด็น

 ความคุ้มครองเพ่ือการวิเคราะห์ในด้านผู้ล้ีภัย (Protection Gaps Framework for Analysis on Refugees)

  มีข้อกฎหมาย นโยบาย หรือด้านบริหารจัดการ หรือมาตรการใด ๆ ท่ีจะมีผลให้ผู้ล้ีภัยสูญเสียสัญชาติของตน

  หรือจะกีดกันไม่ให้ผู้ล้ีภัยเด็กได้รับสัญชาติของบิดามารดาของตนหรือไม่

  ในข้อตกลงสามฝ่ายที่มีอยู่ระหว่างรัฐที่เกี่ยวข้องกับ UNHCR ได้มีการยืนยันสัญชาติของผู้เดินทางกลับ

 และเด็ก ๆ ท่ีเกิดในต่างแดนหรือไม่ มีการอำานวยความสะดวกสำาหรับการแปลงสัญชาติให้คู่สมรสต่างชาติ

 หรือไม่

  ผู้เดินทางกลับเผชิญอุปสรรคในการปรับตัวเข้าสู่สังคมเพราะปัญหาด้านสัญชาติของตนหรือไม่ หรือสาเหตุจาก

  สถานะที่เคยเป็นผู้ไร้สัญชาติมาก่อนหรือไม่

  มีการติดตามดูแลผู้เดินทางกลับเพื่อประเมินและหยิบยกประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นหรือไม่

  มีสิทธิในการขอรับคืนเอกสารด้านการเป็นพลเมืองในถิ่นอาศัยเดิมหรือไม่

  ในทางปฎิบัติผู้เดินทางกลับสามารถเข้าถึงเอกสารเหล่านี้ได้หรือไม่

2.10  การลดภาวะการไร้สัญชาติ

 ด้านทั่วไป

  มีบุคคลไร้สัญชาติจำานวนเท่าไรที่ได้รับสัญชาติในปีที่ผ่านมา

  มีมาตรการเฉพาะในการแก้ไขปัญหาการไร้สัญชาติที่ยืดเยื้อหรือไม่ (เช่น ข้อเสนอเพื่อการแก้ไขกฎหมาย

  การรณรงค์เผยแพร่ข้อมูลด้านการดำาเนินการ การรณรงค์เคลื่อนที่ด้านสัญชาติ)

 การแปลงสัญชาติ

  อธิบายโดยย่อเกี่ยวกับกระบวนการและเงื่อนไขของการขอแปลงสัญชาติของบุคคลไร้สัญชาติ

  การแปลงสัญชาติของบุคคลไร้สัญชาติมีระบุในกฎหมายว่าด้วยสัญชาติด้วยหรือไม่
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  ถ้าใช่มีการอำานวยความสะดวกในด้านการแปลงสัญชาติเกี่ยวข้องกับข้อกำาหนดต่อไปนี้หรือไม่

 •  การลดกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวกับระยะเวลาของการมีถิ่นที่อยู่ถูกนำามาเป็นเงื่อนไขเบื้องต้นสำาหรับ

  การแปลงสัญชาติหรือไม่

  สิทธิในถิ่นที่อยู่ที่อนุญาตให้กับบุคคลไร้สัญชาติได้รับการยอมรับหรือไม่ กรณีที่มีการพิจารณา 

  ถึงกฎเกณฑ์เรื่องถิ่นที่อยู่นั้นมีความเกี่ยวข้องกับการแปลงสัญชาติ หรือไม่

 •  มีการปรับปรุงกระบวนการให้ง่ายขึ้นหรือไม่

 •  มีการลดหย่อนค่าธรรมเนียมหรือไม่

 •  มีการยกเว้นคุณสมบัติด้านภาษาหรือด้านอื่น ๆ หรือไม่

 •  กฎเกณฑ์อื่น ๆ (กรุณาระบุ)

 วิธีการอื่นในการขอสัญชาติ

  อธิบายโดยย่อหากมีวิธีการหรือเง่ือนไขอ่ืนใดในการขอสมัครสัญชาติของบุคคลไร้สัญชาติ (เช่น การประกาศ

  การมีสิทธิในการเลือก การเปล่ียนกฎเกณฑ์ด้านกฎหมายท่ีจะให้สัญชาติกับบุคคลท่ีเกิดหรือมีถ่ินท่ีอยู่

  อาศัยในดินแดน)

ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการในการขอสัญชาติ

  มีการเผยแพร่ข้อมูลอย่างเต็มที่เกี่ยวกับการขอสัญชาติ (และการคืน) การเป็นพลเมือง รวมถึงระเบียบ

 ของการแปลงสัญชาติหรือไม่

 • ระเบียบเก่ียวกับการขอสัญชาติมีระบุเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่

 •  มีกิจกรรมเผยแพร่ข่าวสารให้กลุ่มบุคคลไร้สัญชาติและกลุ่มประชากรอื่นเกี่ยวกับระเบียบการนี้มี

  หรือไม่

  การระดมเผยแพร่ข้อมูลโดยใช้ส่ือท่ีบุคคลไร้สัญชาติจะเข้าถึงได้ได้รับการเอาใจใส่หรือไม่ และภาษาท่ีใช้เป็น

 ภาษาของตนหรือไม่

 ปัจจัยที่จะขัดขวางประสิทธิภาพของกระบวนการในการขอรับสัญชาติ

  กระบวนการข้างต้นซับซ้อนเกินความจำาเป็นหรือไม่

  กระบวนการมีระยะเวลาเน่ินนานเกินความจำาเป็นหรือไม่

  ค่าใช้จ่ายเป็นท่ียอมรับได้หรือไม่ และ ถ้าไม่ ยกเว้นค่าใช้จ่ายได้หรือไม่

  มีความช่วยเหลือทางกฎหมายให้กับบุคคลท่ีต้องการหรือไม่

 การช่วยเหลือเยียวยาอย่างมีประสิทธิภาพ

  มีการช่วยเหลืออย่างเหมาะสมรองรับให้กับบุคคลที่ถูกปฎิเสธหรือถูกเพิกถอนสัญชาติโดยพลการ

 หรือไม่ ถ้ามี

 •  ถ้าประเทศหน่ึงได้มีข้อตกลงกับอีกรัฐหน่ึงในเร่ืองการรับกลับเข้าประเทศ มีข้อกำาหนดหรือไม่ในการ

   ขอสัญชาติหรือขอรับคืนสัญชาติของผู้อพยพท่ีไร้สัญชาติในเดินทางกลับคืนถ่ินเพราะการไร้สัญชาติ

  เกิดขึ้นเนื่องมาจากการถูกปฎิเสธหรือเพิกถอดสัญชาติอย่างพลการ

16 การไร้สัญชาติ : กรอบทํางานแบบวิเคราะห์เพ่ือการป้องกัน การลด และการให้ความคุ้มครอง



2.11  การลดภาวะการไร้สัญชาติจากสาเหตุของการสืบทอดรัฐ

  หากการไร้สัญชาติเกิดข้ึนต้ังแต่มีการสืบทอดรัฐ (รวมถึงการประกาศอิสรภาพ)

  อธิบายโดยย่อว่าการเป็นพลเมืองได้ถูกบัญญัติไว้ในกฎหมายและนำามาใช้ปฎิบัติอย่างไร

  สัญชาติของรัฐท่ีสืบทอดน้ันได้รับอนุมัติบนมูลฐานของปัจจัยต่อไปน้ีหรือไม่

• ภูมิลำาเนาถิ่นที่อยู่หรือถิ่นที่อยู่เดิมในอาณาเขตดินแดนที่ถูกจัดตั้งให้เป็นส่วนหนึ่งของรัฐสืบทอด

 • การเกิดในอาณาเขตดินแดน

 •  พันธะผูกพันทางกฎหมายในอาณาเขตดินแดนของรัฐท่ีถูกสืบทอด (เช่น สาธารณรัฐ สมาพันธรัฐ

  จังหวัด หรือ รัฐ)

  มีข้อคุ้มกันใดบ้างที่จะประกันว่าบุคคลจะได้อนุมัติสัญชาติบนมูลฐานของความสัมพันธ์ด้านอื่นถ้าหากว่า

  บุคคลน้ันจะกลายเป็นบุคคลไร้สัญชาติ

 •  บุคคลท่ีจะกลายเป็นบุคคลไร้สัญชาติน้ันจะย่ืนคำาร้องขอสัญชาติจากมูลเหตุของความสัมพันธ์อ่ืนได้หรือไม่

2.12  การตั้งถิ่นฐานระหว่างประเทศของบุคคลไร้สัญชาติ

  บุคคลไร้สัญชาติได้รับการพิจารณาในโครงการตั้งถิ่นฐานในประเทศอื่นหรือไม่ ถ้าใช่

 •  กลไกใดบ้างที่มีอยู่เพื่อใช้พิจารณาถึงความจำาเป็นในการตั้งถิ่นฐาน

 •  ใครเป็นผู้ปฎิบัติที่เกี่ยวข้องด้านการวินิจฉัยรายบุคคล

 •  กฎเกณฑ์อะไรที่นำามาใช้ในการตั้งถิ่นฐาน

 •  เป็นเร่ืองง่ายหรือไม่ในการขอรับหนังสือเดินทางท่ีจำาเป็นหรือการตรวจลงตรา (วีซ่า) ถ้าไม่ 

  อุปสรรคน้ันมีอย่างไร

2.13  ผลของการได้รับสัญชาติในทางปฎิบัติ

  หลังจากการได้รับสัญชาติแล้วการออกเอกสารประจำาตัวสำาหรับรายบุคคลเป็นไปอย่างทันท่วงทีหรือไม่

  บุคคลที่เคยเป็นผู้ไร้สัญชาติมาก่อนสามารถใช้สิทธิโดยทั่วไปที่ได้จากสัญชาติหรือไม่ ซึ่งรวมถึง

 •  สิทธิในที่อยู่อาศัยในประเทศ และการเดินทางกลับเข้าประเทศ

 •  สิทธิในการมีหนังสือเดินทาง

 •  สิทธิในการเลือกตั้งและการประกอบธุรกิจ รวมถึงการเข้าร่วมในกิจกรรมสาธารณะ

 •  สิทธิในการได้รับการจ้างงานในบริการสาธารณะ

 •  สิทธิที่พึงได้อื่น ๆ ที่สงวนไว้สำาหรับคนสัญชาตินั้น ๆ

  บุคคลที่เคยเป็นบุคคลไร้สัญชาติมาก่อนเผชิญกับการเลือกปฎับัติในด้านการใช้สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม

     วัฒนธรรม พลเมืองและการเมืองท่ีเก่ียวข้องกับการไร้สัญชาติมาก่อนหรือไม่

  บุคคลท่ีเคยเป็นบุคคลไร้สัญชาติมาก่อนได้ถูกรวมเข้าในโครงการพัฒนาท้ังในประเทศและระหว่างประเทศ

  หรือไม่
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โครงการช่วยเหลือของ UNHCR ช่วยชาวไครเมียทาร์ทาร์ที่ถูกขับไล่ไปยังเอเชียกลางช่วงสงครามโลก

ครั้งที่สองให้ได้รับสัญชาติยูเครน



3.    กระบวนการให้ความคุ้มครองที่เป็นธรรมและการมีเอกสารแสดงตน



  ในขณะที่การพิจารณาการไร้สัญชาติเป็นรายบุคคลอาจจะไม่เหมาะสมในทุกสถานการณ์ แต่ในหลาย

  สถานการณ์นับเป็นก้าวแรกท่ีจะนําไปสู่การตอบสนองท่ีมีประสิทธิภาพท่ีจะทําให้รัฐ UNHCR และหน่วยปฎิบัติ

  หน่วยอ่ืนได้ดําเนินการเพ่ือให้แน่ใจว่าบุคคลไร้สัญชาติได้รับความคุ้มครอง จากการตรวจสอบความสัมพันธ์ของ

  บุคคลท่ีอยู่ในรัฐหน่ึงหรือมากกว่าทําให้เกิดข้อสรุปว่าบุคคลหน่ึงอาจจะได้รับสัญชาติอย่างแท้จริง การพิจารณา

  สถานภาพไม่เพียงเก่ียวข้องกับบุคคลท่ีอยู่นอกอาณาเขตเท่าน้ัน บุคคลอาจต้องเผชิญกับความทุกข์ทรมาณ

  เม่ือพบว่าตนเป็นบุคคลไร้สัญชาติแม้ว่าในประเทศท่ีตนมีถ่ินอาศัย หรืออีกด้านหน่ึง อาจจะเป็นว่าประเทศ

  ท่ีตนพํานักอาศัยอยู่หรือต่างประเทศได้รับรองสถานภาพการไร้สัญชาติน้ันเป็นเร่ืองสําคัญอย่างย่ิงเพราะ

  ส่ิงน้ีเป็นประตูท่ีจะก้าวไปสู่การได้ใช้สิทธิต่างๆ เช่น การอยู่อาศัย เอกสารประจําตัวและเอกสารอ่ืนๆ ท่ียืนยัน

  สถานะพลเมือง เช่น ทะเบียนสมรส ท่ีนับว่าเป็นส่ิงพิสูจน์อันมีค่าย่ิงสําหรับเป้าหมายหลักในการแสดงตน

  และเพ่ือใช้ในการพิจารณาสัญชาติ และเป็นการเปิดทางในการได้ใช้สิทธิจํานวนหน่ึงได้ เช่น การเดินทาง

  อย่างเสรี และการศึกษา

 3.1  กระบวนการที่ใช้ในการพิจารณาสถานะไร้สัญชาติของบุคคล

 มีกระบวนการท่ีเป็นทางการภายในประเทศท่ีจะมีผลทำาให้การพิจารณาว่าบุคคลหน่ึงเป็นผู้ไร้สัญชาติหรือไม่

 • ถ้าใช่ การพิจารณาน้ันทำาผ่าน

 กระบวนการพิเศษเพ่ือใช้พิจารณาบุคคลไร้สัญชาติหรือไม่

 กระบวนการพิจารณาสัญชาติ เช่น กระบวนการพิจารณาขอล้ีภัยภายในประเทศหรือไม่

 กระบวนการอ่ืน ๆ (โปรดระบุ)

 ถ้าไม่มีกระบวนการอย่างเป็นทางการเพ่ือใช้พิจารณาบุคคลไร้สัญชาติ โปรดอธิบายวิธีการอ่ืน ๆ ท่ีมีข้ึนเพ่ือ

 รับรองสถานภาพของบุคคลไร้สัญชาติในทางกฎหมาย

 3.2  การพิจารณาสถานภาพที่ยุติธรรมและมีประสิทธิภาพ

 หากมีกระบวนการอย่างเป็นทางการในพิจารณาสถานะการไร้สัญชาติ กระบวนการน้ันมี

 •  การให้คำาปรึกษาทางกฎหมายหรือไม่

 •  การตีความท่ีตรงไร้อคติและมีมาตรฐานหรือไม่

 •  มีเหตุผลท่ีเป็นลายลักษณ์อักษรของการตัดสินหรือไม่

 • มีโอกาสท่ีจะย่ืนอุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าท่ีอิสระหรือไม่ (พร้อมกับการแจ้งให้ทราบถึงสิทธิในการอุธรณ์ท่ีใช้ได้

  ในระยะเวลาท่ีเหมาะสม)

 

 

    ตัวอย่างเช่น ในสถานการณ์โดยรวมของกลุ่มใหญ่ (large-scale) ที่จำานวนประชากรมีความผูกพันด้านประวัติศาสตร์

    กับถ่ินท่ีอยู่อาศัยของตน อาจจะเป็นการเหมาะสมกว่าท่ีจะแสวงหาวิธีแก้ไขปัญหาท่ีจะครอบรวมถึงสถานการณ์ท้ังหมดของ

    สมาชิกทุกคนในกลุ่มคนกลุ่มใหญ่น้ัน
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 •  ในกรณีท่ีการตัดสินมีผลกระทบต่อการพำานักอาศัยตามกฎหมาย บุคคลน้ันมีสิทธิท่ีจะพำานักอยู่ในประเทศ

 ระหว่างรอผลการตัดสินข้ันสุดท้ายของกระบวนการตัดสินหรือไม่

  มีกลไกด้านกฎหมายที่สามารถแย้งต่อการตัดสินขั้นที่สองหรือไม่

 •  ถ้ามี อธิบายกลไกที่กล่าวนั้นโดยย่อ

  ภาระในการพิสูจน์เพ่ือกระบวนการพิจารณาน้ันตกอยู่กับผู้ร้องหรือผู้ตัดสิน

  มีหลักฐานท่ีต้องการชนิดใดบ้างท่ีใช้ประกอบคำาร้องหากว่าผู้ร้องเป็นพลเมืองของประเทศใดประเทศหน่ึงท่ีเขา

  มีความสัมพันธ์อย่างเหมาะสม (เช่น การทบทวนกฎหมายว่าด้วยการเป็นพลเมือง สูติบัตร ใบรับรองการเป็น

  พลเมือง หนังสือเดินทาง คำายืนยันจากตัวแทนสำานักงานฑูต คำาปฎิญาณของพยาน)

  ข้อกำาหนดที่วางไว้เอื้อต่อ ผู้หญิง ผู้สูงอายุ เด็กหญิงและเด็กชาย ที่อยู่ในกระบวนการพิจารณาหรือไม่

  มีการแจ้งคำาตัดสินในระยะเวลาท่ีเหมาะสมหรือไม่

  UNHCR มีบทบาทในการให้คำาปรึกษา, เป็นผู้สังเกตการณ์ หรือเป็นผู้ปฎิบัติการด้วยหรือไม่

  มีการจัดการฝึกอบรมให้กับผู้ที่ตัดสินสถานภาพ ทนาย และที่ปรึกษากฎหมายหรือไม่

 •  ถ้ามี ใครเป็นผู้อบรม และศักยภาพเหล่านี้จะได้รับการสนับสนุนต่อไปได้อย่างไร

3.3  สถานภาพของการพํานักอาศัย

  บุคคลไร้สัญชาติมีสิทธิในการพักอาศัยในประเทศได้อย่างไรบ้าง

 •  สิทธิในถ่ินท่ีอยู่อาศัยของบุคคลไร้สัญชาติเปรียบเทียบกับของผู้ถือสัญชาติ และบุคคลท่ีไม่ได้เป็นพลเมือง

  แตกต่างกันอย่างไรบ้าง

 •  มีการปฎิบัติที่แตกต่างกันระหว่างกลุ่มของบุคคลไร้สัญชาติ หรือไม่

  สมาชิกในครอบครัวของบุคคลที่ได้รับการรับรองว่าเป็นบุคคลไร้สัญชาติได้รับสถานะเท่าเทียมกันหรือไม่

  ถ้าหากว่าพวกเขาไม่สามารถเข้าถึงสิทธิการเป็นพลเมืองอย่างแท้จริงได้

 •  ถ้าไม่ อะไรคือผลกระทบต่อสมาชิกในครอบครัวนั้น ๆ

  มีสถานการณ์ใดบ้างท่ีสิทธิในถ่ินพำานักอาศัยของบุคคลไร้สัญชาติจะถูกเพิกถอนได้

 •  บุคคลไร้สัญชาติสามารถอุทธรณ์ได้ตามความเหมาะสมหรือไม่ต่อการถูกเพิกถอนสิทธิในถิ่นที่อยู่

  บุคคลไร้สัญชาติท่ีมีถ่ินท่ีอยู่อย่างถูกต้องตามกฎหมายจะได้รับสิทธิในการรวมครอบครัวกับสมาชิกครอบครัว

 ที่อาศัยอยู่ในประเทศอื่นได้หรือไม่

 •  ถ้าได้ คนไร้สัญชาติมีสิทธิเท่าเทียมกับผู้ลี้ภัยหรือบุคคลที่มิใช่เป็นพลเมืองในสถานการณ์เช่นเดียวกัน

  หรือไม่
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 3.4  เอกสารของรายบุคคล 

   บุคคลไร้สัญชาติท้ังหมด (รวมถึงผู้หญิง ผู้ติดตาม เด็กไร้

  ผู้ติดตามและหรือเด็กท่ีอยู่ตามลำาพัง) ได้รับเอกสารประจําตัว

  เป็นรายบุคคลหรือไม่ 

  • ใครเป็นผู้ออกเอกสารน้ันและออกโดยใช้วิธีการใด

  • หน่วยงานรัฐต่าง ๆ และหน่วยงานเอกชนท่ีเก่ียวข้อง (เช่น

   ตำารวจ เจ้าหน้าท่ีด้านท่ีอยู่อาศัย เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข

   นายจ้างภาคเอกชน ธนาคาร เจ้าของท่ีดิน) ยอมรับเอกสาร

   ประจำาตัวนี้หรือไม่ 

   บุคคลไร้สัญชาติเผชิญอุปสรรคในการใช้สิทธิเพื่อขอเอกสาร

   แสดงตนเป็นรายบุคคคลหรือไม่ 

  • ถ้ามี อธิบายถึงอุปสรรคนั้นและมีวิธีการแก้ไขอย่างไร

  • มีผลอย่างไรในการมีสถานะบุคคลตามกฎหมาย

 3.5  เอกสารด้านพลเรือน

 โปรดสังเกตว่าเรื่องการจดทะเบียนเกิดนั้นได้อธิบายไว้ในบทที่สองแล้ว 

  มีการจดทะเบียนสมรสให้คู่สมรสหรือไม่  

 • ใครเป็นผู้ออกเอกสารนั้นและออกให้โดยใช้วิธีการอะไร 

  บุคคลไร้สัญชาติท่ีสมรสกับพลเมืองของประเทศได้รับสิทธิเท่าเทียมกับคู่สมรสของตนหรือไม่ 

 • การใช้ชีวิตร่วมกันหรือการแต่งงานแบบไม่เป็นทางการได้รับการยอมรับหรือไม่  ถ้าไม่ ส่ิงน้ีมีผลต่อ

  เอกภาพของครอบครัวหรือไม่ 

  มีการออกใบมรณบัตรหรือไม่ ถ้ามี ใครเป็นผู้ออก  

  บุคคลไร้สัญชาติเผชิญอุปสรรคในการขอรับเอกสารพลเรือนต่าง ๆ หรือไม่  

 • ถ้าใช่ อุปสรรคนั้นคืออะไรและพวกเขาเอาชนะอุปสรรคนั้นอย่างไร

  หากปราศจากเอกสารด้านพลเรือนบุคคลไร้สัญชาติจะเส่ียงต่อการไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย

 หรือไม่   

 

บทสรุปคณะกรรมการบริหารที่ 106 

ย่อหน้า (l)

ส่งเสริมให้รัฐแสวงหาหนทางแก้ไขที่

เหมาะสมให้กับบุคคลที่เดินทางโดยมิได้

เจตนาหรือไม่ได้ถือเอกสารประจำาตัวฉบับจริง

 รวมถึงคนอพยพและบุคคลที่ถูกลักพา

หรือถูกค้ามนุษย์ และในเวลาจำาเป็นและ

เหมาะสม ให้รัฐที่เกี่ยวข้องร่วมมือกันในการ

ตรวจสอบสถานภาพของสัญชาติ และให้

เป็นไปตามหลักการของการเคารพใน

สิทธิมนุษยชนของแต่ละบุคคลรวมถึง

กฎหมายระดับชาติในส่วนที่เกี่ยวข้องด้วย
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3.6  เอกสารการเดินทาง 

  มีการออกหนังสือเดินทางให้กับบุคคลไร้สัญชาติประเภท de jure ตามมาตราท่ี 28 ของอนุสัญญา ปี ค.ศ. 1954 

  หรือเอกสารเดินทางอ่ืน ๆ หรือไม่ 

 • ใครเป็นผู้ออกเอกสารเดินทางนั้น

 • หน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐในประเทศที่พำานักอาศัยและสถานฑูตต่างชาติยอมรับเอกสารเหล่านั้นหรือไม่

 • มีมาตรการใดที่จะป้องกันไม่ให้มีการปลอมแปลงเอกสารได้

  มีอุปสรรคหรือข้อจำากัดอื่นใดในการขอรับเอกสารเดินทางหรือไม่ 

 • มีค่าธรรมเนียมในการขอรับเอกสารหรือไม่ 

 • มีข้อจำากัดด้านเวลาและลักษณะทางภูมิศาสตร์หรือไม ่

 • มีการต่ออายุหรือขอต่ออายุในต่างประเทศได้หรือไม่ 

  มีการออกหนังสือเดินทางให้กับบุคคลไร้สัญชาติประเภท de facto และบุคคลที่ยังไม่ได้รับการพิจารณาให้

 เป็นพลเมืองหรือไม่

  บุคคลไร้สัญชาติต้องไปขอย่ืนคำาร้องเพ่ือขอตรวจลงตรา (วีซ่า) สำาหรับการออกนอกประเทศ และการขอกลับ

  เข้ามาใหม่ เพื่อที่กลับไปยังประเทศที่มีถิ่นพำานักอาศัยหรือไม่

  หน่วยงานของรัฐต่างๆ ต้องการการสนับสนุนในการออกเอกสารประจำาตัวหรือหนังสือเดินทางหรือไม่ ถ้าใช่

  ต้องการการสนับสนุนประเภทใด
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กลุ่มบุคคลไร้สัญชาติไฟลีเคอด์ พูดคุยถึงความกังวลในระหว่างการประชุมกับเจ้าหน้าที่ของ UNHCR



4.    ความปลอดภัยจากความรุนแรงและการแสวงหาประโยชน์



  การให้ความคุ้มครองน้ันรวมถึงการไม่ถูกลิดรอนเสรีภาพโดยพลการและการปลอดภัยจากการกระทําอันรุนแรง

  การละเมิดและการแสวงประโยชน์  สภาพแวดล้อมท่ีปลอดภัยคือกลไกบังคับการใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

  และสามารถเข้าถึงความเสมอภาพทางกฎหมาย มีการประกันความเท่าเทียมตามกฎหมายและการดําเนินการ

  ท่ีจะได้รับการคุ้มครองและตอบสนองต่อกรณีความรุนแรงและการแสวงหาผลประโยชน์ของผู้หญิงและเด็ก

 4.1 การบังคับใช้กฎหมาย

   บุคคลไร้สัญชาติอยู่ในภาวะเส่ียงท่ีจะถูกเลือกปฎิบัติหรือเบียดเบียน

   จากเจ้าหน้าที่และบุคคลอื่น ๆ หรือไม่ วิธีการของหน่วยงานหรือ

   เจ้าหน้าท่ีท้องถ่ินท่ีบังคับใช้กฎหมายน้ันมีผลพัวพันต่อความเส่ียง

   ต่อบุคคลไร้สัญชาติหรือไม่

   •  ความเส่ียงน้ันแตกต่างจากท่ีพลเมืองหรือบุคคลที่มิ ใช่

    พลเมืองอื่นๆ ได้ประสบหรือไม่

   •  ความคุ้มครองและคดีความอาญาต่อกลุ่มบุคคลกลุ่มหน่ึงกลุ่มใด

    น้ันมีน้อยกว่ากลุ่มอ่ืนๆ หรือไม่ (เช่น ข้ึนอยู่กับเผ่าพันธุ์ ศาสนา 

    อายุ เพศ ความคิดเห็นทางการเมืองหรือด้านอ่ืน สัญชาติ หรือ 

    กลุ่มสังคมดั้งเดิม การเข้าร่วมกับชนกลุ่มน้อยในประเทศ 

    ทรัพย์สิน การเกิด หรือสถานภาพอื่น )

   บุคคลไร้สัญชาติมีความเห็นกับหน่วยงานท่ีบังคับใช้กฎหมาย

   อย่างไร

   • หน่วยงานท่ีบังคับใช้กฎหมายในพ้ืนท่ีท่ีมีกลุ่มบุคคลไร้สัญชาติ

    กลุ่มใหญ่อาศัยอยู่น้ันได้รับการฝึกอบรมเร่ืองพ้ืนฐานหลักการ

    ของสิทธิมนุษยชนรวมทั้งสิทธิของสตรีและเด็กอย่างไรบ้าง

   •  ควรปรับปรุงวิธีการของการบังคับใช้กฎหมายอย่างไร

   ผู้ชาย สตรี เด็กหญิง เด็กชายท่ีเป็นบุคคลไร้สัญชาติ ตกอยู่ใน

   ความเส่ียงต่อการค้ามนุษย์มากกว่ากลุ่มพลเมืองหรือกลุ่มท่ีมี

   ถ่ินพำานักกลุ่มอ่ืนหรือไม่ ซ่ึงรวมถึงสาเหตุของการแสวงหาประโยชน์

   ทางเพศ การบังคับใช้แรงงานหรือบริการ การเป็นทาส และ

   การเป็นข้ารับใช้

 

บทสรุปคณะกรรมการบริหารท่ี 90 

ย่อหน้า (s)

ประนามอย่างรุนแรงต่อการค้ามนุษย์ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการค้าสตรีและเด็ก 

ที่แสดงให้เห็นถึงการละเมิดสิทธิมนุษยชน

อย่างรุนแรง แสดงความห่วงใยต่อเหยื่อของ

การถูกค้ามนุษย์ที่ได้รับผลกระทบ

ซึ่งกลายเป็นบุคคลไร้สัญชาติอันเนื่องมาจาก

ไม่สามารถแสดงสถานภาพทางกฎหมาย

หรือสัญชาติแห่งตนได้ เรียกร้องให้รัฐให้

ความร่วมมือในการจัดหาสถานภาพ

ทางกฎหมายหรือสัญชาติของผู้เสียหาย

จากการค้ามนุษย์เพื่อจะเอื้อประโยชน์ใน

การหาหนทางแก้ไขสภาวะที่บุคคล

ไร้สัญชาติเผชิญอยู่อย่างเหมาะสม 

ทั้งนี้ต้องเคารพต่อสิทธิมนุษยชนของ

ผู้เสียหายอันเป็นที่ยอมรับตามสากล

26 การไร้สัญชาติ : กรอบทํางานแบบวิเคราะห์เพ่ือการป้องกัน การลด และการให้ความคุ้มครอง



4.2  ความรุนแรงทางเพศ

  บุคคลไร้สัญชาติท่ีเป็นผู้หญิง เด็กหญิง ผู้ชาย และเด็กชาย ตกเป็นผู้ถูกกระทำาในด้านความรุนแรงทางเพศ

  หรือไม่ ถ้าใช่

 •  เป็นความรุนแรงทางเพศประเภทใด และใครเป็นผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้กระทำาผิดนั้น

 •  การกระทำารุนแรงทางเพศเกิดที่แห่งใดมากที่สุด และใครเป็นกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด

 •  บุคคลไร้สัญชาติเผชิญกับความเส่ียงท่ีมากกว่าหรือแตกต่างกันออกไปเม่ือเปรียบเทียบกับประชากรท่ีเหลือ

  ทั้งหมด

  เกณฑ์อายุอย่างตำาเท่าไรท่ีให้มีการยอมความทางเพศได้

  ส่ิงต่อไปน้ีได้รับการรับรองทางกฎหมายว่าเป็นคดีอาญาหรือไม่

 •  การข่มขืน การล่วงละเมิดและแสวงหาประโยชน์ทางเพศ การคุกคามทางเพศ การค้ามนุษย์ การบังคับ

  ค้าประเวณี และความรุนแรงในครอบครัว (ไม่ว่าผู้ถูกกระทำาจะเป็นเพศใดก็ตาม)

 • การบังคับแต่งงาน การขลิบอวัยวะเพศของผู้หญิง และประเพณีปฎิบัติอันโหดร้ายอื่น ๆ

  โครงการระดับท้องถิ่นที่มีอยู่นั้นได้ป้องกันและตอบสนองตอบปัญหาความรุนแรงทางเพศหรือไม่ทั้งนี้

  เพื่อประกันว่า

 •  การเพิ่มความตระหนักให้สาธารณะและการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ บุคคลากรด้านมนุษยธรรม และหน่วย

  ชุมชนอื่นๆ

 •  ความปลอดภัยด้านกายภาพ การสนับสนุนทางแพทย์ การสนับสนุนทางสังคมจิตวิทยา การปรึกษา

  ข้อกฎหมาย และ การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของผู้ที่ตกเป็นเหยื่อ

  ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงเผชิญกับอุปสรรคในการขอรับการช่วยเหลือหรือไม่

 •  ถ้าใช่ อุปสรรคนั้นคืออะไร

 •  เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทัศนะคติด้านประเพณีหรือวัฒนธรรมหรือไม่

 •  เหตุทางชาติพันธุ์ สัญชาติ ด้านการเมือง หรือเอกลักษณ์ด้านอ่ืน เป็นอุปสรรคในการขอรับความช่วยเหลือ

  หรือไม่

  มีการแก้ปัญหาอะไรบ้างในระยะยาวให้กับผู้ที่ตกเป็นเหยื่อ

  อะไรที่ควรจะปรับปรุงเพื่อการป้องกันและการตอบสนองความรุนแรงทางเพศในระดับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น

  และระดับชุมชน

่

27ความปลอดภัยจากความรุนแรงและการตกเป็นเหยื่อของการแสวงหาประโยชน์



 4.3 การคุ้มครองเด็ก

  กรอบทำางานด้านกฎหมายและด้านบริหารจัดการส่งเสริมความเป็นอยู่ของเด็กไร้สัญชาติชายหญิงบน

  พื้นฐานของความเท่าเทียมกับพลเมืองหรือไม่

 • ให้สังเกตว่ามีความเหลื่อมลำาในระบบกฎหมายของรัฐกับอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กหรือไม่

  กลไกการคุ้มครองเด็กระดับชาติและระดับชุมชนมีเพียงพอหรือไม่ ทั้งนี้เพื่อที่จะ

 •  สอดส่องติดตามความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดีของเด็กไร้สัญชาติทั้งชาย หญิง

 • สนองตอบอย่างมีประสิทธิภาพต่อความเสี่ยงของการคุ้มครองเด็กและเหตุที่อาจเกิดขึ้น

 •  จัดให้มีการติดตามผลและให้การสนับสนุนอย่างเหมาะสมกับเด็กและครอบครัว

 • รวมถึงการช่วยเหลือเด็กด้านจิตใจ และ/หรือด้านความพิการ

  มีเกณฑ์อายุการจ้างงานขั้นตำาเท่าไร

  เด็กชายหญิงที่ไร้สัญชาติ ถูกบังคับให้ทำางานที่หนักหนาสากรรจ์์ เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา หรือเป็น

  อันตรายต่อสุขภาพหรือการเจริญเติบโตหรือไม่

 • มีมาตรการอะไรเพื่อลดความเสี่ยงให้ตำาที่สุดและแก้ไขความเสี่ยงนี้

 •  มีสิ่งใดบ้างที่ชุมชนได้แจ้งถึงความต้องการเพื่อขอรับการสนับสนุนที่จะแก้ไขสิ่งนี้

  เด็กชายหญิงท่ีไร้สัญชาติได้สิทธิในการพักผ่อนและการสันทนาการหรือไม่่

 •  เด็กกลุ่มนี้เข้าถึงสิ่งอำานวยความสะดวกด้านกิจกรรมสันทนาการหรือกีฬาหรือไม่

 •  เด็กชายและหญิงมีส่วนร่วมในโครงการการพัฒนาที่ตนได้รับประโยชน์หรือไม ่

 4.4  อิสระในการเดินทางเคลื่อนย้าย รวมถึงสิทธิที่จะกลับเข้าประเทศ

  มีกฎหมายหรือระเบียบปกครองอะไรบ้างท่ีเก่ียวกับการเดินทางเคล่ือนย้ายของบุคคลไร้สัญชาติ

 •  เจ้าหน้าที่หน่วยใดเป็นผู้ดูแลเรื่องนี้

  มีข้อจำากัดอิสรภาพในการเดินทางเคล่ือนย้ายภายในอาณาเขตดินแดน และ/หรือ การเลือกสถานท่ีอยู่อาศัย

 หรือไม่ ถ้ามี

 •  ข้อจำากัดนั้นมีอะไรบ้าง

 •  ข้อจำากัดนำาไปใช้กับบุคคลที่มิใช่พลเมืองกลุ่มอื่นหรือไม่

 • ข้อจำากัดน้ันเป็นส่ิงจำาเป็นเพ่ือความม่ันคงแห่งชาติหรือเพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

  หรือไม่

  บุคคลไร้สัญชาติเผชิญอุปสรรคท่ีเป็นทางการ หรือในทางปฎิบัติต่ออิสรภาพในการเดินทางเคลื่อนย้าย

  หรือการเลือกถิ่นพำานักอาศัยภายในอาณาเขตดินแดน ซึ่งรวมถึง

 • ความเสี่ยงที่จะถูกคุกคามหรือการเลือกปฎิบัติจากเจ้าหน้าที่หน่วยปฎิบัติต่าง ๆ หรือไม่

 •  บุคคลไร้สัญชาติประสบความยากลำาบากในการขอรับเอกสารต่าง ๆ หรือไม่

 •  มีความเสี่ยงต่อการถูกคุมขัง และ/หรือการถูกขับไล่หรือไม่

้

่

่

28 การไร้สัญชาติ : กรอบทํางานแบบวิเคราะห์เพ่ือการป้องกัน การลด และการให้ความคุ้มครอง



  ผลที่ตามมาของการถูกจำากัดการเดินทางเคลื่อนย้ายคืออะไร  (เช่น การเข้าถึงสิทธิในการถูกว่าจ้างงาน

  ที่ดินทำากิน การตลาด) และมีผลกระทบแตกต่างระหว่างหญิง ชาย และ/หรือ มีความแตกต่างในระหว่าง

  กลุ่มอายุหรือไม่

  มีการส่งเสริมให้ความรู้ด้านอิสรภาพของการเดินทางเคลื่อนย้ายของบุคคลไร้สัญชาติหรือไม่

  บุคคลไร้สัญชาติที่มีถิ่นพำานักอาศัยอยู่ในรัฐนั้นสามารถจะเดินทางกลับจากต่างประเทศได้หรือไม่

 •  ข้อจำากัดนั้นมีอะไรบ้างและถูกนำามาใช้อย่างไร

 •  เอกภาพของครอบครัวได้ถือเป็นส่วนสำาคัญในการแก้ปัญหาเป็นรายกรณีหรือไม่

4.5  การคุมขัง

  บุคคลไร้สัญชาติถูกคุมขังด้วยสาเหตุของการมีถ่ินพำานักท่ีไม่ชัดเจน ไม่มีเอกสารประจำาตัว หรือด้วยเหตุผล

  อื่นที่เกี่ยวกับสถานะไร้สัญชาติของตนหรือไม่

 •  ถ้าใช่ ถูกคุมขังโดยเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานใด

 •  สาเหตุทั่วไปที่จะถูกคุมขังคืออะไรบ้าง

   การคุมขังข้ึนอยู่กับสาเหตุของห้วงเวลาท่ียืดเย้ือด้วยเหตุผลท่ีไม่สามารถจะเดินทางกลับไปยังประเทศ

   ที่ตนถือสัญชาติอยู่ (สำาหรับบุคคลไร้สัญชาติแบบ de facto) หรือเป็นผู้ที่เคยมีที่ถิ่นที่อยู่เดิม

   (ถ้าเป็นคนไร้สัญชาติแบบ de jure) เพราะเหตุว่าประเทศนั้นยินยอมให้พวกเขาเดินทางกลับ  หรือ

   จัดหาเอกสารเดินทางหรือความช่วยเหลือด้านอื่น ๆ หรือไม่

 •  ผู้ต้องขังถูกคุมขังอยู่ท่ีใด (รวมถึงการคุมขังในบริเวณเขตแดนนานาชาติท่ีชายแดน และ สถานท่ีกักกันอ่ืน ๆ  

  ท่ีเจ้าหน้าท่ีจัดไว้) 

 •  ข้อมูลในเรื่องจำานวนและสาเหตุของการคุมขังนั้นน่าเชื่อถือหรือไม่ มีการแบ่งแยกข้อมูลตามเพศและ

  อายุหรือไม่

 •  เหตุการณ์เหล่านี้จะถูกรายงานไปที่ใครและอย่างไร

  เมื่อบุคคลไร้สัญชาติถูกคุมขังแล้ว จะมีการปฎิบัติทันที

  ในเรื่องต่อไปนี้หรือไม่

 •  แจ้งถึงเหตุผลของการจับกุมด้วยภาษาที่เข้าใจได้

  หรือไม่

 •  ถูกนำาขึ้นต่อเจ้าหน้าที่ศาลเพื่อทบทวนคดีหรือไม่

 • ได้รับอนุญาตให้ติดต่อหรือรับการเย่ียมเยียนหรือไม่

 • ได้รับการจัดหาทนายและได้รับความช่วยเหลือโดย

  ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายสำาหรับทนายหรือไม่

 

บทสรุปคณะกรรมการบริหารท่ี 106 
ย่อหน้า (w)

เรียกร้องให้รัฐไม่คุมขังบุคคลไร้สัญชาติ

เพียงเพราะเหตุผลในการเป็น

บุคคลไร้สัญชาติและจะต้องปฎิบัติต่อ

บุคคลไร้สัญชาติให้สอดคล้องกับ

กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ 

และเรียกร้องให้รัฐภาคีต่ออนุสัญญาว่าด้วย

เร่ืองสถานภาพของบุคคลไร้สัญชาติ ค.ศ. 1954 

ปฎิบัติตามข้อกำาหนดในอนุสัญญาอย่างเต็มท่ี

29ความปลอดภัยจากความรุนแรงและการตกเป็นเหยื่อของการแสวงหาประโยชน์



  มีการกำาหนดข้อจำากัดของระยะเวลาการคุมขังอย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่

  สิ่งอำานวยความสะดวกในการคุมขังมีหรือไม่ ทั้งนี้เพื่อ

 • ผู้ต้องขังจะไม่ถูกทรมาณหรือถูกกระทำาทารุณอย่างไร้มนุษยธรรม หรือถูกปฎิบัติตำากว่ามาตรฐาน 

  หรือถูกลงโทษหรือไม่

 •  สตรีและเด็กถูกคุมขังแยกจากผู้ชายหรือไม่ (ยกเว้นกรณีครอบครัว)

 •  ความช่วยเหลือท่ีจำาเป็นและบริการต่าง ๆ มีให้หรือไม่ (เช่น อาหาร บริการด้านสุขอนามัยและสุขภาพ)

   มีทางเลือกอื่นที่จะนำามาใช้แทนการคุมขังเด็ก หรือไม่

  การคุมขังบุคคลไร้สัญชาติได้รับการตรวจตราดูแลบ้างหรือไม่

 •  ถ้ามี ใครเป็นผู้กำากับดูแล

 •  มีหลักประกันท่ีจะเข้าถึงผู้ต้องขังให้กับหน่วยงานของ UNHCR, ICRC และองค์กรพัฒนาเอกชนอ่ีน

  หรือไม่

 4.6  การเข้าถึงการช่วยเหลือด้านกฎหมาย

  บุคคลไร้สัญชาติมีสิทธิทางกฎหมายเท่าเทียมกันหรือไม่ และพวกเขาจะได้รับสิทธิน้ันโดยปราศจากการ

  เลือกปฎิบัติท่ีจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกันหรือไม่

  ในทางปฎิบัติ บุคคลไร้สัญชาติได้เข้าถึงสิทธิการช่วยเหลืออย่างมีประสิทธิผลสำาหรับการกระทำาท่ีละเมิด

  สิทธิของตนหรือไม่ ซึ่งรวมถึง

 •  การเข้าถึงสิทธิทางศาลอย่างเสรี

 •  การช่วยเหลือด้านกฎหมาย

 •  การพิจารณาไต่สวนคดีโดยผู้พิพากษาท่ีเท่ียงธรรมและจากผู้ตัดสินท่ีได้รับการฝึกอบรมมาแล้ว

 • ได้รับการอธิบายในกระบวนการและตีความด้วยภาษาท่ีเข้าใจได้หรือไม่

  หากไม่อาจจัดให้มีความคุ้มครองได้ อธิบายว่าทำาไม

 •  เม่ือไม่มีความคุ้มครองด้านกฎหมายปรากฎอยู่ จะมีผลกระทบอย่างไรต่อบุคคลไร้สัญชาติ

 •  มีการคำานึงถึงความต้องการพิเศษของผู้หญิง เด็ก ผู้สูงอายุ เผ่าพันธุ์ หรือ กลุ่มอ่ืน ๆ  ในการเข้าถึงการ

  ช่วยเหลือทางกฎหมายอย่างเพียงพอหรือไม่ 

 

30 การไร้สัญชาติ : กรอบทํางานแบบวิเคราะห์เพ่ือการป้องกัน การลด และการให้ความคุ้มครอง

่



4.7 การขับไล่ออกจากประเทศ

  บุคคลไร้สัญชาติรวมถึงผู้ท่ีไม่ได้รับสัญชาติแบบปกติ ได้รับความคุ้มครองจากการถูกขับไล่หรือไม่ ถ้ามี

 •  มีสาเหตุอะไรท่ีอาจทำาให้บุคคลไร้สัญชาติถูกขับไล่และสถานการณ์ท่ีขับไล่น้ันคืออะไร

 •  คำาตัดสินน้ันอยู่บนพ้ืนฐานของกฎหมายหรือไม่

 •  เจ้าหน้าท่ีมีอำานาจเป็นผู้ขับไล่หรือไม่

 •  การดำาเนินการถูกต้องตามระยะเวลา ซ่ึงรวมถึงสิทธิของบุคคลท่ีจะเสนอข้อมูลของตนเพ่ืออุทธรณ์ และมี

  ทนายช่วยเหลือทางด้านกฎหมาย หรือไม่

4.8  ผลกระทบจากการสู้รบ

  บุคคลไร้สัญชาติได้รับผลกระทบท่ีเกิดจากการสู้รบมากกว่าพลเมืองหรือกลุ่มบุคลท่ีไม่ใช่พลเมืองกลุ่มอ่ืน ๆ

  หรือไม่

  บุคคลไร้สัญชาติอยู่ในสภาพเส่ียงต่อการพลัดถ่ินหรือไม่

 • ถ้าใช่ เจ้าหน้าท่ีมีข้ันตอนอะไรในการป้องกันท่ีจะนำามาใช้เพ่ือลดความเส่ียงให้น้อยท่ีสุด

31ความปลอดภัยจากความรุนแรงและการตกเป็นเหยื่อของการแสวงหาประโยชน์



เด็กนักเรียนในชนบทที่สูงของศรีลังกา

มีบุคคลไร้สัญชาตินับแสนคนที่เป็นชาวทมิฬอยู่ในชนบทที่สูงได้รับการหล่อหลอมกับสังคมชาวศรีลังกา 

หลังจากที่มีการรณรงค์เรื่องสัญชาติในปี ค.ศ. 2003



5.  ความต้องการพื้นฐานและการเข้าถึงบริการสาธารณะที่จําเป็น



  นอกเหนือจากความปลอดภัยจากความรุนแรงแล้ว ความคุ้มครองยังรวมถึงการคุ้มกันสิทธิพ้ืนฐานด้านอ่ืน ๆ

  ด้วยซ่ึงรวมถึงการเข้าถึงสิทธิท่ีจะมีบ้านพักอาศัย นําสะอาดและสุขอนามัย มีอาหารอย่างเพียงพอเพ่ือรักษา

  สุขภาพให้แข็งแรง การดูแลสุขภาพเบ้ืองต้นและการศึกษา

     5.1  ความปลอดภัยด้านอาหารและโภชนาการ

    บุคคลไร้สัญชาติมีสิทธิท้ังทางกายภาพและเศรษฐกิจใน

   เรื่องของอาหาร หรือวิธีการจัดซื้อหรือไม่ ถ้าไม่

   •  ปัญหาอะไรที่ชุมชนได้พบเกี่ยวกับการการเข้าถึง

    ด้านอาหาร

   •  คำาเสนอแนะนำาอะไรที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้

   • บุคคลไร้สัญชาติเข้าถึงความช่วยเหลือสาธารณะด้านอาหาร 

    ความต้องการด้านโภชนาการเท่าเทียมกับพื้นฐานเบื้องต้น 

    ของพลเมืองหรือไม่

     5.2 นําและสุขอนามัย

    บุคคลไร้สัญชาติเข้าถึงนำาเพื่อดื่มกิน หุงหาอาหาร บริการด้าน

    สุขอนามัยและสุขภาพ เท่าเทียมกับที่พลเมืองได้รับหรือไม่

    การขาดแคลนนำา หรือการเข้าถึงนำาน้ันเป็นประเด็นท่ีน่ากังวลของ

    ชุมชนไร้สัญชาติหรือเจ้าของชุมนุมหรือไม่ ถ้าใช่

   •  มีวิธีการใดท่ีสามารถใช้แก้ปัญหาน้ี

อารัมภบทของอนุสัญญาว่าด้วยสถานภาพ

ของบุคคลไร้สัญชาติ

พิจารณาว่ากฎบัตรสหประชาชาติ

และปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนได้

อนุมัติเม่ือ

วันท่ี 10 ธันวาคม ค.ศ. 1948 

โดยสมัชชาใหญ่สหประชาชาติได้ยืนยัน

หลักการท่ีว่าบุคคลทุกคนจะได้ใช้สิทธิ

และเสรีภาพข้ันพ้ืนฐานแห่งตนโดยปราศจาก

การเลือกปฎิบัติ

พิจารณาว่าสหประชาชาติได้แสดงความห่วงใย

อย่างสูงในหลายโอกาสต่อบุคคลไร้สัญชาติและ

พยายามท่ีจะให้หลักประกันว่าบุคคลไร้สัญชาติ

จะได้ใช้สิทธิและเสรีภาพข้ันพ้ืนฐานของตนได้

มากเท่าท่ีจะเป็นไปได้

้

้

้ ้
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5.3  ที่อยู่อาศัย

  บุคคลไร้สัญชาติเข้าถึงสิทธิในที่อยู่อาศัยหรือไม่ รวมถึง

  • ความคุ้มครองต่อร่างกาย

  •  ขนาดของพ้ืนท่ีพอเพียงสำาหรับกิจกรรมพ้ืนฐานของ

  ครัวเรือน

 •  ส่ิงจำาเป็นอ่ืนๆ รวมท้ังเช้ือเพลิงสำาหรับการหุงต้ม

 •  เอกภาพครอบครัวและความเป็นส่วนตัว

 •  ระยะทางท่ีเหมาะสมสำาหรับการขอรับบริการท่ี

  จำาเป็น

 •  ท่ีอยู่อาศัยท่ีได้รับการคำานึงถึงในด้านของปัจเจก

  บุคคล (เช่น สตรีโสด ผู้หญิงท่ีเป็นหัวหน้าครอบครัว 

  สตรีสูงอายุ ปู่ย่าตายาย และ ผู้พิการ

 •  มีการจัดพ้ืนท่ีพักผ่อนสำาหรับเด็ก ๆ หรือไม่

   บุคคลไร้สัญชาติเผชิญอุปสรรคด้านความมั่นคงเกี่ยวกับ

  การมีที่อยู่อาศัยเพียงพอหรือไม่ ถ้าใช่

 •  อุปสรรคเหล่าน้ีมีมากกว่าพลเมืองหรือกลุ่มชนอ่ืนท่ีมิใช่พลเมืองประสบอยู่หรือไม่

   บุคคลไร้สัญชาติถูกรวมเป็นส่วนหนึ่งในนโยบายและโครงการของสังคมที่อยู่อาศัยหรือไม่

   สัดส่วนของบุคคลไร้สัญชาติที่มีบ้านพักอาศัยหรือการตั้งถิ่นฐานนั้นเป็นอย่างไร

 •  บุคคลไร้สัญชาติถูกบังคับผลักไล่หรือไม่ 

 •  ถ้าใช่ การขับไล่เป็นไปแบบไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือโดยพลการ หรือมิฉะน้ันเป็นการเลือกปฎิบัติหรือไม่

5.4  ของใช้ในครัวเรือนและอนามัยพื้นฐาน

   บุคคลไร้สัญชาติเข้าถึงสิทธิท่ีจะได้รับความช่วยเหลือสาธารณะเพ่ือท่ีจะได้รับปัจจัยพ้ืนฐานด้านเคร่ืองนุ่งห่ม

  ส่ิงของใช้ในครัวเรือนและความจำาเป็นด้านอนามัยเท่าเทียมกับท่ีพลเมืองได้รับเบ้ืองต้นหรือไม่

 •  การขาดแคลนเสื้อผ้า และ/หรือของใช้ส่วนตัวอื่นๆ จะนำาไปสู่การเสี่ยงต่อความคุ้มครองหรือไม่ (เช่น 

  การถูกคุกคาม การกีดกันการเข้าถึงสิทธิในการศึกษา การกีดกันการเข้าถึงสิทธิในด้านบริการสุขภาพ)

 

อารัมบทของบทสรุปคณะกรรมการบริหาร

ท่ี 106

ขอแสดงความกังวลต่อสถานการณ์ที่รุนแรง

และอันตรายที่บุคคลไร้สัญชาติเผชิญอยู่ โดย

รวมถึงการขาดอัตลักษณ์ทางกฎหมายและการ

ไม่ได้ใช้สิทธิในด้านพลเมือง สังคม เศรษฐกิจ 

สังคมและวัฒนธรรม ซึ่งส่งผลให้ไม่สามารถ

เข้ารับการศึกษา การถูกจำากัดเสรีภาพของ

การเดินทางเคลื่อนย้าย สถานการณ์อันยืด

เยื้อจากการถูกคุมขัง การไม่สามารถหาการ

จ้างงาน การไม่สามารถใช้ในสิทธิในการครอบ

ครองทรัพย์สิน การไม่สามารถเข้าถึงการรักษา

พยาบาลเบื้องต้น
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5.5 การดูแลสุขภาพ

   บุคคลไร้สัญชาติท้ังชาย หญิง เด็กชาย หรือเด็กหญิง เข้าถึงสิทธิในการรักษาพยาบาลสาธารณะเบ้ืองต้น

  และการบริการด้านการป้องกันสุขภาพเท่าเทียมกับท่ีพลเมืองได้รับเบ้ืองต้นหรือไม่ โดยรวมถึง

 •  บริการฉุกเฉิน

 •  บริการด้านจิตวิทยา

 •  บริการด้านเจริญพันธ์ุและวางแผนครอบครัว

  •  วัคซีน

  •  การเข้ารับการรักษาด้านสภาวะของโรคเร้ือรัง

  •  การดูแลทางแพทย์หลังการถูกข่มขืนและการรักษา (การป้องกันโรคติดต่อทางเพศ การคุมกำาเนิดแบบ 

   ฉุกเฉินภายใน 120 ช่ัวโมงหลังเกิดเหตุ และการป้องกันการแพร่ของเช้ือเอชไอวีภายในเวลา 72 ช่ัวโมง

   หลังเกิดเหตุ)

   อุปสรรคเหล่าน้ีได้ถูกประเมินไว้สำาหรับบริการด้านสุขอนามัยหรือไม่ (เช่น จำานวนผู้ให้การรักษาโดยท่ัวไป

  ไม่พอเพียง และการขาดแคลนบุคลากรผู้หญิง การดูแลรักษาที่ตำากว่ามาตรฐาน ค่ารักษาพยาบาล

  อุปสรรคด้านภาษา เอกสารท่ีต้องการใช้ การเลือกปฎิบัติ)

  • บริการด้านสุขภาพเท่าเทียมกันหรือไม่ระหว่างบุคคลไร้สัญชาติที่เป็นหญิงและชาย

 5.6  เอชไอวี และเอดส์ (HIVและ AIDs)

   บุคคลไร้สัญชาติท้ังชาย หญิง เด็กชาย และเด็กหญิงท่ีมีชีวิตอยู่หรือเก่ียวข้องกับเช้ือเอชไอวี/เอดส์น้ัน ได้รับ

  สิทธิในการเข้าถึงการบริการต่อไปน้ีหรือไม่

  •  มีบริการตรวจเช้ือเอชไอวี/เอดส์โดยสมัครใจและการเข้าโครงการให้คำาปรึกษาโดยอยู่บนพ้ืนฐานของ 

   การไม่เลือกปฎิบัติหรือไม่

  •  บริการด้านสุขอนามัยของรัฐและวิธีการรักษา (รวมถึงการให้ยาต้าน การแจกจ่ายถุงยางอนามัย

   และการฝึกอบรม) อยู่บนพื้นฐานเท่าเทียมกับพลเมืองหรือไม่

 5.7  การศึกษาขั้นประถมและมัธยม

  เด็กหญิงและชายท่ีเป็นบุคคลไร้สัญชาติเข้าถึงการศึกษาระดับประถมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายท่ีอยู่บนพ้ืนฐาน

  เท่าเทียมกับพลเมืองหรือไม่

  •  เป็นการศึกษาภาคบังคับหรือไม่

   บุคคลไร้สัญชาติสามารถเข้าถึงการศึกษาระดับมัธยมท่ีมีรูปแบบแตกต่างออกไปหรือไม่ รวมถึงด้านช่าง

  เทคนิค และอาชีวะที่จัดให้โดยทั่วไป หรือไม่

  •  ถ้าไม่ เพราะเหตุใด

   เด็กไร้สัญชาติอายุระหว่าง 5-17 ปีที่สมัครเข้าเรียนในระดับประถมหรือตำากว่าระดับมัธยม มีจำานวน

  ร้อยละเท่าไร

  •  เด็กไร้สัญชาติที่จบการศึกษาจากโรงเรียนมีจำานวนร้อยละเท่าไร

  •  สัดส่วนการเข้าเรียนของเด็กผู้หญิงมีอัตราตำากว่าหรือไม่

่

่

่
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   เด็กไร้สัญชาติประสบกับปัญหาทั่วไปหรืออุปสรรคในทางปฎิบัติเพื่อที่จะสมัครเข้าโรงเรียน หรือการ

  แข่งขันหรือไม่ ทั้งนี้โดยรวมถึง

 •  การขาดแคลนอุปกรณ์การเรียน ได้แก่ เครื่องแบบนักเรียน เสื้อผ้า เครื่องเขียน ค่าเล่าเรียน

 •  ความเสี่ยงที่จะเดินทางไปโรงเรียน หรือความเสี่ยงของการถูกคุกคามหรือความรุนแรงในโรงเรียนจาก

  เจ้าหน้าที่หรือนักเรียนอื่น ๆ

 •  เป็นเรื่องยากสำาหรับเด็กชายหญิงไร้สัญชาติที่จะจัดหาเอกสารที่ต้องการนั้นหรือไม่

 •  ภาษา

 •  คุณภาพการสอน ขนาดของชั้นเรียน และ/หรือ

 •  การขาดแคลนการสนับสนุนจากชุมชนเพื่อการศึกษา ปัญหาทางด้านภาษา

  อุปสรรคนั้นมีผลกระทบต่อเด็กหญิงและชายอย่างไร

 5.8  การศึกษาขั้นสูงขึ้น ภาษา และการอบรมด้านอาชีวะ

  บุคคลไร้สัญชาติจะเข้าถึงการศึกษาขั้นสูงขึ้น ภาษา และการอบรมวิชาชีพได้หรือไม่

 •  มีโอกาสเท่าเทียมกันหรือไม่ สำาหรับ ชาย หญิง และวัยหนุ่มสาว

  มีความต้องในการฝึกอบรมภาษาให้กับบุคคลไร้สัญชาติเพื่อที่จะใช้สื่อสารใน

  ประเทศที่เขาได้มีถิ่นพำานักอาศัยอยู่

 •  ใครเป็นผู้เสนอหลักสูตรนั้น

 •  มีอุปสรรคในเข้าถึงการฝึกอบรมภาษาหรือไม่
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ชายชาวดาลิตที่ทํางานในเนปาล 

การได้เป็นพลเมืองและถือเอกสาร

ที่เกี่ยวข้องทั้งหลายทําให้เขา

กลมกลืนกับสังคมได้สะดวก



6.  การมีส่วนร่วมในชุมชนและการพึ่งพาตนเอง



  การมีส่วนร่วมในชุมชนเป็นหลักการท่ีสําคัญข้อหน่ึงของการให้ความคุ้มครองท่ีจะช่วยให้บุคคลไร้สัญชาติ

  สามารถท่ีจะก่อร่างสร้างชีวิตได้อย่างสร้างสรรค์และอยู่อย่างมีศักด์ิศรี ในขณะเดียวกันก็เป็นการส่งเสริมการ

  บูรณาการด้านสังคมและเศรษฐกิจ และลดความเปราะบางท้ังหมดอันเป้นอุปสรรคต่อการให้ความคุ้มครอง

 6.1  สิทธิและความรับผิดชอบ

  มีการจัดเตรียมข้อมูลให้กับบุคคลไร้สัญชาติในเรื่องสิทธิและความรับผิดชอบที่เป็นรูปแบบและภาษา

  ที่เข้าใจได้หรือไม่ ถ้ามี

 •  ใครเป็นคนจัดหาข้อมูลนั้นและมีการเผยแพร่ข้อมูลอย่างไร

 •  มีมาตรการใดที่จะมั่นใจได้ว่าข้อมูลนั้นเข้าถึงกลุ่มสตรี เด็ก และกลุ่มที่ด้อยที่สุด

  ชุมชนของบุคคลไร้สัญชาติมีส่วนในการพัฒนาและสื่อสารข่าวสารหรือไม่

 6.2  การมีส่วนร่วมในการวางแผน, การประเมินโครงการและการร่วมรณรงค์ในชุมชน

  บุคคลไร้สัญชาติเข้ามีส่วนร่วมในการวางแผนและบริหารจัดการการบริการในชุมชนท้องถิ่นของตน

  อย่างไร

 •  มีการพูดคุยบ่อยครั้งหรือไม่ ระหว่างผู้ชาย หญิง เด็กชายและหญิงที่มีอายุและพื้นเพแตกต่างกัน

  เพื่อที่จะฟังความคิดเห็นและข้อเสนอในการหาหนทางแก้ไขจากพวกเขา

 •  ผลรวมที่ได้สอดคล้องกับแผนดำาเนินการหรือไม่ ถ้าใช่ อย่างไร

 •  สตรีและผู้ชาย (รวมถึงเด็กวัยรุ่นท้ังหญิงและชาย) มีส่วนร่วมอันเท่าเทียมกันในการตัดสินใจหรือไม่

   ผู้นำาและผู้ท่ีมีส่วนร่วม เจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน และภาคปฎิบัติอ่ืน ๆ ยอมรับการชุมนุมของบุคคลไร้สัญชาติหรือไม่

  บุคคลไร้สัญชาติมีสิทธิท่ีจะจัดต้ังหรือเข้าร่วมกับองค์กรท่ีไม่เก่ียวข้องกับการเมืองหรือแสวงหาผลกำาไร

  บนพื้นฐานความเท่าเทียมกับบุคคลที่มิใช่เป็นพลเมืองหรือไม่

  กฎหมายของรัฐอนุญาตให้บุคคลไร้สัญชาติประกอบศาสนะกิจและประเพณีได้อย่างเสรีโดยปราศจาก

  การเลือกปฎิบัติหรือไม่

  •  บุคคลไร้สัญชาติสามารถจัดตั้งสถานที่เพื่อการบวงสรวงสักการะหรือเข้าถึงสิ่งอำานวยประโยชน์ที่ 

  จะปฎิบัติภารกิจด้านศาสนาได้อย่างเสรีหรือไม่
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6.3 การพึ่งพาตนเองและวิถีชีวิตความเป็นอยู่

  มีการศึกษาในเรื่องต่อไปนี้หรือไม่

 •  โครงสร้างทางสังคมเศรษฐกิจของบุคคลไร้สัญชาติ

 •  ชนิดของงานและโอกาสในการจ้างงานยังคงมีให้กับบุคคลไร้สัญชาติ

 •  การอบรมทักษะและการสนับสนุนด้านอื่นๆ ตามความจำาเป็นเพื่อโอกาสนั้น ๆ

  ยุทธศาสตร์ด้านวิถีชีวิตท้องถิ่นคำานึงถึงกลุ่มบุคคลไร้สัญชาติด้วยหรือไม่ 

 •  อายุ เพศ และความแตกต่างถือเป็นเร่ืองสำาคัญหรือไม่ (เช่น การหยิบยกความต้องการเฉพาะกลุ่ม เช่น 

  ผู้หญิงโสด หัวหน้าครอบครัวที่เป็นสตรี ผู้สูงอายุที่เป็นคนโสด หนุ่มสาว และผู้พิการ)

   ปัญหาอะไรที่ชุมชนคนไร้สัญชาติพบในการเข้ามีส่วนรวมในยุทธศาสตร์ของวิถีความเป็นอยู่

  / การพ่ึงพาตนเอง

 •  คำาแนะนำาอะไรบ้างที่พวกเขาเสนอที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้

6.4  การประกอบธุรกิจและการมีกิจการส่วนตัว

  บุคคลไร้สัญชาติสามารถทำาการค้าขายอย่างถูกต้อง

  ตามกฎหมายและทำากิจการส่วนตัวได้หรือไม่

 •  ถ้าไม่ได้ เป็นเพราะสาเหตุใด

 • มีข้อจำากัดใดบ้าง และข้อจำากัดน้ันนำามาใช้กับ

  พลเมืองหรือกลุ่มบุคคลอ่ืนท่ีมิใช่เป็นพลเมืองหรือไม่

 •  อะไรคือผลกระทบที่ตามมาของข้อจำากัดเหล่านั้น

   บุคคลไร้สัญชาติจะเข้าถึงโครงการสนันสนุนกิจการขนาดเล็ก

  ได้หรือไม่ (เช่น การขออนุญาต การกู้ยืม บริการ การพัฒนา

  ธุรกิจ และความช่วยเหลือด้านเทคนิค)

 •  ถ้าไม่ เพราะเหตุใด

 •  ถ้าได้ หญิงและชายได้รับประโยชน์เท่าเทียมกัน

  หรือไม่

  บุคคลไร้สัญชาติเข้าถึงท่ีดินท่ีใช้เพาะปลูกและการตลาด

  หรือไม่

 •  ถ้าไม่ เพราะเหตุใด

บทสรุปคณะกรรมการบริหารที่  106 
ย่อหน้า (p)

ส่งเสริมให้รัฐ พิจารณามาตรการที่จะอนุญาต

ให้มีการผสมกลมกลืนเข้ากับสังคมแก่บุคคลที่

อยู่ในสภาวะของการไร้สัญชาติอันยืดเยื้อโดย

ผ่านโครงการพัฒนาในภาคสนาม

ด้านการศึกษา ที่อยู่อาศัย การบริการ

ทางสุขภาพและการสร้างรายได้ โดยร่วมมือ

กับหน่วยงานสหประชาชาติอื่นที่เกี่ยวข้อง

ในเวลาที่เหมาะสม และคำานึงถึงข้อมติของ

สมัชชาใหญ่สหประชาติที่ 60/129 of 2005
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 6.5  การจ้างงานเพื่อหารายได้

  บุคคลไร้สัญชาติได้รับอนุญาตให้หางานหรือเข้าร่วมในการจ้างงานเพ่ือหารายได้หรือไม่

 •  ถ้ามีข้อจำากัดข้อจำากัดน้ันมีอะไรบ้างและอะไรคือเหตุผลของข้อจำากัดน้ัน

 •  ข้อจำากัดนี้นำามาใช้กับกลุ่มบุคคลที่มีใช่เป็นพลเมืองกลุ่มอื่นหรือไม่

 •  มีอุปสรรคใด ๆ ท่ีจะกีดกันบุคคลไร้สัญชาติออกจากสิทธิการจ้างงาน (เช่น ใบอนุญาตทำางาน เอกสาร

  ประจำาตัว /เอกสารถิ่นที่อยู่ โควต้า อิสระในการเดินทางเคลื่อนย้าย)

  อะไรคือผลกระทบที่ตามมาของข้อจำากัดที่บุคคลไร้สัญชาติเผชิญ

 6.6  ความมั่นคงทางสังคมและความเหมาะสมของสภาพการทํางาน

   บุคคลไร้สัญชาติได้รับประโยชน์จากกฎหมาย และ/หรือกฎระเบียบทางด้านความม่ังคงทางสังคม หรือไม่ 

  (เช่น ผลประโยชน์จากภาครัฐ การประกันการว่างงาน เบ้ียประโยชน์ของผู้สูงอายุและผู้พิการ) และมาตรฐาน

  การจ้างงานทั่วไป (เช่น ค่าตอบแทน ชั่วโมงการทำางาน สุขภาพและความปลอดภัยในการทำางาน)

 •  ถ้ามี บุคคลไร้สัญชาติได้รับการปฎิบัติที่เท่าเทียมกับพลเมืองหรือไม่

 •  ถ้าไม่ อะไรคือผลกระทบต่อพวกเขา ผลกระทบนั้นแตกต่างจากกลุ่มชนกลุ่มอื่นหรือไม่ ด้วยเหตุ 

  ทางอายุ เพศ หรือเหตุอื่น ๆ 
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6.7  สิทธิในการถือครองทรัพย์สิน

   บุคคลไร้สัญชาติมีสิทธิท่ีจะได้ครอบครองและมีกรรมสิทธิในสังหาและอสังหาริมทรัพย์หรือไม่

 •  ถ้ามีข้อจำากัดใดมาใช้ ข้อจำากัดนี้เป็นกรณีเดียวกับที่ใช้กับกลุ่มที่ไม่ใช่พลเมืองอื่นหรือไม่

 •  ผลกระทบที่ตามมาของข้อจำากัดนั้นมีอะไรบ้าง

 • ผู้หญิง ผู้สูงอายุ และกลุ่มด้อยอื่น ๆ ได้รับผลกระทบนั้นด้วยหรือไม่

 •  ถ้าบุคคลไร้สัญชาติไม่สามารถใช้สิทธิในด้านน้ีได้ จะมีข้อโต้แย้งใด ๆ ต่อการได้สัญชาติของบุคคลไร้สัญชาติ

  ด้วยความกลัวท่ีว่าคนกลุ่มน้ีจะเข้าแข่งขันแย่งถือครองทรัพย์สินจากพลเมือง หรือเสาะแสวงหาการมอบ

  คืนทรัพย์สินที่ถือครองโดยพลเมืองหรือไม่

   บุคคลไร้สัญชาติต้องเสียภาษีในการถือครองทรัพย์สินหรือค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บสูงกว่าท่ีพลเมืองในชาติ

  หรือไม่

   ถ้ามีการเพิกถอนสัญชาติเกิดข้ึน จะนำาไปสู่การยึดหรือการสูญเสียทรัพย์สินหรือไม่

 •  มีกลไกสำาหรับการมอบคืนทรัพย์สินในกรณีเช่นนี้หรือไม่

43การมีส่วนร่วมในชุมชนและการพ่ึงพาตนเอง

์
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เด็กหญิงกลุ่มชนชาวบังคลาเทศที่พูดภาษาไปฮารี/อูรดู

เมื่อเร็วๆ นี้ สถานการณ์อันยืดเยื้อของกลุ่มคนไร้สัญชาติกลุ่มนี้ได้รับการแก้ไขหลังจากมีการยืนยันว่า

คนกลุ่มนี้เป็นชาวบังคลาเทศและได้รับสิทธิในการลงคะแนนเลือกตั้งได้
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 แหล่งข้อมูลท่ีเก่ียวกับเน้ือหา รวมถึงข้อช้ีแนะจากองค์กรต่างๆ ในประเด็น

 ไร้สัญชาติ  

  กฎหมายด้านสิทธิมนุษยชนมีการพัฒนาอย่างสมําเสมอ ข้อมูลท่ีปรากฎน้ีได้คัดเลือกมาเพียงส่วนหน่ึงเท่าน้ัน

   ขอแนะนําผู้อ่านให้ตรวจสอบกับข้อมูลใหม่ๆ ที่มีการพัฒนาขึ้นอีกจาก Refworld ที่ UNHCR จัดทําขึ้น

   ซ่ึงหาได้จากอินเตอร์เนต ท่ี http://www.refword.org อน่ึง RefWorld เป็นแหล่งข้อมูลท่ีมีค่าครอบคลุมประเด็น

  การไร้สัญชาติและสิทธิมนุษยชน

 1.  สิ่งแวดล้อมที่เอื้ออํานวยต่อการให้ความคุ้มครอง

  1.1  โครงสร้างด้านสถิติประชากร
 •  แนวปฎิบัติเพื่อการใช้ระบบมาตรฐานและดรรชนีในการปฎิบัติงานของ UNHCR ปี ค.ศ. 2006

 •  คู่มือ UNHCR ค.ศ. 2005

 •  คู่มือการลงทะเบียนของ UNHCR เน้นที่บทที่ 8.3.4

 •  รายงานข้อมูลสถิติที่จัดพิมพ์เป็นรายปีโดย UNHCR โดยแยกเป็นประเทศ หาได้จากเว็บไซต์

  1.2  การวินิจฉัยสถานะไร้สัญชาติของบุคคล

    บทสรุปผู้บริหารที่ 106 (LVII) ค.ศ. 2006 ย่อหน้า (b)

    เรียกร้องให้ UNHCR ปฎิบัติงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐท่ีได้รับผลกระทบในการวินิจฉัยประชากรท่ีเป็น

    บุคคลไร้สัญชาติหรือกลุ่มประชากรท่ียังไม่ได้รับการพิจารณาสัญชาติท่ียังอาศัยอยู่ในอาณาเขตรัฐ 

    โดยร่วมมือกับองค์การสหประชาชาติหน่วยอ่ืน 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)

 • มติการประชุมขององค์การเพ่ือการปรึกษาหารือด้านกฎหมายแห่งเอเซีย-อัฟริกา เร่ือง “อัตลักษณ์

  ทางกฎหมายและการไร้สัญชาติ” ย่อหน้า 4

  

  

่
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  1.3  ตราสารระหว่างประเทศและระดับภูมิภาค

 ตราสารระหว่างประเทศ มีดังนี้
   มติที่ประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติที่ A/Res/61/137

   สมัชชาใหญ่, [...]

   4 ....สนับสนุนให้รัฐที่ยังมิได้เข้าร่วมเป็นภาคีได้พิจารณาเพื่อการเข้าเป็นภาคี (อนุสัญญาว่าด้วยเรื่อง
   สถานภาพของบุคคลไร้สัญชาติ และอนุสัญญาว่าด้วยการลดสภาวะการไร้สัญชาติ ค.ศ. 1961)

	 	 	 ดูเพ่ิมเติมเก่ียวกับการเข้าเป็นภาคีตราสารระหว่างประเทศต่อไปน้ี

  •  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)

  •  ข้อมติขององค์การเพ่ือการปรึกษาหารือด้านกฎหมายแห่งเอเชีย-อัฟริกา เร่ือง อัตลักษณ์ทางกฎหมาย

  และการไร้สัญชาติ ย่อหน้าที่ 6

 ด้านบุคคลไร้สัญชาติและผู้ลี้ภัย

  • อนุสัญญาว่าด้วยเร่ืองสถานภาพของบุคคลไร้สัญชาติ ค.ศ. 1954
  • อนุสัญญาด้วยการลดภาวะการไร้สัญชาติ ค.ศ. 1961
  • อนุสัญญาว่าด้วยสถานภาพผู้ล้ีภัย ค.ศ. 1951
  • พิธีสารของอนุสัญญาว่าด้วยสถานภาพผู้ล้ีภัย ค.ศ. 1967

 ด้านสิทธิมนุษยชน

  • ปฎิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยนชน ค.ศ. 1948 (UDHR)
  •  อนุสัญญาว่าด้วยการยอมรับในสถานภาพการสมรส เกณฑ์อายุการสมรส และการจดทะเบียนสมรส
   ค.ศ. 1962
  •  อนุสัญญาว่าด้วยเรื่องสัญชาติของสตรีที่สมรสแล้ว ค.ศ. 1957
  •  อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการลดการแบ่งแยกเช้ือชาติและการเลือกปฎิบัติในทุกรูปแบบ
   ค.ศ.1965 (ICERD)

 • กติกาสากลว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ค.ศ. 1966 (ICCPR)
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 • พิธีสารเลือกรับของกติกาสากลว่าด้วยเร่ืองสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ค.ศ. 1966

 • กติกาสากลว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ค.ศ. 1966 (ICESCR)

 • อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฎิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ ค.ศ. 1979 (CEDAW)

 • พิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฎิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ ค.ศ. 1999

 • อนุสัญญาสิทธิเด็ก ค.ศ. 1989 (CRC)

 •  พิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาสิทธิเด็กด้านการค้าเด็ก โสเภณีเด็กและภาพลามกอนาจารต่อเด็ก 

  ค.ศ. 2000

 • อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของแรงงานต่างชาติและสมาชิกในครอบครัว

  ท้ังหมด ค.ศ. 1990

 • อนุสัญญาว่าด้วยเร่ืองสิทธิคนพิการ ค.ศ. 2006

  กฎหมายระหว่างประเทศด้านมนุษยธรรม

 •  อนุสัญญาเจนีวาว่าด้วยเร่ืองการคุ้มครองบุคคลพลเรือนในระหว่างสงคราม (อนุสัญญาฉบับท่ี 4)

  ค.ศ. 1949

 •  พิธีสารเพิ่มเติมของอนุสัญญาเจนีวาว่าด้วยเรื่องการคุ้มครองผู้เสียหายจากการสู้รบ

  ลงวันที่ 12 สิงหาคม ค.ศ. 1949 และฉบับ (พิธีสารฉบับที่ 1) ค.ศ. 1977

 •  พิธีสารเพ่ิมเติมของอนุสัญญาเจนีวาลงวันท่ี 12 สิงหาคม ค.ศ. 1949 และว่าด้วยเร่ืองการคุ้มครอง

  ผู้เสียหายจากการสู้รบท่ีมิใช่เป็นการสู้รบระหว่างประเทศ (พิธีสารฉบับท่ีสอง) ค.ศ. 1977

 •  พิธีสารเพ่ิมเติมของอนุสัญญาเจนีวาลงวันท่ี 12 สิงหาคม ค.ศ. 1949 และเร่ืองท่ีเก่ียวกับการลงมติ

  ของสัญญาลักษณ์เฉพาะเพ่ิมเติม (พิธีสารฉบับท่ีสาม) ค.ศ. 2005

  กฎหมายอาญาระหว่างประเทศ

 •  ธรรมนูญแห่งกรุงโรมว่าด้วยศาลอาญาระหว่างประเทศ ค.ศ. 1998

 • พิธีสารเก่ียวกับการป้องกันปราบปรามและลงโทษผู้ค้ามนุษย์โดยเฉพาะการค้ามนุษย์ท่ีมีต่อผู้หญิง

  และเด็ก ฉบับพ่วงกับอนุสัญญาสหประชาชาติต่อต้านการก่ออาชญากรรมข้ามชาติ (พิธีสาร

  พาเลอร์โม) ค.ศ. 2003

 •  พิธีสารต่อต้านการลักพาแรงงานข้ามชาติโดยทางบก ทะเล และอากาศ ฉบับพ่วงกับอนุสัญญา

  สหประชาชาติต่อต้านการก่ออาชญากรรมข้ามชาติ (พิธิสารพาเลอร์โม) ค.ศ. 2004
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  ตราสารภูมิภาค 

  การไร้สัญชาติ

 •  อนุสัญญาแห่งสภายุโรปว่าด้วยเร่ืองการหลีกเล่ียงภาวะการไร้สัญชาติท่ีเก่ียวกับการสืบทอดรัฐ ค.ศ. 2006

 • อนุสัญญายุโรปว่าด้วยเร่ืองสัญชาติ ค.ศ. 1997

 • สภายุโรป คณะกรรมการแห่งรัฐมนตรี คำาแนะนำา R (ค.ศ. 1999) 18 ของคณะกรรมการแห่งรัฐมนตรี

  ที่เป็นรัฐสมาชิกว่าด้วยการหลีกเลี่ยงและลดภาวะการไร้สัญชาติลงวันที่ 15 กันยายน ปี ค.ศ. 1999

 •  องค์การที่ปรึกษากฎหมายแห่งเอเซีย-อัฟริกา มติที่ประชุมภาคพิเศษครึ่งวันเรื่อง “อัตลักษณ์ทาง

  กฎหมายและการไร้สัญชาติ” ลงวันท่ี 8 เมษายน ค.ศ. 2006 RES/45/SP.1

  ด้านสิทธิมนุษยชน

 • กฎบัตรอัฟริกาว่าด้วยเรื่องสิทธิมนุษยชนและสิทธิของบุคคล ค.ศ. 1981

 • พิธีสารของกฎบัตรอัฟริกาเรื่องสิทธิมนุษยชนและสิทธิประชาชนว่าเรื่องด้วยสิทธิสตรีในอัฟริกา

  ค.ศ. 2003

 •  พิธีสารของกฎบัตรอัฟริกาว่าด้วยเร่ืองสิทธิมนุษยนชนและสิทธิประชาชนว่าด้วยเร่ืองการจัดต้ังศาล

  ด้านสิทธิมนุษยชนและสิทธิประชาชน

 •  กฎบัตรอัฟริกาเร่ืองสิทธิและสวัสดิภาพของเด็ก ค.ศ. 1990

 •  อนุสัญญาอเมริกาว่าด้วยเร่ืองสิทธิมนุษยชน “ข้อตกลงแห่งซานโจส คอสต้า ริก้า” ค.ศ. 1969

 • พิธีสารเพ่ิมเติมเร่ืองอนุสัญญาอเมริกันว่าด้วยเร่ืองสิทธิมนุษยนชนในส่วนท่ีเก่ียวกับสิทธิทางเศรษฐกิจ

  สังคม และวัฒนธรรม พิธีสารแห่งซาน ซัลวาดอร์ ค.ศ. 1988

 •  กฎบัตรอาหรับเร่ืองสิทธิมนุษยชน ค.ศ. 1994

 •  ปฎิญญาไคโรเร่ืองสิทธิมนุษยชนในชนชาติ ค.ศ. 1990

 •  กติกาว่าด้วยเร่ืองสิทธิเด็กในชนชาติอิสลาม ค.ศ. 2005

 •  CIS อนุสัญญาว่าด้วยเร่ืองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพพ้ืนฐาน ค.ศ. 1995

 •  กฎบัตรของหลักการด้านสิทธิในสหภาพยุโรป ค.ศ. 2000

 • อนุสัญญายุโรปว่าด้วยเร่ืองการคุ้มครองสิทธิมนุษยนชนและหลักการแห่งเสรีภาพ ค.ศ. 1950 และพิธีสาร

 1.4  กรอบทํางานของกฎหมายแห่งชาติ

  มติสมัชชาใหญ่สหประชาติที่ A/Res/61/137

 7. เน้นยํ้าว่าการป้องกันและลดสภาวะการไร้สัญชาติเป็นความรับผิดชอบเบ้ืองต้นของรัฐ โดยความร่วมมือ

 อย่างเหมาะสมกับชุมชนนานาชาติ
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   มติสมัชชาใหญ่สหประชาติที่ A/Res/50/152

  16. เรียกร้องให้บรรดารัฐต่าง ๆ      ออกกฎหมาย เพ่ือท่ีจะลดสภาวะการไร้สัญชาติให้สอดคล้องกับพื้นฐาน

  หลักการสําคัญของกฎหมายระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างย่ิงด้านการป้องกันการเพิกถอนสัญชาติ

  โดยพลการและลดข้อจํากัดของมาตราต่างๆ ท่ีให้มีการสละสัญชาติโดยปราศจากการได้สัญชาติหรือ

  ถือสัญชาติจากประเทศอ่ืนก่อน ในขณะเดียวกันก็ต้องเคารพในสิทธิท่ีจะออกกฎหมายท่ีจะใช้เพ่ือการ

  ได้รับการสละหรือการสูญเสียสัญชาติของรัฐอ่ืนด้วย

   บทสรุปคณะกรรมการบริหารที่ 106 (LVII) ค.ศ. 2006, ย่อหน้า (i)

  สนับสนุนให้บรรดารัฐพิจารณาการตรวจสอบกฎหมายว่าด้วยสัญชาติและกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องเพ่ือ

  ทบทวนการลงมติและการใช้ข้อคุ้มกันต่างๆ ท่ีคํานึงถึงหลักการพ้ืนฐานของกฎหมายระหว่างประเทศ

  เพื่อป้องกันการเกิดการไร้สัญชาติอันเป็นผลมาจากการปฎิเสธหรือการปลดสัญชาติโดยพลการ

  และร้องขอให้ UNHCR ให้คําบรึกษาด้านเทคนิคในเรื่องนี้ต่อไป

	 	 	 ดูเพิ่มเติม

  • มติสมัชชาใหญ่สหประชาชาติข้อท่ี 

   UNGA A/RES/50/152, ย่อหน้า 15 – 16 

   UNGA A/RES/49/169, ย่อหน้า 20

  • ข้อสรุปคณะกรรมการบริหาร 

   ข้อที่ 50 (XXXIX) ค.ศ. 1988, ย่อหน้า (l)

  ข้อท่ี 65 (XLII) ค.ศ. 1991, ย่อหน้า (r)

  ข้อท่ี 68 (XLIII) ค.ศ. 1992, ย่อหน้า (y)

  ข้อท่ี 78 (XLVI) ค.ศ. 1995, ย่อหน้า (b)

  ข้อท่ี 85 (XLIX) ค.ศ. 1998, ย่อหน้า (m)

  ข้อท่ี 99 (LV) ค.ศ. 2004, ย่อหน้า (z)

  ข้อท่ี 106 (LVII) ค.ศ. 006, เน้นเฉพาะย่อหน้า (i), (j), (k), (q) และ (u)

 • มติขององค์การเพ่ือการปรึกษาหาหรือด้านกฎหมายของเอเซีย-อัฟริกาเร่ือง “อัตลักษณ์ทางกฎหมาย

  และการไร้สัญชาติ” ย่อหน้า 3

  1.5  คําจํากัดความของบุคคลไร้สัญชาติ

   อนุสัญญา ค.ศ. 1954, มาตรา 1

    1. เพื่อจุดประสงค์แห่งอนุสัญญาฉบับนี้ คําว่า “บุคคลไร้สัญชาติ” หมายถึง บุคคลที่ไม่ได้รับการ

     พิจารณาให้ถือสัญชาติจากรัฐใดรัฐหน่ึงภายใต้การบังคับใช้ของกฎหมายแห่งรัฐน้ัน

   อนุสัญญา ค.ศ. 1961, บทบัญญัติสุดท้าย

    ท่ีประชุมได้แนะนําว่า บุคคลท่ีเป็นคนไร้สัญชาติแบบ de facto (โดยพฤตินัย) ควรได้รับการปฎิบัติ 

     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) ทุกคนย่อมมีสิทธิและอิสรภาพบรรดาท่ีกําหนดไว้ในปฏิญญาน้ี โดยปราศจากความแตกต่างไม่ว่าชนิด
 ใดๆ ดังเช่น เช้ือชาติ ผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมืองหรือทางอ่ืน เผ่าพันธุ์แห่งชาติหรือ
 สังคม ทรัพย์สิน กําเนิด หรือ สถานะอ่ืนๆ

 (2) อน่ึง จะไม่มีความแตกต่างใดๆตามมูลฐานแห่งสถานะ ทางการเมือง ทางการศาล หรือทางการระหว่าง
 ประเทศ ของประเทศหรือดินแดนท่ีบุคคลสังกัด ไม่ว่าดินแดนน้ี จะเป็นเอกราช อยู่ในความพิทักษ์ มิได้

 ปกครองตนเอง หรืออยู่ภายใต้การจํากัดอธิปไตยใดๆ

	 	 ดูเพิ่มเติม

 •  กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR, มาตรา 2, 4, 20(2), 26 และ
  ข้อคิดเห็นทั่วไปของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน ที่ 15 (สถานะของบุคคลต่างด้าวภายใต้มาตรา
  ของกติกา) ค.ศ. 1986, ย่อหน้า 1-3, ข้อคิดเห็นท่ัวไปท่ี 18 (การไม่เลือกปฎิบัติ) ค.ศ. 1989 และข้อท่ี 31
  (ลักษณะทั่วไปของพันธะผูกพันทางกฎหมายที่จะใช้กับรัฐภาคี) ค.ศ. 2004 ย่อหน้า 10
 • อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฎิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (CEDAW) มาตรา 2
 • อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฎิบัติทางเช้ือชาติในทุกรูปแบบ (ICERD) 
  มาตรา 2, 4 และ ข้อแนะนำาท่ัวไปของคณะกรรมการด้านการขจัดการเลือกปฎิบัติทางเช้ือชาติ ท่ี 30
  การไม่เลือกปฎิบัติต่อบุคคลที่ไม่ใช่เป็นพลเมือง ค.ศ. 2004
 •  อนุสัญญาสิทธิเด็ก มาตรา 2
 •  อนุสัญญา ค.ศ. 1954 อรัมภบท
 •  อนุสัญญาอเมริกาว่าด้วยเรื่องสิทธิมนุษยชน มาตรา 1
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 2.  การป้องกันและการลดสภาวะการไร้สัญชาติ

    ปฎิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน มาตรา 15
    (1) ทุกคนมีสิทธิในการถือสัญชาติหน่ึง

    (2) บุคคลใดๆ จะถูกถอนสัญชาติของตนโดยพลการหรือถูกปฏิเสธสิทธิท่ีจะเปล่ียนสัญชาติไม่ได้

   อนุสัญญา ค.ศ. 1961 อารัมบท

    บรรดารัฐภาคี...พิจารณาว่าต้องการท่ีจะลดภาวะการไร้สัญชาติโดยข้อตกลงระหว่างประเทศ

  การป้องกันการไร้สัญชาติ

  2.2  การได้สัญชาติ

   อนุสัญญาสิทธิเด็ก มาตรา 7

   1. เด็กจะได้รับการจดทะเบียนทันทีหลังการเกิด และจะมีสิทธิท่ีจะมีช่ือนับต้ังแต่เกิด และมีสิทธิท่ีจะ

   ได้รับสัญชาติ 

   2. รัฐภาคีจะประกันให้มีการปฏิบัติตามสิทธิเหล่าน้ีตามกฏหมายภายในและพันธกรณีของรัฐภาคีท่ีมี

   อยู่ภายใต้ตราสารระหว่างประเทศท่ีเก่ียวข้องในเร่ืองน้ี โดยเฉพาะอย่างย่ิงในกรณีท่ีเด็กจะตกอยู่ใน

   สถานะไร้สัญชาติ

   อนุสัญญา ค.ศ. 1961

   มาตรา 1

   1. รัฐผู้ทําสัญญาจะต้องอนุมัติสัญชาติของรัฐให้กับบุคคลท่ีเกิดในดินแดนอาณาเขตถ้าหากบุคคลน้ัน

   จะกลายเป็นบุคคลไร้สัญชาติ

   มาตรา 2

   เด็กกําพร้าท่ีอยู่ในอาณาเขตแดนของรัฐท่ีทําสัญญาจะต้องได้รับพิจารณาว่าเกิดอยู่ในอาณาเขต

   แดนของผู้ปกครองท่ีเป็นผู้ถือครองสัญชาติของรัฐน้ัน เว้นแต่ว่าจะมีการพิสูจน์ขัดแย้งเป็นอ่ืน

   มาตรา 4

   1. รัฐผู้ทําสัญญา จะต้องอนุมัติสัญชาติของรัฐให้กับบุคคลท่ีอาจจะกลายเป็นบุคคลไร้สัญชาติ ท่ีไม่ได้

   เกิดในอาณาเขตแดนของรัฐแห่งสัญญาน้ัน ถ้าหากว่าผู้ปกครองคนใดคนหน่ึง ณ เวลาท่ีบุคคลน้ันเกิด

   ได้ถือสัญชาติของรัฐน้ัน

   กฎบัตรอัฟริกาเรื่องสิทธิและสวัสดิภาพของเด็ก มาตรา 6 (3)

   เด็กทุกคนมีสิทธิท่ีจะได้รับสัญชาติ

   อนุสัญญาอเมริกาว่าด้วยเรื่องสิทธิมนุษยชน มาตรา 20 (1), (2)

   1. ทุกคนมีสิทธิท่ีจะมีสัญชาติ

   2.  ทุกคนมีสิทธิในสัญชาติของรัฐท่ีตนได้เกิดถ้าหากว่าเขาไม่ได้สิทธิในการถือครองสัญชาติอ่ืนใด
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  อนุสัญญา CIS เรื่องสิทธิพื้นฐานและเสรีภาพ มาตรา 24

 1. ทุกคนมีสิทธิในการเป็นพลเมือง

  อนุสัญญายุโรปเรื่องสัญชาติ มาตรา 6(1), (2)

 1. รัฐภาคีแต่ละรัฐจะต้องระบุในกฎหมายแห่งชาติเร่ืองการได้รับสัญชาติตามกฎหมาย (ex lege) ของ

  บุคคลดังต่อไปน้ี

 a) เด็กท่ีมีผู้ปกครองคนใดคนหน่ึงถือครองสัญชาติของรัฐแห่งภาคีน้ัน อยู่ ณ เวลาท่ีเด็กเกิด จะได้รับ

  ข้อยกเว้นใด ๆ ที่มีอยู่ในกฎหมายภายในเกี่ยวกับเรื่องเด็กที่เกิดในต่างแดน กรณีที่เด็กเกิดจาก

  บิดามารดาท่ีได้รับการยอมรับในการถือสัญชาติ จากคําส่ังศาล หรือกระบวนการอ่ืนใดท่ีคล้ายกันน้ัน

  รัฐภาคีแต่ละแห่งอาจจะให้เด็กได้ถือสัญชาติน้ัน ตามกระบวนการพิจารณาภายใต้กฎหมายแห่งชาติ

 b) เด็กกําพร้าท่ีพบในอาณาเขตแดนท่ีอาจกลายเป็นบุคคลไร้สัญชาติ

 2. รัฐภาคีแต่ละรัฐจะต้องระบุไว้ในกฎหมายเร่ืองการให้สัญชาติเด็กท่ีเกิดในอาณาเขตดินแดนผู้ซ่ึง

  ไม่สามารถถือสัญชาติอ่ืนใดได้ในขณะท่ีเกิด

	 	 ดูเพิ่มเติม

 • กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง มาตรา 24 (3)

 • อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของคนงานอพยพท้ังหมดและสมาชิกครอบครัว

  มาตรา 29

 • อนุสัญญาสิทธิของคนพิการ มาตรา 18

 • อนุสัญญา ค.ศ. 1961 มาตรา 1-4

 • ปฎิญญาอเมริกาว่าด้วยเรื่องสิทธิและหน้าที่ของบุคคล มาตรา 19

 •  ข้อแนะนำาทั่วไปของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนที่ 17 (มาตรา 24 เรื่องสิทธิของเด็ก) ค.ศ. 1989

  ย่อหน้า8

 • ข้อสรุปคณะกรรมการบริหารท่ี 106 (LVII) ค.ศ. 2006 ย่อหน้า (q) และ (r)

 2.3  ช่องว่างอื่น ๆ ของกฎหมายด้านพลเมืองที่จะนําไปสู่ภาวะการไร้สัญชาติ

  ข้อสรุปคณะกรรมการบริหารที่ 106 (LVII) ค.ศ. 2006 ย่อหน้า (j)

 บันทึกว่าการไร้สัญชาติอาจเกิดข้ึนอันเป็นผลจากข้อจํากัดท่ีนํามาบังคับใช้กับบิดามารดาในการสืบทอด

 สัญชาติให้แก่บุตรได้ การที่สตรีไม่สามารถสืบทอดสัญชาติให้กับบุตร การสละสัญชาติโดยไม่ได้รับ

 การประกันว่าจะได้จากประเทศอ่ืน การสูญเสียสัญชาติอย่างอัตโนมัติจากการท่ีอาศัยอยู่ในต่างประเทศ

 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

 • อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฎิบัติทางเช้ือชาติในทุกรูปแบบ 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

 • คำาแนะนำาท่ัวไปของคณะกรรมการด้านการขจัดการเลือกปฎับัติทางเช้ือชาติในทุกรูปแบบท่ี  27 

  เรื่อง การเลือกปฎิบัติต่อโรมา ค.ศ. 2000 ย่อหน้า 4

 • สภาสิทธิมนุษยชน ข้อมติ A/HRC/7/L.27 เรื่องสิทธิมนุษยชนและการเพิกถอนสัญชาติโดย

  พลการ, 25 มีนาคม ค.ศ. 2008

 • คณะกรรมาธิการสหประชาชาติด้านสิทธิมนุษยชน มติท่ี 2005/45 เร่ืองสิทธิมนุษยชนและ

  การเพิกถอนสัญชาติโดยพลการ 19 เมษายน ค.ศ. 2005

 • สภายุโรป เรื่อง คณะกรรมการรัฐมนตรี ข้อแนะนำา R (ค.ศ. 1999) 18 ของคณะกรรมาธิการ

  รัฐมนตรีของรัฐสมาชิกเรื่องการหลีกเลี่ยงและลดการไร้สัญชาติ

 •  ข้อสรุปคณะกรรมการบริหารข้อท่ี 106 (LVII) ค.ศ. 2006, ย่อหน้า (i) and (j) ข้อท่ี 78 (XLVI) 

  ค.ศ. 1995, ย่อหน้า b

  2.4  กระบวนการด้านบริหารจัดการที่อาจนําไปสู่การไร้สัญชาติ

   อนุสัญญาเวียนนาว่าด้วยเรื่องกฎหมายของสนธิสัญญา ค.ศ. 1969 มาตรา 26 และ 31 (1)

   มาตรา 26

   สนธิสัญญาทุกฉบับมีผลบังคับผูกพันกับรัฐภาคีแห่งสนธิสัญญาและจะต้องปฎิบัติตามโดยเจตนาท่ีดี

   มาตรา 31

   สนธิสัญญาจะต้องได้รับการตีความด้วยเจตนาท่ีดีและสอดคล้องกับความหมายท่ัวไปท่ีให้ไว้ในคําจํากัด

   ความของบริบทในสนธิสัญญานั้นและตรงกับวัตถุประสงค์และจุดประสงค์แห่งสนธิสัญญานั้น
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	 	 ดูเพิ่มเติม

 •  ข้อแนะนำาท่ัวไปของคณะกรรมการด้านการขจัดการเลือกปฎิบัติทางเช้ือชาติในทุกรูปแบบท่ี 30 

  เรื่อง การเลือกปฎิบัติต่อบุคคลที่มิใช่เป็นพลเมือง ค.ศ. 2004 ย่อหน้า 14-15

 2.5  การจดทะเบียนเกิด

  อนุสัญญาสิทธิเด็ก มาตรา 7 (1)

 เด็กจะได้รับการจดทะเบียนทันทีหลังการเกิด และจะมีสิทธิท่ีจะมีช่ือนับต้ังแต่เกิด และสิทธิท่ีจะได้รับ

 สัญชาติ และเท่าท่ีจะเป็นไปได้ สิทธิท่ีจะรู้จัก และได้รับการดูแลเล้ียงดูจากบิดามารดาของตน

	 	 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
 บทสรุปคณะกรรมการบริหารท่ี 96 (LIV) – ค.ศ. 2003, ย่อหน้า (j)

 บทสรุปคณะกรรมการบริหารท่ี 106 (LVII) – ค.ศ. 2006, ย่อหน้า. (l) และ (m)

 2.7 และ 2.10 การป้องกันการไร้สัญชาติเม่ือมีกรณีการสืบทอดรัฐและการลดการไร้สัญชาติ
  จากผลของการสืบทอดรัฐ

  คณะกรรมาธิการกฎหมายระหว่างประเทศ ร่างมาตราว่าด้วยเรื่องสัญชาติของบุคคลธรรมดา

  ที่เกี่ยวกับการสืบทอดรัฐ มาตรา 10

 เม่ือถึงวันท่ีมีการสืบทอดรัฐ บุคคลทุกคนท่ีได้มีสัญชาติของรัฐท่ีถูกสืบทอดจะมีสิทธิในสัญชาติอย่างน้อย

 หน่ึงสัญชาติของรัฐท่ีเก่ียวข้อง โดยไม่คํานึงว่าวิธีการท่ีได้รับสัญชาติท่ีมีมาก่อนน้ันจะเป็นอย่างไร และให้

 สอดคล้องกับร่างมาตราต่าง ๆ ท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน

  

55ภาคผนวก



	 	 	 ดูเพิ่มเติม

 •  อนุสัญญา 1961 มาตรา 10

 •  อนุสัญญายุโรปว่าด้วยเรื่องสัญชาติ มาตรา 18-20

 • อนุสัญญาแห่งสภายุโรปว่าด้วยเรื่องการหลีกเลี่ยงการไร้สัญชาติในเรื่องที่เกี่ยวกับ

  การสืบทอดรัฐ ค.ศ. 2006

 •  สมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติ สัญชาติของบุคคลธรรมดาท่ีเก่ียวกับการสืบทอดรัฐ 16 ธันวาคม

  ค.ศ. 2004 A/RES/59/34

 • คณะกรรมาธิการกฎหมายระหว่างประเทศร่างมาตราเร่ืองสัญชาติของบุคคลธรรมดาท่ีเก่ียวกับ

  การสืบทอดรัฐพร้อมบทแสดงข้อคิดเห็น

 • ข้อแนะนำาท่ัวไปของคณะกรรมการด้านการขจัดการเลือกปฎิบัติทางเช้ือชาติในทุกรูปแบบข้อท่ี 30 

  เร่ืองการเลือกปฎิบัติต่อบุคคลท่ีมิใช่เป็นพลเมือง ค.ศ. 2004 ย่อหน้า 17

 • บทสรุปคณะกรรมการบริหารท่ี 106 (LVII) – ค.ศ. 2006, ย่อหน้า (k)

  2.8  การสมัครใจเดินทางกลับของผู้ลี้ภัย

   คู่มือ UNHCR เรื่องการสมัครใจเดินทางกลับ : การให้คุ้มครองระหว่างประเทศ ค.ศ. 1996

   หากผู้ล้ีภัยได้สูญเสียสัญชาติของตนไป ประเทศท่ีเป็นประเทศต้นกําเนิดจะต้องจัดเตรียมเพ่ือมอบคืน

   สัญชาติรวมถึงการอนุมัติสัญชาติให้แก่บุตรท่ีเกิดนอกอาณาเขตแดนและคู่สมรสท่ีเป็นบุคคล

   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

   พิเศษในการเดินทางกลับของผู้ลี้ภัยสตรีที่อาจจะไม่มีเอกสารพิสูจน์สถานะการเป็นพลเมือง

   หรืออาจจะเผชิญกับความยากลําบากในการประกันว่าเอกสารเป็นท่ียอมรับและออกให้โดยเจ้าหน้าท่ี

   ของประเทศที่ขอลี้ภัยนั้น

	 	 	 ดูเพิ่มเติม

 •  ธรรมนูญของ UNHCR, มาตรา 8-9

 •  ปฎิญญาคาร์ทากีน่าเร่ืองผู้ล้ีภัย มาตรา II (f-g, l, n-p), III (12)

 •  อนุสัญญาควบคุมเฉพาะด้านของปัญหาผู้ลี้ภัยในอัฟริกา มาตรา 5

 •  ปฎิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน มาตรา 13 (2)

 • อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฎิบัติทางเช้ือชาติในทุกรูปแบบ มาตรา 5 (d) (ii)
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 • อนุสัญญาสิทธิเด็ก มาตรา 10 (2) และข้อคิดเห็นทั่วไปที่ 6 (การปฎิบัติต่อเด็กไร้ผู้ติดตามและ

  เด็กท่ีอยู่ตามลำาพังอาศัยอยู่นอกประเทศด้ังเดิม) 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 เรื่องเงื่อนไขที่ปรับเปลี่ยนสำาหรับการสมัครใจ

  เดินทางกลับ

 • วาระเพื่อการคุ้มครอง เป้าหมาย 5 จุดประสงค์ที่ 3 เรื่องการส่งเสริมความร่วมมือเพื่อทำาให้การ

  เดินทางกลับยั่งยืน

 • การสมัครใจเดินทางกลับ การปรึกษาครอบคลุมด้านการคุ้มครองระหว่างประเทศ EC/GC/02/5,  

  25 เมษายน ค.ศ. 2002

 2.9  การลดสภาวะการไร้สัญชาติ

  อนุสัญญา ค.ศ. 1954 มาตรา 32

 รัฐผู้ทําสัญญาจะต้องอํานวยความสะดวกเท่าท่ีจะเป็นไปได้ในการหลอมรวมเข้ากับท้องถ่ินหรือ

 การแปลงสัญชาติให้กับบุคคลไร้สัญชาติ จะต้องมีความพยายามโดยเฉพาะที่จะเร่งกระบวนการแปลง

 สัญชาติและลดค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายให้น้อยลงเท่าท่ีเป็นไปได้

  อนุสัญญายุโรปว่าด้วยเรื่องสัญชาติ มาตรา 6 (4)

 รัฐภาคีแต่ละรัฐจะอํานวยความสะดวกโดยจัดให้กฎหมายแห่งชาติระบุเรื่องการได้สัญชาติกับบุคคล

 ต่อไปนี้

 g) บุคคลไร้สัญชาติและบุคคลที่ได้รับการยอมรับว่าผู้ลี้ภัยตามกฎหมายและเป็นบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ใน

 อาณาเขตดินแดนของรัฐ

  ข้อแนะนําทั่วไปของคณะกรรมการด้านการขจัดการเลือกปฎิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ

  ที่ 30 เรื่องการเลือกปฎิบัติต่อบุคคลที่มิใช่เป็นพลเมือง ค.ศ. 2004 ย่อหน้า 13

 13. ประกันว่ากลุ่มสังคมเฉพาะของบุคคลที่มิใช่เป็นพลเมืองจะไม่ถูกเลือกปฎิบัติในด้านของการเข้าถึง

 การใช้สิทธิในการเป็นพลเมืองหรือการโอนสัญชาติ และจะต้องให้ความใส่ใจต่ออุปสรรคท่ีอาจเกิดข้ึนได้

 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)

 • ข้อแนะนำาท่ัวไปของคณะกรรมการด้านการขจัดการเลือกปฎิบัติทางเช้ือชาติในทุกรูปแบบท่ี 30

  เรื่องการเลือกปฎิบัติต่อบุคคลที่มิใช่เป็นพลเมือง ค.ศ. 2004 ย่อหน้า 13 และ 16

  2.11  การตั้งถิ่นฐานระหว่างประเทศของบุคคลไร้สัญชาติ

   บทสรุปคณะกรรมการบริหารที่ 95 (LIV) – ค.ศ. 2003, ย่อหน้า (v) 
   ส่งเสริมให้รัฐร่วมมือกับ UNHCR ในด้านการแก้ไขปัญหาของบุคคลไร้สัญชาติ และพิจารณาถึงความ

   เป็นไปได้ในการจัดหาสถานท่ีสําหรับการต้ังถ่ินฐานใหม่ในกรณีท่ีสถานการณ์ของบุคคลไร้สัญชาติ

   ไม่อาจแก้ไขได้ในประเทศที่พักพิงชั่วคราวหรือประเทศอื่นที่เคยมีถิ่นอาศัยอยู่ก่อน และยังคงเป็น 

    สถานการณ์ท่ีไม่แน่นอน

   ดูเพิ่มเติม

 • คู่มือการต้ังถ่ินฐานของ UNHCR ค.ศ. 2004

 • ข้อคิดเห็นทั่วไปของคณะกรรมสิทธิเด็กที่ 6 เรื่อง การปฎิบัติต่อเด็กไร้ผู้ติดตามและเด็กที่

  ถูกอยู่ตามลำาพังท่ีอาศัยในนอกประเทศด้ังเดิม ค.ศ. 2005 ย่อหน้า 92-94

  2.12  การดําเนินการด้านสัญชาติในทางปฎิบัติ

  ดูบทบัญญัติิต่าง ๆ เกี่ยวกับเรื่องการไม่เลือกปฎิบัติในบทที่ 1.9
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3.  กระบวนการให้ความคุ้มครองที่เป็นธรรมและการมีเอกสารแสดงตน

 3.1  กระบวนการพิจารณาสถานภาพของบุคคลไร้สัญชาติ

  บทสรุปคณะกรรมการบริหารที่ 96 (LIV) – ค.ศ. 2003, ย่อหน้า (h)

 ...เร่งให้บรรดารัฐต่าง ๆ ดําเนินตามข้ันตอนเพ่ือหลีกเล่ียงไม่ให้บุคคลตกเป็นผู้ไร้สัญชาติ 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 โดยคณะตุลาการท่ีเป็นเอกเทศและไม่ข้ึนอยู่กับฝ่ายใดซ่ึงจัดต้ังข้ึนตามกฎหมาย

	 	 ดูเพิ่มเติม

 •  ปฎิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน มาตรา 10

 •  อนุสัญญาสิทธิเด็ก มาตรา 22 (1) และข้อคิดเห็นทั่วไปที่ 6 เรื่องการปฎิบัติต่อเด็กไร้ผู้ติดตามและ 

  เด็กที่อยู่ตามลำาพังอาศัยอยู่นอกประเทศดั้งเดิม ค.ศ. 2005 ย่อหน้า 33-38

 •  อนุสัญญาอเมริกาว่าด้วยเรื่องสิทธิมนุษยชน มาตรา 8 (1)

 •  อนุสัญญายุโรปเรื่องสัญชาติ มาตรา 10-13

 •  ข้อคิดเห็นท่ัวไปของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองท่ี 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

   รัฐภาคีจะต้องออกเอกสารประจําตัวให้กับบุคคลไร้สัญชาติท่ีอาศัยอยู่ในอาณาเขตดินแดนของตน

   ถ้าบุคคลนั้นไม่ได้มีหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ

	 	 	 ดูเพิ่มเติม

 • อนุสัญญาสิทธิเด็ก มาตรา 7 และ 8

 • กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง มาตรา 24 (2)

 •  ข้อมติขององค์การเพื่อการปรึกษาหารือแห่งเอเชีย-อัฟริกา เรื่อง “อัตลักษณ์ทางกฎหมายและ

  การไร้สัญชาติ” ย่อหน้า 4

 • คู่มือของ UNHCR สำาหรับการลงทะเบียน วิธีการและมาตรฐานสำาหรับการลงทะเบียนการจัดการ

  ข้อมูลด้านประชากรและการจัดทำาเอกสาร ค.ศ. 2003

 • แนวทางปฏิบัติในการใช้มาตรฐานอย่างเป็นระบบและดรรชนีในการปฏิบัติงานของ UNHCR 

  ค.ศ. 2006

 • บทสรุปคณะกรรมการบริหาร

  ข้อท่ี 90 (LII) ค.ศ. 2001, ย่อหน้า (r) และ (s)

  ข้อท่ี 95 (LIV) ค.ศ. 2003, ย่อหน้า (x)

  ข้อท่ี 106 (LVII) ค.ศ. 2006, ย่อหน้า (h), (m)

  3.5  เอกสารสถานะบุคคล

   อนุสัญญาสิทธิเด็ก มาตรา 7 (1)

   1. เด็กจะต้องได้รับการลงทะเบียนทันทีหลังจากเกิด ...

	 	 	 ดูเพิ่มเติม

 • กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง มาตรา 24 (2)

 • อนุสัญญาว่าด้วยการยินยอมเพ่ือการสมรส เกณฑ์อายุสำาหรับการสมรส และการจดทะเบียน

  สมรส มาตรา 3

 • พิธีสารของกฎบัตรอัฟริกาเร่ืองสิทธิมนุษยชนและสิทธิประชาชนว่าด้วยสิทธิสตรีในอัฟริกา 

  มาตรา 6

 • คู่มือของ UNHCR สำาหรับการลงทะเบียน วิธีการและมาตรฐานสำาหรับการลงทะเบียน การจัดการ

  ข้อมูลด้านประชากรและการจัดทำาเอกสาร ค.ศ. 2003

 • บทสรุปคณะกรรมการบริหาร

  ข้อท่ี 90 (LII) ค.ศ. 2001, ย่อหน้า (r)

  ข้อท่ี 95 (LIV) ค.ศ. 2003, ย่อหน้า (x)
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 3.6  เอกสารการเดินทาง

  อนุสัญญา ค.ศ. 1954 มาตรา 28

 บรรดารัฐผู้ทําสัญญาจะออกหนังสือเดินทางอย่างถูกต้องตามกฎหมายให้กับบุคคลไร้สัญชาติท่ีอาศัย

 อยู่ในอาณาเขตดินแดนของรัฐเพื่อการเดินทางออกนอกอาณาเขตแดน....

	 	 ดูเพิ่มเติม

 •  คู่มือ UNHCR สำาหรับการลงทะเบียน วิธีการและมาตรฐานสำาหรับการลงทะเบียน การจัดการ

  ข้อมูลด้านประชากรและการจัดทำาเอกสาร ค.ศ. 2003

 •  บทสรุปคณะกรรมการบริหารที่ 106 (LVII) – 2006, ย่อหน้า (l) และ (m)
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 4.  ความปลอดภัยจากความรุนแรงและการแสวงหาประโยชน์

   UNGA A/RES/50/152, อารัมภบท

   สมัชชาใหญ่ ... กังวลว่าการไร้สัญชาติ รวมถึงการท่ีบุคคลหน่ึงไม่สามารถจะถือสัญชาติได้ อาจทําให้

   เกิดการพลัดถิ่น และขอเน้นในประเด็นนี้ว่า การป้องกันและการลดภาวะการไร้สัญชาติและการให้

   ความคุ้มครองบุคคลไร้สัญชาติเป็นส่ิงสําคัญเช่นกันในอันท่ีจะหลีกเล่ียงสถานการณ์การเกิดผู้ล้ีภัย

   ข้อคิดเห็นท่ัวไปของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนท่ี 15 (สถานะของคนต่างด้าวภายใต้กติกา 

   ค.ศ. 1986) ย่อหน้า 7

   บุคคลต่างด้าวมีสิทธิโดยชอบในการมีชีวิต ได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมาย และไม่ถูกละเมิดในชีวิต

    ไม่ถูกทรมาณ หรือถูกลงโทษ หรือได้รับการปฏิบัติ อย่างโหดร้ายอย่างมิใช่มนุษย์ หรือไม่ตกเป็นทาส

   หรืออยู่ในภาวะจํายอม บุคคลต่างด้าวมีสิทธิ เต็มในเสรีภาพและความม่ันคงส่วนบุคคลแม้ว่าบางกรณี

   ท่ีเสรีภาพบางอย่างถูกเพิกถอนตามกฎหมาย บุคคลต่างด้าวยังควรได้รับการปฏิบัติอย่างมีมนุษยธรรม

   และต้องเคารพในศักด์ิศรีของบุคคลน้ัน บุคคลต่างด้าวจะต้องไม่ถูกกักขังหากไม่สามารถจะปฎิบัติ

   ตามพันธะผูกพันตามสัญญา บุคคลต่างด้าวมีสิทธิในเสรีภาพของการเดินทางเคล่ือนย้ายและการเลือก

   ถ่ินท่ีอยู่อาศัยอย่างเสรี และเดินทางออกนอกประเทศอย่างเสรี บุคคลต่างด้าวจะต้องได้รับความเท่าเทียม

   ในด้านการศาลและตุลาการ และต้องได้รับการพิจารณาคดีอย่างเปิดเผยและเป็นธรรมโดยคณะตุลาการ

   ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย เป็นอิสระ และไม่ขึ้นอยู่กับฝ่ายใด ในการพิจารณาคดีอาญาหรือสิทธิ

   และพันธะกรณีทางกฎหมายน้ัน บุคคลต่างด้าวจะไม่ถูกลงโทษโดยใช้กฎหมายย้อนหลัง และจะต้อง

   ได้รับการยอมรับตามกฎหมาย บุคคลต่างด้าวจะไม่ถูกแทรกแซงโดยพลการหรืออย่างมิชอบตาม

   กฎหมายในความเป็นส่วนตัว ส่วนครอบครัว ที่บ้านหรือการติดต่อจดหมาย บุคคลต่างด้าวมีสิทธิ

   ในเสรีภาพแห่งความคิด สํานึกและศาสนา แสะสิทธิท่ีจะมีความคิดเห็น และแสดงออกในความคิดเห็น

   นั้น บุคคลต่างด้าวจะได้รับประโยชน์จากสิทธิในการชุมนุมอย่างสงบและเสรีภาพของการสมาคม

   และแต่งงานได้เม่ือถึงเกณฑ์อายุ บุตรหลานของบุคคลต่างด้าวมีสิทธิในข้อมาตรการต่าง ๆ ท่ีได้รับ

   ความคุ้มครองตามสถานะของการเป็นผู้เยาว์ ในกรณีท่ีบุคคลต่างด้าวเป็นชนกลุ่มน้อยตามความหมาย

   ในมาตราท่ี 27 บุคคลต่างด้าวน้ันสามรถมีวัฒนธรรมของตนได้และสามารถปฎิบัติศาสนกิจของตนและ

   ใช้ภาษาของตนเองได้ สิทธินี้ก็มิอาจถูกปฎิเสธได้ บุคคลต่างด้าวมีสิทธิได้รับความคุ้มครองทาง

   กฎหมายเท่าเทียมกันในการใช้สิทธิของตน ซ่ึงไม่ควรมีการเลือกปฏิบัติระหว่างบุคคลต่างด้าวกับพลเมือง

   สิทธิของบุคคลต่างด้าวจะถูกจํากัดได้ก็ต่อเม่ือการจํากัดน้ันเป็นไปตามกติกาสากล

	 	 	 ดูเพิ่มเติม

 • บทสรุปคณะกรรมการบริหารท่ี No. 106 (LVII) – ค.ศ. 2006, ย่อหน้า (u)

 • ข้อมติขององค์การเพื่อการปรึกษาหารือแห่งเอเชีย-อัฟริกาเรื่อง “ อัตลักษณ์ทางกฎหมายและ

  การไร้สัญชาติ” ย่อหน้า 5
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 4.1  การบังคับใช้กฎหมาย

  ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน มาตรา 3

 บุคคลทุกคนมีสิทธิในการดํารงชีวิต เสรีภาพ และความม่ันคงแห่งร่างกาย

	 	 ดูเพิ่มเติม

 • กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง มาตรา 6, 7 และ 9

 • อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ มาตรา 5 (b)

 •  อนุสัญญาระหว่างประเทศสำาหรับการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการบังคับให้หายสาบสูญ มาตรา  25

 • ข้อมติขององค์การเพื่อการปรึกษาหารือแห่งเอเชีย-อัฟริกา เรื่อง “อัตลักษณ์ทางกฎหมายและ

  การไร้สัญชาติ” ย่อหน้า 4

 4.2  เพศและความรุนแรงทางเพศ

  ปฏิญญาว่าด้วยเรื่องการขจัดความรุนแรงต่อสตรี มาตรา 4 (c)

 รัฐต่าง ๆ ควรประณามการกระทํารุนแรงต่อสตรี และไม่ควรอ้างขนบธรรมเนียมประเพณี หรือศาสนาใดๆ

 เพ่ือหลีกเล่ียงพันธะหน้าท่ีในการขจัดความรุนแรง รัฐควรติดตามนโยบายเก่ียวกับการขจัดความรุนแรง

 ต่อสตรีโดยวิธีท่ีเหมาะสมทุกประการ และโดยไม่ล่าช้า และควรจะ....(c) ปฏิบัติการอย่างเข้มแข็ง โดย

 สอดคล้องกับกฎหมายของประเทศเพื่อป้องกัน สืบสวน และลงโทษ การกระทําความรุนแรงต่อสตรี

 ไม่ว่าจะเป็นการกระทําโดยบุคคลหรือโดยรัฐ

  บทสรุปคณะกรรมการบริหารที่ 90 (LII) – ค.ศ. 2001, ย่อหน้า (s)

 ประณามอย่างรุนแรงต่อการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะการค้าสตรีและเด็กที่แสดงให้เห็นว่าเป็นการกระทํา

 ที่รุนแรงอย่างยิ่งต่อสิทธิมนุษยชน แสดงความห่วงใยว่าเหยื่อของการค้ามนุษย์มีผลมาจากภาวะการ

 ไร้สัญชาติโดยที่บุคคลไม่สามารถจัดหาเอกสารแสดงตัวตนและสถานะของสัญชาติของตนได้

 เรียกร้องรัฐต่าง ๆ ให้ความร่วมมือในการจัดหาเอกสารแสดงอัตลักษณ์และสถานภาพของสัญชาติ

 ให้กับเหย่ือของการค้ามนุษย์เพ่ือว่าจะเป็นการเอ้ือประโยชน์ให้กับการแก้ไขสถานการณ์อย่างเหมาะสม

 เคารพต่อสิทธิมนุษยชนของผู้ที่ตกเป็นเหยื่อ

	 	 ดูเพิ่มเติม

 • อนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษอ่ืนท่ีโหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือ

  ท่ียำายีศักด์ิศรี

 • พิธีสารว่าด้วยสิทธิของสตรีในอัฟริกา, มาตรา 4 และ 11 (3)

 • บทสรุปคณะกรรมการบริหาร ข้อท่ี 90 (LII) ค.ศ. 2001, ย่อหน้า (s) 

  ข้อท่ี 106 (LVII) ค.ศ.2006, ย่อหน้า (l) และ (m)

  ข้อที่ 107 (LVIII) ค.ศ. 2007, อารัมภบท

 • หลักปฏิบัติและบันทึกอธิบายเพ่ิมเติมของ UNHCR, ค.ศ. 2004
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  4.3  การให้ความคุ้มครองเด็ก

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

   บันทึกด้วยความห่วงใยโดยเฉพาะกับปัญหาของการไร้สัญชาติที่มีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสตรี

   และเด็กอันเป็นเหตุจากตัวบทกฎหมายของการจดทะเบียนสัญชาติและการจดทะเบียนเกิด

   เน้นให้เห็นถึงความสําคัญท่ีมุ่งเน้นถึงสตรีในด้านเอกสารของอัตลักษณ์ของบุคคลและการจดทะเบียนเกิด

   รวมถึงการจดทะเบียนสมรสท่ีเหมาะสม และเรียกร้องให้บรรดารัฐยอมรับในมาตรการท่ีจําเป็นทุกข้อ

   ในเร่ืองน้ี

	 	 	 ดูเพิ่มเติม

 •  อนุสัญญาสิทธิเด็ก มาตรา 3, 6, 11, 19, 20, 32, 34-38 และข้อคิดเห็นทั่วไปข้อที่ 5 (มาตรการ

  ท่ัวไปในการปรับใช้อนุสัญญาสิทธิเด็ก) ค.ศ. 2003 และ ข้อท่ี 6 (การปฏิบัติต่อผู้เยาว์ไร้ผู้ติดตาม

  และเด็กท่ีอยู่ตามลำาพังท่ีอาศัยอยู่นอกประเทศต้นตอ) ค.ศ. 2005 ย่อหน้า 16, 23-24, 31-32, 

  39-40, 50-53

 •  พิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาสิทธิเด็กเร่ืองการค้าเด็ก ค้าประเวณีเด็กและภาพอนาจารเด็ก

 • อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศเก่ียวกับการห้ามและดำาเนินการในทันทีเพ่ือขจัดรูปแบบท่ี

  เลวร้ายท่ีสุดของแรงงานเด็ก (อนุสัญญาท่ี 182)

 •  หลักการท่ีเป็นแนวทางของหน่วยประสานงานองค์การ (Inter-Agency) เร่ืองเด็กไร้ผู้ติดตามและ

  เด็กที่อยู่ตามลำาพัง ของคณะกรรมการกาชาดสากล, UNHCR, UNICEF, IRC, Save the 

  Children/UK, ศุภนิมิตสากล (World Vision International), 2004

 •  บทสรุปคณะกรรมการบริหารท่ี 107 (LVIII) – ค.ศ. 2007, อารัมภบท

  4.4  เสรีภาพในการเดินทางเคลื่อนย้าย รวมถึงสิทธิในการเดินทางกลับ

   ปฎิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน มาตรา 13

   (1) ทุกคนมีสิทธิในอิสรภาพแห่งการเดินทางเคล่ือนย้ายและเลือกสถานท่ีอยู่ภายในเขตของแต่ละรัฐ

   (2) ทุกคนมีสิทธิท่ีจะออกจากประเทศใดๆ รวมท้ังประเทศของตนเองด้วย และท่ีจะกลับยังประเทศตน

   อนุสัญญา ค.ศ. 1954 มาตรา 26

   ให้รัฐท่ีเข้าทําสนธิสัญญาแต่ละรัฐให้สิทธิแก่บุคคลไร้สัญชาติท่ีอาศัยอยู่ในอาณาเขตรัฐตนอย่างถูก

   กฎหมายในการเลือกสถานท่ีอยู่อาศัยและเคล่ือนย้ายได้อย่างเสรีในอาณาเขตรัฐตน ท้ังน้ีให้ข้ึนอยู่กับ

   ข้อบังคับท่ีใช้แก่คนต่างด้าวในเร่ืองท่ัว ๆ ไปในสถานการณ์เช่นเดียวกัน  

   ข้อคิดเห็นท่ัวไปของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนท่ี 27 (มาตรา 12 เร่ืองเสรีภาพในการเดินทาง

   เคลื่อนย้าย) ค.ศ. 1999 ย่อหน้า 20

  ขอบข่ายของคําว่า “ประเทศแห่งตน” น้ันกว้างกว่าแนวคิด “ประเทศแห่งสัญชาติตน” ซ่ึงไม่ได้จํากัด

  อยู่เพียงสัญชาติในความรู้สึกท่ัวไป น่ันก็คือ สัญชาติท่ีได้รับจากการเกิดหรือการขอ ซ่ึงอย่างน้อยท่ีสุด

  ยังครอบคลุมบุคคลผู้ซ่ึงไม่อาจจะถูกพิจารณาว่าเป็นบุคคลต่างด้าวโดยแท้จริงได้เน่ืองจากความรู้สึก
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 ผูกพันเป็นพิเศษต่อประเทศหรือคําร้องท่ีเก่ียวกับประเทศท่ีขอรับสัญชาติ ยกตัวอย่างเช่น ในกรณีท่ีเป็น

 บุคคลท่ีถือสัญชาติของรัฐ ถูกริบสัญชาติซ่ึงเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายระหว่างประเทศ และรัฐของบุคคล

 ถือสัญชาตินั้นไม่ได้ให้ความร่วมมือหรือ ส่งโอนไปยังประเทศอื่นที่ซึ่งปฎิเสธในการให้สัญชาติแล้ว 

 ความหมายในมาตรา 12 ย่อหน้า 4 อนุญาตให้ตีความกว้างกว่าในการที่อาจจะรวมประเภทของ

 บุคคลท่ีมีถ่ินท่ีอยู่เป็นเวลานาน รวมถึงแต่ไม่จํากัดต่อบุคคลไร้สัญชาติท่ีถูกยึดสิทธิโดยพลการในการขอรับ

 สัญชาติจากประเทศท่ีมีถ่ินอาศัยอยู่ ...

	 	 ดูเพิ่มเติม

 •  กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง มาตรา 12(1) และ 12(4) และ

  ข้อคิดเห็นท่ัวไปของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนท่ี 15 (สถานะของคนต่างด้าวภายใต้กติกา) ค.ศ. 1986

  และ ข้อ 27 (มาตรา 12 เร่ืองเสรีภาพของการเดินทางเคล่ือนย้าย) ค.ศ. 1999 มาตรา 17 และ 23

 • อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเช้ือชาติในทุกรูปแบบ 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

 •  อนุสัญญาต่อต้านการทรมาณ และการปฏิบัติหรือการลงโทษอ่ืนท่ีโหดร้าย ไร้มนุษยธรรมหรือท่ียำายี

  ศักดิ์ศรี

 •  กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง มาตรา 10

 •  ข้อสรุปคณะกรรมการบริหารที่ 106 (LVII) – ค.ศ. 2006, อารัมภบท, ย่อหน้า (w)

 4.6  การเข้าถึงสิทธิในการช่วยเหลือด้านกฎหมาย

  ปฏิญญาสากลว่าด้วยเรื่องสิทธิมนุษยชน มาตรา 8

 บุคคลมีสิทธิท่ีจะได้รับการเยียวยาอย่างได้ผลโดยหน่วยงานยุติธรรมของรัฐท่ีมีอํานาจจากการกระทําใดๆ

 อันละเมิดต่อสิทธิข้ันพ้ืนฐานซ่ึงตนได้รับจากรัฐธรรมนูญหรือจากกฎหมาย
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   อนุสัญญา ค.ศ. 1954 มาตรา 16
   1. ให้บุคคลไร้สัญชาติมีสิทธิอย่างเสรีท่ีจะขอให้ศาลพิจารณาคดีได้ในอาณาเขตของรัฐท้ังหมดท่ีเข้า
   ทําสนธิสัญญา

   2. บุคคลไร้สัญชาติได้รับการปฏิบัติในรัฐท่ีทําสนธิสัญญาซ่ึงตนมีถ่ินท่ีอยู่ได้เท่าเทียมกับพลเมืองของรัฐ
   ดังกล่าวในเรื่องที่เกี่ยวการใช้สิทธิทางศาล รวมถึงการช่วยเหลือด้านกฎหมายและการยกเว้นจาก
   ค่าใช้จ่ายด้านศาล (cautio judicatum solvi)

   3. บุคคลไร้สัญชาติผู้จะได้รับการปฎิบัติดังได้กล่าวไว้ในวรรค 2 ในประเทศอ่ืนใดท่ีตนมิได้มีถ่ินท่ีอยู่น้ัน
   ได้เช่นเดียวกับพลเมืองของประเทศที่มีถิ่นที่อยู่เป็นปกติในประเทศดังกล่าว

   อนุสัญญา ค.ศ. 1961 มาตรา 8 ย่อหน้า 4

   มิให้รัฐภาคีเพิกถอนสัญชาติของบุคคลใด ๆ ที่พึงมีตามวรรค 2 หรือ 3 ของมาตรานี้ยกเว้น

   เป็นไปตามกฎหมายซ่ึงให้สิทธิแก่บุคคลผู้เก่ียวข้องในการพิจารณาคดีจากศาลหรือองค์กรอิสระ

   อ่ืน ๆ

	 	 	 ดูเพิ่มเติม

 •  ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน มาตรา 6-7, 10-11
 • กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง มาตรา 2, 13, 14, 16, 26
 •  อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ มาตรา 2, 15(1) และ ข้อแนะนำา
  ท่ัวไปท่ี 21, (ความเท่าเทียมกันในการสมรสและความเก่ียวพันในครอบครัว) 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. รัฐภาคีต้องไม่ขับไล่บุคคลไร้สัญชาติซ่ึงอยู่ในอาณาเขตของรัฐตน เว้นแต่ในกรณีท่ีเก่ียวกับความ
   ม่ันคงแห่งชาติหรือความสงบเรียบร้อยของสาธารณะ

   2. การขับไล่บุคคลไร้สัญชาติให้เป็นไปตามการวินิจฉัยที่สอดคล้องกับกระบวนการของกฎหมาย

   ดูเพิ่มเติม

 •  ข้อคิดเห็นคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนท่ี 27 (มาตรา 12 เร่ืองเสรีภาพของการเดินทางเคล่ือนย้าย)
  ค.ศ. 1999, ย่อหน้า 19, 20

66 การไร้สัญชาติ : กรอบทํางานแบบวิเคราะห์เพ่ือการป้องกัน การลด และการให้ความคุ้มครอง



 •  ข้อคิดเห็นคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนท่ี 15 (สถานภาพของคนต่างด้าวภายใต้กติกา) ค.ศ. 1986,  

  ย่อหน้า 9 – 10

 4.8  ผลกระทบจากการสู้รบ
 •  อนุสัญญาสิทธิเด็ก มาตรา 38-39 พิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาสิทธิเด็ก เรื่องที่เกี่ยวกับเด็กใน

  การสู้รบและข้อคิดเห็นทั่วไปที่ 6 (การปฏิบัติต่อผู้เยาว์ไร้ผู้ติดตามและเด็กที่อยู่ตามลำาพังอาศัยอยู่

  นอกประเทศต้นตอ) ย่อหน้า 54-60

 •  ธรรมนูญแห่งกรุงโรมเรื่องศาลอาญาระหว่างประเทศ ค.ศ. 1998

 •  มติคณะมนตรีความมั่นคงที่ 1612 เรื่องเด็กที่ได้รับผลกระทบจากการสู้รบ S/RES/1612, 

  26 กรกฎาคม ค.ศ. 2005
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 5.  ความต้องการพ้ืนฐานและการเข้าถึงบริการสาธารณะท่ีจําเป็น

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

   ส่งเสริมให้รัฐต่าง ๆ   พิจารณามาตรการท่ีเอ้ือให้มีการปรับตัวและพัฒนาของบุคคลท่ีอยู่ในสภาวะการ

   ไร้สัญชาติอันยืดเยื้อ โดยผ่านโครงการพัฒนาด้านการศึกษาในภาคสนาม ที่อยู่อาศัย การเข้าถึง

   สิทธิในด้านสุขภาพและการเพ่ิมพูนรายได้ โดยมีส่วนร่วมกับหน่วยงานขององค์การสหประชาชาติ

   ที่เหมาะสมตามที่ได้บันทึกไว้ในมติสมัชชาใหญ่ที่ 60/129 ของ ค.ศ. 2005

   ข้อแนะนําของคณะกรรมการด้านการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ

   ข้อที่ 30 เรื่องการเลือกปฎิบัติต่อบุคคลที่มิใช่เป็นพลเมือง

   แนะนําว่า บนหลักการทั่วไป รัฐภาคีแห่งอนุสัญญาต้องยอมรับมาตรการตามความเหมาะสมต่อ

   สถานการณ์ดังต่อไปน้ี [...] 15. ให้คํานึงว่าในกรณีท่ีมีการปฎิเสธท่ีจะให้สัญชาติต่อบุคคลท่ีมีถ่ินท่ีอยู่ถาวร

   หรือเป็นระยะเวลานานนั้นเป็นผลเสียต่อประโยชน์ในการจ้างงานหรือผลประโยชน์ด้านสังคมอื่น ๆ  

   ซึ่งขัดต่อหลักการในอนุสัญญา เรื่องการต่อต้านการเลือกปฏิบัติ

	 	 	 ดูเพิ่มเติม

 •  ข้อสรุปคณะกรรมการบริหาร ท่ี 106 (LVII) – ค.ศ. 2006, ย่อหน้า (u)

 •  ข้อมติขององค์การเพื่อการปรึกษาหารือของเอเชีย อัฟริกาเรื่อง “อัตลักษณ์ทางกฎหมายและ

  การไร้สัญชาติ”ย่อหน้า 5

  5.1 และ 5.2 ความปลอดภัยด้านอาหารและโภชนาการ นําและสุขอนามัย    

   กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม มาตรา 11

   รัฐภาคีที่ได้แสดงไว้ในอนุสัญญายอมรับถึงสิทธิของบุคคลทุกคนที่จะมีมาตรฐานความเป็นอยู่

   อย่างเพียงพอสําหรับตนเองและครอบครัว รวมถึงอาหารอย่างพอเพียง......

   ข้อคิดเห็นทั่วไปของคณะกรรมการสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ที่ 12 (สิทธิใน

   อาหารอย่างพอเพียง (มาตรา 11) ค.ศ. 1999 ย่อหน้า 14

   รัฐแต่ละรัฐมีพันธะผูกพันที่จะประกันว่าบุคคลทุกคนภายใต้เขตอํานาจตนจะเข้าถึงสิทธิด้าน

   อาหารท่ีจําเป็นตามมาตรฐานข้ันตําอย่างเพียงพอ ถูกต้องตามโภชนาการเพ่ือประกันให้บุคคลพ้นภัย

   จากความหิวโหย

   อนุสัญญา ค.ศ. 1954 มาตรา 23

   รัฐผู้ทําสัญญาจะต้องปฎิบัติต่อบุคคลไร้สัญชาติที่อยู่ในอาณาเขตแดนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

   ในด้านการบรรเทาทุกข์และความช่วยเหลือสาธารณะเท่าเทียมกันกับพลเมืองในชาติ

	 	 	 ดูเพิ่มเติม

 •  ปฎิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน มาตรา 25

้

่

68 การไร้สัญชาติ : กรอบทํางานแบบวิเคราะห์เพ่ือการป้องกัน การลด และการให้ความคุ้มครอง



 •  กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง มาตรา 6 (1) ข้อคิดเห็นทั่วไปที่ 6

  (มาตรา 6 เรื่องสิทธิในการมีชีวิต) ค.ศ. 1982 ย่อหน้า 5

 • อนุสัญญาสิทธิเด็ก มาตรา 27 (1, 3) ข้อคิดเห็นทั่วไปที่ 6 (การปฏิบัติต่อผู้เยาว์ไร้ผู้ติดตามและเด็ก

  ที่อยู่ตามลำาพังที่อาศัยอยู่นอกประเทศดั้งเดิม) ค.ศ. 2005 ย่อหน้า 44-45

 5.3  ที่พักอาศัย

  กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม มาตรา 11

 รัฐภาคีแห่งกติกาน้ีรับรองสิทธิของทุกคนในมาตรฐานการครองชีพท่ีเพียงพอสําหรับตนเองและครอบครัว

 ซึ่งรวมถึงอาหาร ที่อยู่อาศัยที่เพียงพอ

  ข้อคิดเห็นทั่วไปของคณะกรรมการสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ที่ 4 (สิทธิที่อยู่

  อาศัยอย่างเพียงพอ) ค.ศ. 1991 ย่อหน้า 13

 ภายใต้พันธะกรณีตามมาตรา 11 (1) รัฐภาคีต้องแสดงให้เห็นว่าได้ดําเนินขั้นตอนเท่าที่จําเป็นหรือ

 ในลักษณะเดียวกัน ไม่ว่าจะกระทําตามลําพังหรือบนพ้ืนฐานแห่งความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อยืนยัน

 อย่างเต็มกําลังในการต่อสู้กับปัญหาการไร้บ้านพักอาศัย และความไม่พอเพียงด้านที่อยู่อาศัยในเขต

 อํานาจรัฐ  

 อนุสัญญา ค.ศ. 1954 มาตรา 21

 ในด้านท่ีพักอาศัย ตราบเท่าท่ีอยู่ภายใต้กฎหมายหรือข้อบังคับ หรือการควบคุมของเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครอง

 แล้วให้รัฐผู้ทําสัญญาปฎิบัติต่อบุคคลไร้สัญชาติที่อาศัยอยู่ในอาณาเขตแดนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

 อย่างเท่าท่ีเอ้ืออํานวยเท่าท่ีเป็นไปได้ หรือในกรณีอ่ืน ก็ไม่ควรน้อยไปกว่าท่ีปฎิบัติต่อบุคคลต่างด้าวท่ีอยู่

 ในสถานการณ์เดียวกัน

	 	 ดูเพิ่มเติม

 •  ข้อคิดเห็นท่ัวไปของคณะกรรมการสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ท่ี 4 (สิทธิในบ้านพักอาศัย

  อย่างพอเพียง) ค.ศ. 1991 และ ข้อ 7 (สิทธิในท่ีพักอาศัยอย่างพอเพียง การบังคับขับไล่ มาตรา 11 (1)

  ค.ศ. 1997

 •  ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน มาตรา 25 (1)

 •  อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ มาตรา 14(2), 16(1) (h)

 •  อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเช้ือชาติในทุกรูปแบบ มาตรา 5 (e) (iii)

 •  อนุสัญญาสิทธิเด็ก มาตรา 27 (3) และข้อคิดเห็นทั่วไปที่ 6 (การปฎิบัติต่อผู้เยาว์ไร้ผู้ติดตาม)

  และเด็กที่อยู่ตามลำาพังอาศัยอยู่นอกประเทศเดิม) ค.ศ. 2005 ย่อหน้า 44-45

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

   กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม มาตรา 11

   รัฐภาคีแห่งกติกานี้รับรองสิทธิของทุกคนในมาตรฐานการครองชีพที่เพียงพอสําหรับตนเองและ

   ครอบครัว ซึ่งรวมถึงเครื่องนุ่งห่ม และจะดําเนินการพัฒนาสภาพของที่อยู่อาศัยต่อไป

	 	 	 ดูเพิ่มเติม

 •  ปฏิญญาสากลว่าด้วยเร่ืองสิทธิมนุษยชน มาตรา 25 (1)

 •  อนุสัญญาสิทธิเด็ก มาตรา 27 (1, 3) และข้อคิดเห็นท่ัวไปท่ี 6 (การการปฎิบัติต่อผู้เยาว์ไร้ผู้ติดตาม 

  และเด็กท่ีอยู่ตามลำาพังอาศัยอยู่นอกประเทศด้ังเดิม) ค.ศ. 2005 ย่อหน้า 44-45

  5.5 และ 5.6 การดูแลด้านสุขภาพและเอชไอวี/เอดส์

   กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม มาตรา 12

   รัฐผู้ทําสัญญาต่อกติกาฉบับน้ียอมรับถึงสิทธิของทุกคนในการใช้สิทธิของตนได้ตามมาตรฐานสูงสุด

   ของสุขภาพกายและใจ

   ข้อคิดเห็นทั่วไปของคณะกรรมการสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมที่ 14 (สิทธิใน

    การได้รับมาตรฐานสูงสุดของสุขภาพ (มาตรา 12) ค.ศ. 2000 ย่อหน้า 12

   ... สิ่งอํานวยความสะดวกด้านสุขภาพ สินค้า และบริการจะต้องมีบริการอย่างทั่วถึงให้กับทุกคน

   โดยเฉพาะอย่างย่ิงต่อบุคคลท่ีมีความเปราะบางหรือเป็นส่วนด้อยของกลุ่มประชากร ในทางกฎหมาย

   และในความเป็นจริงโดยปราศจากการเลือกปฎิบัติใด ๆ

	 	 	 ดูเพิ่มเติม

 •  ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน มาตรา 25

 •  กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง มาตรา 6 (1) และ ข้อคิดเห็น

  ท่ัวไปท่ี 6 (มาตรา 6 เร่ืองสิทธิในชีวิต) ค.ศ. 1982 ย่อหน้า 5

 •  อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ มาตรา 12

 •  อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ 

  มาตรา 5 (e) (iv)

 •  อนุสัญญาสิทธิเด็ก มาตรา 23-24 และข้อคิดเห็นท่ัวไปท่ี 6 (การปฎิบัติต่อผู้เยาว์ไร้ผู้ติดตามและ 

  เด็กท่ีอยู่ตามลำาพังอาศัยอยู่นอกประเทศด้ังเดิม) ค.ศ. 2005 ย่อหน้า 46-49

 •  อนุสัญญา ค.ศ. 1954 มาตรา 23

 •  ข้อสรุปคณะกรรมการบริหาร ท่ี 106 (LVII) – ค.ศ 2006, อารัมภบท และย่อหน้า (p)
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 5.7  การศึกษาขั้นประถมและมัธยม

  กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม มาตรา 13

   รัฐผู้ทําสัญญาต่อกติกาฉบับนี้ยอมรับถึงสิทธิของทุกคนในด้านการศึกษา

  ข้อคิดเห็นทั่วไปของคณะกรรมการสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ที่ 14 (สิทธิใน

  ด้านการศึกษา (มาตรา 13) ค.ศ. 1999 ย่อหน้า 6

 ... ทุกคนจะต้องเข้าถึงการศึกษา โดยเฉพาะอย่างย่ิงในกลุ่มคนท่ีเส่ียงต่อการถูกละเมิด โดยทางกฎหมายหรือ

 ความเป็นจริง โดยปราศจากการเลือกปฎิบัติบนพ้ืนเพของการข้อห้ามใด ๆ (ดูย่อหน้า 31-37 ของการ

 ไม่เลือกปฎิบัติ)

  อนุสัญญา ค.ศ. 1954 มาตรา 22

 1. รัฐท่ีเข้าทําสนธิสัญญาจะปฎิบัติต่อบุคคลไร้สัญชาติเช่นเดียวกับท่ีได้ปฎิบัติต่อพลเมืองของตนในเร่ือง

 การให้การศึกษาขั้นพื้นฐาน

 2. รัฐท่ีเข้าทําสนธิสัญญาจะปฎิบัติต่อบุคคลไร้สัญชาติเท่าท่ีจะเป็นไปได้เช่นเดียวกัน หรือไม่ว่ากรณีใด

 ต้องไม่น้อยไปกว่าที่ได้ปฎิบัติโดยทั่ว ๆ ไปต่อบุคคลต่างด้าวในสถานการณ์เช่นเดียวกัน ในส่วนของ

 การศึกษานอกเหนือไปจากการศึกษาขั้นพื้นฐานและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการเข้าถึงการศึกษา

 การให้การรับรองประกาศนียบัตร อนุปริญญาและปริญญาบัตรของสถานศึกษาต่างชาติ การยกเว้น

 ค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมและการให้ทุนการศึกษา

	 	 ดูเพิ่มเติม

 •  ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน มาตรา 26

 •  อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ มาตรา 10

 •  อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเช้ือชาติในทุกรูปแบบ มาตรา 5(e) (v)

 •  อนุสัญญาสิทธิเด็ก มาตรา 28, 32 และข้อคิดเห็นท่ัวไปท่ี 6 (การปฎิบัติต่อผู้เยาว์ไร้ผู้ติดตามและเด็กท่ี 

  อยู่ตามลำาพังอาศัยอยู่นอกประเทศด้ังเดิม) ค.ศ. 2005 ย่อหน้า 41-43

 •  การศึกษา – คำาแนะนำาภาคสนามของ UNHCR ค.ศ 2003

 •  ข้อสรุปคณะกรรมการบริหาร ท่ี No. 106 (LVII) – 2006, อารัมภบท และย่อหน้า (p)

 5.8  การศึกษาขั้นสูงขึ้น ภาษาและการฝึกอาชีวะ

  กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม มาตรา 6 (2)

 ข้ันตอนท่ีรัฐภาคีต่อกติกาฉบับน้ีจะดําเนินการเพ่ือบรรลุถึงความจริงเป็นเต็มรูปแบบของ [สิทธิในการทํางาน] 

 จะต้องรวมการแนะแนวด้านเทคนิคและอาชีวะและโครงการฝึกอบรมต่าง ๆ นโยบายและเทคนิคเพื่อ

 ที่จะบรรลุการพัฒนาอย่างมั่นคงด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และการจ้างงานอย่างเต็ม

 ประสิทธิผลภายใต้สภาวะท่ีมีการคุ้มกันบนพ้ืนฐานเสรีภาพด้านการเมืองและเศรษฐกิจของแต่ละบุคคล
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   ข้อคิดเห็นทั่วไปของคณะกรรมการสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ข้อที่ 14 (สิทธิ

   ในด้านการศึกษา มาตรา 13) ค.ศ. 1999 ย่อหน้า 52

   ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับมาตรา 13 (2) (b) ถึง (d) รัฐภาคีมีพันธะผูกพันทันทีต่อ “การดําเนินตามข้ันตอน”

   [มาตรา 2 (1)] ในการตระหนักถึงความเป็นจริงของการศึกษาข้ันมัธยม การศึกษาข้ันสูงกว่าและการ

   ศึกษาขั้นพื้นฐานสําหรับทุกคนในอาณาเขตนิติรัฐแห่งตน

   อนุสัญญา ค.ศ. 1954 มาตรา 22

   2. รัฐที่เข้าทําสนธิสัญญาจะปฎิบัติต่อบุคคลไร้สัญชาติเท่าที่จะเป็นไปได้เช่นเดียวกันหรือไม่ว่า

   กรณีใดต้องไม่น้อยไปกว่าที่ได้ปฎิบัติโดยทั่วๆไปต่อคนต่างด้าว ในส่วนของการศึกษา นอกเหนือ

   ไปจากการศึกษาขั้นพื้นฐานและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการเข้าถึงการศึกษา การให้การรับรอง

   ประกาศนียบัตรอนุปริญญาและปริญญาบัตรของสถานศึกษาต่างชาติ การยกเว้นค่าเล่าเรียนและค่า

   ธรรมเนียมและการให้ทุนการศึกษา

	 	 	 ดูเพิ่มเติม

 •  ปฏิญญาสากลว่าด้วยเรื่องสิทธิมนุษยชน มาตรา 26

 •  อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ มาตรา 10(a), 11(1) (c), 14(2) (d)

 •  อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเช้ือชาติในทุกรูปแบบ มาตรา 5 (e) (v)

 •  อนุสัญญาสิทธิเด็ก มาตรา 28(1) (b), (d)

 •  การศึกษา – คำาแนะนำาภาคสนามของ UNHCR ค.ศ. 2003

 •  ข้อสรุปคณะกรรมการบริหารที่ 106 (LVII) – ค.ศ. 2006, อารัมภบท และย่อหน้า (p)
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6.   การมีส่วนร่วมในชุมชนและการพึ่งพาตนเอง

 6.2  การมีส่วนร่วมในการวางแผนและการพัฒนาชุมชน
 •  คู่มือของ UNHCR สำาหรับแผนงานในการมีส่วนร่วมในการปฎิบัติการ ค.ศ. 2005

 •  อนุสัญญาสิทธิเด็ก มาตรา 12 ข้อคิดเห็นทั่วไปที่ 6 (การปฎิบัติต่อผู้เยาว์ไร้ผู้ติดตามและเด็กที่แยก

  อยู่ตามลำาพังนอกประเทศดั้งเดิม) 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. ทุกคนมีสิทธิที่จะทํางาน (และ) ที่จะเลือกงานโดยเสรีและที่จะมีสภาวะการทํางานที่ยุติธรรม

 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

 •  อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเช้ือชาติในทุกรูปแบบ มาตรา 5 (e) (i)

 •  อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ มาตรา 11, 14

 •  อนุสัญญา ค.ศ. 1954 มาตรา 17

 •  คู่มือสำาหรับการพึ่งพาตนเอง UNHCR ค.ศ. 2005

 •  ข้อสรุปคณะกรรมการบริหารที่ 106 (LVII) – 2006,อารัมภบท และย่อหน้า (p)

 6.4  การค้าขายและการประกอบกิจการส่วนตัว

  กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม มาตรา 6 (1) 

 รัฐภาคีต่อกติกาฉบับน้ียอมรับถึงสิทธิในการทํางาน รวมถึงสิทธิของทุกคนเพ่ือโอกาสในการหาเล้ียงชีพ

  ด้วยการทํางานที่บุคคลจะเลือกหรือรับงานอย่างเสรี  และจะมีสิ่งคุ้มกันเพื่อการคุ้มครองสิทธิด้านนี้  

  อนุสัญญา ค.ศ. 1954 มาตรา 18

 รัฐท่ีเข้าทําสนธิสัญญาจะปฏิบัติต่อบุคคลไร้สัญชาติท่ีอาศัยอยู่ในอาณาเขตแดนของรัฐเท่าเทียมเท่าท่ี

 จะเป็นไปได้และไม่ว่าในกรณีใดต้องไม่น้อยกว่าที่ปฎิบัติโดยทั่ว ๆ ไป ต่อคนต่างด้าวในด้านสิทธิการ

 ประกอบการทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรม หัตถกรรมและการพาณิชย์และการจัดต้ังบริษัทการค้าและ

 อุตสาหกรรมของตน
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	 	 	 ดูเพิ่มเติม

 •  อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ มาตรา 11, 13-14

 •  อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเช้ือชาติในทุกรูปแบบ 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.  รัฐท่ีทําสนธิสัญญา จะต้องปฎิบัติต่อบุคคลไร้สัญชาติท่ีอยู่อย่างถูกต้องตามกฎหมายในอาณาเขต

   แดนแห่งรัฐให้เท่าเทียมเท่าท่ีจะเป็นไปได้และในกรณีอ่ืนใด ไม่น้อยไปกว่าท่ีปฎิบัติต่อบุคคต่างด้าว

   โดยทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ในด้านสิทธิการจ้างงานเพื่อค่าแรง

   2. รัฐท่ีทําสนธิสัญญาจะต้องให้การพิจารณาโดยคํานึงถึงปัญหาของบุุคลไร้สัญชาติในการปรับสิทธิของ

   บุคคลไร้สัญชาติให้เท่าเทียมกับพลเมืองในชาติของตนโดยเฉพาะอย่างย่ิงต่อบุคคลไร้สัญชาติท่ีเข้ามาใน

   อาณาเขตแดนตามโครงการการจ้างแรงงานหรือภายใต้โครงการแรงงานอพยพ

	 	 	 ดูเพิ่มเติม

 • กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม มาตรา 2(3), 6

 • อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเช้ือชาติในทุกรูปแบบ มาตรา 5(e) (i)

 • อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ มาตรา 11, 14

 • คู่มือสำาหรับการพ่ึงพาตนเองของ UNHCR ค.ศ. 2005

 • ข้อสรุปคณะกรรมการบริหารท่ี 106 (LVII) – 2006, อารัมภบทและย่อหน้า (p)

  6.6  ความม่ันคงทางสังคมและความยุติธรรมและสภาพการทํางานท่ีพึงพอใจ

   ปฏิญญาสากลว่าด้วยเรื่องสิทธิมนุษยชน มาตรา 23

   1. ทุกคนมีสิทธิ ... ในสภาวะการทํางานท่ียุติธรรม และสภาพแวดอันน่าพึงพอใจแห่งการงาน และ

   ในการคุ้มครองต่อการว่างงาน

   อนุสัญญา ค.ศ. 1954 มาตรา 24

   1. รัฐท่ีทําสนธิสัญญาจะปฎิบัติต่อบุคคลไร้สัญชาติท่ีอาศัยอย่างถูกต้องตามกฎหมายในอาณาเขต

   แดนแห่งรัฐเท่าเทียมกับบุคคลท่ีเป็นพลเมือง ในประเด็นดังต่อไปน้ี
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 (a) [...] ค่าตอบแทนรวมท้ังเบ้ียเล้ียงครอบครัวท่ีเป็นส่วนหน่ึงของค่าตอบแทนช่ัวโมงการทํางาน การทํางาน

 ล่วงเวลาวันหยุดที่ได้รับค่าแรง ข้อจํากัดในการทํางานที่บ้าน อายุขั้นตําของการจ้างงาน การฝึกงาน

 และการฝึกอบรม การทํางานของสตรีและการทํางานของเยาวชน และการใช้สิทธิประโยชน์ของการเจรจา

 ต่อรอง

 (b) การประกันสังคม (ข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับการบาดเจ็บที่เกิดจากการจ้างงาน โรคที่เกิดจากอาชีพ 

 การลาคลอด การเจ็บป่วย การพิการ ความชรา การตาย การว่างงาน ความรับผิดชอบต่อครอบครัว

 และในกรณีฉุกเฉินอ่ืนท่ีบังคับใช้กับบุคคลถือสัญชาติหรือกฎระเบียบท่ีครอบคลุมโดยโครงการประกันสังคม)

 จะต้องมีตามข้อจํากัด

 [...]

	 	 ดูเพิ่มเติม

 •  ปฏิญญาสากลว่าด้วยเรื่องสิทธิมนุษยชน มาตรา 22

 •  กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม มาตรา 6-7 และ 9

 •  อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ มาตรา 11 (1) (e ถึง f), 14 (2) (c)

 •  อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเช้ือชาติในทุกรูปแบบ มาตรา 5 (e) (iv)

 6.7  สิทธิในการครอบครองทรัพย์สิน

  ปฏิญญาสากลว่าด้วยเรื่องสิทธิมนุษยชน มาตรา 17

 1.  บุคคลทุกคนมีสิทธิในการถือครองทรัพย์สินโดยลําพังส่วนตัว หรือถือครองส่วนร่วมกับผู้อ่ืน

  อนุสัญญา ค.ศ. 1954 มาตรา 13

 รัฐภาคีจะปฎิบัติต่อบุคคลไร้สัญชาติเท่าเทียมเท่าที่เป็นไปได้และในกรณีใด ๆ ที่ปฎิบัติต่อคนต่างด้าว

 โดยท่ัวไปในสถานการณ์เดียวกัน ในด้านการครอบครองสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ และสิทธิอ่ืนใด

 ในการถือครอง และการให้เช่าหรือการทําสัญญาอื่นใดเกี่ยวกับสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์

	 	 ดูเพิ่มเติม

 •  อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ มาตรา 1515 (1 ถึง 3), 16 (1) (h)

 •  อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเช้ือชาติในทุกรูปแบบ มาตรา 5 (d) (v)

 •  ข้อสรุปคณะกรรมการบริหารที่ 106 (LVII) – ค.ศ. 2006, อารัมภบทบทสรุปคณะกรรมการบริหาร
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 บทสรุปคณะกรรมการบริหาร

 เรื่องการวินิจฉัย การป้องกัน และการลดสภาวะการไร้สัญชาติ 
 และการคุ้มครองบุคคลไร้สัญชาติ

 (ข้อท่ี 106 (LVII) ค.ศ. 2006)

   คณะกรรมการบริหาร

  ยังคงความกังวลอย่างลึกซ้ืงต่อปัญหาของการไร้สัญชาติท่ียังคงมีอยู่ในภูมิภาคต่าง ๆ ท่ัวโลก และความเร่งด่วน

  ของปัญหาการไร้สัญชาติท่ีเกิดข้ึนใหม่่

  ยอมรับถึงสิทธิของรัฐในการตรากฎหมายท่ีเก่ียวกับการได้สัญชาติ การสละสัญชาติ หรือการสูญเสียสัญชาติ

  และเป็นท่ีสังเกตุว่าประเด็นของการไร้สัญชาติได้อยู่ในการพิจารณาของสมัชชาใหญ่สหประชาชาติ

  ภายในประเด็นทั่วไปในกรณีการสืบทอดรัฐ

  ขอแสดงความกังวลต่อสถานการณ์ที่รุนแรงและอันตรายที่บุคคลไร้สัญชาติเผชิญอยู่ ซึ่งรวมถึงการขาด

  อัตลักษณ์ทางกฎหมายและการไม่ได้ใช้สิทธิในด้านพลเมือง สังคม เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมซึ่ง

  ส่งผลให้ไม่สามารถเข้ารับการศึกษา การถูกจำากัดเสรีภาพของการเดินทางเคล่ือนย้ายสถานการณ์อันยืดเย้ือ

  จากการถูกคุมขัง การไม่สามารถหาการจ้างงาน การไม่สามารถใช้ในสิทธิในการครอบครองทรัพย์สิน

  การไม่สามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลเบื้องต้น

  บันทึกว่าแม้ว่าจะมีความก้าวหน้าบางประการ แต่รัฐท่ีเข้าสัตยาบรรณหรือเข้าเป็นภาคีต่ออนุสัญญาว่าด้วย

  เร่ืองสถานภาพของบุคคลไร้สัญชาติ ค.ศ. 1954 และอนุสัญญาว่าด้วยการลดสภาวะการไร้สัญชาติ ค.ศ. 1961

  มีจำานวนจำากัดอยู่เพียง 60 และ 32 ประเทศ

  ระลึกถึงสิทธิของบุคคลท่ีจะได้ถือครองสัญชาติและสิทธิในการท่ีจะไม่ถูกเพิกถอนสัญชาติของตนโดยพลการ

  ตามท่ีได้บัญญัติไว้ในปฎิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน และอ้างอิงถึงตราสารสิทธิด้านมนุษยชนต่าง ๆ

  เช่น อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเช้ือชาติในทุกรูปแบบกติการะหว่างประเทศ

  ว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ

  และอนุสัญญาสิทธิเด็ก

  ระลึกถึงว่ามนุษย์ทุกคนเกิดมามีอิสระและเสมอภาคในศักด์ิศรีและได้รับสิทธิและเสรีภาพตามท่ีบัญญัติ

  ในปฏิญญาสากลของสิทธิมนุษยชนโดยไม่มีความแตกต่างใดๆ

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

 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

 นี้โดยดำาเนินตามเป้าหมายของกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการวินิจฉัย การป้องกัน และลดการไร้สัญชาติและเพื่อ

 การคุ้มครองคนไร้สัญชาติต่อไป

การวินิจฉัยการไร้สัญชาติ

 (b) เรียกร้องให้ UNHCR ทำางานต่อไปกับหน่วยภาครัฐท่ีมีส่วนได้เสียในการเข้าร่วมหรือสานต่อความพยายามใน

 การวินิจฉัยประชากรท่ีเป็นบุคคลไร้สัญชาติ หรือกลุ่มประชากรท่ียังไม่ได้รับการพิจารณาสัญชาติท่ียังอาศัยอยู่ใน

 อาณาเขตรัฐ โดยร่วมมือกับองค์การสหประชาชาติหน่วยอ่ืน โดยเฉพาะกับ UNICEF, UNFPA รวมถึง DPA, 

 OHCHR และ UNDP ท่ีอยู่ในกรอบทำางานของโครงการระดับชาติ ซ่ึงอาจรวมกระบวนการท่ีเก่ียวข้องกับการจด

 ทะเบียนเกิดหรือการปรับปรุงข้อมูลด้านประชากรตามความเหมาะสม

 (c) ส่งเสริมให้ UNHCR ทำาและแบ่งปันงานวิจัยโดยเฉพาะกับภูมิภาคต่าง ๆ  ที่มีการทำาวิจัยด้านการไร้สัญชาติ

 ท่ียังไม่เพียงพอ โดยร่วมมือกับนักวิชาการ สถาบัน และผู้เช่ียวชาญต่าง ๆ  กับภาครัฐ เพ่ือส่งเสริมให้มีการเข้าใจ

 เพิ่มขึ้นในด้านของลักษณะและขอบข่ายของปัญหาเรื่องการไร้สัญชาติ เพื่อวินิจฉัยประชากรกลุ่มไร้สัญชาติ

 และเข้าใจถึงสาเหตุที่นำาไปสู่ภาวะการไร้สัญชาติ ทั้งหมดนี้เป็นการช่วยในการร่างยุทธศาสตร์เพื่อการแก้ไข

 ปัญหา

 (d) ส่งเสริมให้รัฐท่ีมีข้อมูลสถิติด้านบุคคลไร้สัญชาติหรือจำานวนของบุคคลไร้สัญชาติท่ีจะพิจารณาเร่ืองสัญชาติ

 แบ่งปันข้อมูลด้านสถิติกับ UNHCR และร้องขอให้ UNHCR จัดตั้งวิธีการที่เป็นรูปแบบและเป็นระบบใน

 ด้านการรวบรวมข้อมูล การปรับปรุง และการแบ่งปันข้อมูล

 (e) ส่งเสริมให้ UNHCR รวบรวมรายงานของการดำาเนินงานท่ีทำาข้ึนสองปีต่อคร้ังในด้านของบุคคลไร้สัญชาติต่อ

 คณะกรรมการบริหาร สถิติท่ีจัดทำาโดยรัฐและการวิจัยท่ีทำาโดยสถาบันการศึกษาและผู้เช่ียวชาญ ประชาสังคม

 และพนักงานในภาคสนามในด้านของความรุนแรงของสภาวะการไร้สัญชาติ

 (f) ส่งเสริมให้ UNHCR ให้คำาปรึกษาด้านเทคนิคต่อไป และให้การสนับสนุนรัฐเพ่ือส่งเสริมความเข้าใจต่อปัญหา

 ของการไร้สัญชาติ พร้อมทั้งเป็นหน่วยงานที่อำานวยความสะดวกในการจัดให้มีการปรึกษาหารือระหว่างรัฐที่

 สนใจในระดับโลกและระดับภูมิภาค

้
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  (g) บันทึกด้านความร่วมมือที่จัดตั้งขึ้นกับสหภาพรัฐสภา (IPU) ในภาคสนามสำาหรับเรื่องสัญชาติและการ 

  ไร้สัญชาติ และบันทึกเพ่ิมเติมในคู่มือสมาชิกรัฐสภาเร่ืองสัญชาติและการไร้สัญชาติ ค.ศ. 2005 ท่ีจะนำามาใช้

  กับสภาแห่งชาติและในระดับภูมิภาคเพื่อเพิ่มการตระหนักถึงปัญหาและการสร้างเสริมศักยภาพระหว่าง

  ผู้บริหารของรัฐและประชาสังคม

 การป้องกันการไร้สัญชาติ

  (h) เรียกร้องให้รัฐต่าง ๆ อำานวยความสะดวกในด้านการจดทะเบียนเกิดและการออกเอกสารการเกิดหรือ

  เอกสารท่ีเหมาะสมเพ่ือให้เด็กมีเอกสารประจำาตัวเม่ือจำาเป็นและเม่ือถึงเวลา โดยความช่วยเหลือจากหน่วยงาน

  UNHCR, UNICEF, และ UNFPA

  (i) ส่งเสริมให้รัฐพิจารณาการตรวจสอบกฎหมายว่าด้วยสัญชาติของรัฐและกฎหมายอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องเพื่อ

  ทบทวนการลงมติและการใช้ส่ิงคุ้มกันต่าง ๆ ท่ีประกอบด้วยหลักการพ้ืนฐานของกฎหมายระหว่างประเทศ

   เพ่ือป้องกันมิให้เกิดสภาวะการไร้สัญชาติอันเป็นผลมาจากการถูกปฎิเสธหรือการถูกเพิกถอนสัญชาติโดย

  พลการ และร้องขอให้ UNHCR ให้คำาปรึกษาด้านเทคนิคของเร่ืองน้ีต่อไป

  (j) บันทึกว่าการไร้สัญชาติอาจมีผลมาจากข้อจำากัดท่ีบิดามารดาจะสืบทอดสัญชาติแก่บุตรได้ การท่ีสตรีไม่

  สามารถส่งต่อสัญชาติให้กับบุตร การสละสัญชาติโดยไม่ได้รับประกันว่าจะได้สัญชาติจากประเทศอ่ืนการสูญเสีย

  สัญชาติอย่างอัตโนมัติจากการที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศเป็นเวลานาน การถูกเพิกถอนสัญชาติเนื่องจาก

  ไม่สามารถปฎิบัติหน้าท่ีทางทหารหรือหน้าท่ีพลเมืองอ่ืนใด การสูญเสียสัญชาติเน่ืองจากแต่งงานกับคนต่างด้าว

  หรือการเปล่ียนแปลงสัญชาติของคู่สมรสระหว่างการสมรส และการถูกเพิกถอนสัญชาติอันเป็นผลมาจาก

  การเลือกปฎิบัติ และร้องขอให้ UNHCR ให้คำาปรึกษาด้านเทคนิดในเรื่องนี้ต่อไป

  (k) เน้นยำาว่าในเหตุการณ์ของกรณีการสืบทอดรัฐ รัฐที่เกี่ยวข้องทั้งหลายจะต้องมีมาตรการที่เหมาะสมใน

  การป้องกันสภาวะการไร้สัญชาติอันเป็นผลมาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและจะต้องดำาเนินการเพื่อแก้ไข

  สถานการณ์นั้น ๆ

  (l) ส่งเสริมให้รัฐต่าง ๆ      แสวงหาหนทางแก้ไขท่ีเหมาะสมให้กับบุคคลท่ีมิได้เจตนาเดินทางหรือไม่ได้ถือเอกสาร

  ประจำาตัวฉบับจริง รวมถึงคนอพยพและบุคคลท่ีถูกลักพาหรือถูกค้ามนุษย์ และในเวลาจำาเป็นและเหมาะสม 

  ให้รัฐท่ีเก่ียวข้องร่วมมือระหว่างกันในการตรวจสอบสถานภาพของสัญชาติ และให้เป็นไปตามหลักการของ

  การเคารพในสิทธิมนุษยชนของแต่ละบุคคลรวมถึงกฎหมายระดับชาติในส่วนที่เกี่ยวข้องด้วย
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้



 (m) ร้องขอให้บรรดารัฐที่เป็นภาคีพิธีสารว่าด้วยการป้องกัน ปราบปราม และลงโทษการค้ามนุษยโ์ดยเฉพาะ

 การค้าสตรีและเด็ก และพิธีสารต่อต้านการลักพาคนอพยพทางบก ทางเรือ และทางอากาศ ซ่ึงเป็นส่วนเพ่ิมเติม

 ของอนุสัญญาสหประชาชาติด้านการต่อต้านองค์กรอาชญากรข้ามชาติ   โดยให้เคารพต่อพันธะผูกพันในการ

 ช่วยเหลือเพื่อตรวจสอบสัญชาติของบุคคลที่ถูกลักพาหรือถูกค้ามนุษย์ พิจารณาในการออกเอกสารสำาหรับ

 เดินทางและเอกสารประจำาตัว พร้อมท้ังอำานวยความสะดวกเพ่ือส่งบุคคลเหล่าน้ีกลับ และส่งเสริมให้รัฐต่าง ๆ ให้

 ความช่วยเหลือในประเด็นที่คล้ายกัน

การลดสภาวะการไร้สัญชาติ

 (n) ส่งเสริมให้รัฐพิจารณาเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการลดสภาวะการไร้สัญชาติ ค.ศ. 1961 สำาหรับรัฐที่

 เป็นภาคีอยู่แล้วขอให้พิจารณาถอนข้อสงวน

 (o) ส่งเสริมให้ UNHCR ระดมความร่วมมือกับหน่วยงานสหประชาชาติอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือรัฐในการ

 ลดสภาวะการไร้สัญชาติ โดยเฉพาะสถานการณ์ของการไร้สัญชาติที่ยืดเยื้อ

 (p) ส่งเสริมให้รัฐพิจารณามาตรการท่ีจะอำานวยให้มีการปรับตัวเข้ากับสังคมแก่บุคคลท่ีอยู่ในสภาวะของการไร้สัญชาติ

 อันยืดเย้ือโดยผ่านโครงการพัฒนาในภาคสนามด้านการศึกษา ท่ีอยู่อาศัย การบริการทางสุขภาพและการสร้างรายได้

 โดยร่วมมือกับหน่วยงานสหประชาชาติอื่นที่เกี่ยวข้องในเวลาที่เหมาะสม และคำานึงถึงข้อมติของสมัชชาใหญ่

 สหประชาติที่ 60/129 ปี ค.ศ. 2005

 (q) ส่งเสริมให้รัฐคุ้มกันสิทธิของเด็กทุกคนในการได้รับสัญชาติ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในเวลาท่ีเด็กอาจกลายเป็น

 บุคคลไร้สัญชาติ โดยคำานึงถึงมาตรา 7 ของอนุสัญญาสิทธิเด็ก และส่งเสริมต่อให้ UNHCR ร่วมมือกับ UNICEF

 และ UNFPA ให้คำาปรึกษาด้านเทคนิคและการสนับสนุนในด้านปฎิบัติการ

 (r) ส่งเสริมให้รัฐกระจายข้อมูลอย่างเต็มท่ีในด้านการเข้าถึงสิทธิของการเป็นพลเมือง รวมถึงกระบวนการแปลง

 สัญชาติ ผ่านการรณรงค์ข่าวสารด้านพลเมืองขององค์กร โดยได้รับความสนับสนุนจาก UNHCR ตามความ

 เหมาะสม

การคุ้มครองบุคคลไร้สัญชาติ

 (s) ส่งเสริมให้รัฐพิจารณาเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสถานภาพของบุคคลไร้สัญชาติ ค.ศ. 1954 และสำาหรับรัฐ

 ที่เป็นภาคีอยู่แล้ว ขอให้พิจารณาถอนข้อสงวน

 (t) เรียกร้องให้ UNHCR กระจายข่าวสารอย่างเต็มท่ี และเม่ือเวลาเหมาะสม ให้จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีภาครัฐ

 เก่ียวกับกลไกท่ีเหมาะสมสำาหรับการวินิจฉัย การบันทึกข้อมูล และการอนุมัติสถานภาพให้กับบุคคลไร้สัญชาติ
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   (u) ส่งเสริมให้รัฐที่ยังไม่ได้เป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสถานภาพของบุคคลไร้สัญชาติ ค.ศ. 1954 ให้ปฎิบัติ

   ต่อบุคคลไร้สัญชาติที่อาศัยอยู่อย่างถูกต้องตามกฎหมายในอาณาเขตดินแดนของรัฐในสอดคล้อง

   กับกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ และพิจารณาตามตวามเหมาะสมในการอำานวยความสะดวก

  ด้านการแปลงสัญชาติของบุคคลไร้สัญชาติที่มีถิ่นที่อยู่อาศัยอย่างถูกต้องตามกฎหมายในสอดคล้องกับ

  กฎหมายของรัฐ

   (v) ส่งเสริมให้ UNHCR นำาโครงการต่าง ๆ มาใช้เพ่ือส่งเสริมด้านความคุ้มครองและช่วยเหลือบุคคลไร้สัญชาติ

   เมื่อมีการร้องขอจากภาครัฐ โดยเฉพาะการช่วยเหลือบุคคลไร้สัญชาติให้เข้าถึงสิทธิที่ได้รับการช่วยเหลือ

   ทางกฎหมายในการแก้ไขปัญหาการไร้สัญชาติ และในบริบทเดียวกัน ให้ทำางานร่วมกับองค์กรพัฒนาเอกชน

   ในการให้คำาปรึกษาด้านกฎหมายและให้ความช่วยเหลืออื่น ๆ ตามความเหมาะสม

   (w) เรียกร้องให้รัฐไม่คุมขังบุคคลไร้สัญชาติเพียงเพราะเหตุผลในการเป็นบุคคลไร้สัญชาติ และจะต้องปฎิบัติ

   ต่อบุคคลไร้สัญชาติให้สอดคล้องกับกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ และเรียกร้องให้รัฐภาคีต่อ

   อนุสัญญาว่าด้วยเร่ืองสถานภาพของบุคคลไร้สัญชาติ ค.ศ. 1954 ปฎิบัติตามข้อกำาหนดในอนุสัญญาอย่าง

   เต็มที่

   (x) ร้องขอให้ UNHCR ปรับปรุงการฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานและจากหน่วยงานสหประชาชาติ

   อื่นต่อไปในเรื่องที่เกี่ยวกับการไร้สัญชาติ ทั้งนี้เพื่อให้ UNHCR ให้คำาปรึกษาด้านเทคนิคกับรัฐภาคีในการ

   นำาอนุสัญญา ค.ศ. 1954 มาปรับใช้ และให้แน่ใจว่าการปรับใช้จะสอดคล้องกับข้อกำาหนดในอนุสัญญาน้ัน
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บทคัดย่อเกี่ยวกับสัญชาติและการไร้สัญชาติ
จากตราสารสากลและตราสารภูมิภาคด้านสิทธิมนุษยชน

  ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน

 มาตรา 15 

 1. บุคคลมีสิทธิในการถือสัญชาติ

 2. การถอนสัญชาติโดยพลการ หรือปฎิเสธสิทธิท่ีจะเปล่ียนสัญชาติของบุคคลใดน้ัน จะกระทำามิได้

  กติการะหว่างประเทศเร่ืองสิทธิด้านพลเมืองและด้านการเมือง (16 ธันวาคม ค.ศ. 1966)

 มาตรา 2

 1. รัฐภาคีแต่ละรัฐแห่งกติกาน้ีรับท่ีจะเคารพและประกันแก่ปัจเจกบุคคลท้ังปวงภายในดินแดนของตนและภายใต้

 เขตอำานาจของตนในสิทธิท้ังหลายท่ีรับรองไว้ในกติกาน้ีโดยปราศจากการแบ่งแยกใด ๆ อาทิ เช้ือชาติ ผิว เพศ 

 ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมืองหรือความคิดเห็นอ่ืนใด เผ่าพันธุ์แห่งชาติหรือสังคม ทรัพย์สิน กำาเนิด

  หรือสถานะอื่น ๆ

 2. ในกรณีท่ียังไม่มีมาตรการทางนิติบัญญัติหรือมาตรการอ่ืนใด รัฐภาคีแต่ละรัฐแห่งกติกาน้ีรับท่ีจะดำาเนินการ

 ตามขั้นตอนที่จำาเป็น ตามกระบวนการทางรัฐธรรมนูญของตนและบทบัญญัติแห่งกติกานี้เพื่อให้มีมาตรการ

 ทางนิติบัญญัติหรือมาตรการอื่นใดที่อาจจำาเป็น เพื่อให้สิทธิทั้งหลายที่รับรองไว้ในกติกานี้เป็นผล [...]

 มาตรา 3

 รัฐภาคีแห่งกติกาน้ีรับท่ีจะประกันสิทธิอันเท่าเทียมกันของบุรุษและสตรี ในการท่ีจะใช้สิทธิทางแพ่งและสิทธิทาง

 การเมืองทั้งปวงที่ได้ระบุไว้ในกติกานี้

 มาตรา 24

 1. เด็กทุกคนย่อมมีสิทธิได้รับความคุ้มครองโดยมาตรการต่าง ๆ ท่ีจำาเป็นตามสถานะของผู้เยาว์ จากครอบครัว

 ของตน สังคมและรัฐ โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติอันเนื่องมาจากเชื้อชาติ ผิว เพศ ภาษา ศาสนา เผ่าพันธ์ุ

 แห่งชาติหรือสังคม ทรัพย์สิน หรือกำาเนิด

 2. เด็กทุกคนต้องได้รับการจดทะเบียนทันทีภายหลังการเกิด และต้องได้รับการต้ังช่ือ

 3. เด็กทุกคนมีสิทธิท่ีจะได้มาซ่ึงสัญชาติ
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 มาตรา 26

 บุคคลท้ังปวงย่อมเสมอกันตามกฎหมาย และมีสิทธิท่ีจะได้รับความคุ้มครองเท่าเทียมกันตามกฎหมาย  โดย

 ปราศจากการเลือกปฏิบัติใด ๆ ในกรณีน้ี กฎหมายจะต้องห้ามการเลือกปฏิบัติใด ๆ และต้องประกันการคุ้มครอง

 บุคคลทุกคนอย่างเสมอภาคและเป็นผลจริงจังจากการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุผลใด เช่น เช้ือชาติ ผิว เพศ ภาษา

 ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมืองหรือความคิดเห็นอ่ืนใด เผ่าพันธุ์แห่งชาติหรือสังคม ทรัพย์สิน กำาเนิด หรือ

 สถานะอื่น ๆ

 อนุสัญญาสิทธิเด็ก (20 พฤศจิกายน ค.ศ. 1989)

 มาตรา 7

 1. เด็กจะได้รับการจดทะเบียนทันทีหลังการเกิด และจะมีสิทธิท่ีจะมีช่ือนับต้ังแต่เกิด และสิทธิท่ีจะได้รับสัญชาติ

 และเท่าที่จะเป็นไปได้ สิทธิที่จะรู้จักและได้รับการดูแลเลี้ยงดูจากบิดามารดาของตน

 2. รัฐภาคีจะประกันให้มีการปฏิบัติตามสิทธิเหล่านี้ตามกฏหมายภายในและพันธกรณีของรัฐภาคีที่มีอยู่

 ภายใต้ตราสารระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่เด็กจะตกอยู่ในสถานะ

 ไร้สัญชาติ

 มาตรา 8

 1. รัฐภาคีรับท่ีจะเคารพต่อสิทธิของเด็ก ในการรักษาเอกลักษณ์ของตนไว้รวมถึงสัญชาติ ช่ือ และความสัมพันธ์

 ทางครอบครัวของตนตามที่กฎหมายรับรอง โดยปราศจากการแทรกแซงที่มิชอบด้วยกฎหมาย

 2. ในกรณีที่เด็กถูกกีดกันอย่างไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่ให้ได้รับรู้ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของหลักฐาน

 แสดงตนรัฐภาคีจะต้องให้ความช่วยเหลือและคุ้มครองตามความเหมาะสมเพื่อให้เด็กสามารถมีหลักฐาน

 แสดงตนโดยเร็ว

 อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (18 ธันวาคม ค.ศ. 1979)

 มาตรา 9

 1. รัฐภาคีจะให้สิทธิแก่สตรีท่ีเสมอภาคกันกับบุรุษ ในการท่ีจะได้มาเปล่ียนแปลงหรือคงไว้ซ่ึงสัญชาติของตน

  รัฐภาคีเหล่านั้นจะรับประกันเป็นพิเศษว่าทั้งการแต่งงานกับคนต่างชาติ กับทั้งการเปลี่ยนสัญชาติของสามี

 ระหว่างการแต่งงานจะไม่เปลี่ยนสัญชาติของภรรยาโดยอัตโนมัติไปด้วย อันจะทำาให้เธอเป็นคนไร้สัญชาติ

 หรือบังคับเธอให้ถือสัญชาติของสามี

 2.  รัฐภาคีจะให้สิทธิแก่สตรีที่เสมอภาคกันกับบุรุษ เกี่ยวกับสัญชาติของบุตรของตน
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  อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเช้ือชาติในทุกรูปแบบ 

  (21 ธันวาคม ค.ศ. 1965)

 มาตรา 1

 1. ในอนุสัญญานี้ คำาว่า “การเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ” จะหมายถึง การจำาแนก การกีดกัน การจำากัด หรือ

 การเลือก โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของเชื้อชาติ สีผิว เชื้อสายหรือชาติกำาเนิดหรือเผ่าพันธ์ุกำาเนิดซึ่งมีเจตนาหรือ

 มีผลให้เกิดการระงับหรือกีดก้ันการเคารพสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพข้ันพ้ืนฐานของบุคคลในด้านการเมือง เศรษฐกิจ

 สังคม วัฒนธรรม และในด้านอื่น ๆ ของการดำารงชีวิตในสังคม รวมทั้งการระงับหรือกีดกั้นการใช้สิทธิเหล่านั้น

 อย่างเสมอภาคของบุคคล

 2. อนุสัญญานี้ จะไม่ใช้กับการจำาแนก การกีดกัน การจำากัด หรือการเลือก โดยรัฐภาคีของอนุสัญญานี้ระหว่าง

 พลเมืองและบุคคลที่มิใช่พลเมือง

 3. จะตีความอนุสัญญาน้ีไปในทางท่ีกระทบต่อตัวบทของกฎหมายภายในของรัฐภาคีในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับเช้ือชาติ

 สัญชาติ และการให้สัญชาติไม่ได้ หากกฎหมายข้อน้ัน ๆ  มิได้เลือกปฏิบัติต่อชนเช้ือชาติหน่ึงเช้ือชาติใดโดยเฉพาะ

 มาตรา 5

 เพื่อให้สอดคล้องตามพันธกรณีพื้นฐานที่ได้จัดวางไว้ตามมาตรา 2 ของอนุสัญญานี้ รัฐภาคีจะห้ามและขจัด

 การเลือกปฏิบัติทางเช้ือชาติทุกรูปแบบ และจะประกันสิทธิของทุกคนให้มีความเสมอภาคกันตามกฎหมาย โดย

 ไม่จำาแนกตามเชื้อชาติ สีผิว หรือชาติหรือเผ่าพันธ์ุกำาเนิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการใช้สิทธิดังต่อไปนี้

 (c) สิทธิทางการเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สิทธิที่จะเข้าร่วมในการเลือกตั้ง การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งและ

 การสมัครรับเลือกต้ัง โดยอยู่บนพ้ืนฐานของการใช้สิทธิอย่างท่ัวถึงและเสมอภาคกัน การเข้าร่วมในรัฐบาล และ

 การเข้าร่วมในการดำาเนินกิจกรรมสาธารณะในทุกระดับ และความเสมอภาคในการเข้าถึงบริการสาธารณะ

 (d) สิทธิพลเมืองอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง (...)

 (iii) สิทธิในการถือครองสัญชาติ

 

    มาตราต่าง ๆ เหล่าน้ีควรจะนำาไปตีความโดยคำานึงถึงข้อแนะนำาท่ัวไปของคณะกรรมการด้านขจัดการเลือกปฏิบัติทางเช้ือชาติ

              และโดยเฉพาะข้อแนะนำาทั่วไปที่ 30 ของการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลที่มิใช่เป็นพลเมือง
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 อนุสัญญาระหว่างประเทศเร่ืองการคุ้มครองสิทธิของแรงงานอพยพท้ังหมดและสมาชิกในครอบครัว

 (18 ธันวาคม ค.ศ. 1990)

 มาตรา 29

 เด็กที่เป็นแรงงานอพยพจะต้องมีสิทธิที่จะมีชื่อ ได้รับการลงทะเบียนเกิดและได้สัญชาติ

 อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของคนพิการ (13 ธันวาคม ค.ศ. 2006)

 มาตรา 18

 1. ให้รัฐภาคียอมรับสิทธิของคนพิการท่ีจะมีเสรีภาพในการโยกย้ายถ่ินฐาน เสรีภาพในการเลือกท่ีอยู่อาศัย

 ของตนเอง และการถือสัญชาติ บนพื้นฐานที่เท่าเทียมกับบุคคลอื่น รวมทั้งโดยการประกันให้คนพิการ :

 (a) มีสิทธิในการได้และเปล่ียนแปลงสัญชาติ และจะต้องไม่ถูกถอนสัญชาติตามอำาเภอใจหรือเพราะเหตุแห่ง

 ความพิการ

 (b) ไม่ถูกลิดรอนจากการมีสิทธิท่ีจะได้รับ ครอบครองและใช้เอกสารสัญชาติของตนหรือเอกสารอ่ืนเก่ียวกับ

 บัตรประจำาตัว หรือดำาเนินขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง อาทิ ขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองที่จำาเป็นในการโยกย้าย

 ถิ่นฐานได้ทั้งนี้ เพราะเหตุแห่งความพิการ

 (c) เดินทางออกจากประเทศใดๆ ได้โดยเสรี รวมท้ังประเทศของตน

 (d) ไม่ถูกลิดรอนสิทธิโดยพลการในการเดินทางเข้าประเทศของตนเพราะเหตุแห่งความพิการ

 2. เด็กพิการจะได้รับการจดทะเบียนทันทีหลังจากเกิด และจะมีสิทธิต้ังแต่เกิดในการมีช่ือ มีสิทธิท่ีจะได้มาซ่ึง

 สัญชาติ และในขอบเขตที่เป็นไปได้ที่สุด สิทธิที่จะรู้จักและได้รับการเลี้ยงดูจากบิดามารดาของตน

 อนุสัญญาว่าด้วยเรื่องสัญชาติของสตรีที่สมรสแล้ว (29 มกราคม ค.ศ. 1951)

 มาตรา 1

 บรรดารัฐภาคีแต่ละรัฐตกลงว่า ไม่ว่าจะมีพิธีสมรสหรือมีการอย่าร้างระหว่างบุคคลหน่ึงท่ีถือสัญชาติกับบุคคล

 ต่างด้าวหรือจากการเปลี่ยนสัญชาติของสามีระหว่างการสมรสจะไม่มีผลกระทบอย่างอัตโนมัติต่อสัญชาติ

 ของผู้เป็นภรรยา

 มาตรา 2

 บรรดารัฐภาคีแต่ละรัฐตกลงว่า ไม่ว่าจะเป็นการขอรับสัญชาติแบบสมัครใจจากรัฐอื่น หรือการสละสัญชาติ

 ของบุคคลหนึ่งจะไม่ขัดขวางต่อการดำารงสัญชาติของผู้เป็นภรรยาที่ถือครองสัญชาตินั้น
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 มาตรา 3

 1. บรรดารัฐภาคีแต่ละรัฐตกลงว่า ภรรยาท่ีเป็นบุคคลต่างด้าวของบุคคลท่ีมีสัญชาติน้ัน จากการย่ืนคำาร้องจะต้อง

 ได้รับสัญชาติของสามีผ่านกระบวนการแปลงสัญชาติแบบพิเศษ การอนุมัติสัญชาติน้ันอาจจะต้องเข้ากับหลักการ

 ของการจำากัดการให้สัญชาติซึ่งอาจจะเป็นประโยชน์ด้านความมั่งคงแห่งชาติหรือนโยบายสาธารณะ

 2. บรรดารัฐภาคีตกลงว่า อนุสัญญาฉบับปัจจุบันจะต้องไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการบัญญัติกฎหมายหรือการ

 ปฎิบัติด้านการศาลที่ให้ภรรยาที่เป็นบุคคลต่างด้าวของบุคคลที่มีสัญชาตินั้น จากการยื่นคำาร้อง ได้รับสัญชาติ

 ของสามีโดยตามสิทธิ

  กฎบัตรอัฟริกาเร่ืองสิทธิและสวัสดิภาพของเด็ก (11 กรกฎาคม ค.ศ. 1990)

 มาตรา 6 เรื่อง ชื่อและสัญชาติ

 1. เด็กทุกคนจะต้องมีสิทธิในการมีช่ือต้ังแต่ได้เกิด

 2. เด็กทุกคนจะต้องได้รับการลงทะเบียนทันทีหลังจากที่เกิด

 3. เด็กทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับสัญชาติ

 4. บรรดารัฐภาคีแห่งกฎบัตรฉบับปัจจุบันจะต้องนำาไปปฎิบัติเพ่ือประกันว่ารัฐธรรมนูญของตนจะได้ออกกฎหมาย

 ยอมรับในหลักการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกับเด็กในได้สัญชาติของรัฐในอาณาเขตแดนท่ีเด็กได้เกิด ถ้า ณ เวลาท่ีเด็กได้เกิด

 เด็กไม่ได้รับสัญชาติจากรัฐอื่นใด ตามครรลองแห่งกฎหมายนั้น

  กติกาเร่ืองสิทธิของเด็กในศาสนาอิสลาม (มิถุนายน ค.ศ. 2005)

 มาตรา 7 เรื่อง อัตลักษณ์

 เด็กจะต้องได้รับการลงทะเบียน จากการเกิด สิทธิในการมีช่ือที่ีเหมาะสม กับเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง และต้องมีการ

 พิจารณาสัญชาติและจะต้องรู้จักพ่อแม่ของตน รวมถึงญาติและมารดาอุปถัมถ์

 รัฐภาคีแห่งกติกาจะต้องคุ้มกันองค์ประกอบด้านต่างๆ เกี่ยวกับอัตลักษณ์ของเด็ก รวมถึงชื่อ สัญชาติ ความ

 เกี่ยวข้องกับครอบครัวที่สอดคล้องกับกฎหมายแห่งชาติและต้องพยายามทุกวิถีทางในการแก้ไขปัญหาด้าน

 การไร้สัญชาติให้กับเด็กท่ีเกิดในอาณาเขตดินแดน หรือเกิดกับพลเมืองของรัฐท่ีอาศัยอยู่นอกอาณาเขตดินแดน

 เด็กที่ไม่ทราบถึงสายโลหิตหรือถูกเปลี่ยนแปลงสถานะทางกฎหมายจะต้องมีสิทธิที่จะได้รับการดูแลและ

 เอาใจใส่โดยที่ไม่มีการขออุปการะ เด็กจะต้องมีสิทธิที่จะมีชื่อ คำานำาหน้าและสัญชาติ
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 ปฎิญญาอเมริกาเรื่องสิทธิและหน้าที่ของบุคคล (2 พฤษภาคม ค.ศ. 1948)

 มาตรา 19

 บุคคลทุกคนมีสิทธิในสัญชาติอันเป็นส่ิงท่ีได้รับตามกฎหมายและสามารถเปล่ียนได้ ถ้าเขาปรารถนาจะถือครอง

 สัญชาติของอีกประเทศอื่นใดที่อนุญาตให้เขาถือด้วยความเต็มใจ

 อนุสัญญาอเมริกาว่าด้วยเรื่องสิทธิมนุษยชน (22 พฤศจิกายน ค.ศ. 1969)

 มาตรา 1 เรื่องพันธกรณีในการเคารพต่อสิทธิ

 1. บรรดารัฐภาคีต่ออนุสัญญาฉบับน้ีต้องเคารพต่อสิทธิและเสรีภาพท่ีได้รับการยอมรับ ณ ท่ีน้ี และจะประกันว่า

 บุคคลทุกคนท่ีอยู่ภายใต้ขอบเขตอำานาจการปกครองของรัฐจะมีเสรีและได้ใช้สิทธิและเสรีภาพของตนอย่าง

 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. ส่งเสริมให้บรรดารัฐสมาชิกทบทวนกฎหมายเร่ืองสัญชาติเพ่ือมุ่งหวังท่ีจะลดและหลีกเล่ียงภาวะการไร้สัญชาติ

 และให้สอดคล้องกับหลักการพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศ

 4. ส่งเสริมให้รัฐสมาชิกยกระดับการรับรู้เก่ียวกับปัญหาของการไร้สัญชาติและให้ความร่วมมืออย่างแข็งขันใน

 การวินิจฉัยปัญหาการไร้สัญชาติ โดยเฉพาะด้านท่ีเก่ียวกับการแสดงถึงอัตลักษณ์และการขอรับเอกสารต่าง ๆ

 ที่เกี่ยวข้องของสตรี เด็ก และครอบครัวในภาวะของการพลัดถิ่น การย้ายถิ่นหรือการลักพา

 5. เร่งให้รัฐภาคีโดยท่ัวไปและรัฐภาคีท่ีมีบุคคลไร้สัญชาติอยู่ ใช้กฎหมายเท่าท่ีจำาเป็นและมาตรการท่ีมีอยู่เพ่ือ

 แก้ไขสถานการณ์อันไม่แน่นอนของบุคคลไร้สัญชาติ

 6. เชิญชวนให้รัฐสมาชิกพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสถานภาพของบุคคล

 ไร้สัญชาติ ค.ศ. 1954 และอนุสัญญาว่าด้วยเร่ืองการลดภาวะการไร้สัญชาติ ค.ศ. 1961 ท่ีมุ่งแก้ไขชะตากรรม

 ของบุคคลไร้สัญชาติในหนทางที่มีประสิทธิภาพ
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บทคัดย่อจากข้อคิดเห็นทั่วไปและข้อแนะนําจากหน่วยงานสิทธิมนุษยชนภายใต้
อนุสัญญาของสหประชาชาติเกี่ยวกับเรื่องสัญชาติและการไร้สัญชาติ

  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

	 	 คําแนะนําท่ัวไปท่ี	31	เร่ือง	สภาวะท่ัวไปของพันธะทางกฎหมายท่ีบังคับใช้

	 	 กับรัฐภาคีแห่งกติกา	(ค.ศ.	2004)

 10. ตามมาตรา 2 ย่อหน้า 1 รัฐภาคีจะต้องเคารพและประกันสิทธิตามกติกาท่ีให้กับบุคคลทุกคนท่ีอยู่ในอาณาเขต

 ดินแดนและให้กับบุคคลทุกคนท่ีอยู่ภายใต้เขตอำานาจของรัฐน้ัน ซ่ึงหมายความถึงรัฐภาคีจะต้องเคารพและประกัน

 สิทธิต่าง ๆ ท่ีได้ถูกบัญญติไว้ในกติกาน้ีท่ีให้ทุกคนท่ีอยู่ภายใต้อำานาจของรัฐภาคี แม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในอาณาเขต

 ดินแดนของรัฐภาคีก็ตาม ดังท่ีได้กล่าวไว้ในคำาแนะนำาท่ัวไปท่ี 15 ซ่ึงได้รับการรับรองในการประชุมคร้ังท่ี 27

 (ค.ศ. 1986) ว่า การใช้สิทธิตามกติกาไม่ได้ถูกจำากัดเพียงแค่พลเมืองของรัฐภาคีเท่าน้ัน แต่ยังรวมถึงปัจเจกบุคคล

 ทุกคน ไม่ยกเว้นว่าจะเป็นคนท่ีมีสัญชาติหรือไร้สัญชาติ เช่น ผู้ขอล้ีภัย ผู้ล้ีภัย แรงงานข้ามชาติและบุคคลอ่ืน ๆ

 ที่เป็นบุคคลที่อาจค้นพบว่าตนอยู่ในอาณาเขตแดนหรืออยู่ในอำานาจนิติรัฐของรัฐภาคีนั้น ๆ หลักการนี้ยังคง

 รวมถึงบุคคลที่อยู่ ในอำานาจหรือการควบคุมของกองกำาลังของรัฐภาคีอย่างสมบูรณ์ที่ปฎิบัติหน้าที่

 นอกอาณาเขตดินแดน ไม่ว่าสถานการณ์ในการควบคุมอำานาจนั้นจะได้มาอย่างไร เช่น กองกำาลังที่จัดตั้งขึ้น

 โดยรัฐภาคีท่ีได้รับมอบหมายให้ปฎิบัติหน้าท่ีรักษาสันติภาพระหว่างประเทศ หรือ ปฎิบัติการเพ่ือควบคุมความสงบ

	 	 ข้อคิดเห็นท่ัวไปท่ี	28	เร่ือง	ความเท่าเทียมของสิทธิระหว่างชายและหญิง	

	 	 (มาตรา	3	ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยเร่ืองสิทธิด้านพลเมืองและการเมือง)	(ค.ศ.	2000)

 25. เพ่ือทำาให้พันธกรณีภายใต้มาตรา 23 ย่อหน้า 4 ลุล่วง รัฐภาคีต่าง ๆ จะต้องประกันว่ากฎเกณฑ์ของการสมรส

 ได้บัญญัติสิทธิและข้อผูกพันอันเท่าเทียมกันของคู่สมรสทั้งสองฝ่ายเกี่ยวกับเรื่องการดูแลและเลี้ยงดูบุตร

 ศาสนาของบุตร และการส่ังสอนด้านศีลธรรม ศักยภาพในการสืบทอดสัญชาติของพ่อแม่ให้กับบุตร การถือครอง

 และการจัดการทรัพย์สิน ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเดิมหรือการถือครองสิทธิในส่วนของตนหรือของท้ังคู่สมรส รัฐภาคี

 จะต้องทบทวนกฎหมายของตนที่จะประกันว่าสตรีที่สมรสแล้วจะมีสิทธิเท่าเทียมในเรื่องของการครอบครอง

 หรือบริหารจัดการทรัพย์สินถ้าหากมีความจำาเป็น รัฐภาคีจะต้องประกันว่าจะไม่มีการเลือกปฎิบัติด้านเพศใน

 ด้านการขอรับสัญชาติหรือการสูญเสียสัญชาติจากเหตุแห่งการสมรส สิทธิในถิ่นที่อยู่ และสิทธิของคู่สมรส

 แต่ละฝ่ายท่ีจะดำารงการใช้นามสกุลเดิม หรือข้อเลือกอันมีพ้ืนฐานจากความเท่าเทียมกันในการใช้นามสกุลใหม่ 

 ความเท่าเทียมกันระหว่างการสมรสหมายรวมถึงสามีและภรรยาต้องมีส่วนร่วมในการแบ่งปันหน้าท่ีรับผิดชอบ

 และมีสิทธิภายในครอบครัวเท่า ๆ กัน
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	 ข้อคิดเห็นทั่วไปที่	27	เรื่อง	เสรีภาพในการเดินทางเคลื่อนย้าย	(มาตรา	12	ของกติกาสากลว่าด้วย 

	 เรื่องสิทธิด้านพลเมืองและการเมือง)	(ค.ศ.	1999)

 สิทธิในการเดินทางเข้าประเทศของตน (ย่อหน้า 4)

 19. สิทธิของบุคคลท่ีจะเดินทางเข้าประเทศของตนน้ันเป็นท่ียอมรับว่าเป็นความสัมพันธ์พิเศษระหว่าง

 บุคคลต่อประเทศนั้น สิทธิมีหลายมุมมอง อันอาจจะหมายรวมถึงสิทธิที่จะดำารงอยู่ในประเทศของตน ซึ่ง

 ไม่เพียงรวมแค่สิทธิในการเดินทางกลับประเทศหลังจากท่ีได้เดินทางออกนอกประเทศไปแล้ว หากยังรวมถึง

 การเข้าไปยังประเทศเป็นครั้งแรกถ้าบุคคลนั้นเกิดนอกประเทศ (ตัวอย่างเช่น ถ้าประเทศนั้นคือประเทศ

 ท่ีบุคคลน้ีถือครองสัญชาติอยู่) สิทธิในการเดินทางกลับเป็นส่ิงจำาเป็นสูงสุดสำาหรับผู้ล้ีภัยในการแสวงหาทางแก้ไข

 เรื่องการส่งกลับอย่างสมัครใจ ทั้งนี้ได้หมายรวมถึงการห้ามมิให้มีการบังคับกลุ่มประชากรในการเดินทาง

 เคลื่อนย้ายหรือขับไล่เป็นกลุ่มไปยังประเทศอื่นอีกด้วย

 20. ข้อความจากมาตรา 12 ย่อหน้า 4 ไม่ได้แยกแยะระหว่างบุคคลถือสัญชาติกับบุคคลต่างด้าว (ใช้คำาว่า บุคคล”)

 ด้วยเหตุนี้การจะบ่งชี้ว่าบุคคลที่จะใช้สิทธินี้ได้จากเพียงการตีความของวลีที่ว่า “ประเทศแห่งตน” ขอบเขต

 ของคำาว่า “ประเทศแห่งตน” นั้นกว้างกว่าแนวคิดของคำาว่า “ประเทศแห่งสัญชาติตน” ซึ่งไม่ได้จำากัดอยู่

 แค่เพียงสัญชาติในความหมายท่ัวไป น่ันก็คือสัญชาติได้รับจากการเกิดหรือจากการขอรับ แต่หมายรวมถึงการท่ี

 บุคคลหน่ึงไม่อาจจะถูกพิจารณาว่าเป็นคนต่างด้าวเพราะว่าบุคคลนั้นมีความผูกพันพิเศษกับรัฐ

 ตัวอย่างเช่น บุคคลท่ีมีสัญชาติของประเทศหน่ึงได้ถูกถอนสัญชาติด้วยเหตุท่ีมิชอบด้วยกฎหมายระหว่างประเทศ

 และสัญชาติของประเทศที่บุคคลนั้นถือครองได้ถูกรวมหรือโอนย้ายให้กับอีกประเทศหนึ่งซึ่งเป็นประเทศ

 ที่ปฎิเสธบุคคลน้ัน นอกจากน้ีแล้วข้อความในมาตรา 12 ย่อหน้า 4 ได้อนุญาตให้มีการตีความท่ีกว้างกว่า

 ท่ีจะรวมถึงบุคคลกลุ่มอ่ืนของพลเมืองท่ีมีถ่ินท่ีอยู่อาศัยเป็นเวลานาน ไม่เพียงแต่เฉพาะต่อกลุ่มบุคคลไร้สัญชาติ

 ที่ถูกเพิกถอนสิทธิอย่างพลการในการขอรับสัญชาติของประเทศที่ตนมีถิ่นอาศัย ด้วยเหตุที่ว่าอาจจะมี

 องค์ประกอบอ่ืน ๆ ในสถานการณ์บางอย่างท่ีเป็นผลให้ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ใกล้ชิดและเป็นช่วงเวลานาน

 ระหว่างบุคคลกับประเทศ รัฐภาคจึงควรระบุไว้ในรายงานถึงการรับรองสิทธิในการเดินทางกลับประเทศท่ีตนมี

 ถ่ินอาศัยอยู่ของบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ถาวร

 21. จะต้องไม่มีกรณีท่ีบุคคลถูกเพิกถอนสิทธิอย่างพลการในการเดินทางเข้าประเทศของตน ในแนวคิดของ

 การกระทำาโดยพลการในบริบทนี้มีขึ้นเพื่อเน้นว่าจะต้องนำามาใช้กับการกระทำาของรัฐทุกประเทศในด้าน

 กฎหมาย การบริหารหรือทางศาล เพ่ือเป็นการประกันว่าแม้ว่าจะมีการแทรกแซงโดยกฎหมายก็ตาม ก็สมควร

 ที่จะให้สอดคล้องกันข้อมาตราต่าง ๆ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของกติกาฉบับนี้ ที่ว่ามีสถานการณ์

 น้อยมากท่ีจะมีการเพิกถอนสิทธิในการเดินทางเข้าประเทศของตนน้ันมีเหตุมีผล รัฐภาคีจะต้องไม่ขัดขวาง

 อย่างพลการในการท่ีจะให้บุคคลหน่ึงเดินทางกลับเข้าประเทศของตน ด้วยการเพิกถอนสัญชาติหรือขับไล่

 บุคคลนั้นไปประเทศที่สาม

 

   ดูเพิ่มเติมจากการติดต่อสื่อสาร ที่ 538/1993, Stewart v. Canada

8

88 การไร้สัญชาติ : กรอบทํางานแบบวิเคราะห์เพ่ือการป้องกัน การลด และการให้ความคุ้มครอง

 “

8 



	 	 ข้อคิดเห็นท่ัวไปท่ี	19	เร่ือง	ครอบครัว	(มาตรา	23	ในกติการะหว่างประเทศว่าด้วยเร่ืองสิทธิด้าน

	 	 พลเมืองและด้านการเมือง)	(ค.ศ.	1990)

 7. เก่ียวกับเร่ืองความเท่าเทียมกันในการสมรสน้ัน คณะกรรมการปรารถนาท่ีจะบันทึกไว้เป็นการเฉพาะว่าต้องไม่มี

 การเลือกปฎิบัติด้านเพศท่ีเก่ียวกับการได้รับหรือการสูญเสียสัญชาติจากเหตุแห่งการสมรส และควรมีความคุ้มกัน

 สิทธิของคู่สมรสแต่ละฝ่ายก็จะคงสิทธิการใช้นามสกุลเดิม หรือจะร่วมใช้นามสกุลบนพ้ืนฐานแห่งความเท่าเทียมกัน

 ที่จะเลือกใช้นามสกุลใหม่นั้นด้วย

	 	 ข้อคิดเห็นท่ัวไปท่ี	17	เร่ือง	สิทธิเด็ก	(มาตรา	24	ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยเร่ืองสิทธิ

	 	 ด้านพลเมืองและด้านการเมือง)	(ค.ศ.	1989)

 7. ภายใต้มาตรา 24 ย่อหน้า 2 เด็กทุกคนมีสิทธิในการจดทะเบียนเกิดทันทีท่ีได้เกิดและจะต้องมีช่ือ ในความเห็น

 ของคณะกรรมการแล้ว มาตราน้ีควรจะถูกตีความให้เช่ือมโยงให้ใกล้เคียงกับมาตรการท่ีว่าด้วยสิทธิในมาตรการ

 พิเศษของการให้ความคุ้มครองและที่ได้วางเป็นแบบไว้ เพื่อส่งเสริมการยอมรับในตัวตนของเด็กอย่างถูกต้อง

 ตามกฎหมาย สิทธิท่ีระบุไว้ว่าสิทธิท่ีจะมีช่ือเป็นส่ิงสำาคัญพิเศษสำาหรับกรณีของเด็กท่ีเกิดนอกสมรส จุดประสงค์หลัก

 ของพันธะกรณีท่ีจะจดทะเบียนเด็กภายหลังการเกิดก็เพ่ือท่ีจะลดภัยอันตรายจากการถูกลักพา การค้าเด็กหรือ

 การล่อลวงเด็ก หรือในกรณีที่จะกระทำาในรูปแบบอื่นที่จะขัดขวางและเป็นอุปสรรคกับเด็กที่จะได้ใช้สิทธิตาม

 ที่ได้ระบุไว้ในกติกา รายงานจากรัฐภาคีควรจะระบุรายละเอียดของมาตรการที่จะประกันการจดทะเบียนเกิด

 ของเด็กทันทีที่เกิดในอาณาเขตแดนนั้น

 8. ให้ความสนใจเป็นพิเศษในบริบทของการให้ความคุ้มครองท่ีจะให้แก่เด็กในเร่ืองสิทธิของเด็กท่ีจะได้รับสัญชาติ

 ตามที่ระบุไว้ในมาตรา 24 ย่อหน้า 3 ในขณะเดียวกันจุดประสงค์ของมาตรานี้คือ การป้องกันเด็กจากการ

 ที่จะไม่ได้รับคุ้มครองจากสังคมหรือรัฐเนื่องด้วยสถานะไร้สัญชาติ แม้ว่ารัฐไม่มีพันธกรณีที่ต้องให้สัญชาติ

 แกเ่ด็กที่เกิดในอาณาเขตแดนของตน อย่างไรก็ตาม รัฐต่าง ๆ ต้องมีมาตรการภายในที่เหมาะสมและจาก

 ความร่วมมือของรัฐอื่น ๆ ที่จะประกันว่าเด็กทุกคนจะมีสัญชาติในขณะเกิดและไม่มีการเลือกปฎิบัติในด้าน

 การได้สัญชาติท่ีได้ระบุไว้ในกฎหมายแห่งชาติระหว่างเด็กท่ีได้สัญชาติถูกต้องตามกฎหมายหรือเด็ก

 ท่ีเกิดนอกสมรส หรือจากพ่อแม่ท่ีเป็นบุคคลไร้สัญชาติ หรือจากพ้ืนเพของสถานะสัญชาติผู้ให้กำาเนิดคนใดคนหน่ึง

 หรือท้ังสองคน มาตรการท่ีนำามาใช้เพ่ือประกันว่าเด็กทุกคนจะต้องมีสัญชาติน้ันจะต้องนำามาระบุในรายงานของ

 รัฐภาคีด้วย
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	 ข้อคิดเห็นทั่วไปที่	15	เรื่องสถานะของคนต่างด้าวภายใต้กฎแห่งกติกา	(ค.ศ.	1986)

 1. ในรายงานจากรัฐภาคีบางแห่ง บ่อยคร้ังท่ีมีความล้มเหลวท่ีจะคำานึงว่ารัฐภาคีแต่ละแห่งน้ันจะต้องประกันสิทธิ

 ตามท่ีระบุไว้ในกติกาท่ีว่า “บุคคลทุกคนภายใต้อาณาเขตดินแดนอยู่ภายใต้เขตอำานาจของรัฐ”(มาตรา 2 ย่อหน้า 1) 

 โดยท่ัวไปแล้ว สิทธิท่ีได้ระบุไว้ในกติกาจะถูกนำามาใช้กับบุคคลทุกคนโดยไม่คำานึงว่าจะมีความสัมพันธ์อย่างไร

 และไม่คำานึงว่าบุคคลนั้นจะมีสัญชาติหรือไร้สัญชาติ

 2. ด้วยเหตุนี้กฎทั่วไปคือ สิทธิแต่ละข้อของกติกาจะต้องได้รับการประกันว่าไม่มีการเลือกปฎิบัติระหว่าง

 พลเมืองและคนต่างด้าว คนต่างด้าวได้รับประโยชน์จากส่ิงท่ีจำาเป็นโดยท่ัวไปว่าจะต้องไม่มีการเลือกปฎิบัติ

 ในด้านการเคารพต่อสิทธิต่าง ๆ ที่ได้ประกันไว้ในกติกาฉบับนี้ ซึ่งได้ระบุไว้ในมาตรา 2 หลักประกันนี้

 ได้ถูกนำามาใช้กับคนต่างด้าวและพลเมืองในลักษณะเดียวกัน ยกเว้นสิทธิบางประการท่ีได้ระบุไว้ในกติกาท่ีให้

 สิทธิเฉพาะกับพลเมือง (มาตรา 25) ในขณะที่มาตรา 13 นำามาประยุกต์กับคนต่างด้าว ประสบการณ์ที่

 คณะกรรมการได้รับจากการตรวจสอบรายงานแสดงให้เห็นว่ามีรัฐจำานวนหนึ่งปฎิเสธหรือจำากัดสิทธิที่

 ให้กับคนต่างด้าวซึ่งนับว่าไม่ยุติธรรมภายใต้กติกา

 3. รัฐธรรมนูญบางฉบับบัญญัติความเท่าเทียมกันของบุคคลต่างด้าวกับพลเมืองเอาไว้ บางฉบับได้แยกแยะ

 หลักการสิทธิพ้ืนฐานท่ีใช้กับทุกคนออกจากสิทธิท่ีได้แก่และพลเมือง รัฐธรรมนูญของรัฐหลายแห่งได้ถูกร่างจาก

 ความหมายของคำาว่าพลเมืองเท่านั้นเมื่อพูดถึงสิทธิต่าง ๆ การออกกฎหมายหรือคดีความในศาลอาจจะ

 เป็นส่วนสำาคัญต่อการให้สิทธิกับบุคคลต่างด้าว คณะกรรมการได้รับแจ้งว่าในรัฐบางแห่งสิทธิพื้นฐานจะ

 ยืดหยุ่นให้ตามที่กติกาได้ระบุไว้แม้ว่าจะไม่มีหลักประกันใด ๆ ให้กับบุคคลต่างด้าวจากรัฐธรรมนูญหรือ

 กฎหมายอื่น ๆ ในบางกรณีเป็นที่ชัดแจ้งว่ามีความล้มเหลวในการนำาสิทธิตามกติกาที่ปราศจากการเลือก

 ปฎิบัติมาใช้กับบุคคลต่างด้าว [...]

 9. มีรายงานหลายฉบับท่ีให้ข้อมูลไม่เพียงพอในส่วนท่ีเก่ียวกับมาตรา 13 มาตราน้ีนำามาใช้กับกระบวนการ

 ท่ีมุ่งบังคับเพ่ือการเดินทางออกนอกประเทศของบุคคลต่างด้าว แม้ว่าจะมีการอธิบายไว้ในกฎหมายของรัฐ

 ว่าเป็นการขับไล่หรืออย่างอ่ืนท่ีคล้ายคลึงกัน ถ้าหากกระบวนการน้ันหมายรวมถึงการจับกุม มาตรการป้องกัน

 ตามกติกาว่าด้วยเร่ืองการกีดกันเสรีภาพ (มาตรา 9 และ 10) อาจนำามาใช้ได้ถ้าการจับกุมน้ันเป็นการ

 จับกุมโดยมีจุดประสงค์เพียงการเนรเทศโดยเฉพาะ มาตราอื่น ๆ ของกฎหมายแห่งชาติและกฎหมาย

 ระหว่างประเทศอาจนำามาปรับใช้ได้ด้วย โดยทั่วไปแล้วบุคคลต่างด้าวที่ถูกเนรเทศจะต้องได้รับอนุญาตให้

 ออกนอกประเทศไปยังประเทศใดก็ตามท่ียอมรับบุคคลต่างด้าวน้ันเข้าในประเทศน้ัน สิทธิโดยท่ัวไปในมาตรา 13

 คุ้มครองเฉพาะบุคคลต่างด้าวท่ีเดินทางเข้าและอาศัยอยู่อย่างถูกต้องตามกฎหมายในอาณาเขตดินแดนของ

 รัฐภาคีสำาหรับบุคคลต่างด้าวซ่ึงเข้าประเทศอย่างไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือท่ีอาศัยอยู่เป็นระยะเวลายาวนาน

 เกินกว่าท่ีกฎหมายกำาหนดย่อมไม่ได้รับความคุ้มครองตามบทบัญญัติของกฏหมาย อย่างไรก็ตาม หากการ

 เข้าออกประเทศหรือการอยู่ต่อของบุคคลต่างด้าวให้ถูกกฎหมายนั้นมีข้อขัดแย้งเกิดขึ้น การตัดสินใจใด ๆ 

 ในประเด็นท่ีจะทำาให้เกิดการขับไล่หรือเนรเทศควรกระทำาให้สอดคล้องกับมาตรา 13 ท้ังน้ีเจ้าหน้าท่ีผู้มีอำานาจ

 ของรัฐภาคีต้องปรับใช้กฎและตีความกฎหมายท้องถิ่นโดยสุจริต

90 การไร้สัญชาติ : กรอบทํางานแบบวิเคราะห์เพ่ือการป้องกัน การลด และการให้ความคุ้มครอง



 ข้อสังเกต ข้อบังคับนั้นอยู่ภายใต้กติกาของความเท่าเทียมกันตามกฎหมาย (มาตรา 26)

 10. มาตรา 13 กำาหนดเพียงกระบวนการโดยตรงเท่านั้นและไม่ใช่มูลเหตุสำาคัญเพื่อการขับไล่ อย่างไรก็ตาม

 หากการอนุมัติน้ันมีเพียง “สืบเน่ืองจากคำาตัดสินตามกฎหมาย” จุดประสงค์ก็คือเป็นการป้องกันการขับไล่อย่าง

 พลการอย่างชัดเจนน่ันเอง หรือในทางกลับกัน เป็นการให้สิทธิต่อบุคคลต่างด้าวท่ีจะตัดสินใจในเร่ืองของตนเอง

  ดังนั้น มาตรา 13 จะไม่ตรงกับกฎหมายหรือการตัดสินที่มีอยู่สำาหรับการขับไล่ชนกลุ่มใหญ่ในความเห็นของ

 คณะกรรมการแล้วความเข้าใจนี้เป็นการยืนยันถึงข้อมาตราที่เกี่ยวกับสิทธที่จะให้เป็นเหตุผลต่อการ

 ขับไล่ และเพื่อให้มีการทบทวนคำาตัดสินและเพื่อให้มีการเสนอต่อเจ้าหน้าที่ผู้มีอำานาจหรือเจ้าหน้าที่ได้รับการ

 แต่งต้ัง บุคคลต่างด้าวจะต้องได้รับการอำานวยความสะดวกต่าง ๆ อย่างเต็มท่ีเพ่ือช่วยเหลือเยียวยาเม่ือมีการขับไล่ 

 เพื่อว่าสิทธิในกรณีของเขาจะมีประสิทธิภาพในทุกกรณี หลักการต่างๆ ในมาตรา 13 ที่เกี่ยวกับการอุทธรณ์

 ต่อการขับไล่และสิทธิในการขอทบทวนเร่ืองจากเจ้าหน้าท่ีผู้มีอำานาจ อาจมีข้อยกเว้นในกรณีท่ี “เหตุผลท่ียอมรับได้

 ต่อความม่ันคงของชาติ” เป็นส่ิงท่ีต้องการจะไม่เกิดการเลือกปฎิบัติระหว่างกลุ่มประเภทอ่ืน ๆ ของบุคคลต่างด้าว

 ที่แตกต่างออกไปในการปรับใช้มาตรา 13

  คณะกรรมการด้านการขจัดการเลือกปฎิบัติในทุก ๆ ด้านต่อสตรี

	 	 คําแนะนําท่ัวไปท่ี	21	เร่ือง	ความเท่าเทียมกันในการสมรสและความสัมพันธ์ในครอบครัว	(ค.ศ.	1994)

 6. การมีสัญชาติเป็นส่ิงสำาคัญย่ิงในการท่ีจะเข้ามีส่วนร่วมในสังคม โดยปกติแล้วรัฐต่าง ๆ จะให้สัญชาติกับบุคคล

 ที่เกิดในประเทศ อาจมีการได้สัญชาติจากเหตุผลของการตั้งถิ่นฐานใหม่ หรือได้รับอนุญาตด้วยเหตุผลทาง

 ด้านมนุษยธรรม เช่น ภาวะการไร้สัญชาติ หากปราศจากสถานะเสมือนการเป็นชนในชาติหรือพลเมืองแล้ว

 ผู้หญิงอาจถูกถอนสิทธิในการลงคะแนนเลือกต้ังหรือจัดต้ังหน่วยงานสาธารณะ และอาจถูกปฎิเสธจากการเข้าถึง

 สิทธิทางสาธารณูประโยชน์ต่างๆและทางเลือกของถ่ินท่ีอยู่อาศัย สัญชาติควรเปล่ียนแปลงได้จากการบรรลุนิติ

 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 จะต้องถูกตีความเพ่ือหลีกเล่ียงส่ิงท่ีบ่อนทำาลายข้อห้ามพ้ืนฐานของการเลือกปฎิบัติ 

 ดังน้ีจึงไม่ควรตีความให้ไกลไปจากสิทธิและเสรีภาพท่ีรับรองไว้โดยเฉพาะในปฎิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน

 กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมและกติการะหว่างประเทศว่าด้วย

 สิทธิพลเมืองและการเมือง

 3. มาตรา 5 ของอนุสัญญาได้รวมพันธกรณีของบรรดารัฐภาคีในการห้ามหรือขจัดการเลือกปฎิบัติด้าน

 เชื้อชาติที่จะใช้สิทธิด้านพลเมือง การเมืองเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม แม้ว่าสิทธิบางประการเช่น

 สิทธิในการเลือกต้ัง และรับการเลือกต้ังซ่ึงอาจจะถูกจำากัดให้กับพลเมืองเท่าน้ันโดยหลักการแล้วสิทธิมนุษยชน

 คือสิ่งที่บุคคลทุกคนพึงได้ใช้สิทธิ รัฐภาคีที่อยู่ภายใต้พันธกรณีจะประกันความเท่าเทียมกันระหว่างบุคคล

 ท่ีเป็นพลเมืองและบุคคลท่ีมิใช่พลเมืองเพ่ือท่ีจะสามารถใช้สิทธิต่างๆ ได้ ตามท่ีได้รับรองไว้ในกฎหมายระหว่าง

 ประเทศ

 4. ภายใต้อนุสัญญา การปฎิบัติที่แตกต่างกันโดยยึดถือสถานภาพการเป็นพลเมืองหรือผู้อพยพเข้าเมือง

 จะก่อให้เกิดการเลือกปฎิบัติถ้ากฎเกณฑ์นั้นมีความแตกต่างกันอยู่ หากการตัดสินมิได้ถูกนำามาใช้ให้ตรง

 ตามจุดมุ่งหมายอันถูกต้องตามกฎหมายของวัตถุประสงค์และจุดประสงค์ของอนุสัญญา และไม่ได้เป็นไป

 เพื่อที่จะบรรลุถึงจุดมุ่งหมาย ความแตกต่างภายในขอบเขตของมาตรา 1 ย่อหน้า 4 ของอนุสัญญาเกี่ยวกับ

 เรื่องมาตรการพิเศษไม่ได้ถูกพิจารณาว่าเป็นการเลือกปฎิบัติ [...]

 IV. การเข้าถึงสิทธิการเป็นพลเมือง

 13. ประกันว่ากลุ่มคนกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดที่ไม่เป็นพลเมืองจะไม่ถูกเลือกปฎิบัติในการเข้าถึงสิทธิการ

 เป็นพลเมือง หรือการแปลงสัญชาติ และจะได้รับการใส่ใจในอุปสรรคซ่ึงอาจยังคงมีอยู่ในการแปลงสัญชาติ

 ให้กับคนที่มีถิ่นที่อยู่ถาวรหรือเป็นระยะเวลานาน

92 การไร้สัญชาติ : กรอบทํางานแบบวิเคราะห์เพ่ือการป้องกัน การลด และการให้ความคุ้มครอง



 14. ยอมรับว่าการเพิกถอนสิทธิการเป็นพลเมืองโดยอาศัยมูลเหตุแห่งเช้ือชาติ สีผิว ต้นกำาเนิด หรือสัญชาติ

 หรือเผ่าพันธ์ุด้ังเดิมน้ันเป็นการละเมิดต่อพันธกรณีของรัฐภาคีท่ีประกันว่าไม่มีการเลือกปฎิบัติต่อการใช้สิทธิ

 ในสัญชาติ

 15. ให้คำานึงถึงว่าอาจจะมีบางกรณีท่ีมีการปฎิเสธสถานะการเป็นพลเมืองต่อบุคคลท่ีมีถ่ินพำานักถาวรหรืออยู่เป็น

 ระยะเวลานานท่ีอาจจะมีผลทำาให้เสียผลประโยชน์ในการเข้าถึงสิทธิในการจ้างงานและสาธารณูประโยชน์ท้ังหลาย

 อันเป็นการละเมิดต่อหลักการอนุสัญญาท่ีต่อต้านการเลือกปฎิบัติ

 16.  ให้ลดสภาวะการไร้สัญชาติโดยเฉพาะอย่างย่ิงการไร้สัญชาติของเด็ก เช่น การส่งเสริมให้ผู้ปกครองขอสถานะ

 การเป็นพลเมืองในนามของเด็กเหล่านั้นและอนุญาตให้ผู้ปกครองส่งผ่านสัญชาติของตนไปยังเด็กได้

 17.  รับรองสถานะของผู้ท่ีเคยเป็นพลเมืองของประเทศท่ีรับการสืบทอดท่ีขณะน้ันอาศัยอยู่ในภายในเขตอำานาจรัฐ

 ภาคีให้ถูกต้องตามกฎหมาย

	 	 ข้อแนะนําท่ัวไปท่ี	27	เร่ือง	การเลือกปฎิบัติต่อคนเผ่าโรมา	(ค.ศ.	2000)

 1. มาตรการของพื้นฐานทั่วไป

 [...]

 4. ให้ประกันว่าการออกกฎหมายเกี่ยวกับสถานะพลเมืองและการแปลงสัญชาติจะไม่เป็นการเลือกปฎิบัติต่อ

 สมาชิกกลุ่มสังคมเผ่าโรมา
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